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     Composities 

    Code   12532 12533 

    Werkhoogte (m)   2,9m 3,8m 

    Platformhoogte (m)   0,9m 1,8m 

Rep Code Beschrijving 
Gewicht
(kg) 

Afmetingen (m) Aantal 

① 12519 
Volledig vouwbare 
basis 

23,5 1,165 x 1,415 x 0,124 1 1 

② 12517 Platform 10,3 1,563 x 0,510 x 0,185 1 1 

③ 12516 "Quick" reling 4,4 1,370 x 0,998 x 0,040 2 2 

④ 12527 Ladder met 3 treden 3,1 0,900 x 0,695 x 0,070 ● 2 

⑤ 12504 Diagonale staaf 1,5 1,934 x 0,030 x 0,020 ● 2 

Totaal gewicht (kg)    42,6 51,8 

Gebruik: 
De          is een steiger die door professionele werkers wordt gebruikt om veilig op hoogte te werken. 
Maximale belasting verdeeld over het platform: 150 kg. Maximale horizontale druk ter hoogte van het platform: 45 kg 
Kenmerken: 
De          is conform de norm "Prefab rollende steigers voor lage hoogten" (ERPFH - NF P 93-520) en het decreet van 1 december 2004 (n°2004-
924). Het bestaat uit een verzinkte stalen structuur, verstelbare steunen, een aluminium/houten platform en "Quick" leuningen. Toegang tot het 
platform is van buitenaf. 

Open de basis en plaats 
de rem op de wielen. 1 

Plaats de steunen tot 
op de grond. 

Open de ketting van de 
relingen voor vrije doorgang.  9 

Druk op de grendels van het platform en 
begeleid de relingen naar beneden. 10 

Gebruik van de "Quick" functie 

Volg de stappen voor het monteren in omgekeerde volgorde. 

De              beschikt over "Quick" relingen: ze kunnen in het platform worden teruggetrokken. Deze functie zorgt ervoor dat men de relingen in enkele ogenblikken kan verlagen om 
bijvoorbeeld een deur te passeren. In de "Quick" configuratie is het strikt verboden om het platform te betreden. Deze functie is niet aangepast voor een platformhoogte lager dan 0,9m. 

De "Quick" functie van 

Stappen voor het monteren van de Demonteren 

In deze configuratie kan men de steiger en 
het materiaal vervoeren. 

Configuratie als kar 

 De steunen worden niet 
gebruikt. 

 De relingen bevinden 

zich niet in positie. 

 De kettingen van de 
relingen zijn niet 
vastgemaakt. 

 De rem van de wielen is 
niet ingeschakeld. 

De steiger niet 
beklimmen of 
ermee werken. 

De kit om verschillende niveaus (12509) te monteren bestaat uit: 

Rep Code Beschrijving Aantal 
Gewicht 
(kg) 

① 12504 Diagonale staaf 2 1,5 

② 12510 
Buis voor  ni-
veauverschil 

2 0,65 

③ 12511 
Ladder voor  
niveauverschil 

1 3,7 

④ 12514 pinklem 4 0,04 

Configuratie op verschillende niveaus 

Max. platformhoogte: 1,8m 
(vanaf onderste basis) 
 
De montage valt buiten de toepassing van de norm 
ERPFH NF P 93-520. 

Veiligheidsmaatregelen 

 Het monteren en demonteren van de 
Rolly2 moet worden toevertrouwd 
aan personen die beschikken over 
een handleiding voor de montering 
en demontering van de steiger. 

 Het is verplicht persoonlijke 
beschermingsmiddelen te dragen. De 
monteurs moeten 
veiligheidshandschoenen, 
veiligheidschoenen en een helm 
dragen 

 Het is verplicht deze handleiding te 
gebruiken en de aanwijzingen te 
volgen tijdens het monteren, 
demonteren en gebruik. 

 Het is verplicht af en toe de nodige 
controles van het materiaal uit te 
voeren conform de geldende 
regelgeving 

 Het is verplicht alleen onderdelen 

van Duarib te gebruiken zoals 
vermeld in deze handleiding. 

 Het is verboden om ladders of 
andere onderdelen aan te passen om 
hoger te kunnen werken. 

 Het is verboden de steiger te 
verplaatsen als er nog iemand op 
staat. 

In de "Quick" configuratie kunnen de relingen op 2 plaatsen worden vergrendeld. 
De hoogste grendel is voor gebruik van het platform op de maximale hoogte van 1,8m. 
De laagste grendel is voor gebruik van het platform op de minimale hoogte van 0,9m. 
 

Hoge grendel 
= 

Hoog platform 

 Platformhoogte 0,9m  Platformhoogte 1,8m 

Afmetingen (m)  
Configuratie 
"GEBRUIK" 

Configuratie  
"Quick" 

Configuratie  
"GEBRUIK" 

Configuratie  
"Quick" 

     

Lengte (L)  2,35 1,56 2,35 1,56 

Breedte (B) 1,74 0,69 1,74 0,69 

Hoogte (H)  1,91 1,14 2,81 2,04 

L 

B 

H 

Monteer de diagonale staven 
kruisgewijs en vergrendel ze. 3 

Monteer het platform 
op de structuur. 4 

Monteer de 
relingen. 5 7 

Monteer de ladders 
en pin ze vast. 2 

Neem plaats op het platform en schakel 
alle kettingen vast aan de relingen. 8 Vergrendel de 

relingen. 6 

 De steunen worden 
gebruikt. 

 De relingen bevinden 

zich in positie. 

 De kettingen van de 
relingen zijn 
vastgemaakt. 

 De rem ingeschakeld op 
de wielen. 

De steiger is klaar 
voor gebruik. Lage grendel 

= 
Laag platform 

In de "Quick" configuratie 
zitten de grendels vast  11 

Voor het monteren van de                   met een platformhoogte van 0,9m, sla stappen 2 en 3 over. 
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