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2. Gebruik: - Openen: 
Open de leuningen en controleer of de 
grendels goed vastzitten. 

Het product aan de 
poten met wieltjes 
opentrekken met alle 
poten op de grond. 

Controleer of de ver-
grendeling van het 
platform goed vastzit. 

Trek de steun op de 
grond. 

Vervoer: 
- Na het opvouwen 
van het platform, 
opheffen met behulp 
van de zijleuningen. 
 

Verplaatsen tijdens het werk: 
- Neem het lege platform vast 
waar men de trap op gaat. De 
wieltjes raken nu de grond. Steu-
nen moeten naargelang de wer-
komgeving worden ingetrokken 
of niet. 

1. Productbeschrijving en merkcode: 

De Rollende Individuele Platformen (P.I.R) worden gebruikt om vei-
lig op hoogte te werken. 

Er zijn twee wieltjes voor verplaatsing van de P.I.R. voorzien die 
niet verstelbaar zijn. 

Twee onafhankelijke uitschuifbare steunen worden automatisch 
vergrendeld en de stabiliteit van het product is verzekerd onder nor-
male werkomstandigheden volgens de norm. 
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BELASTING: 150 kg 
AFMETINGEN PLATFORM: 0,40m x 0,50m 

HOOGTE PLATFORM 4 instellingen: 

 T7P verstelbare poten(18176) 
 
 
 

 1,72m 2,07m 2,45m 

 1,49m 1,89m 2,52m 

 1,26m 1,72m 2,44m 

 1,03m 1,53m 2,13m 

  Lengte: 1,74m 
  Hoogte: 0,52m 

 Gewicht: 30,6 Kg 

(Conform de norm NF P 93-352 naam PIR) 

 
Open de zijleuningen 
en plaats de bovenste 
leuning erop. 
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4. Onderhoud: 
- Controleer de goede staat van het platform voor elk gebruik (lasnaden, samenstelling van onderdelen, grendels.  
Indien nodig vervangen door originele onderdelen van DUARIB). 
- Voor elke nieuw project met een schone doek de glijdende delen van de poten aan de voor- en achterzijde 
reinigen om te voorkomen dat het geleidingssysteem wordt beschadigd. 

Ontgrendel één zijde 
van het product en 
blokkeer het slot. 

Ontgrendel de andere 
kant en houd druk met 
de duim. 

Duw de zijleuning 
omhoog en houd een 
voet op de trede. 

Laat de duim los 
tijdens het instellen. 

Verschuif 2 posities. 
Sta op de trede indien 
nodig. 

Controleer de  
grendels. 

Instellen van de hoogte: 

Sluiten: 
- Ga omgekeerd te werk als bij 
het openen. 

Druk op het plaatje 
om de steun in te 
schuiven. 

Gebruik: 
- Maak de keten vast na opstappen 
op het platform. 

Instellen van producten met 4 onafhankelijk verstelbare poten: 
- Trek de staaf uit de grendel en regel de positie zoals gewenst (per 2 cm). Controleer of 
de grendels goed vastzitten. 
- De verstelbare poten hebben een bereik van 16 cm en zijn niet bestemd om het product 
te verhogen maar voor aanpassingen bij oneffen oppervlakken. 

3. Richtsnoeren voor een goede werking : 
- Het platform niet gebruiken achter een deu die niet is vergrendeld of zonder leuningen. 
- Het platform alleen plaatsen op horizontale en niet-glijdende oppervlakken. 
- Alle poten moeten op de grond rusten en op een zachte ondergrond is het noodzakelijk om plaatjes aan te 

brengen onder alle poten. 
- Zorg ervoor dat de werkzone niet in de buurt is van afgestripte elektrische stroomvoeding onder spanning. 
- Het platform moet uiterst voorzicht worden behandeld. 
- Op en af de trap gaan met het gezicht naar het platform gericht en steeds met schoenen die stevige grip bieden. 
- Ga niet op het platform staan als u lijdt aan hoogtevrees of vermoeid bent. 

Werkposities 

Zelfde techniek aan de 
kant met wielen. 
Plaats de voet op de 
staaf. 


