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TANDEM 4 
 

Conform de norm NF P 93-353 december 2009 naam PIRL • BELASTING: 150 kg  

• GEWICHT: 15 kg 

• AFMETINGEN PLATFORM: 0,40 x 0,50 m 

• HOOGTE PLATFORM 3 instellingen: 

0,85 m - 0,68 m - 0,52 m 

 

 

 

1 Productbeschrijving 

 

De Lichte Rollende Individuele Platformen (P.I.R.L) worden 

door professionele werkers gebruikt om veilig op hoogte en 

individueel te werken. 

 

Twee wieltjes zijn voorzien voor het verplaatsen van de PIRL 

en zijn niet verstelbaar.  

 

Vier onafhankelijke en uitschuifbare steunen met 

automatische vergrendeling zorgen voor de stabiliteit van de 

PIRL conform de norm. 

 

2 Gebruik 

 

• Openen: 

- Richt het product verticaal op. 

- Sta voor of naast het platform om het 

te openen en laat het platform zakken. 

-  Hef de leuningen op tot de toegang 

volledig open is. 

-  Gebruik de 4 steunen zo ver mogelijk 

tot ze vergrendeld zijn. 

 

 
Ingevouwen platform 

 

 

 

•  Instellen: (uitschuifbare voet) 

- Druk op de vergrendeling aan elke 

zijde van de binnenkant van het 

platform. 

-  Verschuif het beweegbare deel 

naar de gewenste hoogte. 

-  Controleer voor het gebruik van 

het platform of de grendels goed 

vastzitten. 

•  Gebruik: 

- Hef de leuningen op om de toegang 

vrij te maken. 

-  Stap op het platform. 

-  Vouw na het opstappen de 

leuningen terug in. 

-  Maak de ketting achteraan vast. 
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• Sluiten: 

- Vouw de leuningen op. 

- Schuif de 4 steunen in. 

- Ontgrendel het platform en til naar voren. 

- Het platform sluit en bevindt zich in verticale positie op de 

achterste poten (toegangszijde). 

 

• Verplaatsen tijdens het werk: 

- Het platform mag niet worden verplaatst met personen of 

materiaal erop. 

- Neem het platform vast aan de poten zodat de wieltjes de 

grond raken. 

- Nu kan men het platform verplaatsen, de steunen kunnen in 

werkpositie blijven. 

- Als men langs een deur moet passeren, kan men de 

steunen inschuiven. 

 

• Vervoer: 

Rolpositie 

- Na het instellen van het platform. 

- Til het platform met behulp van het rek. 

- Het platform kan gerold worden. 

 

3 Richtsnoeren voor een goede werking  

- Controleer voor elk gebruik de goede staat van het 

platform. 

- Gebruik het platform niet achter een deur die niet is 

vergrendeld. 

- Ruim de omgeving op voor gebruik van het platform. 

- Gebruik het platform niet zonder leuningen. 

- Het oppervlak waarop het platform wordt geplaatst 

moet vlak, horizontaal en niet-glijdend zijn (als een van 

deze factoren ontbreekt, kunnen er zware ongelukken 

gebeuren). 

- Op een zachte ondergrond is het noodzakelijk om 

ondersteunende plaatjes aan te brengen onder de 

poten van het platform. 

- De poten van het platform moeten stevig op de grond 

rusten. 

- Gebruik de trap niet als u lijdt aan hoogtevrees of als u zich 

niet goed voelt: vermoeidheid, warmte enz. 

- Draag stevige schoenen om de trap te gebruiken,   d.w.z. 

geen slippers, klompen of schoenen die in slechte staat 

verkeren. 

- De zolen moeten schoon zijn, vrij van gips, vet, olie, modder 

of andere gladde materialen. 

- Het platform steeds beklimmen en af komen met het gezicht 

naar het platform gericht. 

- Zorg ervoor dat er in de buurt van de werkplek geen 

afgestripte elektrische stroomgeleiders onder spanning 

aanwezig zijn. 

- Het platform moet steeds uiterst voorzichtig worden 

behandeld. 

 

4 Onderhoud 

 

-  Controleer de conditie van lasnaden en de samenstelling van de componenten. 

- Controleer regelmatig veerpennen en vervang ze indien nodig door originele onderdelen van DUARIB. 

 

 


