A l u m i n i u m P r o d uk t e n W or m e r B . V .

Kamersteiger

De APW kamersteiger, ontworpen voor professioneel gebruik met een
draagvermogen van 450 kg, verschaft u op comfortabele wijze toegang
tot variabele werkhoogtes van maximaal 3.00 m.
Hij wordt aangeboden in de breedtematen 0.75 en 1.35 m.
De kamersteiger wordt standaard geleverd met wielen en een platform.

Productinformatie:
Vouwunit
Het frame is gemaakt van lichtgewicht
aluminium buis met een wanddikte van
1.6 mm, de sporten zijn voorzien van
een antislip profiel.
De unit maten zijn L 1.90 x B 0.75 x
H 1.97 m of L 1.90 x B 1.35 x H. 1.97 m.
H is inclusief wielen.
Platform
Gelast aluminium frame, voorzien van
watervast multiplex met antislip toplaag.
De maximale werkbelasting is 250 kg per
platform bij gelijkmatige spreiding.

Leverbaar met:

APW pen

Euro pen

HT pen

Wiel
Ø 150 mm dubbel geremd, de maximale
belasting per wiel is 110 kg.
Stabilisator
De stabilisator wordt aan het frame
bevestigd met een kunststof koppeling,
deze is makkelijk in gebruik en brengt
geen beschadiging aan het frame toe.
Is verplicht bij een werkhoogte vanaf
4.00 m.
Kantplank
Aluminium kantplanken zijn eenvoudig
te monteren met kunststof kantplankhouders. Ze zijn verplicht op elk werkplatform. Deze kantplanken zijn bovendien
uitermate geschikt om reclame van uw
bedrijf op aan te brengen.
Optie uitbreiding
De kamersteiger is door middel van
extra onderdelen uit te breiden tot een
werkhoogte van max. 7.50 m. Deze
onderdelen staan aangegeven op de
module sticker die is aangebracht op
de staander van de kamersteiger.
Deze steiger voldoet aan de Norm
NEN 5805 - NEN - EN 1004
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