Aluminium Systeemsteiger
Het veilig (de-)monteren of verplaatsen van systeem steiger moet door minimaal 2 in
goede lichamelijke en geestelijke conditie verkerende personen gebeuren. Gebruik altijd
werkhandschoenen, veiligheidschoenen en veiligheidshelm.
Door verkeerd gemonteerd of verkeerd gebruik van steiger, kan tot een gevaarlijke
situatie voor uzelf en voor anderen ontstaan. Dit kan leiden tot ongelukken en/of zware
verwondingen. Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn en in goede staat verkeren.
Gebruik geen beschadigde of verkeerde onderdelen.
Plaats de steiger uitsluitend op een horizontale, vlakke, stevige en draagkrachtige
ondergrond. Maak bij zachtere ondergrond gebruik van rij platen. Zorg dat de steiger
geen obstakel vormt voor verkeer en/of passanten en zorg voor een goede afzetting
en/of markering.
Zorg dat tijdens het gebruik of verrollen van de steiger geen gevaarlijke situaties kunnen
ontstaan door bijvoorbeeld automatisch uitklappende zonneschermen en/of
opengaande deuren of ramen.
Werk niet met de steiger indien de windkracht groter is dan 6 Beaufort .
Veranker steigers vanaf 6 meter aan het gebouw of aan een stevige constructie.
Rolsteiger mag alleen verplaatst worden op een vlakke stabiele ondergrond indien het
niet hoger is dan 4 meter. Hogere steigers dienen eerst afgebroken te voorden.
Gebruik de steiger niet op plaatsen waar gevaar is voor beschadigingen door corrosieve
of andere schadelijke omgevingsinvloeden. ( metselwerk of straalwerk )
Plaats op de rolsteiger géén klimmaterialen, ladders, kisten of andere hulpmiddelen om
extra hoogte te verkrijgen. Het overbruggen van een afstand tussen de steiger en een
gebouw met bijvoorbeeld een platform, plank of loopvloer is niet toegestaan.
Zorg dat bij gebruik van de steiger de stabiliteit en sterkte van de steiger niet in gevaar
worden gebracht. Het gebruik van mechanische hefinrichtingen op of aan de steiger is
niet toegestaan.
Beklim de steiger alleen aan de binnenzijde, en neem tijdens het beklimmen geen
materiaal mee naar boven. Hijs de te gebruiken materialen met een touw omhoog. Zorg
dat de steiger bij afwezigheid niet door onbevoegden kan worden gebruikt, en
inspecteer vóór ieder gebruik de steiger op deugdelijkheid.

Montage instructie voor een veilige systeemsteiger !
Steek in de 2 eerste 2 meter hoge opbouwframes de 4
verstelbare wielstaanders. Zorg dat de stelmoeren bij alle 4 de
wielstaanders op gelijke hoogte (+/- 100 mm) zijn ingesteld. Dit
geeft de mogelijkheid om de stelmoer zowel naar boven als naar
beneden te draaien, indien de ondergrond ongelijk is.

Zet vervolgens beide frames op de wielen en plaats 2
(korte) horizontaal schoren op de eerste sprot van het
frame, zo dicht mogelijk bij de wielen.
Plaats vervolgens de diagonaal schoren.
Begin hierbij altijd op de onderste sport van het ene frame naar
de 5e sport (van onderen) van het volgende frame. Vier
diagonalen per sectie. Plaats de diagonalen, in kruisverband,
zo dicht mogelijk aan de buitenzijde van het opbouwframe.
Zorg dat deze basisconstructie goed waterpas staat opgesteld
en dat de beide frames ten opzichte van elkaar recht staan. Als
de sporten niet gelijk liggen, stel dan de framehoogte af met de
moer van de wiel staander.
Plaats vervolgens 1 platform op de bovenste sport van de opbouwframes. Zet de wielen
op de rem en monteer voordat u door gaat met opbouwen de eventueel bijbehorende
stabilisatoren.
Nadat de basisconstructie goed is neergezet kunnen op beide
zijden de volgende opbouwframes worden geplaatst. Borg deze
frames altijd doormiddel van de borg pennen. Plaats 4 diagonaal
schoren in kruisverband om en om tussen deze opbouwframes
beginnende op de bovenste sport van het vorige opbouwframe
diagonaal naar de 4 e sport van onderen aan de andere zijde van
het bovenste frame. Plaats een platform op de bovenste sporten
van deze frames. Bouw op deze wijze door tot de gewenste
hoogte is bereikt.

Verzeker u ervan dat ieder frame aan beide zijden door
middel van de borgpennen is vastgezet. - Plaats op het
hoogste niveau, dat als werkvloer gebruikt zal gaan worden 2
platforms naast elkaar. Plaats de leuningframes en verbindt
deze door middel van 4 horizontale schoren. Plaats als
laatste de kantplanken set op de werkvloer.

Wij verzoeken U vriendelijk deze gebruiksaanwijzing bij het
retour brengen van de machine, weer in te leveren.
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