
GEBRUIKSAANWIJZING 

VERRIJDBARE STELLING 

Volgens EN 1004 

Deze handleiding moet overhandigd worden aan de gebruiker 

TYPE SERIE 2500 - 2600 - 2700 

MONTAGEHANDLEIDING 





 
Instructies voor het gebruik van stellingen   
 

 Het monteren of demonteren van de stelling mag enkel gebeuren door be-
voegd personeel.  De montage dienst steeds volgens deze handleiding te ge-
beuren. 

 Nooit beschadigde elementen gebruiken. 
 Enkel originele onderdelen van de fabrikant gebruiken. 
 De stelling enkel gebruiken op een stevige ondergrond die het gewicht van de 

stelling, materiaal en personen kan dragen. 
 Het is verboden de stelling te verplaatsen met materiaal en/of personen op de 

stelling. 
 De stelling mag enkel verplaatst worden indien de bodem vrij is van obstakels.  

Het verplaatsen van de stelling mag niet sneller gebeuren dan een persoon 
stapvoets kan gaan. 

 Vóór het verplaatsen van de stelling eerst verifiëren of alle onderdelen gemon-
teerd zijn zoals omschreven in deze handleiding.  Controleer ook of de stelling 
zich loodrecht t.o.v. de ondergrond bevindt. 

 Het is niet toegelaten apparaten of hijstoestellen aan de stelling te bevestigen.  
De stelling is daar niet op voorzien.  Plaats geen kisten, trappen of andere 
hulpmiddelen op het werkplatform om hoogte te winnen. 

 Het is verboden een platformverbinding te maken tussen de verrijdbare stel-
ling en de muur. 

 Controleer of alle voorzorgsmaatregelen genomen zijn vooraleer de stelling in 
gebruik te nemen. 

 Bijvoorbeeld :  - of de remmen van de wielen geblokkeerd zijn 
    - of de uitschuifbare voeten goed bevestigd zijn 
    - enz. 
 Men mag enkel de stelling betreden op de voorziene platforms, na doorgang 
 het luik steeds sluiten. 
 Het is verboden op de stelling te springen. 
 Bij een buitenopstelling is het aangewezen de stelling indien mogelijk te beves-

tigen aan de gevel of een ander voorwerp of oppervlak. 
 Let op bij het uitoefenen van horizontale krachten (bv. Boren, belading 

platform), waardoor de steiger van een constructie kan worden weggedrukt. 
 Het is verboden op de stelling te werken indien de windkracht groter is dan 6 

Beaufort (45 km/u).  Bij een verwachte windkracht groter dan 6 Beaufort moet 
een vrijstaande rolsteiger of gedemonteerd, of naar een windvrije zone ver-
plaatst, of verankerd te worden.  Dit dient ook te gebeuren als de steiger niet 
gebruikt wordt.  Pas op voor openingen in gebouwen, onbeklede gebouwen 
en hoeken van gebouwen waardoor extra windbelastingen kunnen ontstaan. 
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INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK 
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Constructie 
 Aluminium legering.  

KENMERKEN 

VERRIJDBARE STELLING Serie 2500 - 2600 - 2700 

Konform aan norm EN 1004 

Stelling klasse 3 
 Totaalgewicht 200 kg/m². 

Buitenafmetingen 
 Lengte 2m, 2m50 en 3m 
 Breedte 0m75, 0m90 en 1m34 

Basisafmetingen incl. zijsteunen 
 Zwenkwielen met rem diam. 200mm (regelbaar) 
 Belastbaar gewicht per wiel 500 kg 
 Basis = afmeting breedte van de steiger + 1/3 van de hoogte 

(zie tabel blz. 3) 

Montagevoorschriften 
 Opbouw van de stelling volgens de montagehandleiding 
 Verzeker u ervan dat alle onderdelen en borgpennen ge-

bruikt worden. 

De stellingen type 2500, 2600 en 2700 mogen enkel gebruikt worden 
wanneer de volledige montage gebeurd is volgens deze handleiding. 

In geval er meerdere platforms gebruikt worden mag het totale 
gewicht niet overschreden worden. 

TYPE 

S2500   EN 1004   3  8/12 XXXD 

NORM MAXIMUM HOOGTE 
BUITEN / BINNEN 

KLASSE 

TOEGANG 

Toegang klasse D 
 Toegang door verticale 

geïntegreerde ladder. 
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OPBOUW en SAMENSTELLING 

4 zwenkwielen regelbaar

2 stand elementen

1 vaste verbinding

1 onder diagonaal

Basis element

1 diagonaal
2 horizontalen

2 stand elementen

2 stand elementen
1 vaste verbinding
2 horizontalen

2 diagonalen
2 horizontalen

1 platform

1 set plinten

Tussen element

Kop element

1X

Steunbalk type Z2 en N2 



OPBOUW en SAMENSTELLING 

5 Plaatsen van horizontalen 

Altijd controleren of de koppe-
lingen goed ingehaakt zijn ! 

blz. 4 

3 Plaatsen van onderdiagonaal 

4 Plaatsen van diagonaal 

1 Samenstelling S2500 

2 Plaatsen dubbele leuning 

Samenstelling S2700 Samenstelling S2600 

breedte stelling 0m75 breedte stelling 0m90 breedte stelling 1m34 

6 Plaatsen van platform 



MONTAGE VAN OPBOUWELEMENTEN 
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7 Plaatsen van zijsteunen 

31 2 

Bevestiging boven 1 

Bevestiging dwars-
verbinding 

2 

Uitschuiven steun 3 

Steunbalk type Z2 en N2 

Altijd zijsteunen plaatsen vooral-
eer een opbouw bij te plaatsen 

8 Plaatsen van opbouwelementen 

De elementen van het eerste niveau kunnen ge-
plaatst worden nadat het platform en de nodige 
leuningen / horizontalen gemonteerd werden. 
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MONTAGE VAN OPBOUWELEMENTEN 

11 Optrekken van platform 

12 Plaatsen van platform 

Bij plaatsen van het platform, dit optrek-
ken met touwen langs de buitenzijde 

Altijd zorgen voor de nodige 
leuningen ! 

9 Plaatsen van borgpennen 

Veranker de opbouwelementen door de borg-
pennen aan ieder element aan te brengen. 

Zeer belangrijk.  Niet vergeten ! 

10 Plaatsen van diagonalen 

Plaatsen van het tussenplatform door twee 
personen. 

Altijd werken aan de binnenzijde van 
de stelling ! 
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MONTAGE VAN OPBOUWELEMENTEN 

13 Het is verplicht altijd langs de binnenzijde van de stelling door het platform 
omhoog te klimmen.  

14 Plaats de dubbele leuning en 
de twee horizontalen 

15 Monteer de set plinten rondom 
het platform 

16 Omhoogtrekken van stelling-
elementen 
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 Voorzie een ruime plaats rondom de stelling. 
 Het is verboden de stelling te gebruiken indien niet alle elementen gemon-

teerd zijn.  Gebruik nooit beschadigde onderdelen. 
 Ga na of het terrein voldoende geschikt is om de stelling te gebruiken. 
 Laat geen onnodige delen achter. 
 Ga na of er zich geen obstakels bevinden op het terrein. 

GEBRUIKSAANWIJZING 

Werkzone 

 Het is verboden hulpstukken te bevestigen aan de buitenkant van de stelling.   
 Het is verboden de stelling te gebruiken bij een windkracht van meer dan 45 km/u. 
 Het is verboden de stelling meer te belasten dan het voorziene gewicht. 
 Het is verboden de stelling te gebruiken zonder de remmen op de wielen. 
 Het is verboden de stelling te gebruiken op helling van meer dan 1°. 
 Het is verboden een verbinding te maken aan twee aparte stellingen. 
 Het is verboden de stelling te gebruiken zonder plint boven de 2 m. 
 Het is verboden de stelling te gebruiken zonder stabilisatoren/zijsteunen. 
 Het is verboden de stelling te gebruiken zonder leuningen. 

Het is verboden... 

 Inspecteer alle delen van de stelling alvorens te monteren. 
 Nazicht van remmen alvorens de stelling op te bouwen. 
 Nazicht van lassen of vervormingen aan de stellingelementen. 
 Nazicht van koppelingen en bevestigingen alvorens te monteren. 

Inspectie en onderhoud 

 De stelling nooit verplaatsen met een voertuig, enkel met de hand. 
 Verplaats de stelling nooit bij een windkracht van meer dan 45 km/u. 
 De bodem moet voldoende stabiel zijn om de stelling te verplaatsen. 
 Het is verboden de rolstelling te verplaatsen met materiaal op platform. 

Verplaatsingsvoorschriften 

 Verzeker u ervan dat de remmen en de wielen geblokkeerd zijn alsook dat de 
nodige zijsteunen gemonteerd zijn voordat u de stelling betreed. 

Demonteren 

 Respecteer de maximale belasting van de platforms (200 kg/m²). 
 De horizontale krachten mogen niet meer bedragen dan 30 kg buiten de stelling. 
 Bij windsnelheden van meer dan 45 km/u mag men niet meer werken zonder ver-

ankering. 

Gebruiksaanwijzing 



VERBINDINGSELEMENTEN 2m00 
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VERBINDINGSELEMENTEN 2m50 
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VERBINDINGSELEMENTEN 3m00 
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Verdeler : 


