
TRAPGATSTEIGER
Gebruikershandleiding

SPECS:
Werkhoogte: 2,5 m
Platform hoogte:  1 m
Breedte: 75 cm 
Lengte: 190 cm

GEBRUIKERSHANDLEIDING TRAPGATSTEIGER
Bedankt voor het huren van de trapgat 
steiger van Gereedschapverhuur.nl! Als 
u zorgvuldig de volgende stappen volgt, 
dan kunt u snel en veilig aan de slag met 
uw klus. 
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1 x Doorloopframe
1 x 1-Sport met poten en spindel
1 x 2-Sport
2 x Kopleuningen
1 x Platform met luik 
2 x Horizontaal schoor
1 x Diagonaal schoor
1 x Afstandhouder met kruiskoppelingen
8 x Borgclips 

LEVERING OMVANG:

?

ONTBREEKT ER IETS AAN UW ORDER?

Neem alstublieft direct even telefonisch 
contact met ons op. 
 
       030 - 737 1091
          06 83 39 36 49

Tot uw dienst,
Team Gereedschapverhuur.nl

EEN ROLSTEIGER VAN GEREEDSCHAPVERHUUR DIENT DOOR
MINIMAAL TWEE PERSONEN TE WORDEN OPGEBOUWD.
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2 x Opbouwframe 7-sport 75 cm
1 x Voorloopleuning / klapframe 190 cm
1 x Platform 190 cm

 

LEVERING OMVANG - PER EXTRA METER:OPTIONEEL:

?

ONTBREEKT ER IETS AAN UW ORDER?

Neem alstublieft direct even telefonisch 
contact met ons op. 
 
      030 - 737 1091
         06 83 39 36 49

Tot uw dienst,
Team Gereedschapverhuur.nl

EEN ROLSTEIGER VAN GEREEDSCHAPVERHUUR DIENT DOOR
MINIMAAL TWEE PERSONEN TE WORDEN OPGEBOUWD.
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2.

1.

3.

- Plaats het doorloopframe op het lage punt van de 
trap.

Klik de horizontale schoor vast aan de zijkant, 
bovenaan het doorloopframe, tussen de bovenste 
en de diagonale spijl. 

Als u een steile trap heeft, gebruik dan de 1-Sport, 
als u een minder steile trap heeft, gebruik dan de 
2-Sport.

Klik de horizontale schoor vast aan de 1, of 
2-Sport. Deze klikt u vast tussen de horizontale en 
diagonale spijl.

PLAATS DOORLOOPFRAME

KLIK DE HORIZONTALE SCHOOR VAST

PLAATS DE 1-SPORT OF 2-SPORT
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5.

4.

6.

- Plaats de andere horizontale schoor tussen het 
doorloopframe en de 1, of 2-Sport.

Met een waterpas kunt u bekijken of de steiger 
recht staat. Zowel aan de onderkant en bovenkant 
kunt u de steiger stellen.

Als de steiger netjes waterpas staat, kunt u de 
diagonale schoor plaatsen. 

PLAATS ANDERE HORIZONTALE SCHOOR

LEVEL DE TRAPGATSTEIGER

PLAATS DE DIAGONALE SCHOOR
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8.

7.

9.

Klem met de afstandhouder de trapgatsteiger vast 
in de trap opening. Met de kruiskoppelingen kunt 
de afstandhouder vast maken aan de onderkant 
van de horizontale schoren.

Met een waterpas kunt u bekijken of de steiger 
recht staat. Zowel aan de onderkant en bovenkant 
kunt u de steiger stellen.

Plaats het platform op de bovenste horizontale 
buis van de 1 of 2-Sport en het doorloopframe. 
Het luik dient aan de bovenkant van de trap te 
komen zitten.

PLAATS DE AFSTANDHOUDER

LEVEL DE TRAPGATSTEIGER

PLAATS HET PLATFORM
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BEDANKT!
Wij hopen dat alles gelukt is en hopen u 
snel bij ons terug te zien.

Tot uw dienst,
Team Gereedschapverhuur.nl

VOLG STAP 11 ALLEEN ALS U GEEN EXTRA 
WERKHOOGTE HEEFT GEHUURD.!

10. Plaats de kopleuningen aan de voorkant en 
aan de achterkant. Hierna kunt u de leuning 
aan de lengte plaatsen.

Nu is de trapgatsteiger klaar voor gebruik, 
veel werkplezier toegewenst!

PLAATS DE LEUNINGEN

Nu is de trapgatsteiger klaar voor gebruik, 
veel werkplezier toegewenst!

KLAAR!
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VOLG DEZE BOUW INSTRUCTIES ALLEEN ALS U EXTRA 
WERKHOOGTE HEEFT BIJGEHUURD.!

12.

11. Plaats de opbouwframes aan de voor en 
achterkant van de steiger.

Hang het klapframe aan de bovenste sport. 
De stalen diagonale latten staan naar de 
buitenkant van de steiger.

U kunt nu de gesp losmaken en de verbind 
stukken naar beneden laten hangen.

PLAATS DE OPBOUWFRAMES

HANG HET KLAPFRAME
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14.

13.

15.

De onderkanten van het klapframe kunt 
u vastzetten aan de 2e sport van de 
opbouwframes. Doe dit ook aan de achterkant.

Plaats een nieuw platform op de bovenste 
sport van de opbouwframes.

Plaats eerst de kopleuningen aan de voorkant 
en aan de achterkant van de steiger. U kunt 
nu de leuning in de lengte plaatsen. 

Nu is de trapgatsteiger klaar voor gebruik, 
veel werkplezier toegewenst!

VERBIND DE ONDERSTE VERBINDINGEN

PLAATS HET PLATFORM

PLAATS DE LEUNINGEN

KLAAR!


