
STEIGERAANHANGWAGEN
Gebruikershandleiding

SPECS:
Geremd: Nee
Aansluiting:  7 en 13-pins
Max. Gewicht incl. steiger: 750 kg

De aanhanger heeft geen eigen 
kentekenplaat. Deze kunt u zelf 
meenemen of bij ons huren / kopen.

GEBRUIKERSHANDLEIDING STEIGER AANHANGWAGEN
Bedankt voor het huren van een rolsteiger 
van Gereedschapverhuur.nl! Volg zorg 
deze stappen en dan kunt u onze steiger 
goed vastzetten en veilig vervoeren.



STEIGERAANHANGWAGEN
Gebruikershandleiding

1 x Steiger aanhanger 
1 x Verloop 7 - 13 pins
1 x Steiger
7 x Spanbanden

1 x Nummerbordplaat (optioneel)

LEVERINGSOMVANG

?

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

CONTROLEER VOOR U GAAT RIJDEN OF DE VERLICHTING VAN DE 
WAGEN WERKT EN ALLE STEIGER ONDERDELEN GOED VAST ZITTEN
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1.

2.

3.

De 7-sport opbouwframes 
hangen aan rechterkant van 
de aanhanger. De frames 
hangen afgewisseld met de 
bovenkant en de onderkant 
naar voren. 

De 4-sport opbouwframes 
plaatst u als laatst. Deze 
hangen ook afgewisseld met 
de bovenkant en onderkant 
naar boven.

Met een korte spanband 
zet u zowel de 7-sport, als 
de 4-sport opbouwframes 
vast. U maakt deze vast aan 
de verticale spant van de 
aanhanger.

Met een korte spanband 
zet u zowel de 7-sport, als 
de 4-sport opbouwframes 
vast. U maakt deze vast aan 
de verticale spant van de 
aanhanger.

OPBOUWFRAMES

OPBOUWFRAMES

OPBOUWFRAMES
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Zet de dwarsbalken van de 
stabilisatoren vast.

STABILISATOREN

4.

5.

6.

Als alle platformen op de 
linkerzijde van de aanhanger 
liggen, kunt u de spanband 
bevestigen. 

Wikkel de spanband onder 
de horizontale balk van de 
aanhanger.

Haak aan de voorkant de 
spanband langs de twee 
haken. 

Verbind de twee uiteindes 
van de spanband en trek 
deze zo stevig mogelijk aan.

Als alle platformen op de 
linkerzijde van de aanhanger 
liggen, kunt u de spanband 
bevestigen. 

Wikkel de spanband onder 
de horizontale balk van de 
aanhanger.

Haak aan de voorkant de 
spanband langs de twee 
haken. 

Verbind de twee uiteindes 
van de spanband en trek 
deze zo stevig mogelijk aan.

Knoop de overige band op.

PLATFORMEN

PLATFORMEN

STABILISATOREN
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7.

8.

9.

Plaats alle schoren in het 
grote rek, boven de platformen 
aan de linkerzijde van de 
aanhanger.

Wikkel de spanband onder 
de voorste dwarsbalk van de 
aanhanger, voer het uiteinde 
terug naar boven.

Doe dit ook aan de voorzijde 
en span de band goed aan. 
De schoren worden nu naar 
beneden gedrukt. 

Knoop de overige band op.

Plaats alle schoren in het 
grote rek, boven de platformen 
aan de linkerzijde van de 
aanhanger.

Wikkel de spanband onder de 
achterste dwarsbalk van de 
aanhanger, voer het uiteinde 
terug naar boven.

Doe dit ook aan de voorzijde 
en span de band goed aan. 
De schoren worden nu naar 
beneden gedrukt. 

Knoop de overige band op.

SCHOREN

SCHOREN

Schuif de stabilisatoren 
volledig in en zet de 
borgpennen vast.

STABILISATOREN
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10.

11.

12.

Plaats de wielen in de vier 
open kokers. U vindt er twee 
aan de voorkant en twee aan 
de achterkant. 

Met de duimschroeven zet 
u de wielen vast aan de 
aanhanger.

Klik de bovenkant van de 
nummerplaat in de bovenste 
klipjes.

Duw de plaat nu naar boven 
en duw de onderkant naar 
voren. Laat de plaat nu 
ook in de onderste klipjes 
landen. 

WIELEN

PLAATS NUMMERPLAAT

Plaats alle stabilisatoren 
in het kleine rek, boven de 
platformen aan de linkerzijde 
van de aanhanger.

Wikkel de spanband onder 
de middelste dwarsbalk 
van de aanhanger, voer het 
uiteinde terug naar boven.

Doe dit ook aan de voorzijde 
en span de band goed aan. 
De schoren worden nu naar 
beneden gedrukt. 

Knoop de overige band op.

STABILISATOREN
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13.U kunt een nummerplaat bij 
ons laten drukken of een 
beschrijfbare nummerplaat op 
eigen risico van ons huren.

Het drukken van een 
nummerplaat kost een 
werkdag.

PLAATS NUMMERPLAAT

?

HEEFT U VRAGEN?

Neem gerust contact met ons op 
via Telefoon, What’s-App of SMS. 

030 - 737 1091
06-83393649

Tot uw dienst,
Team Gereedschapverhuur.nl 


