
De SoloTower van Layher is de kleine mobiele steiger die 
snel, veilig en eenvoudig door 1 persoon kan worden opge-
bouwd voor een werkhoogte tot 6,15 m. 

Het gebruik van ladders voor korte werkzaamheden op hoogte 
wordt steeds minder geaccepteerd als een veilig arbeidsmid-
del. Rolsteigers zijn de voor de hand liggende oplossing voor 
deze werkzaamheden. Gangbare rolsteigers vergen echter 
meer transportvolume en 2 personen voor een veilige opbouw. 
De SoloTower is de oplossing. De SoloTower is een compacte 
rolsteiger die door 1 persoon eenvoudig is op te bouwen en 
daarmee ideaal voor o.a. de ZZP’er

TECHNISCHE GEGEVENS

2  Werkhoogte: 6,15 m

2  Werkplatform: 0,75 x 1,13 m

2  Toegestane belasting: 2 kN /m² (steigerklasse 3)

Meer mogelijk. Het systeem voor steigers.
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VERVOER
Door de compacte afmetingen van alle onderdelen is transport en op-
slag gemakkelijk.
Van een paar onderdelen kan eenvoudig een „trolley“ worden samen-
gesteld, waarmee de andere onderdelen snel en ergonomisch naar de 
werkplek kunnen worden gereden. De „trolley“ past door elke gewone 
deur.

VEILIGE (DE)MONTAGE DOOR 1 PERSOON
Door het toepassen van de 3T opbouwmethode ( 3T: Through The Trap-
door, ofwel vanuit het passageluik) is de steiger door 1 persoon op te 
bouwen. 
Zittend in het passageluik worden de dubbele leuningen aangebracht, 
voordat het platform wordt betreden.

Door het toepassen van opbouwhaken kunnen de lichte aluminium 
onderdelen eenvoudig opgehangen en meegenomen worden naar het 
volgende platform. Hierdoor is de steiger door 1 persoon te (de)mon-
teren. 

MONTAGE ZONDER GEREEDSCHAP
Door de beproefde Layher-verbindingstechnologie met behulp van een 
vergrendelklauw is de (de)montage eenvoudig, snel en zonder gereed-
schap uit te voeren.

KANTPLANKSET
De aluminium kantplanken zijn vouwbaar uitgevoerd als één onderdeel.
De set kan in een handbeweging worden ge(de)monteerd.

UW VOORDELEN IN EEN OOGOPSLAG

2  Economische, efficiënte en ergonomische opslag en vervoer door 
de compacte afmetingen van alle componenten.

2  Veilige montage door montage van leuningen zittend vanuit de 
passageluik.

2  Eenvoudige en efficiënte (de)montage door 1 persoon door het 
toepassen van opbouwhaken.

2  Montage zonder gereedschap door de Layher vergrendelingsklau-
wen.

2  De vouwbare aluminium kantplanken kunnen als set in een hand-
beweging worden ge(de)monteerd.
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SoloTower type SoloTower 415
Bouwnummer 1600102

SoloTower 515
Bouwnummer 1600103

SoloTower 615
Bouwnummer 1600104

Werkhoogte [m] 4,15 5,15 6,15
Steigerhoogte[m] 3,37 4,37 5,37
Platformhoogte [m] 2,15 3,15 4,15
Gewicht [kg] (zonder ballast) 107,4 140,4 156,1

Ballastgebruik

In gesloten ruimtes
Vrijstaand 0 0 0
Langs muur L0 R5 L0 R8 L0 R10

Langs muur met afsteuning 0 0 0
Buiten
Vrijstaand 0 0 0
Langs muur L0 R5 L0 R8 L0 R10
Langs muur met afsteuning 0 0 0

Werkhoogte

Steigerhoogte incl. 
aansluitpen 

Platformhoogte

TELESCOPISCHE ZIJSTEUNEN
Snelle en eenvoudig te installeren steigersteunen zorgen ervoor dat de 
SoloTower stabiel staat, zelfs op oneffen ondergrond.

WIELEN
Robuuste zwenkwielen voor een goede manoeuvreerbaarheid. 
De spindels maken het goed horizontaal stellen mogelijk. 
De zwenkwielen worden door het remmechanisme in 1 beweging      
geblokkeerd tegen verrollen en worden recht onder de staander ge-
plaatst. Dit geeft een veilige en stabiele werkplek.

KWALITEIT EN VEILIGHEID
De SoloTower is ontworpen volgens de eisen van de Europese norm 
voor mobiele werkplatforms DIN EN 1004. Layher staat voor de hoogste 
kwaliteit, eenvoud en lange levensduur.

ECONOMIE
De SoloTower sluit aan bij het beproefde modulaire rolsteigersysteem 
van Layher (zoals de ZIFA en de UNI). In de SoloTower worden bijvoor-
beeld dezelfde standelementen toegepast. De lange levensduur maakt 
de SoloTower economisch in gebruik.

Stelraam 75/4 | Art.nr. 1297.004
Ook toepasbaar voor ZIFA en UNI.
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