
Korte handleiding rolsteiger WH 4.35 tot WH 

12.35m   

Ref: 12RLAK1511             

Veiligheidsvoorzieningen    

• De opbouw en gebruik mogen enkel gebeuren door volwassenen die 

vertrouwd zijn met de gebruikersinstructies. Lees aandachtig de handleiding 

voor je begint met opbouwen.  

• Draag de nodige beschermingsmiddelen zoals op bovenstaande 

pictogrammen aangegeven.  

• Zorg steeds voor een veilige werkomgeving, verwijder obstakels en 

respecteer de gevarenzone rond de stelling. Vanaf 2.5m vloerhoogte moet je 

werken achter een leuning en met een veiligheidsharnas.  

• Uitsluitend de stelling via de binnenkant beklimmen met de wielen vastgezet 

in het ladderkader met de verankeringsbout en in geremde stand. 

Gedurende verrijden mogen er zich geen personen op de stelling bevinden.   

• Max belasting : werkvloer 200kg/m² en totale stelling 1200kg.  Geschikt voor 

gebruik tot max windkracht 6 beaufort (max 49km/h). Plaats nooit een 

ladder of hulpsteiger op de werkvloer.  

Montage  

• Zet de rolsteiger op met twee personen en leg de onderdelen per soort om ordelijk en efficiënt te 

werken. 

• De opbouwmethode is zodanig dat de ladderkaders vooruitlopend worden aangebracht,  steeds 1m 

hoger dan het werkplatform geplaatst wordt en dat er steeds een leuning rondom aangebracht is 

voor het betreden van het platform.  Vervolgens wordt de knieleuning geplaatst en dient men de 

montagehandeling te herhalen tot de gewenste stellinghoogte bereikt is.  

• Gebruik voor even (2m, 4m, …) vloer- en werkhoogte eerst een ladderkader van 1m hoogte en daarop 

een kader van 2m hoogte.  

stap1: Zet de zwenkwielen op de rem en draai de spindels ongeveer 10cm uit. Steek de 4 wielen in de 

ladderkaders van 1m en draai de bout in om het zwenkwiel vast te zetten aan de ladderkader. Zet de 

ladderkaders rechtop en fixeer deze met de dubbele leuningen.  

Stap2: Controleer met de waterpas de vlakke opstelling. Pas met de 

spindels de hoogte van de wielen aan tot de rolsteiger verticaal en op de 

lange en korte kant horizontaal waterpas staat. 

 

Stap 3:Plaats één ladderkader van 2m op een ladderkader van 1m. Plaats 

de borgpennen. 

 

Stap 4: Klik de horizontale liggers, als heupleuningen voor de volgende 

vloer, boven aan de hoogste sport van het ladderkader vast. Plaats nu de 

montagebeugels op de bovenste sport van de andere ladderkader van 1m en 

hang de andere ladderkader van 2 meter hierin, op de vijfde sport.  

 

Stap 5: Zet de horizontale liggers nu vast aan de bovenste sport van dit 

ladderkader dat in de montagebeugels hangt en steek deze met de leuningen 

omhoog om hem vervolgens op de onderstaande kader te plaatsen.  Plaats ook 

hier de borgpennen.  



 

 

Stap 6: Monteer het eerste platform op de 4e sport van het ladderkader van 2 meter.  

Monteer nu de twee diagonale verbindingen in tegengestelde richting. De ene kant klik 

je op de sport waar het hoogste platform ligt, de andere kant op de onderste sport van 

de ladderkader van één meter of één sport hoger dan het vorige platform.  

 

Stap 7: Klim via de luikopening naar het (volgende) werkplatform en plaats als eerste 

werk de twee horizontale liggers als knieleuningen, twee sporten onder de 

heupleuningen. Nu heb je een rolsteiger met werkhoogte van 4.35 m. 

 

Heb je een hogere werkhoogte nodig, volg dan de volgende stap(pen) 

Stap 8 :Plaats één ladderkader van 2m op een ladderkader van 2m. Plaats de borgpennen. 

 

Stap 9: Klik de horizontale liggers, als heupleuningen voor de volgende vloer, boven aan de 

hoogste sport van het ladderkader vast. Plaats nu de montagebeugels op de bovenste sport 

van de andere ladderkader van 2m en hang de andere ladderkader hierin, op de vijfde sport.  

 

Herhaal de stappen vanaf stap 5 tot de gewenste hoogte is bereikt. 

 

• Monteer vanaf vloerhoogte 3.5m steeds de zijsteunen. Indien het niet mogelijk is om deze te 

plaatsen, dient men de stelling te verankeren aan een muur.  

• Alle onderdelen dienen via de luiken van de platformen naar boven toe doorgegeven te worden.  

• Alle vloerniveaus die gebruikt worden als werkvloer, moeten ook worden voorzien van 

kantplanken.  

• Controleer na iedere verplaatsing of de stelling nog recht staat. Indien nodig corrigeren door de 

spindels omhoog of omlaag te draaien.  

Demontage  

• De demontage gebeurt in omgekeerde volgorde.  

1. Knieleuningen en kantplanken verwijderen.   

2. Klim via het vloerluik naar het onderliggende vloerniveau en verwijder de bovenliggende platformen. 

Klik eerst de rode beugels los en laat deze kant steunen op de sport. Transporteer alle onderdelen via 

de luiken van de platformen naar onder toe.  

3. Plaats de montagebeugels, verwijder de borgpennen en de diagonale verbindingen. Licht 

het ladderkader op en hang deze op in de montagebeugels. Maak de leuningen los van de 

hangende ladderkader en deze kan verwijdert worden.  

4. Demonteer nu de verbindingsklip van de heupleuningen bovenaan de nog staande 

ladderkader. Gebruik hiervoor een horizontale- of diagonale ligger, om de kunststof 

klauw te lossen.   

 
Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is 
een extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van 
onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland.  


