
Compact, dus eenvoudig te 
vervoeren

Vouw-/Rolsteiger 3400
De Altrex Heavy Duty Vouw-/Rolsteiger 3400 bestaat uit drie modules en een set wielen. 
De vouwsteiger (module A) kan snel en eenvoudig worden doorgebouwd tot een rolsteiger met 
werkhoogte 3.8 m (module A+B) of 5.8 m (module A+B+C). De Vouw-/Rolsteiger 3400 is geschikt 
voor zowel de intensieve klusser als de professionele gebruiker. Deze robuuste steiger is door 
zijn basisvouwdeel eenvoudig op te bouwen, licht in gewicht, compact en daardoor gemakkelijk 
te vervoeren. Het formaat 0.75 x 1.65 m is ideaal voor zowel binnen- als buitengebruik. 

Afhankelijk van de gewenste steiger- en werkhoogte is er de keuze uit drie modules:
• Module A: voor platformhoogte 1.0 m en werkhoogte 3.0 m
• Module (A +) B: voor platformhoogte 1.8 m en werkhoogte 3.8 m
 Module b kan alleen worden opgebouwd in combinatie met module A
• Module (A + B +) C: voor platformhoogte 3.8 m en werkhoogte 5.8 m
 Module C kan alleen worden opgebouwd in combinatie met module A en b
 Module A is exclusief een set wielen (separaat verkrijgbaar)

De basismodule (A) is handig separaat als vouwsteiger te gebruiken 
Met module B en C kan de vouwsteiger (module A) eenvoudig en snel worden doorgebouwd 
tot een rolsteiger met werkhoogte 3.8 m of 5.8 m
De vouwsteiger (module A) kan zonder demontage door standaard deuropeningen worden  
verreden, zodat er gemakkelijk binnenshuis kan worden gewerkt
De frames zijn voorzien van sporten met antislip profiel, waardoor de steiger veilig  
beklommen kan worden
Het platform is voorzien van een opwaaibeveiliging voor eenvoudige (de)montage;  
de maximale belasting bedraagt 150 kg/m2

De set wielen bestaat uit vier dubbelgeremde wielen (100 mm) voor optimale veiligheid
Snelle en eenvoudige opbouw, doordat schoren zijn voorzien van een handig klauw- 
mechanisme 
De driehoeksstabilisatoren zijn door het unieke ontwerp snel een eenvoudig te plaatsen
Door het speciale scharnierprincipe is de vouwsteiger eenvoudig in- en uit te klappen
Met behulp van vier kantplankhouders zijn de kantplanken snel en eenvoudig te plaatsen
De Vouw-/Rolsteiger 3400 voldoet aan de EN 1004, geschikt voor professioneel gebruik 
(Arbo) en wordt geleverd met 5 jaar fabrieksgarantie
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NIEUW!

EN 1298EN 1004

Eenvoudig verrijdbaar door 
standaarddeuropening

Handig klauwmechanisme Opwaaibeveiliging zorgt 
voor extra beveiliging

Makkelijk in en uit te 
klappen door speciaal 

scharnierprincipe
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MODUlE A + b + C
Platformhoogte (m) �.�0
Werkhoogte (m) �.�0

Omschrijving Aantal Aantal
  Module C Module A+b
Vouwdeel       1
Set kraagbuizen 1         1
Opbouwframe 2 
Leuningframe        2
Platform met luik 1          1
Diagonaalschoor 3
Horizontaalschoor        5
Driehoeksstabilisator 4
Kantplankset        1

Artikelnummer Module C : �0��0�
Set � wielen  : �2���1

MODUlE A
Platformhoogte (m) 1.0
Werkhoogte (m) �.0

Omschrijving Aantal
Vouwdeel 1
Platform met luik 1

Artikelnummer Module A : �0��01
Set � wielen  : �2���1

MODUlE A + b
Platformhoogte (m) 1.�0
Werkhoogte (m) �.�0

Omschrijving Aantal Aantal
  Module b Module A
Vouwdeel       1
Set kraagbuizen 1
Leuningframe 2 
Platform met luik       1
Horizontaalschoor 5
Kantplankset 1

Artikelnummer Module b : �0��02
Set � wielen  : �2���1

15 minuten

Opbouwtijd 
Module 
A +b +C

2 minuten

Opbouwtijd 
Module A

7 minuten

Opbouwtijd 
Module A + b
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