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STANDAARD CONFIGURATIE - ZONDER CONSOLE
MET MONTAGERUGWEERKADER

1. Houten verdeelbalk
2. Vaste of regelbare voet
3. R97 Kader 1m50 x 1m20
4. R97 Diagonaal kruisvorm
5. R97 Horizontale diagonaal met spiekoppeling
6. R97 Montagerugweerkader

7. Vloer 2m00 / 2m50 x 0m30
8. Vloer 2m00 / 2m50 x 0m20
9. Montagevloer
10. Plint 1m20
11. Plint 2m00 / 2m50
12. Verankeringsbuis met haak

KENMERKEN
1. Afmetingen:
Kader : B x H = 1m20 x 1m50.
Standaardmodule B x L x H = 1m20 x 2m00 x 1m50 en 1m20 x 2m50 x 1m50.
Maximum vloerhoogte = 24m50 (zonder bekleding).

2. Toegelaten belasting:
Zonder consoles: 600 kg/m², d.i. klasse 6 overeenkomstig EN 12810.
Met consoles :

stelling :
console :

klasse 5
klasse 3

450 kg/m²
200 kg/m²

3. Omschrijving:
Steiger EN 12810 - 6N - SW12/250 - A en Steiger EN 12810 - 6N - SW12/200 - A.

4. Vloeren:
De steiger heeft 1 werkvloer : op het bovenste niveau.
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Montage, demontage en wijziging van de stelling dient te gebeuren door vakbekwame personen met
inachtname van:
=> de montage-/gebruiksinstructies van de leverancier van de steiger
=> de wetgeving aangaande de individuele valbescherming
Bij montage van de steiger dient een sterkte- en stabiliteitsberekening aanwezig te zijn, tenzij de steiger
volgens een algemeen erkende standaardconfiguratie wordt opgebouwd.
Afhankelijk van de complexiteit van de gekozen steiger, wordt door een bevoegd persoon een montage-,
demontage-, en ombouwschema opgesteld. Dit schema kan de vorm hebben van een algemeen
uitvoeringsschema, eventueel aangevuld met detailtekeningen.
Beschadigde steigerelementen mogen niet gebruikt worden en dienen van de bouwplaats verwijderd te
worden.
De grondslag waarop de voetplaten worden geplaatst ( zie bijlage « Verdeelbalken » op pagina G1) moet
zodanig zijn, dat bij de maximum toelaatbare staanderbelasting geen verzakking kan optreden. Bij
onvoldoende draagkracht dienen verdeelbalken aangewend te worden.
Verrijdbare steigers moeten beveiligd zijn tegen wegglijden en ongewilde verplaatsingen.
Het is aanbevolen de kaders, rugweerpalen, enz. met elkaar te verbinden d.m.v. de zelfbeveiligende pennen.
Het is aangewezen montagevloeren te gebruiken bij de montage en demontage van de steiger.
Het bevestigen van hijsinrichtingen aan de steiger is niet toegestaan, tenzij zodanige maatregelen zijn
getroffen dat de stabiliteit van de steigerconstructie gewaarborgd is.
De steiger mag niet zwaarder belast worden dan in de door de fabrikant/leverancier verstrekte
aanwijzingen is vermeld. Lasten moeten zo gelijkmatig mogelijk verdeeld worden over de steiger.
Enkel de werkvloer die zich op het bovenste niveau bevindt mag belast worden.
De vloeren van steigers moeten zodanig gemonteerd worden dat hun onderdelen bij normaal gebruik niet
kunnen bewegen. Tussen de onderdelen van de vloeren en de verticale inrichtingen van de collectieve
valbeveiligingen komen geen gevaarlijke openingen voor.
De toegang tot de steiger d.m.v. ladders is toegestaan tot max. 7m50 vloerhoogte. De toegang tot
de werkvloer is ten laste van de gebruiker en volgens eigen keuze ( zie bijlage « Toegangsmiddelen »

op pagina E1).
Het werken vanop ladders of trappen die op de steigervloer zijn opgesteld is verboden.
Het bevestigen van netten, zeilen of kappen aan de steiger is niet toegestaan.
Materialen mogen op een werkvloer niet hoger zijn gestapeld dan 0m55.
Wanneer werkvloeren door vorst of anderzinds glad zijn geworden, dan moeten deze met zand worden
bestrooid of moet de gladheid op een andere wijze worden tegengegaan. Na sneeuwval moet vóór het
verrichten van werkzaamheden op de werkvloer sneeuw worden geruimd. Bij hevige windstoten (65
km/u) dient de toegang tot de steiger verboden te worden.
Steigers moeten deugdelijk geaard worden indien zich op, langs, aan of boven de steigers electrische
kabels of leidingen bevinden.
Indien bepaalde gedeelten van een steiger niet gebruiksklaar zijn, worden deze gedeelten gemarkeerd met
waarschuwingssignalen en behoorlijk afgebakend door materiële elementen die de toegang tot de
gevarenzone beletten.
De toegang tot de stelling moet verboden blijven zolang een defect aanleiding kan geven tot een ongeval.
Alvorens op een steiger arbeid wordt verricht, moet een bevoegd persoon vaststellen dat de steiger met
toebehoren overeenkomstig de door de fabrikant/leverancier verstrekte aanwijzingen is opgebouwd en in
goede staat van onderhoud verkeert.
Dagelijkse visuele inspectie van de stelling door een bevoegd persoon, vooral met betrekking tot:
=> verticaliteit van de stelling
=> vloersteunpunten
=> verankeringen met de nieuwbouw
De veiligheid van de constructie van een steiger moet regelmatig door een bevoegd persoon gecontroleerd
worden, in ieder geval:
=> voor de ingebruikneming
=> na iedere wijziging in de constructie van de steiger
=> na iedere langdurige periode waarin de steiger niet gebruikt is
=> na abnormale weersomstandigheden zoals storm, hevige regenbuien,... alsook na iedere andere
gebeurtenis waardoor de veiligheid van de constructie van de steiger is aangetast.
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OPBOUW STEIGER
1

Plaats de voetstukken op de verdeelbalken
(zie detail) en zet deze op de gewenste
moduleafstand (L = 2m00 of 2m50). In
geval regelbare voeten gebruikt worden
kunnen niveauverschillen door de
voetstukken opgevangen worden. Zorg
ervoor dat de afstand tussen bouwwerk en
steiger maximaal 0m20 bedraagt.

2

3

Zet een kader met huls onderaan (zie
detail) over 2 voetstukken, bevestig aan
elke zijde van de kader een kruisdiagonaal
(L = 2m00 of 2m50 naargelang de gekozen
moduleafstand) en laat deze op de grond
steunen.

Een tweede kader in langsrichting over de
uitgestelde voetstukken plaatsen en
bevestigen aan de reeds opgebouwde kader
door middel van de kruisdiagonalen.
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Breng een eerste horizontale (hulp-)
diagonaal aan. Deze vergemakkelijkt het
haaks stellen van de steiger (zie detail +
bijlage « Horizontale diagonalen » op
pagina C1 ).

5

Plaats een volgende kader op de
voetstukken en bevestig de 2
kruisdiagonalen. Breng opnieuw een
horizontale (hulp-)diagonaal aan. Zorg
ervoor dat de kaders telkens op dezelfde
afstand van het bouwwerk staan. Regel de
voetstukken zodanig dat de steiger zowel
in langs- als dwarsrichting waterpas komt
te staan.

4

Nota: Dit is van essentieel belang voor de
verdere opbouw van de steiger.

6

Herhaal stap 5 tot de gewenste
steigerlengte bekomen wordt.
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Plaats de vloeren (3 vloeren van 0m30
breed en 1 vloer van 0m20 breed) op de
bovenste traverse van de eerste module.
Schuif de optilbeveiligingen uit zodat de
vloeren niet ongewild opgetild kunnen
worden (zie detail).

7

8
9

10

Breng ook op de volgende modules
vloeren aan.

Plaats een kader op het uiteinde van de
steiger voor de opbouw van een volgend
niveau. Plaats eveneens een plint.
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12
13

14

6

Plaats vervolgens een eerste
montagerugweerkader op de bovenste en
middenste traverse van de onderste
kaders (zie detail + bijlage « Collectieve
valbeveiliging » op pagina D1 en D2).
Plaats een plint aan de buitenzijde van de
steiger.

Plaats op dezelfde manier een
montagerugweerkader en plint in de
volgende velden.

Plaats nu een tweede kader aan het
uiteinde van de steiger, samen met een
plint.
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15

De steiger is klaar voor gebruik. De
metselwerken kunnen uitgevoerd worden.

16

Neem de plinten weg uit het eerste veld
en plaats een eindkader voor het
volgende niveau.

17

Bevestig aan elke zijde van de tweede
kader een kruisdiagonaal.
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18

Plaats een tweede kader en bevestig de
kruisdiagonalen hieraan.

19

Verplaats de eerste
montagerugweerkader van het eerste
niveau naar het tweede.

20

Verplaats vervolgens de vloeren van het
eerste niveau naar het tweede niveau
met uitzondering van 1 vloer die dienst
doet als montagevloer. Beveilig u bij deze
handeling met een harnas.
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21

Neem de plint weg uit het tweede veld en
bevestig aan elke zijde van de tweede
kader een kruisdiagonaal.

22

Plaats een derde kader en bevestig de
kruisdiagonalen hieraan.

23

Verplaats de tweede
montagerugweerkader van het eerste
niveau naar het tweede.
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24

Verplaats vervolgens de vloeren van het
eerste niveau naar het tweede niveau
met uitzondering van 1 vloer die dienst
doet als montagevloer. Beveilig u bij deze
handeling met een harnas.

25

Neem de plinten weg uit het laatste veld
en plaats een eindkader voor het
volgende niveau. Plaats de kruisdiagonalen
en verbind ze met de kaders.

26

Verplaats nu ook de
montagerugweerkader in het laatste veld
naar het tweede niveau.
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27

Verplaats vervolgens de vloeren van het
eerste niveau naar het tweede niveau
met uitzondering van 1 vloer die dienst
doet als montagevloer. Beveilig u bij deze
handeling met een harnas.

28

Plaats plinten aan de buitenzijde van de
steiger en op de kopzijden.

29

De steiger is nu klaar voor gebruik. De
metselwerken kunnen uitgevoerd worden.
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30

Neem de plinten weg in het eerste veld
en plaats een eindkader voor het
volgende niveau.

32

Plaats een tweede kader en verbind hem
met de eerste door middel van de
kruisdiagonalen.

Bevestig aan elke zijde van de eerste
kader een kruisdiagonaal.
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33

Bevestig een verankering aan de eerste
kader.

35

Verplaats de montagerugweerkader van
het tweede naar het derde niveau.

13

Plaats een horizontale diagonaal.
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14

36

Verplaats vervolgens de vloeren van het
tweede niveau naar het derde niveau met
uitzondering van 1 vloer die dienst doet
als montagevloer. Beveilig u bij deze
handeling met een harnas.

38

Breng een tweede verankering aan en
verplaats de montagerugweerkader van
het tweede naar het derde niveau.

Plaats een volgende kader en verbind hem
met de tweede door middel van de
kruisdiagonalen.
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15

39

Plaats een tweede horizontale diagonaal.

41

Verwijder de plinten uit het laatste veld
en plaats een eindkader voor he volgende
niveau. Verbind de derde kaders door
middel van kruisdiagonalen. Breng een
verankering aan in het laatste veld en
verplaats de montagerugweerkader van
het tweede naar het derde niveau.

Verplaats de vloeren van het tweede naar
het derde niveau met uitzondering van 1
vloer die dienst doet als montagevloer.
Beveilig u bij deze handeling met een
harnas.
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43

16

Plaats een horizontale diagonaal in het
laatste veld.

Verplaats de vloeren van het tweede naar
het derde niveau met uitzondering van 1
vloer die dienst doet als montagevloer.
Beveilig u bij deze handeling met een
harnas.

44

Plaats plinten aan de buitenzijde van de
steiger en op de kopzijden.
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Plaats een eindkader voor het volgende
niveau.

17

45

De steiger is nu klaar voor gebruik. De
mestelwerken kunnen uitgevoerd worden.

47

Verwijder de plinten uit het eerste veld,
plaats een tweede kader en bevestig met
kruisdiagonalen. Verplaats de
montagerugweerkader van het derde
naar het vierde niveau.

46
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Verwijder de plint uit het tweede veld,
plaats een volgende kader en bevestig
door middel van kruisdiagonalen.
Verplaats de montagerugweerkader van
het derde naar het vierde niveau.

18

Verplaats de vloeren van het derde naar
het vierde niveau met uitzondering van 1
vloer die dienst doet als montagevloer.
Beveilig u bij deze handeling met een
harnas.

49

50

Verplaats de vloeren van het derde naar
het vierde niveau met uitzondering van 1
vloer die dienst doet als montagevloer.
Beveilig u bij deze handeling met een
harnas.
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19

Verwijder de plinten uit het laatste veld
en plaats een eindkader voor het
volgende niveau. Bevestig de kaders door
middel van kruisdiagonalen. Verplaats de
montagerugweerkader van het derde
naar het vierde niveau.

52
Verplaats de vloeren van het derde naar
het vierde niveau met uitzondering van 1
vloer die dienst doet als montagevloer.
Beveilig u bij deze handeling met een
harnas.
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20

Plaats plinten op de kopzijden en aan de
buitenzijde van de steiger.
De steiger is nu klaar voor gebruik. De
metselwerken kunnen uitgevoerd worden.

54
Plaats een eindkader voor het volgende
niveau. Verwijder de plinten in het eerste
veld.
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21

Plaats een tweede kader en verbind hem
met de eerste door middel van
kruisdiagonalen. Plaats twee
verankeringen en breng vervolgens een
horizontale diagonaal aan. Maak hiervoor
gebruik van de horizontale diagonaal uit
het eerste niveau die enkel geplaatst
werd als montagehulp. Verplaats de
montagerugweerkader van het vierde
naar het vijfde niveau.

56
Verplaats de vloeren van het vierde naar
het vijfde niveau met uitzondering van 1
vloer die dienst doet als montagevloer.
Beveilig u bij deze handeling met een
harnas.

Edit 06/2009

Montageschema R97®ST01.1

57

22

Plaats een volgende kader en verbind met
kruisdiagonalen. Verplaats de horizontale
diagonaal van het eerste naar het vijfde
niveau. Verplaats eveneens de
montagerugweerkader van het vierde
naar het vijfde niveau.

58
Verplaats de vloeren van het vierde naar
het vijfde niveau met uitzondering van 1
vloer die dienst doet als montagevloer.
Beveilig u bij deze handeling met een
harnas.
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23

Plaats een eindkader voor het volgende
niveau. Verbind de kaders met
kruisdiagonalen. Plaats een verankering
en verplaats de horizontale diagonaal uit
het onderste niveau. Verplaats eveneens
de montagerugweerkader van het vierde
naar het vijfde niveau.

60
Verplaats de vloeren van het vierde naar
het vijfde niveau met uitzondering van 1
vloer die dienst doet als montagevloer.
Beveilig u bij deze handeling met een
harnas.
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24

Plaats plinten op de kopzijden en aan de
buitenzijde van de steiger.

62
De steiger is nu klaar voor gebruik. De
metselwerken kunnen uitgevoerd worden.

Voor alle verdere niveau’s, tot
een max. vloerhoogte van 24m50,
kunnen de hierboven beschreven
richtlijnen herhaald worden.
Voor een grotere hoogte is een
berekeningsnota verplicht.
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BIJLAGEN

Bijlage A : Montageprincipe—Standaard configuratie (zonder consoles)
met montagerugweerkader
Bijlage B : Verankeringen
Bijlage C : Horizontale diagonalen
Bijlage D : Collectieve valbescherming
Bijlage E : Toegangsmiddelen
Bijlage F : Steiger met vrije doorgang
Bijlage G : Verdeelbalken
Bijlage H : Kantelrisico
Bijlage I : Steigeronderdelen
Bijlage J : Andere toebehoren
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Planchers / Vloeren
3 x (0m30 x L)
+ 1 x (0m20 x L)

4

7

6

L

13

1

L

L = 2m00 ou/of 2m50
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DETAIL D
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Hulpdiagonaal voor montage
Diagonale : aide pour montage

DETAIL C

BIJLAGE A : MONTAGEPRINCIPE
Bijlagen bij montageschema R97®ST01.1
A1

L

120

L
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BIJLAGE B : VERANKERINGEN
● De verankering van de steiger dient te gebeuren aan draagkrachtige (gevel)elementen. Bij twijfel aan de
draagkrachtigheid moeten uittrekproeven gedaan worden.
● De verankeringen dienen krachten te kunnen opvangen die evenwijdig en loodrecht op de gevel ingrijpen,
waarvan de resultante minimum 600kg bedraagt.
● Opgelet : Bij gebruik van netten, zeilen of kappen wijzigt het verankeringspatroon ! Hogere eisen worden
gesteld (ons consulteren).
● De gebruiksaanwijzing van de bevestigingsartikelen dient strikt gevolgd te worden.

VERANKERINGSPATROON R97 - ZONDER KONSOLES

om de 3m00 - tous les 3m00

Aantal :
In de hoogte:
Eerste verankering op max. 4m00 hoog,
vervolgens om de 3m00.

max. 4m00

In de lengte:
Om de 2 kaders of max. elke 5m00 en
elke buitenste kader.

max. 5m00
of om de 2 staanders / ou tous les 2 poteaux

enkelvoudig anker / ancrage simple

! De verankeringsbuizen dienen zo dicht mogelijk bij de
knopen (dit is ter hoogte van de huls van de stellingkader)
bevestigd te worden.

Opmerking :
De buitenste kaders moeten altijd in de muur verankerd worden (zie detail B).
In de tussenvelden mag 1 verankering op 2 gebeuren door een opening in de gevel,
bijvoorbeeld aan een schoor (zie detail A).
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DETAIL (2 mogelijkheden)
1. VERANKERING AAN SCHOOR
DETAIL A
Buis Ø 48,3 x 3,25 mm; koppeling en schoor.

13

12

3
13

Schoor geklemd tussen vloerplaat en plafond:
. Verankeringsbuis m.b.v. 2 koppelingen aan beide
vertikale staanders van de stelling bevestigen.
. Schoor klemmen tussen vloerplaat en plafond en
met de verankeringsbuis verbinden m.b.v. een
koppeling.

5
3

2. VERANKERINGSBUIS MET HAAK
DETAIL B
Buis (Ø 48,3 x 3,25 mm) L = 2m20 met haak, koppeling en oogbout.

12

14

13

M10-CFS III

16

3
M10-CFS III

Oogbout en verankeringshaak:
. Boren gat ø16 mm, indrukken keilbout
M10x60+oog (merk SORMAT of
gelijkwaardig - min. trekkracht = 600kg).
. De verankeringsbuis ø48,3 mm met haak
in de oogbout haken en m.b.v. 2
koppelingen aan beide vertikale staanders

14
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BIJLAGE C : HORIZONTALE DIAGONALEN
De eerste horizontale diagonalen worden in de eerste rij kaders geplaatst, als montagehulp.
Een tweede rij horizontale diagonalen wordt op een hoogte van max. 3m50 geplaatst, vervolgens om de
3m00 volgens 1 van onderstaande principes:

PARALLELLE PLAATSING

PLAATSING IN « ZIG-ZAG »

DETAIL C

13 12

4
5
3
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BIJLAGE D : COLLECTIEVE VALBESCHERMING
DETAIL D

6

10

7

11

8
9
3

4
2

1

5
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Scharnierend gedeelte
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Vergrendelingssysteem

Plaatsing op de bovenste en
middelste traverse.

Automatische sluiting rond de traverse.
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MONTAGEPRICIPE : OPBOUW EERSTE NIVEAU

A

B

C

D

E

F

G

H

Herhaal stappen A tot F tot de gewenste
steigerlengte bekomen is.
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OPBOUW VOLGENDE NIVEAU’S

I

J

K

L

M

N
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D5

P

Voor alle verdere niveau’s kunnen de hierboven beschreven richtlijnen herhaald worden.
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BIJLAGE E : TOEGANGSMIDDELEN
1. Ladder tot 4m50

Max. 4m50

De toegang tot de steiger door middel van een ladder is toegestaan tot een maximale vloerhoogte van
4m50. De gebruikte ladders moeten voldoen aan de vigerende regelgeving en normen.

*
De ladder dient minstens 1m00 boven het te betreden
werkplatform uit te steken. Om veiligheidsredenen wordt
aangeraden om de ladders altijd vast te maken.
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2. Vloer met luik en ladder

0m50

1m00

Vloeren met luik en ladder kunnen op elke traverse geplaatst worden. Gebruik steeds vloeren waarvan het
luik automatisch dichtklapt. De doorgangsopening van het luik is 40 cm breed en 60 cm lang.
De resterende vloeroppervlakte wordt dichtgelegd met metalen vloeren.
Op vloeren met luik en ladder is de stapeling van materialen niet toegestaan.

1. Halve koppeling met tuimelpen
Code 22R97300

2. Rugweerverbinding 2m50
Code 22R97260
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3. Trappentoren
De trappentoren wordt naast de steiger geplaatst en is een verticaal toegangsmiddel. Het is een
comfortabele en veilige manier voor het werfpersoneel om de steiger te betreden.
Een trappentoren wordt opgebouwd in modules van 2m50 lang en 1m50 breed. In de hoogte wordt om de
2m00 een trapslede geplaatst (zie montagerichtlijn Multi-System trappentoren).
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BIJLAGE F : STEIGER MET VRIJE DOORGANG

Horizontale liggers
(buis Ø 48,3 x 3,25 - L = 3m00 + 2 koppelingen)

Om verscheidene redenen is het soms noodzakelijk een doorgang te maken in de steiger. Hiertoe worden een
aantal kruisen weggelaten in de opbouw en wel volgens volgend principe :
De maximale vrije doorgang tussen 2 opeenvolgende stellingkaders bedraagt : Lmax. = 2m50
De maximale vrije hoogte bedraagt : Hmax. = 3m00
Het wegnemen van kruisen impliceert de plaatsing van bijkomende horizontale liggers zowel aan de binnen–
als buitenkant van de steiger (zie bovenstaande principetekening) :
2 horizontale liggers in beide velden naast de vrije doorgang (ter hoogte van de horizontale diagonaal)
2 horizontale liggers op 3m00 hoogte in het veld met vrije doorgang.
De horizontale liggers worden met koppelingen aan de verticale staanders van de kaders bevestigd.
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VERDEELBALKEN
BIJLAGE
G : VERDEELBALKEN
Twee aanbevolen voorbeelden van houten verdeelbalken:

Een verdeelbalk van 8 x 23 x 50 cm

Drie verdeelbalken van 8 x 23 x 50 cm

Voor te schrijven maatregelen:

Een slechte grondslag

Plaatsing op een lege ruimte : Leidt
tot vervorming en eventueel breuk

Overdreven stapeling van
verdeelbalken

Verdeelbalken op holle stenen
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BIJLAGE H : KANTELRISICO
Bij gebruik van consoles is er een kantelrisico. Teneinde dit risico op te heffen dient er in functie van de
steigerhoogte een tegengewicht geplaatst te worden op de steigerkaders.

PC
PP
H

Pp = max. 200 kg/m²
= max. 250 kg/module
Pc = contrepoids par module

H

Pc (min.)

1m50

225 kg

3m00

124 kg

4m50

22 kg

6m00

0 kg

…

…
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9 Plancher de montage l x L
Artikel
Article

1

1

Plint
Verdeelbalk hout - 50x18x6
cm H
Madrier - 50x18x6 cm
Plinthe

2

Regelbare voet - Regelbaar van 5 tot 38 cm
Plint H x L
Artikel
Pied réglable - Réglable de 5 à 38 cm

10

3
4
5
6
7
8
9

I1

Tube d'ancrage à crochet
® x 1m20
0m15
Bijlagen bij montageschemaVaste
R97
ST01.1
koppeling
Ø 48 x 48 mm

13 Raccord fixe Ø 48 x 48 mm
22R70321
0m15 x 2m00
Gewicht 4,00 kg Keilbout
M10x 60 + oogbout
Code
BIJLAGE
I : STEIGERONDERDELEN
11 Plinthe
14
Poids
Article
0m15
xx2m50
H
x
L
Douille
M10
60 + boulon à oeille
R97-Kader - 1m50 x 1m20
26,00 kg 22R97051

3 R97-Cadre
Verdeelbalk
hout - 50x18x6
cm
ARTIKEL
- 1m50
x 1m20
1 CODE
Verankeringsbuis met haak GEWICHT
Madrier - 50x18x6 cm
L = 2m20
12
- L2=2m27POIDS
8,50 kg 22R97170
R97-Diagonaal inARTICLE
kruisvormTube d'ancrageL1=2m00
à crochet
4 R97-Diagonale
Regelbare
voet - Regelbaar
van
5
tot
38
cm
L1=2m50 - L2=2m72 4,00 kg10,50
kg 22R97160
en croix
22R70321
2 Pied réglable
Verdeelbalk
hout
- Réglable
de 5- à50x18x6
38 cm cm

Vaste koppelingL1=2m00
Ø 48 x- L2=2m33
48 mm
7,50 kg 22R97230
R97-Horizontale
diagonaal
Madrier
cm
5 R97-Diagonale
R97-Kader
- 1m50-x50x18x6
1m20
- L2=2m77
kg 22R97220
horizontale Raccord fixe ØL1=2m50
22R97051
26,00 kg 8,50
48
x
48
mm
R97-Cadre
- 1m50 x 1m20
R7-Regelbare
voet ø38 mm
22R97
L1 = 2m00
0,00 kg
22KB2250 R97-Montagerugweerkader
4,3 Kg
6 R97Keilbout
M10x
60
+2m50
oogbout
L1=2m00
- =L2=2m27
22R97170
8,50 kg 0,00
R97-Diagonaal
in kruisvorm
Regelbaar
van 7 tot 37decm
22R97
L2
Cadre
garde-corps
montage
kg
4 R97-Diagonale en croix
L1=2m50
-+
L2=2m72
10,50 kg 22R97160
Douille M10
x 60
boulon
R7-Pied vloer
réglable
ø38 mm
0m30
x 2m00 à oeillet
22R75202
16,20
kg
Metalen
b
x
L
22R70321
4,37,50
Kg kg 22R97230
7
L1=2m000m30
- L2=2m33
R97-Horizontale
diagonaal l x L
x 2m50
19,50 kg 22R75252
Plancher
Réglablemétallique
de 7 à 37 cm
5 R97-Diagonale
L1=2m50 - L2=2m77
8,50 kg 22R97220
horizontale
0m20 x 2m00
14,20 kg 22R75201
Metalen
vloer
bxL
R97-Kader
1m50x1m20
8 Plancher
L1 = 2m00
R97-Montagerugweerkader
0,00
22R97051
22,7
Kg kg16,9022R97
0m 20 x 2m50
kg 22R75251
métallique l x L
6
R97-Cadre
1m50x1m20
22R97
L2 = 2m50
R97- Cadre
garde-corps
de montage
0,00 kg
0m30 x 2m00
Montagevloer b x L
16,20 kg 22R75202
22R70170
R7-Diagonaal
in kruisvorm
L1=2m00
7,1
Kg kg 22R75202
9 Plancher
0m30
x 0m30
2m00L2=2m27
16,20
Metalen
vloer b x
x 2m50
19,50 kg 22R75252
deL montage l x L
7
0m30
x 2m50L2=2m72
19,50
kg 22R75252
PlancherR7-Diagonale
métallique l x Len croix
22R70160
L1=2m50
8,5
Kg
Plint H x L
22R97
x 1m20
0,00 kg
10 Plinthe
0m20
x 0m15
2m00L2=2m33
14,20
Metalen
vloer bHxxLL
22R97230
R7-Horizontale
diagonaal
L1=2m00
6,8
Kg kg 22R75201
8
0m 20 x 2m50
16,90 kg 22R75251
Plancher métallique l x L
22R97220 Plint
R7-Diagonale
horizontale
L1=2m50
7,9 Kg
22R97
0m15 L2=2m77
x 2m00
HxL
0,00 kg
11 PlinthebHx xL L
0m30 x 0m15
2m00x 2m50
22R75202
Montagevloer
16,20 kg 0,00
kg
9
22R97273
L=2m00
14,1
Kg kg 22R7525222R97
0m30
x 2m50
19,50
PlancherR97-Montagerugweerkader
de montage l x L
Verankeringsbuis
met
haak
22R97263
R97-Cadre
garde-corps de montage L=2m50
15,3 Kg 10,00 kg 22R97310
L = 2m20
12H xTube
Plint
L d'ancrage
à crochet
22R97
0m15 x 1m20
0,00 kg
10
22R75202
vloer L x 0m30
2m00 x 0m30
16,8 Kg
Plinthe HMetalen
xL
Vaste koppeling Ø 48 x 48 mm
kg 25TR0000
13H xRaccord
0m15
x 2m00
Plint
L
0,00
22R75252
Plancher
métallique
L mm
x 0m30
2m50
x 0m30
20,0
Kg kg 1,2022R97
fixe
Ø 48 x 48
11 Plinthe H
22R97
0m15 x 2m50
0,00
kg
x
L
22R75201 Keilbout
MetalenM10x
vloer60
Lx
0m20
2m00 x 0m20
13,8 Kg
+ oogbout
0,14 kg 88DIV903
14 Douille M10
Verankeringsbuis
met
haak
x
60
+
boulon
à
oeillet
22R75251
Plancher
métallique
L
x
0m20
2m50
x
0m20
16,5
Kg kg 22R97310
L
=
2m20
10,00
12 Tube d'ancrage à crochet

13

3

2

xL
HxL

11
HxL
Gewicht Plinthe
0m30
Code x 2m50
Poids12 Verankeringsbuis met haak

1

14

1

2

22R75202 Montagevloer L x 0m30
Vaste koppeling Ø 48 x 48 mm

13
22R75252
montage
L x 0m30
Raccord Plancher
fixe Ø 48de
x 48
mm

2m00 x 0m30

16,8 Kg

20,01,20
Kg kg

25TR0000

plint H x L
Keilbout Geaxeerde
M10x 60 + oogbout
10 14
22R97575
Douille M10
x
60
+
boulon
Plinthe axée H xà Loeillet

0m15 x 1m20

2,30,14
Kg kg

88DIV903

22R97566 Insteekplint H x L

0m15 x 2m00

3,3 Kg

22R97556 Plinthe déportée H x L

0m15 x 2m50

4,1 Kg

L = 2m20

8,2 Kg

13

25TR0000

14

88DIV906

Verankeringsbuis met haak
Tube d'ancrage à crochet

1Vaste koppeling ø 48 x 48 mm

2

1,1 Kg

Raccord fixe ø 48 x 48 mm
Keilbout M12 x 140 + oogbout
Douille M12 x 140 + boullon à œillet

16

14

0,3 Kg

2

4

3

L2

4

3
3

14
16

22R97310

M10-CFS III

12

M10-CFS III

1

3

M12-CFS III

11

20

2m50 x 0m30

L2

L1

4
L1
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b/l

7
9

L

b/l

8
L

12

2
6

10

11

13

L2

5

1
L1
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BIJLAGE J : ANDERE TOEBEHOREN
Gewicht
Poids

Artikel
Article

Code

A

R7 - Vaste voet
R7 - Pied fixe

1,20 kg

22R70310

B

Wiel Ø 200 mm met rem (500 kg)
Roue Ø 200 mm avec frein (500 kg)

8,00 kg

22R70348

C

R7-Kader - 0m70 x 1m20
R7-Cadre - 0m70 x 1m20

12,00 kg

22R70071

D R7-Cadre - 1m00 x 1m20

14,20 kg

22R70065

E

R7-Kader - 1m80 x 1m20
R7-Cadre - 1m80 x 1m20

24,90 kg

22R70061

F

R7SP-Diagonaal in kruisvorm
R7SP-Diagonale en croix

8,00 kg
9,50 kg

22R97100
22R97090

7,00 kg

22R97290

4,50 kg

22R97510

R7-Kader - 1m00 x 1m20

L1=2m00 - L2=2m06
L1=2m50 - L2=2m55

R97-Consoolrugweerkader

G R97-Cadre garde-corps console

A

B

R97-Werkconsole

0m50

I

R7-Vloer met luik
R7-Plancher à trappe

1m50 x 0m60

14,40 kg

22R78155

J

R7-Vloer met luik en ladder
R7-Plancher à trappe avec échelle

2m50 x 0m60

18,00 kg

22R78255

K

R7-Ladder Alu
R7-Echelle Alu

2m07

4,10 kg

22R78252

L

R7-Telescopische ladder Alu
R7-Echelle télescopique Alu

1m80 -> 3m00

7,00 kg

22R78253

0,10 kg

22R70450

1,00 kg

22R97300

8,20 kg

24CSTAGM

43,00 kg

22R97320

H R97-Console de travail

R7-Zelfbeveiligende pen 8 mm Ø 65 mm

M R7-Goupille autobloquante 8 mm Ø 65 mm
Rugweerbevestiging met tuimelpen

N Fixation pour lisses garde-corps
O
P

Telescopische stabilisator (Groot Model)
Stabilisateur télescopique (Grand Modèle)

2m80 -> 4m00

Stapelrek voor 20 kaders
Panier pour 20 cadres

M

G

C

H

L2
E
D

L1
F
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I

N

J
O

P

L
K

ALU-HOUT of
METALEN VLOEREN :
Zie bijkomende dokumentatie.

PLANCHERS ALU-BOIS
ou METALLIQUES :
Veuillez consulter la
documentation jointe.
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