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1. BEDIENINGSFUNCTIES
Originele gebruiksaanwijzingen en veiligheidsvoorschriften liggen ter inzage bij Boels Verhuur B.V.

KAMERSTEIGER
Gebruiksaanwijzingen en veiligheidsvoorschriften
De kamersteiger is bedoeld om binnenshuis op een veilige manier op hoogte te kunen werken,
De kamersteiger bestaat uit twee wielstaanders en een platform en is aan de achterzijde
versterkt met horizontaal- en diagonaalschoren.
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Let op!
Onjuiste opbouw en/of gebruik kan tot schade aan gebruiker of kamersteiger leiden. Lees eerst
de veiligheidsvoorschriften!

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
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Wiel (4x)
Staander (2x)
Vergrendelpen (4x)
Borgclip (rood 4x)

2. VOORBEREIDING GEBRUIK
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Veiligheid voor gebruiker
• Max. belastbaarheid van kamersteiger met plaform: 250 kg.
• Plaats kamersteiger op een horizontale, vlakke en draagkrachtige ondergrond.
• Vergrendel wielen met rem
Controleer vóór gebruik
• Kwaliteit ondergrond. Deze moet hard zijn.
• Werking, bevestiging en vergrendeling van steigerdelen.
• Kamersteiger visueel op scheuren, beschadigingen of breuk.
Neem contact op met verhuurder bij problemen aan (of met) de kamersteiger!
Veiligheid tijdens gebruik
• Vergrendel wielen met remmen na verplaatsen kamersteiger.
• Beklim steiger nooit aan buitenzijde.
• Hang nooit zware en/of grote voorwerpen aan buitenzijde kamersteiger.
• Voer gereedschap en materialen handmatig en binnen de staanders aan, nooit aan
buitenzijde of met hijsgereedschap aan steiger.
• Houd de kamersteiger minimaal met één hand vast tijdens klimmen.
• Plaats geen ladders, kisten, e.d. op het platform om de werkvloer te verhogen.
• Pas op met horizontale (zijdelingse) belasting van meer dan 30 kg op kamersteiger.

Blokkeerpen
Rem (4x)
Platform
Vergrendeling platform

Steek A in B
Plaats C en borg met D
Zet steiger rechtop en klap B uit
Vergrendel kamersteiger met E en duw
F op A
5 Leg G op hoogte en controleer H
Let op! Max. hoogte G: 4e ligger. Houd
altijd voldoende leuning over!
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3. GEBRUIK KAMERSTEIGER
1

1 Controleer C, E en H, opbouw en
werkhoogte
2 Maak F van A los en rol kamersteiger
naar gewenste plaats
3 Duw F op A (bij alle vier de wielen) en
voer werkzaam-heden uit
Let op! Gebruik een trap (géén ladder)
om op G te komen!
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4. NA GEBRUIK
1 Verwijder gereedschap en materialen van kamersteiger
2 Demonteer kamersteiger in omgekeerde volgorde van opbouw
3 Maak kamersteiger schoon
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