Wijzigingen in wet- en regelgeving rolsteigers en kamersteigers

BINNENWERK
WEKEN

Wellicht heeft u er al over gehoord of gelezen, de nieuwe rolsteigernorm EN 1004, die eind 2021 van kracht is
gegaan. In het verlengde daarvan zal er een nieuw A-blad Rolsteigers verschijnen.
De NEN-EN 1004-1 is de Europese norm voor rolsteigers. In deze norm staan alle aspecten van rolsteigers heel
nauwkeurig beschreven. Zo komen hierin bijvoorbeeld materiaal, belasting, veiligheid en prestatie-eisen aan de
orde. Ten opzichte van de vorige versie van de rolsteigernorm is een aantal zaken gewijzigd.
Denk hierbij aan de ‘ondergrens’ waarboven de norm van toepassing is, het gebruik van leuningen en
kantplanken, de platformhoogte en de afstand tussen twee platformen, de stabiliteit en de beveiliging tegen
opwaaien. De vernieuwde EN 1004 is in tegenstelling tot voorheen ook van toepassing op rolsteigers met een
vloerhoogte vanaf 0 meter. Voorheen was deze 2,5 meter. Hierdoor vallen nu ook de kleine rolsteigers,
de zogenaamde kamersteigers, onder de norm.
Wij hebben de belangrijkste veranderingen voor u samengevat:
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WINTERMAANDEN ZIJN DÉ MAANDEN OM UW MATERIAAL TE KEUREN!
Naast de visuele keuring door het jaar heen bent u, als eigenaar van steigers,
ladders en trappen, wettelijk verplicht om jaarlijks een officiële keuring te laten
uitvoeren. Aankomende (winter)maanden zijn dé perfecte gelegenheid om
dit te laten doen! Is uw materiaal nog in optimale conditie?
Ga naar www.ascgroup.nl/keuring en maak een afspraak!
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PECO Lift

Werkhoogte

Platformhoogte
2,20 M

ECO Lift

De afstand tussen de
platformniveaus onderling
is max. 2,25 m.

De afstand tot het 1e
platformniveau is max.
3,40 m.
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Uniek is dat de Eco en Peco in een lift passen, dit is echt een voordeel t.o.v. de traditionele hoogwerkers. Dit heeft het voordeel
dat deze gebruikt kan worden in hoge kantoorgebouwen, ziekenhuizen etc.

Verkrijgbaar vanaf € 3.999,-

Nieuw geleverde platformen
zijn aan beide zijden voorzien
van een opwaaibeveiliging.

5

De PUSH-AROUND serie van Power Towers is uitgevoerd met het gepatenteerde ‘’Stored Power Systeem’’.
Dit unieke systeem voorziet de lift van extra werkhoogte, geheel naar wens in te stellen. Door middel van een revolutionair
veermechanisme kan de lift omhoog of omlaag worden gebracht zonder dat het lichaam overbelast wordt. Ervaar het gemak
van een elektrische hoogwerker afgezien van enige batterijen, accu’s, olie, hydrauliek of kabels.

4,20 M

Slechts bij één platformniveau
is het toegestaan om (tijdelijk)
de heup- en knieleuning aan
de gevelzijde te verplaatsen.
En uitsluitend indien de afstand tussen gevel en steiger,
op werkniveau, minder is
dan 15 cm.

Op de werkvloer zijn heup- en
knieleuningen en kantplanken
verplicht. Tussenvloeren zijn
voorzien van heup- en
knieleuningen.

ASC heeft een leveringsovereenkomst getekend met Hoogwerker leverancier Power Towers. De handmatige en elektrische
hoogwerkers zijn de perfecte aanvulling op het assortiment van ASC. Deze liften zijn ideaal voor toepassingen zoals
mechanische en elektrische werkzaamheden, denk aan; leidingwerk, plaatsen van gipsplaten, schilderen,
winkelinrichting en andere afwerkingswerkzaamheden in de bouw en reiniging industrie.

Werkhoogte

De rolsteigernorm EN 1004 en
het A-blad hebben betrekking
op rolsteigers met een hoogte
van 0 tot 12 meter. Voorheen
was dit vanaf 2,5 tot 12 meter
platformhoogte.

ASC EN POWER TOWERS LTD. SAMEN NAAR EEN HOGER LEVEL

1,28 M

Deze handmatig verstelbare lift biedt een extra
werkhoogte van 4,2 m. Een accu is overbodig
waardoor deze lift zeer gebruiksvriendelijk is.
Geen batterijen en geen hydraulische olie.
De Ecolift is de meest Eco-vriendelijke oplossing
Kenmerken voor beiden:
Eenvoudig in gebruik
Gepatenteerd liftmechanisme, geen stroom vereist
Lichtgewicht, gemakkelijk te manoeuvreren
Onbeperkt aantal liftcycli, kan 24/7 worden gebruikt
Stevig ontwerp voor jarenlang probleemloos gebruik
Minimale operationele kosten, vrijwel onderhoudsvrij

0,70 M

0,99 M

De PecoLift is vrij van batterijen of elektrische stroom en kan
gemakkelijk en eenvoudig worden verhoogd door aan de
hendel te draaien; het gepatenteerde liftmechanisme schuift
u in enkele seconden vlotjes naar uw gekozen werkhoogte.
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ROLSTEIGER 135 X 250 AGS PRO X 10 M WERKHOOGTE
Investeer in uw veiligheid en maak gebruik van deze actie! Een professionele rolsteiger AGS Pro
135 x 250 x 10 m werkhoogte met dubbelzijdige voorloopleuning geheel conform EN-1004!
Combineer uw rolsteiger met een ASC Heftruckplateau. Dé oplossing tussen een
steigeraanhanger en een opslag rek!
Complete samenstelling:

8 x Opbouwframe 135-28-7
2 x Opbouwframe 135-28-4
1 x Platform 250 zonder luik
4 x Platform 250 met luik
8 x AGS Pro 250
4 x Diagonaal schoor 250
2 x Horizontaal schoor 250
4 x Telestabilisator 200
1 x Kantplankset hout 135x 250 incl. houders
4 x Wiel 200mm nylon / stalen spindel
16 x Borgclip

€ 5.375,-

TERRASVERWARMER
T.W.V.: € 99,-

TRAPGATSTEIGER COMPLEET
Voor schilder- of onderhoudswerkzaamheden in een trapgat hoeft u geen halsbrekende
toeren meer uit te halen! Schaf nu extra voordeel uw ASC trapgatsteiger aan voor een
veilige bereikbaarheid. De afmetingen zijn: 75 x 190 cm.

€ 1.425,ASCQ42109

HEFTRUCKPLATEAU

+

+

XS-TOWER / XSS TOWER
Dé 2-persoonsrolsteiger welke door één persoon veilig en alleen opgebouwd kan worden.
Deze steiger heeft een revolutionair geïntegreerd ophangsysteem en is sterk genoeg voor
2 personen. Daarnaast is hij dé enige steiger die binnen 8-minuten opgebouwd kan worden
tot 8 meter werkhoogte.

ASCQ42101

135 X 250 AGS PRO
10 M WH + CARBON
PLATFORMEN

135 X 250 AGS PRO
10 M WH

135 X 250 AGS PRO
10 M WH + CARBON
PLATFORMEN

XS-Tower 6 m werkhoogte

€ 2.375,ASCQ42110

+

+

€ 4.325,-

€ 5.095,-

+

+

€ 6.125,ASCQ42102

ASCQ42103

BIGONE
De BigOne is een echte alleskunner! Deze all-in-one telescopische ladders zijn ideaal voor
monteurs, installateurs, loodgieters, schilders en de professionele thuisklusser. Door het unieke
scharniersysteem en het telescopische kniksysteem is de BigOne in maar liefst 33 posities te
plaatsen en geschikt voor alle doeleinden!

4x3

4x4

4x5

ASCQ42106

€ 3.175,ASCQ42111

ASCQ42104

+

4x6

STUCADOORSTRAPPEN
De ASC Stucadoorstrappen, een echte musthave voor elke stucadoor!

+

KENMERKEN:
Hoogwaardig Aluminium
2 en 3 treeds
Draagvermogen 150 kg
Normering NEN 2484 en EN 131
2 jaar garantie

€ 275,- € 355,- € 385,- € 495,ASCQ42105

XSS-Tower 8 m werkhoogte

ASCQ42107

ASCQ42108
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Stuctrap 2 treeds
dubbel oploopbaar

€ 95,ASCQ42112

Stuctrap 3 treeds
enkel oploopbaar

€ 125,ASCQ42113

Stuctrap 3 treeds
dubbel oploopbaar

€ 195,ASCQ42114
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A-LINE KAMERSTEIGER
De ASC A-line kamersteiger is al sinds 1991 bekend om de hoge kwaliteit en de zeer lange levensduur. Vervaardigd van
hoogwaardig aluminium met een diameter van 51 mm. Het robuuste scharniersysteem bestaat uit een 5 mm dik aluminium!
Standaard geleverd met dikwandige verbindingspennen en onderbussen. De industriële A-line kamersteiger wordt geleverd met
150 mm robuuste dubbel geremde wielen.
Al decennia is dit ASC product beroemd om de gebruiksvriendelijkheid, efficiëntie en uitbreidingsmogelijkheden!
+ GRATIS
ASC IJSKRABBER

€ 298,ASCQ42115

OPTIE

VOUWUNIT 75-3
Met een 3 sport vouwunit kunt u een
werkhoogte van 4,5 meter creëren.

€ 119,ASCQ42116

ASC KAMERSTEIGER 90 + GRATIS 30 CM PLATFORM
Onze veel verkochte kamersteiger is ook verkrijgbaar in 90 breed. Tijdelijk scherp geprijsd mét een extra platform 30 cm voor
meer gemak en flexibiliteit. Creëer een gemakkelijke opstap of een breder stavlak voor al uw werkzaamheden in en
rondom het huis! Afmetingen: 190 x 90 x 197 cm. Opbergmaten slechts: 18 x 100 x 197 cm.
90 cm

+ GRATIS PLATFORM

OPTIE

30 cm

€ 395,ASCQ42117

VOUWUNIT 90-3
Met een 3 sport vouwunit kunt u een
werkhoogte van 4,5 meter creëren.

€ 169,ASCQ42118

+ GRATIS
ASC IJSKRABBER
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ASC KAMERSTEIGER 135 + EXTRA PLATFORM
Deze kamersteiger is extra breed waardoor u een werkruimte heeft van maar liefs 2,5 m2. U kunt de platformen ook op ongelijke
hoogte plaatsen, hierdoor kunt u gemakkelijker op de kamersteiger klimmen of uw gereedschap achter u kunt plaatsen.
De combinatie van industriële kwaliteit en compactheid maken deze kamersteiger tot een zeer gebruiksvriendelijk arbeidsmiddel.
KENMERKEN:

OPTIE

Maximale draagvermogen: 450 kg
Licht en hanteerbaar tijdens gebruik
Opbergmaat inclusief wielen: 18x135x197
Opbouwtijd: slechts 1 minuut

€ 589,ASCQ42119

VOUWUNIT 135-3
Met een 3 sport vouwunit kunt u een
werkhoogte van 4,5 meter creëren.

€ 249,ASCQ42120

ASC XS-LIFT 3,8 M WH

PREMIUM DT TRAPPEN

De XS-Lift is van industriële kwaliteit en gemaakt met het
oog op comfort. De handlier is zeer licht te bedienen en
heeft een sterke carbonfiber kabel. Het totale gewicht van
deze lift is slechts 68 kg ! Doordat de werkbak gemakkelijk
af te nemen is, kunt u hem ook goed vervoeren.

De Premium trappen van ASC zijn voor professioneel gebruik !
Ze zijn zeer robuust, gefelst en voorzien van popnagels. Deze
trap is industrieel afgewerkt met een dubbele coating welke
corrosie en vieze handen voorkomt.

De lift is standaard te gebruiken door normale
deuropeningen. Hij voldoet uiteraard aan de geldende
normeringen en ARBO-eisen. Maak nu kennis met
de nieuwe manier van eenvoudig én veilig werken
op hoogte. Optioneel uit te breiden tot 4,5 meter.

De dubbele trappen worden standaard geleverd met een
veiligheidsbeugel !
Uiteraard voldoen ook alle Premium Trappen aan de geldende
normen en keuringseisen: VGS Veiligheidsgarantie, Warenwet,
NEN 2484, EN 131
Premium DT 4:
Premium DT 5:
Premium DT 6:
Premium DT 7:

€ 1.399,ASCQ42121

€ 169,€ 199,€ 219,€ 255,ASCQ42122

+ GRATIS

ASCQ42123

ASCQ42124

ASCQ42125

OP = OP
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