41 – Trappensteekwagen
Beschrijving oplossing Een steekwagen waarmee horizontaal transport plaatsvindt, doch
ook gebruikt kan worden voor het transport op trappen.

Soort oplossing

 Technisch

Mate risico reductie

 Bronoplossing

Oplossing voor

 Tillen
 Dragen

Beoogde effecten
Arbo / ergonomie
effect

 Minder tillen en dragen

Efficiency effect

 Met minder mensen werken

Kenmerken
Specificaties

 Zie onder

Veiligheid

•
•

CE-markering vereist bij de elektrisch aangedreven machines
Automatische veiligheidsremmen nodig, die er voor zorgen dat
de steekwagen met lading niet van de traptreden kan rollen

Ergonomie

•

De handgrepen moeten tussen heup- en schouderhoogte vast
te pakken zijn bij elke last (90 tot 155 cm)
Wielen van rubber i.v.m. grip op harde/gladde treden
Bedieningsmiddelen geplaatst op de handgrepen

•
•

Randvoorwaarden
Technisch

•
•
•

Er moet een steekwagen gebruikt worden waarbij de kans op
beschadiging van de trap nihil is
Indien er bochten in de trap aanwezig zijn, moet de trap een
breedte hebben van tenminste 1,2 m
Let op draagcapaciteit, afmetingen platform, breedte wielbasis

Implementatie
Invoeringstermijn

Direct.

Aanschafkosten

vanaf € 2000 - € 7000,-

Fabrikant / leverancier Overtoom international
www.overtoom.nl
030-2296211
Vink Lisse
www.vinklisse.nl
0252-461300
Aarnoudse Transportmiddelen B.V.
www.aarnoudse.nl
0180-619034
Stairmobil
www.stairmobil.nl
0492-322207
Bona benelux BV
www.bona.com
023-5421864

Voorbeeld 1

Naam: Stairmobil
Fabrikant/leverancier: Stairmobil, Runstraat 13, 5427 ED Boekel, tel.:
0492-322207
Aanschafkosten: €6.500 ex BTW
Technische gegevens:
• gewicht 40 kg
• laadvermogen 110 kg
• afmetingen plateau: 58 x 51 cm
• hoogte inclusief handgrepen: 115-155 cm
• diepte: 65 cm
Bijzonderheden: ook geschikt voor draaitrappen. Met de Stairmobil kan
men over alle soorten vloerbedekking rijden. De kans op beschadiging
aan traptreden is praktisch uitgesloten omdat de Stairmobil óp de
traptreden klimt en niet óver de treden rolt.
Foto's:

Voorbeeld 2

Naam: Liftkar
Fabrikant/leverancier: Bona benelux BV Haarlem,tel.: 023-5421864
Aanschafkosten: €2.200 ex BTW
Technische gegevens:
• gewicht 32 kg
• laadvermogen 130 kg
• afmetingen (b x d x h) uitgeklapt: 60 x 70 x 113
Bijzonderheden: niet geschikt voor draaitrappen.

Voorbeeld 3

Naam: Elektrische liftkar
Fabrikant/leverancier: N. Aarnoudse BV , Barendrecht, tel.:0180-616000
Aanschafkosten: laad/hefvermogen 90-330 kg,
€ 2100-3000 ex BTW
Technische gegevens:
• gewicht 16 kg (aluminium uitvoering)
• laad/hefvermogen: afhankelijk van uitvoering
Bijzonderheden: Deze trapsteekwagen is alleen geschikt voor rechte
trappen. De machine beschadigt de trappen niet.
Foto:

