
 

RS 44-POWER kamersteigerRS 44-POWER kamersteiger

✓ Professioneel gebruikProfessioneel gebruik

Smalle steiger, past door deuropening

Doorbouwen mogelijk

Vouwbaar daardoor compact

RS 44-POWER Kamersteiger opvouwbaar. Compacte steiger voor smalle ruimtesRS 44-POWER Kamersteiger opvouwbaar. Compacte steiger voor smalle ruimtes

De RS 44-POWER is een handige kamersteiger. Geschikt voor buiten en ideaal voor binnen door zijn compacte formaat. Wil je nog verder de hoogte in? Het
systeem is uit te breiden met componenten uit de RS TOWER 4-serie. Zo kun je deze kamersteiger eenvoudig uitbouwen tot een werkhoogte van 7.80 meter.

De kamersteiger is uitermate geschikt voor professionele klussen in huis. Door zijn smalle frames van 0.75 meter past hij door een deuropening. Het platform is
verkrijgbaar in de lengte: 1.85. Met het vouwdeel in het frame van de steiger heb je weinig losse onderdelen en vouw je hem als geheel in elkaar. Zo neemt hij
amper ruimte in.

Vouwbaar dus compactVouwbaar dus compact

De RS 44-POWER heeft een vouwdeel in de steiger. Het frame van de kamersteiger heeft geen losse onderdelen en vouw je als geheel
in elkaar. Zo neemt hij amper ruimte in als je hem opbergt.

Doorbouwen mogelijkDoorbouwen mogelijk

Ook al is de RS 44-POWER in de basis een handige kamersteiger. De steiger is door te bouwen tot wel 7.80 werkhoogte. Mocht dat
nodig zijn.

Houten platformen en kantplankenHouten platformen en kantplanken

Het systeem wordt geleverd met houten platformen. Vertrouwd en degelijk.

Wielen met rubberen loopvlakWielen met rubberen loopvlak

De (Ø 150 mm) wielen van de kamersteiger hebben een rubberen loopvlak. Dat maakt ze geschikt voor binnenshuis.

ProductspecificatiesProductspecificaties

EANEAN ArtikelnummerArtikelnummer BreedteBreedte GevelvrijGevelvrij Platform typePlatform type Platform lengtePlatform lengte SafequickSafequick SerieSerie UitvoeringUitvoering Vloeroppervlakte (m)Vloeroppervlakte (m) Max. werkhoogte algemeen (m)Max. werkhoogte algemeen (m)

8711563263529 T440005 0,75 Nee Hout 1,85 Ja RS TOWER 4 Kamer 4,27 x 2,73 2,70

8711563263536 T440006 0,75 Nee Hout 1,85 Nee RS TOWER 4 Vouw 4,27 x 2,73 3,80

T440007 0,75 Nee Hout 1,85 Nee RS TOWER 4 Vouw 4,27 x 2,73 4,70

8711563263550 T440008 0,75 Nee Hout 1,85 Nee RS TOWER 4 Vouw 4,27 x 2,73 6,80

8711563263567 T440009 0,75 Nee Hout 1,85 Nee RS TOWER 4 Vouw 4,27 x 2,73 8,80

8711563259232 T440024 0,75 Nee Hout 1,85 Ja RS TOWER 4 Vouw 4,27 x 2,73 4,80

8711563259249 T440025 0,75 Nee Hout 1,85 Ja RS TOWER 4 Vouw 4,27 x 2,73 6,80
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