HORIZONTALE
VOORUITLOPENDE
LEUNING

Meer mogelijk. Het systeem voor steigers.

Om valgevaar te voorkomen worden bij voorkeur leuningen aangebracht. Ook tijdens het bouwen van een gevelsteiger met
iedere slag een vloer heeft dit de voorkeur. Dikwijls zijn hier systemen voor die vanaf de lagere slag als vooruitlopende leuning verticaal opgestoken worden. Praktisch geeft dit nogal wat bezwaren door de hoeveelheid materiaal wat meegenomen
moet worden.
Met dit tijdelijke leuningsysteem gaat het om een leuning (handreling) die horizontaal vooruitlopend aangebracht wordt.
De leuning wordt voortgaand met de montage meegesleept. Slechts 3 horizontale leuninggeleiders (kunststof schuifblokken) en
een steigerpijp van 2 keer de grootse vakmaat zijn nodig. Alleen in het vak/stramien waar de monteur omhoog klimt wordt het
klimharnas met veiligheidslijn gebruikt of een verticaal op te steken vooruitlopende leuning.
Zodra daar de definitieve leuningen aangebracht zijn kan naar links of rechts met de horizontale vooruitlopende leuning gewerkt
worden. Altijd zo snel mogelijk de definitieve leuningen aanbrengen (zie stappenplan via de tekeningen).
Uw voordelen:
2 Beperkte hoeveelheid materialen nodig; slechts 4 artikelen.
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Geen kwetsbare onderdelen.
Bij een werk dat gefaseerd omhooggaat kan alleen de leuningbuis achterblijven op de bouwlocatie.
Werkt bij iedere gewenste en eventueel te variëren slaghoogte.
Geen grote hoeveelheden hulpmaterieel omhoog te steken aan de buitenzijde (risico vallend materiaal).
Met 1 set kunnen alle stramienmaten/pasvakken voorzien worden.
De 3 schuifgeleiders zijn een persoonlijk gereedschap.
De monteur in de gevarenzone brengt zelf de beveiliging voor hem/haar steeds goed controleerbaar aan.

STAPPENPLAN
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Stap 01:
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Stap 02:
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Stap 04:

Let op! De te verschuiven buis moet altijd in twee schuifblokken zitten.
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Stap 11:

Stap 12:
Horizontale vooruitlopende leuninggeleider
(kunststof schuifblok).

Van het schuifblok (geleidende en glijdende kunststof) zijn er slechts drie nodig.
Met een steigerbuis als leuning kun je deze in horizontale richting steeds vooruitschuiven.
Zie stappenplan.
De monteur staat altijd achter een heupleuning en alleen het vak waar begonnen wordt moet
veilig betreden worden. Dit met 1 set opsteekleuning of het klimharnas met veiligheidslijn.

9842/000 Horizontale vooruitlopende leuninggeleider met spiekop

0.19 m

1.4 kg
Prijs op aanvraag.
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