
HANDLEIDING VOOR 
VEILIG GEBRUIK VAN STEIGERAANHANGERS

PROFESSIONELE STEIGERAANHANGERS

Deze handleiding geeft instructies voor het correct en veilig gebruiken van de  Euroscaffold 
steigeraanhangers. De gebruiker van de aanhangwagen dient de handleiding te hebben  
gelezen en begrepen. Zodoende het mogelijk is om de aanhanger veilig te gebruiken. 

steigerdeals.nl

STALEN STEIGERAANHANGERS 
CONFORM EUROPESE TYPEGOEDKEURING

ZEKERHEID
OP HOOGTE
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CONTROLEER VOOR GEBRUIK
• Zijn de onderdelen compleet, onbeschadigd en schoon?

• Verkeert de aanhanger in goede conditie?

• Gebruik de aanhanger alleen voor het vervoeren van steigeronderdelen.

• Repareer nooit zelf een beschadigde aanhanger. Euroscaffold heeft gespecialiseerde monteurs in dienst.

TYPEN STEIGERAANHANGERS
De Euroscaffold steigeraanhangers zijn speciaal ontwikkelt voor het veilig vervoeren en opslaan van rolsteigers. 

Er zijn twee soorten steigeraanhangers beschikbaar: 

• Open aanhanger (maximale werkhoogte steiger 14 meter)

• Gesloten aanhanger (maximale werkhoogte steiger 12 meter)

Het voordeel van een gesloten aanhanger is dat deze afsluitbaar zijn met een hangslot. 

Open steigeraanhanger Gesloten steigeraanhanger
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BELASTING AANHANGWAGENS

TYPE AANHANGER GEWICHT AANHANGER (KG) MAXIMAAL TE BELADEN (KG)
250 standaard (open) 205 545
250 gesloten 286 464
305 standaard (open) 256 494
305 gesloten 315 435

BELADEN VAN DE AANHANGER 
Belangrijk is om de aanhangwagen symmetrisch te beladen, dit in verband met een optimale wegligging en het kantelen 

van de aanhanger te voorkomen.  

Voorbeeld van een correct beladen aanhanger: 

1. Schoren

2. Stabilisatoren

3. Platformen

4. Kantplanken

5. Leuningframes*

6. Opbouwframes*

7. Wielen

*De leuningframes en opbouwframes gelijk verdelen over de linker- en rechterzijde van de aanhanger.
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AANKOPPELEN AANHANGWAGENS
Het aankoppelen van de steigeraanhanger doet u als volgt: 

• Plaats het trekkende voertuig zo recht mogelijk voor de aanhanger.
• Draai het neuswiel zo ver mogelijk omhoog zodat de disselkop hoog genoeg is om over de trekhaak te vallen.
• Trek nu de grendel van van de disselkop omhoog indien dit niet het geval is en laat de disselkop door het

indraaien van het neuswiel op de trekhaak zakken. Als de grendel weer zakt en een hoorbare 'klik' geeft is de
aanhanger correct aangekoppeld. Tevens zal de veiligheidssticker groen (+) aangeven als de aanhanger goed
bevestigd zit.

• Door de dissel heen en weer te bewegen (of het neuswiel uit te draaien) kunt u controleren of de aanhanger goed
bevestigd is. De disselkop mag niet loskomen van de trekhaak en de achterzijde van het trekkend voertuig komt
omhoog bij het uitdraaien van het neuswiel.

• Bevestig vervolgens de stekker van de verlichting en de hulpkoppeling. Beide kabels dienen voldoende ruimte te
hebben zonder de grond aan te raken.

• De hulpkoppeling mag NIET los op de trekhaak gelegd worden, maar dient met een karabijnhaak aan het
trekkende voertuig (of indien aanwezig aan het oog van de trekhaak) bevestigd te worden.
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ALGEMENE GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN
• Steigeraanhangers (+ rolsteiger) zijn te vervoeren met een rijbewijs B.

• De aanhangers van Euroscaffold zijn RDW goedgekeurd en mogen in heel Europa gebruikt worden. In sommige

landen kan een extra keuring verplicht zijn. U dient zelf op de hoogte te zijn van de regels in het betreffende land.

• Controleer voor vertrek altijd de bandenspanning en verlichting. De chauffeur is te allen tijde verantwoordelijk

voor de  steigeraanhanger.

GARANTIEBEPALINGEN 
De Euroscaffold steigeraanhangers worden standaard geleverd met 5 jaar fabrieksgarantie. 

• Euroscaffold is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het product en het gebruikte materiaal.

• Buiten de garantie vallen gebreken die optreden als gevolg van:

- Ander gebruik dan de bestemming of in strijd met de gebruiksvoorschriften.

- Standaard slijtage.

- Montage door een niet gespecialiseerd bedrijf en/of persoon.

- Gewijzigde overheidsvoorschriften m.b.t. de kwaliteit van de gebruikte materialen

• Indien er bij levering gebreken blijken, dient dit direct gemeld te worden. Anders vervalt de garantie.

• Het aankoopbewijs dient aanwezig te zijn.

CERTIFICATEN & KEURINGEN
Alle steigeraanhangers van Euroscaffold hebben een Europese typegoedkeuring (in Nederland door de RWD). Het laten 
keuren van een aanhanger is niet wettelijk verplicht, maar voor bedrijven is het wel aan te raden de aanhanger periodiek 
na te laten kijken in verband met de ISO, VCA en KIWA certificering.  

Voor onderhoud aan uw steigeraanhanger kunt u ook bij Euroscaffold terecht. Na de controle ontvangt u een BOVAG 
onderhoudsrapport. U kunt tevens bij ons terecht voor onderhoud en reparatie aan uw bagagewagens, boottrailers,  
paardentrailers, autotransporters, huifwagens, gesloten wagens en aanverwante artikelen.  

Zorg altijd op de hoogte te zijn van de laatste regels en wetgevingen over het gebruik van aanhangwagens. Heeft u nog 
vragen over onze producten, materialen, montage en het gebruik. Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. 
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Disclaimer: Steigerdeals BV is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen en/of schade bij het 
niet conform deze handleiding opbouwen en gebruiken van Euroscaffold rolsteigers. Alle rechten 
voorbehouden. Niets uit deze opgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar 
gemaakt in enige vorm, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de 
uitgever Steigerdeals BV te Zaandam. Deze gebruikershandleiding is met alle mogelijke zorg 
samengesteld. Onder voorbehoud van druk- en zetfouten




