
 

Eifel enkel oploopbare trapladder (EEO)Eifel enkel oploopbare trapladder (EEO)

✓ Professioneel gebruikProfessioneel gebruik

Extra groot platform om veilig te werken

Makkelijk te gebruiken door ergonomische leuningen

Hoge steunbeugel voor meer stacomfort

Eifel trapladder. Platformtrap met extra groot bordesEifel trapladder. Platformtrap met extra groot bordes

Ergonomisch, comfortabel en extra veilig. De Eifel platformtrap is dé trapladder voor de vakkundige professional. De Eifel kenmerkt zich door zijn extra grote
platform. Hierop sta je prettig, wat vooral een voordeel is wanneer je wat langer op hoogte werkt. Met de leuningen van de trapladder heb je voldoende houvast als
je de trapladder betreedt. Het handige gereedschapsbakje zorgt er verder voor dat je het gereedschap altijd bij de hand hebt mocht je het nodig hebben.

Lichtgewicht platformtrapLichtgewicht platformtrap

De Eifel is een lichtgewicht platformtrap. Door het gebruik van lichte materialen is deze robuuste trapladder nog steeds eenvoudig te
verplaatsen.

Ergonomisch in gebruikErgonomisch in gebruik

De Eifel trapladder is prettig te betreden. De ergonomische leuningen zorgen voor voldoende houvast en een goede houding van het
lichaam.

Optimaal stacomfortOptimaal stacomfort

Op de Eifel werk je comfortabel. Dit komt door het extra grote platform (36x36 cm) om op te staan.

Gereedschap altijd bij de handGereedschap altijd bij de hand

De Eifel heeft een handig gereedschapsbakje. Zo heb je jouw handen zoveel mogelijk vrij en het gereedschap altijd bij de hand.

ProductspecificatiesProductspecificaties

ArtikelnummerArtikelnummer TypeType AantalAantal
tredentreden

InklapbareInklapbare
beugelbeugel

OpberglengteOpberglengte
(m)(m)

StahoogteStahoogte
(m)(m)

Max. werkhoogte algemeenMax. werkhoogte algemeen
(m)(m)

GewichtGewicht
(kg)(kg)

SpreidbeveiligingSpreidbeveiliging VloeroppervlakteVloeroppervlakte
(m)(m)

EANEAN Max belastingMax belasting
(kg)(kg)

194604 EEO
4

4 Nee 2,19 0,95 2,95 10,90 Nee 1,18 x 0,59 8711563239708 150

194605 EEO
5

5 Nee 2,44 1,20 3,20 12,10 Webband 1,33 x 0,62 8711563239715 150

194606 EEO
6

6 Nee 2,69 1,40 3,40 13,10 Webband 1,48 x 0,65 8711563239722 150
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