
BoSS rolsteigers

BoSS professional AGR
Normen voor het opbouwen van rolsteigers worden strikter. Bijvoorbeeld door vóór het betreden van een platform het aanbrengen van een 
leuning te gaan verplichten. Little Jumbo heeft hierbij een uniek systeem dat past op de bestaande BoSS rolsteigers en meteen diagonaalschoren 
vervangt. De opbouw van van rolsteigers wordt makkelijker, sneller en veiliger. Door de EXTRA BREDE uitvoering van de BoSS frames kan de voor
loopleuning simpelweg van onderaf worden ingehangen en vastgezet met maar 2 unieke vergrendelingen. Simpel, veilig en snel.

Sneller en veiliger werken met voorloopleuningen. 
In plaats van 4 losse schoren (2 horizontalen en 2 diagonalen) is er nog maar één leuningframe nodig dat in één simpele handeling wordt 
aangegeven en simpel van onderaf wordt ingehangen. De opbouw gaat sneller en veiliger!
Bovendien wordt voldaan aan de nieuwe ARBO regel dat ook bij opbouw er een leuning rondom het platform moet zijn waarvandaan weer 
verder wordt opgebouwd. Blokkeert een leuning een te bewerken object, dan kan deze aan de buitenzijde worden geplaatst. De rolsteiger mag in 
dat geval niet meer dan 15 cm van de gevel staan!

Basisafmeting: 1.45 x 2.50 m  
Werkhoogte: 6.20 m
Platformhoogte: 4.20 m

4 x alu spindel
4 x semisoft wiel geremd Ø 200 mm
4 x opbouwframe 2 m
2 x 4sports startframe 1 m
2 x horizontaal schoor gungrip rood
2 x diagonaal schoor gungrip blauw
4 x voorloopleuning
2 x alu platform met luik wisadeck
1 x alu platform wisadeck
1 x kantplankset gecoat
4 x fast fit kantplankhouder geel
2 x stabilisator *

*   Bij vrijstaand gebruik 
4 stabilisatoren verplicht.

Met BoSS voorloop
leuningen heb je geen 
schoren meer nodig!

Soepele en snelle 
 montage in één 
 handomdraai.

BoSS professional AGR met 6.2m platformhoogte / 8.2m werkhoogte voor 2999.00

Unieke handlevergrendeling

BoSS smal (0.85 x 2.50 m)
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Bekijk de demofilm: 
www.littlejumbo.nl

BoSS rolsteiger AGR

nu 2299.00
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