Steigerwielen
✓ Professioneel gebruik
Leverbaar in drie maten (Ø200, Ø150 en Ø125 mm)
Geschikt voor de RS4 en RS5
In hoogte verstelbaar

Steigerwielen van Altrex. In alle soorten en maten.
De steigerwielen van Altrex, ze komen in alle soorten en maten. Zo bieden wij wielen met een diameter van Ø200, Ø150 en
Ø125 mm. Daarnaast zijn de Ø200 mm steigerwielen voor de RS4 en RS5 ook nog eens opspindelbaar, dus in hoogte
verstelbaar. Zo is de steiger ook gemakkelijk op oneven ondergronden te plaatsen. Onze wielen zijn uitermate geschikt voor de
steigers uit de RS4- en de RS5-serie. Verder hebben alle wielen in ons assortiment een dubbelremsysteem. Stel de hoogte
van het steigerwiel zo af dat de steiger áltijd waterpas staat. Zet vervolgens de wielen op de dubbele rem voor een veilig
betreedbare steiger.
De wielen van de RS TOWER 5-serie zijn tot en met 25 centimeter opspindelbaar. De wielen van de RS TOWER 4-serie zijn
tot en met 18 centimeter opspindelbaar. Daarnaast kunnen de wielen van de RS TOWER 5-serie gemakkelijk geremd en
ontkoppeld worden door de licht hanteerbare pedaalbediening.

In hoogte verstelbaar
Door de spindels die op de wielen zijn gemonteerd, kan de steiger in hoogte worden versteld. Ideaal
dus om jouw steiger op een oneven ondergrond te plaatsen.

Dubbel geremde steigerwielen
Het Altrex assortiment biedt ook opspindelbare wielen met een dubbele rem. Voor nog meer
veiligheid. De steigerwielen zijn naar eigen wens in te stellen. Zet vervolgens de wielen op de
dubbele rem en betreedt de steiger.

Verschillende maten
Binnen ons assortiment bieden we drie maten wielen aan: Ø200, Ø150 en Ø125 mm. Zo is er altijd
een geschikt wiel voor jouw steiger.

Productspecificaties
Artikelnummer

EAN

Omschrijving

Serie

322011

8711563213647

Zwenkwiel Ø 125 VS

RS44, RS54

322013

8711563225534

Wiel Ø 150 mm dubbel geremd

RS44, RS54

324515

8711563207059

Wiel 125mm alu spindel verstelbaar MT/MT PLUS

MiTOWER

324536

8711563230323

Wiel ø125 34 (2 st) verstelbaar

RS TOWER 3

324538

8711563241183

Wiel ø125 34 (2 st) traploos verstelbaar

RS TOWER 3

326013

8711563204072

Set wielen Ø 125 mm met rem

RS44, RS54

326015

8711563224896

Set wielen Ø 150mm

RS44, RS54, RS55

511216

8711563217614

Wielstaander met wiel Ø 200 mm RS4

RS TOWER 4

511230

8711563133310

Wielstaander met wiel Ø 200 mm RS5

RS TOWER 5

