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Gebruiksaanwijzing 

MBT Mobiele Bordes Trap

HANDLEIDING
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Lees steeds aandachtig deze gebruikshandleiding vooraleer u deze trapladder in gebruik 

neemt. Bewaar deze handleiding zorgvuldig zodat u ook later deze nog kan nalezen.

Ingebruikname

• Verzeker u ervan dat uw conditie het toelaat een trap te gebruiken. Bij gebruik van medicijnen die het reactie-

vermogen aantasten, alcohol of drugs wordt het gebruik van een trap onveilig.

• Inspecteer na ontvangst en vóór ieder gebruik of alle onderdelen nog aanwezig zijn en goed functioneren.

• Inspecteer aan het begin van elke werkdag of de trap niet beschadigd is en veilig voor gebruik is indien u de 

trap gaat gebruiken. 

• Bij professioneel gebruik van trappen is periodiek nazicht verplicht.

• Gebruik NOOIT een beschadigde trap.

• Verzeker u ervan dat de trap geschikt is voor de taak.

• Verwijder alle vervuiling van de trap zoals natte verf, modder, olie of sneeuw voor elk gebruik. 

• Indien de landelijke/lokale reglementering dit vereist, dient u een risicoanalyse uit te voeren vooraleer u een 

ladder gebruikt.

Plaatsen / opzetten van een trap 

• Trappen dienen steeds op een stabiele, effen en niet gladde ondergrond geplaatst te worden zodat deze niet 

kunnen wegglijden of wegzakken.

• Verplaats een trap NOOIT als men zich op de trap bevindt of vanaf een hoger gelegen positie.

• Plaats een trap steeds op de voetuiteinden NOOIT op de sporten of treden. 

• Plaats een trap steeds zo kort mogelijk bij het werk. 

• Hou bij het plaatsen van een trap rekening met deur- en vensteropeningen. Zorg ervoor dat men niet tegen de 

trap kan botsen. Indien mogelijk deuren en venster vergrendelen zolang de trap voor de opening staat. 

• Verifieer vooraf of er electrocutie gevaar bestaat. Aluminium trappen zijn electrisch geleidend. Werk niet in de 
buurt van electrische leidingen. Zorg er steeds voor dat het snoer van uw electrisch gereedschap niet bescha-

digd is.

Gebruik van trap

• Belast de trap niet boven 150kg  totale last (persoon + materiaal)

• Hang nooit ver naast de trap tijdens werkzaamheden. Werk maximaal op 1 armlengte van de trap. Indien nodig 
de trap meermaals verplaatsen. 

• Gebruik een trap nooit als brug of schraag.

• Stap nooit van een trap op een hoger niveau zonder deze extra af te zekeren.
• Gebruik deze aluminium  trap niet indien direct electrisch contact onvermijdelijk is.

• Gebruik deze trap niet buitenshuis bij slechte weersomstandigheden zoals sterke wind bijv.

• Neem uw voorzorgen bij spelende kinderen tijdens werkzaamheden. 

• Sluit deuren (geen nooddeuren!!) en vensters binnen de werkzone indien mogelijk.

• Hou steeds met één hand de trap vast tijdens het beklimmen of dalen van de trap.

• Beklim of daal af met het gezicht naar de trap gekeerd.

• Draag degelijk schoeisel tijdens het werken met een trap.

• Gebruik een trap niet voor werkzaamheden die een zijwaartse druk uitoefenen op de trap zoals boren in beton 

ed. Dit kan de trap doen kantelen.

• Bij werkzaamheden op een trap las voldoende rustpauzes in. Denk eraan in vemoeidheid is een risico.
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• Gereedschap dat gebruikt wordt tijdens werkzaamheden op een trap dient licht en handig in gebruik te zijn.

• Beklim een trap steeds aan de voorzijde. Ga nooit op het achterrek staan. 

• Verplaats een trap nooit als er nog iemand op staat.

• Sta nooit met meer dan één persoon tegelijk op de trap.

Onderhoud en opslag 

• Onderhoud draagbaar klimmaterieel volgens de voorschriften.

• Inspecteer draagbaar klimmaterieel geregeld op gebreken, zoals vervorming en slijtage.

• Laat iedere beschadiging aan draagbaar klimmaterieel zo spoedig mogelijk repareren door een deskundige.

• Houd draagbaar klimmaterieel schoon en vrij van ongerechtigheden. 

• Vernietig gebroken, versleten of onherstelbaar beschadigd draagbaar klimmaterieel.

• Berg draagbaar klimmaterieel zodanig op, dat doorhangen wordt voorkomen. 

• Berg draagbaar klimmaterieel op in een koele en voldoende geventileerde ruimte 
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Montagehandleiding

Benodigdheden  

(NIET bijgeleverd)

Trapdelen

Inbussleutel  4 Trapdeel 1x Bout M6x40 2x Rondsel 4x

Inbussleutel 5 Steundeel 1x Bout M8x42 12x Moer  M6 2x

Ringsleutel 13 Leuning 2x Bout M8x35 6x Moer  M8 14x

Ringsleutel 15 Verbindingslat 2x Bout M8x60 2x

Werkbak 1x
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1  Plaats het trapdeel met de lip over de 2de verbindingslat (van bovenaan)  van het steundeel.

2  Monteer de verbindingslatten onderaan tussen het trapdeel en het steundeel. 
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3  Monteer de leuningen links en rechts. Gebruik hiervoor de bouten M8 x 42. Op het trapdeel gebruikt u hiervoor 
ook de moeren M8. Begin bovenaan op het steundeel en vervolgens onderaan op het trapdeel.

        

4  Monteer het werkbakje onderaan de uiteinden van de leuningen aan het steundeel.  

5  Controleer alle bouten en moeren op regematig tijdstip. Handvast aandraaien. 


