RS TOWER 55 kamersteiger
✓ Professioneel gebruik
Brede steiger, groot werkoppervlakte
Doorbouwen mogelijk
Vouwbaar, telescopisch frame
Combineerbaar met alle componenten uit de RS TOWER 5-serie

RS TOWER 55 Kamersteiger opvouwbaar. Brede rolsteiger met doorbouw mogelijkheden
De RS TOWER 55 is een handige kamersteiger met een groot werkoppervlak. Geschikt voor binnen en buiten gebruik. Wilt je ooit hoger komen? Het systeem is uit
te breiden met componenten uit de RS TOWER 5-serie. Zo kun je deze kamersteiger zelfs eenvoudig uitbouwen tot een werkhoogte van 13.80 meter.
Door zijn brede frames van 1.35 meter is deze kamersteiger uitermate geschikt om met twee personen op te werken. Met het vouwdeel in de frame van de steiger
heb je weinig losse onderdelen en vouw je hem als geheel in elkaar. Bovendien is het vouwframe telescopisch zodat je platformen van 1.85, 2.45 of 3.05 meter
kan gebruiken. De frames uit de 5-serie zijn 2 mm dik. Dat maakt de RS TOWER 55 tot de meest sterke kamersteiger.

Vouwbaar dus compact
De RS TOWER 55 heeft een vouwdeel in de steiger. Het frame van de kamersteiger heeft geen losse onderdelen en vouw je als geheel
in elkaar. Zo neemt hij amper ruimte in als je hem opbergt.

Doorbouwen mogelijk
Ook al is de RS TOWER 55 in de basis een handige kamersteiger. De steiger is door te bouwen tot wel 13.80 meter werkhoogte. Mocht
dat nodig zijn.

Houten of lichtgewicht platformen
Het systeem is leverbaar met houten of lichtgewicht platformen. Fiber-Deck® platformen zijn 30% lichter en maken op- en afbouw snel
en makkelijk.

Geïntegreerde opwaaibeveiliging
Met de innovatieve platformhaak bouw je nog sneller op en af. De opwaaibeveiliging is in het unieke ontwerp geïntegreerd.

Wielen met rubberen loopvlak
De (Ø 125 mm) wielen van de kamersteiger hebben een rubberen loopvlak. Dat maakt ze geschikt voor binnen.

Jouw RS TOWER, jouw identiteit
Maak jouw RS TOWER herkenbaar met de kleuren van je bedrijf. Zo ben je zichtbaar op elk niveau.

Productspecificaties
EAN

Artikelnummer

Breedte

Gevelvrij

Platform type

Platform lengte

Safequick

Serie

Uitvoering

Vloeroppervlakte (m)

Max. werkhoogte algemeen (m)

8711563171855

C550001

1,35

Nee

Hout

1,85

Nee

RS TOWER 5

Kamer

4,27 x 3,34

3,00

8711563171862

C550002

1,35

Nee

Fiber-Deck®

1,85

Nee

RS TOWER 5

Kamer

4,27 x 3,34

3,00

8711563171992

C550015

1,35

Nee

Hout

2,45

Nee

RS TOWER 5

Kamer

4,87 x 3,34

3,00

8711563172005

C550016

1,35

Nee

Fiber-Deck®

2,45

Nee

RS TOWER 5

Kamer

4,87 x 3,34

3,00

8711563172135

C550029

1,35

Nee

Hout

3,05

Nee

RS TOWER 5

Kamer

5,52 x 3,34

3,00

8711563172142

C550030

1,35

Nee

Fiber-Deck®

3,05

Nee

RS TOWER 5

Kamer

5,52 x 3,34

3,00

