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belastbaar

beperkte

levensduur

Werkbordessen
Werkbordes Modul

Robuust en stabiel aluminium werkbordes (EN-14183) met 200 mm diepe t reden van anti-slip
geribbelde traanplaat en extra groot platform van 400 x 560 mm.
De robuuste buisconstructie zorgt voor stabiliteit en duurzaamheid. Eventueel uit te breiden met
een of twee aangrijpleuningen (vanaf 3 treden) en/of set geveerde remwielen van Ø 100 mm,
waardoor werkbordes geremd is zodra hij wordt betreden.

Optie: geveerde remwielen

Optie: aangrijpleuning links en/of rechts (vanaf 3 treden)

stabasis
hoogte
afmeting
gewicht
1
20
40 x 50
3 kg
2
40
64 x 67
4 kg
3
60
86 x 67
6 kg
4
80
107 x 67
8 kg
5
100
128 x 67
10 kg
Set à 4 stuks geveerde remwielen Ø 100 mm compleet gemonteerd
Aangrijpleuning éénzijdig incl. bevestigingsmaterialen
aantal
treden

1223790831
1223790832
1223790833
1223790834
1223790835
1223740811
1223790814

ACTIEPRIJS
99,95
169,00
209,00
289,00
349,00
169,00
99,00

vanaf

99.95

Montagebordes Podium

Robuust en stabiel aluminium montagebordes (EN-14183) met 200 mm diepe treden belastbaar tot 150 kg.
Robuust frame met tredebevestiging die doorloopt tot het achterraam.
Platform 600 x 600 mm voor een groot en stabiel stavlak.

Extra groot
platform

Optie: geveerde remwielen

Optie: leuning links, rechts en/of rondom

stabasishoogte
afmeting
gewicht
2
49
60 x 67
7 kg
3
73
60 x 97
10 kg
4
97
60 x 112
12 kg
Zijleuning (L of R) incl. bevestigingsmaterialen
Frontale leuning incl. bevestigingsmaterialen
Set à 4 stuks geveerde remwielen Ø 100 mm compleet gemonteerd
aantal
treden

1223740202
1223740203
1223740204
1223740208
1223740209
1223740210

ACTIEPRIJS
279,00
309,00
359,00
95,00
124,00
169,00

vanaf

279.00

Werkbordes Apo Jumbo

Inklapbaar werkbordes met grote, opengewerkte, anti-slip treden van 45 x 25 cm voor meer stacomfort.
Ideaal voor montage en werken aan machines, voor stukadoors ivm de opengewerkte treden en voor
verhuis- en transportbedrijf als toegangstrap voor de trailer
Zeer compact in te klappen en makkelijk mee te nemen met behulp van draaghendel.

aantal
treden

1235425502
1235425503
1235425504

2

2
3
4

LittleJumbo.nl

stahoogte
47
70
92

transportlengte
81
114
144

basisbreedte
60
60
60

gewicht
7 kg
10 kg
13 kg

ACTIEPRIJS
209,00
259,00
349,00

Inklapbaar,
compact in
transport en
opslag

vanaf

209.00

EN
14183

Werkbordessen
Little Jumbo Compact

Makkelijk mee
te nemen

Originele Little Jumbo met grote treden maar nu zeer compact in
te klappen. Makkelijk mee te nemen onder de arm, zeer compact in
opslag en ideaal voor het werken in kleine ruimtes.

EN
14183

aantal
treden

1313650200
1313650300

2
3

sta- transport- transport- basishoogte lengte
dikte breedte
46
55
7
55
69
78
7
55

gewicht
5 kg
7 kg

ACTIEPRIJS
109,95
149,95

vanaf

109.95

Little Jumbo inklapbare werkbordessen

Zeer stabiel, degelijk en ergonomisch stavlak omdat de hele v oeten –ongeacht hoogte– op
de extra grote trede staan. Door luie oploop te betreden als vaste trap. Ingeklapt zeer plat
dus handig in opslag en transport door neerklapbare veiligheidsbeugel. Ook met aluminium
tranenplaat treden verkrijgbaar.

De naadloze grote a luminium
treden van 36 cm breedte en 23 cm
diepte zijn slijtvast door olie
bestendig rubber en daarom juist
volkomen veilig.

Sterke, stabiele verbindingen
garanderen een m
 aximale weerstand tegen extreme treken drukbelastingen.
Belastbaarheid per trede max
150 kg.

Originele Little Jumbo
Duits fabricaat

Een hoge aangrijpbeugel, met tooltray , voor extra zekerheid.
Na ontgrendeling van de veiligheidsscharnieren kunt u de
beugel eenvoudig neerklappen.
De bediening is uiterst simpel. Door het opklappen van de toptrede scharnieren alle andere
treden automatisch in verticale stand. Uw Little
Jumbo krijgt hierdoor zijn vlakke transport
afmeting.

De diepte van de treden
en de optrede van
22 cm garanderen
een gemakkelijke en
veilige tred, alsof u op
een normale trap loopt.

Stabiele, conisch uitlopende,
aluminium kokerprofielen geven
u maximale stabiliteit bij een
minimaal gewicht.

Ook verkrijgbaar met in traanplaat uitgevoerde treden
Anti-slip
kunststof voeten.

Ergonomisch
sta- transport- transport- basishoogte lengte
dikte breedte gewicht
3
70
112
12
55
8,3 kg
4
92
143
12
55
10,5 kg
5
115
174
12
55
12,7 kg
Verend zwenkwiel 0 50mm - set à 4 stuks incl. bev. beugels
aantal
treden

1313650340
1313650440
1313650540
1313650666

Optioneel: Set verende wielen

ACTIEPRIJS
199,95
259,00
329,00
129,00

Handige tooltray

Comfortabel staan op
de extra grote treden
(36 x 22 cm)
op iedere hoogte

vanaf

199.95
3

Trappen

Industrietrap

Professionele industrietrap met groot bordes. De geanodiseerde kokerprofielen geven niet
af (schone handen) en maken een robuuste, lichtgewicht constructie die makkelijk mee te
nemen is. De 9 cm diepe treden zijn door het kokerprofiel gefelst. Het scharniergewricht is
gemonteerd in een polyamide behuizing in het achterraam voor intensief gebruik. Voorzien
van (50 mm) anti-slip voeten en handige materiaalbak (met afsluitbaar vak voor kleine
onderdelen). Vanaf 10 treden standaard met aangrijpleuningen.

Robuuste treden bevestiging
met anti-rotatiesysteem

Handige materiaalbak met
afsluitbaar vak
aantal
treden

type 2370
1223700004
1223700005
1223700006
1223700008
1223700010
1223700012

4
5
6
8
10
12

stahoogte
88
110
132
176
220
264

transportlengte
172
196
221
269
318
367

basisbreedte
52
56
61
70
78
87

Industriële kwaliteit.
Ideaal voor schilder
en installateur.

Aluminum scharniergewricht

gewicht
6,4 kg
7,5 kg
8,7 kg
11,6 kg
17,2 kg
20,6 kg

ACTIEPRIJS
119,00
139,00
154,00
189,00
379,00
449,00

vanaf

119.00

Aluminium klustrap

Trap met 8 cm diepe treden, bevestigd door het kokerprofiel heen.
Door deze grote kokerboomprofielen is de constructie sterk maar toch licht in gewicht.
Hierdoor makkelijk mee te nemen.
Met materiaalbak en grote kunststof anti-slip voeten.

Lichtgewicht,
handzame trap met
robuuste kokerboom
profielen

NEN
2484
Warenwet

Handige materiaalbak

type 2375
1223750103
1223750104
1223750105
1223750106
1223750107
1223750108
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50 mm anti-slip voeten

aantal
treden

3
4
5
6
7
8

LittleJumbo.nl

stahoogte
66
89
112
136
159
182

transportlengte
144
169
194
219
244
268

basisbreedte
43
46
48
51
54
56

Aluminium scharniergewricht

gewicht
4,4 kg
5,1 kg
5,9 kg
6,8 kg
7,5 kg
8,3 kg

ACTIEPRIJS
74,95
84,95
89,95
99,95
109,95
124,95

vanaf

74.

95

Plat in te klappen,
slechts 13,4 cm dik!

SuperPRO topkwaliteit trappen

Trappen

SuperPRO dubbelzijdig, dé toptrap van Little Jumbo
Oerdegelijke industrietrap met 4 schetsplaten en 12(!) popnagels in iedere trede.
Het geanodiseerd aluminium is vuilafstotend en geeft niet af (geen vuile handen).
De 10 cm diepe treden en het grote bordes zorgen voor een comfortabele werkplek.
Bij de dubbel oploopbare trap is er een tweede stabordes dat als s preidbeveiliging fungeert.
Vanaf 2x3 treden compleet geleverd inclusief verplichte steunbeugel (ARBO).

Neerklapbare
steunbeugel
Geanodiseerde
stijlen en treden:
schone handen
Extra groot bordes
22 x 40 cm
Tweede
vergrendelen stabordes

Robuuste anti-slip doppen

aantal
treden

4741000202
4741000203
4741000204
4741000205
4741000206
4741000207
4741000208
4741000210
4741000212

2x2
2x3
2x4
2x5
2x6
2x7
2x8
2x10
2x12

Neerklapbare steunbeugel
vanaf 2 x 3 treden

stahoogte
45
70
95
120
145
170
195
245
295

transportlengte
53
80
107
134
162
187
215
269
322

basisbreedte
47
50
53
56
59
62
65
71
77

Tweede vergrendel- en stabordes

gewicht
5 kg
7 kg
9 kg
11 kg
13 kg
14 kg
17 kg
21 kg
25 kg

ACTIEPRIJS
66,95
124,95
144,95
169,95
199,00
229,00
249,00
309,00
359,00

4 dragende
schetsplaten
(voor en achter)
bij iedere trede

Robuuste stijlen met
volle opgesloten antislip doppen

vanaf

66.95

SuperPRO enkelzijdig

Handige tooltray
Geanodiseerde
stijlen en treden:
schone handen

NEN
2484
Warenwet

Extra groot bordes
31 x 31 cm

Vier stevige schetsplaten onder
iedere trede

Handige tooltray

aantal
treden

4741000102
4741000103
4741000104
4741000105
4741000106
4741000107
4741000108
4741000110
4741000112

2
3
4
5
6
7
8
10
12

stahoogte
45
70
95
120
145
170
195
245
295

transportlengte
122
147
175
204
231
258
288
345
399

basisbreedte
47
50
55
59
63
66
70
78
85

10 cm diepe anti-slip treden

gewicht
6 kg
7 kg
8 kg
9 kg
10 kg
11 kg
12 kg
14 kg
16 kg

ACTIEPRIJS
89,00
109,00
129,00
139,00
149,00
169,00
189,00
239,00
269,00

10 cm diepe
treden
voor meer
stacomfort
4 dragende
schetsplaten en
12 bevestigingspunten per trede

vanaf

89.00

Robuuste stijlen
met volle,
opgesloten,
anti-slip doppen
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Magazijntrappen
Toegangstrap - telescopisch

1702000711
Handige toegangstrap om veilig een hoger gelegen niveau te bereiken zoals bijvoorbeeld
een trailer. De sterke magneten aan de bovenzijde, met een kracht van 85 kg, zorgen ervoor
dat de trap stevig en veilig op zijn plek staat. Dankzij de telescopisch instelbare voeten is de
trap in hoogte verstelbaar van 125 t/m 149 cm.
Maximale belasting: 150 kg

Optioneel:
2e aangrijpleuning
1702006050 - € 159,00

Ook ideaal om trailers
te betreden. Sterke
magneten aan bovenzijde
voorkomen wegglijden.

Sterke magneten aan de bovenzijde voor snelle en veilige plaatsing

699.00

Telescopisch instelbare
voeten met anti-slip

Magazijnladder met traptreden

Voorkom wegglijden
met universele set
inhanghaken en
wandbeugel

Robuuste kokerboomprofiel ladder met horizontale anti-slip treden van
8 cm diep, stabiel loop- en stavlak.
Voorzien van grote anti-slip voeten (76 mm).

type 2210
1202210107
1202210108
1202210109
1202210110
1202210111
1299006001
1299006003

basislengte
breedte
7
200
38
8
225
38
9
250
38
10
275
38
11
300
38
Set inhanghaken incl. bevestigingsmateriaal
Aluminium wandbeugel 45 cm breed
aantal
treden

ACTIEPRIJS
119,00
134,00
139,00
159,00
169,00
37,95
39,95

gewicht
5,1 kg
5,8 kg
6,5 kg
7,2 kg
7,9 kg

vanaf

119.00

Magazijntrap JUMBO

Extra brede magazijntrap met 10 cm diepe anti-slip treden.
Standaard voorzien van 1 meter hoge doorloop met aangrijpleuningen aan beide zijden.

Extra brede
uitvoering en extra
diepe treden

aantal
treden

4904100108
4904100110
4904100112
4904100114
4904100116
4904100118

6

8
10
12
14
16
18

LittleJumbo.nl

lengte
322
374
432
488
543
598

hoogste
trede
218
279
336
392
448
503

basisbreedte
60
60
60
60
60
60

gewicht
15,0 kg
18,0 kg
21,0 kg
24,0 kg
26,0 kg
30,0 kg

ACTIEPRIJS
319,00
369,00
429,00
499,00
549,00
579,00

Onderste trede extra verstevigd

vanaf

319.00

Meerdere modellen enkelzijdige én dubbel

Bordestrappen
Bordestrap enkelzijdig oploopbaar

Stevige en veilige bordestrap met groot bordes van 480 x 600 mm met aluminium schoprand
en leuning rondom (toegangshek valt automatisch dicht). Met 10 cm diepe treden en oploopleuningen.

type 2271
1702271105
1702271106
1702271107
1702271108
1702271109
1702271110
1702271111
1702271112
1702271113
1702271114
1702271115

aantal
treden

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

stahoogte
110
132
154
175
197
218
240
262
283
305
326

totale
hoogte
214
235
257
278
300
322
343
365
386
408
430

werkhoogte
310
332
354
375
397
418
440
462
483
505
526

basisbreedte
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81

gewicht
28,1 kg
30,7 kg
37,1 kg
38,3 kg
41,1 kg
43,9 kg
46,3 kg
50,1 kg
52,9 kg
55,7 kg
59,1 kg

ACTIEPRIJS
669,00
819,00
839,00
1049,00
1079,00
1209,00
1269,00
1319,00
1339,00
1379,00
1459,00

Little Giant Safety Cage

Inklapbare en verrijdbare bordestrap met robuuste fiberglass stijlen en aluminium anti-slip treden. Voorzien van groot anti-slip platform
(520 x 450 mm) met schoprand, leuningen rondom en zelfsluitend toegangshek. Voorzien van 'Ground Cue' dat je waarschuwt met een h oorbare
"klik" wanneer je de onderste trede op de trap hebt bereikt. Licht in gewicht en makkelijk en compact in te klappen. Conform EN 131-7

Toegangshekken vallen
automatisch dicht

Met knie- en heupleuning
aantal
treden

48416604
48416606
48416608
48416610

4
6
8
10

stahoogte
114
171
228
285

transportlengte
261
321
381
441

basisbreedte
75
83
92
100

Handige wegklapbare
transportwielen

gewicht
18,3 kg
21,1 kg
23,6 kg
26,7 kg

ACTIEPRIJS
659,00
739,00
829,00
939,00

Eenvoudige voetbediening
(standaard vanaf 7 treden)

Makkelijk te
verrijden door
inklapbare
stabilisatoren

vanaf

669.00
Isolerende
fiberglass
kokerprofielen

Veilig werken
met leuningen
rondom

vanaf

659.00

Bordestrap Raptor

Inklapbare en verrijdbare bordestrap met achterframe dat over kleine obstakels kan worden geplaatst. Voorzien van groot anti-slip platform
(500 x 400 mm) met schoprand en leuning rondom. Standaard met 80 mm diepe anti-slip treden, wielen Ø 100 mm en een opbergtas voor
materialen en gereedschap. Bij 5 treden voorzien van in-/uitklapbare stabilisatoren, kleinere modellen met 2 vaste stabilisatoren.

Handige opbergvakken

Groot platform 500 x 400 mm
aantal
treden

1702272183
1702272184
1702272185

3
4
5

stahoogte
71
95
118

transportlengte
198
223
247

uitzetlengte
108
125
141

Veilig werken
met leuningen
rondom

Vaste stabilisator bij 3 en 4 treden

gewicht
12,3 kg
14,1 kg
16,1 kg

ACTIEPRIJS
449,00
479,00
499,00

vanaf

449.00

lzijdige bordestrappen op aanvraag verkrijgbaar
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Telescoopladders
Little Giant Velocity & Leveler
Robuust, simpel te bedienen, handig om mee te nemen en klein in opslag.

Telescopische werkbrug en buitendelen met brackets

4-puntsvergrendeling:
altijd vergrendeld

Velocity & Leveler

Alles in één!
• Als rechte ladder met
uitgebogen bomen
• Als steigerbok met
behulp van de werkbrug
• Bij ongelijk niveau
• Makkelijk in transport
en opslag

vanaf

199.00

Handige transportwielen
vanaf 4x4
aantal
sporten

4x3
4x4
4x5
4x6

48414274
48414396
48419104
48419105
48419111
48419212

aantal transport- transport- max. hoogte max. ladder
sporten
lengte
dikte
lengte basisbreedte
in A-stand
3 tot 5
109
20
170
330
58
4 tot 7
140
20
218
450
60
5 tot 9
169
20
273
570
67
6 tot 11
199
20
332
690
76

gewicht
12,1 kg
13,8 kg
17,7 kg
22,5 kg

48414100
48414101
48414102
48414103

Little Giant telescopische werkbrug 183-274 cm
Little Giant telescopische werkbrug 244-396 cm
Little Giant ladderbank inklapbaar
Little Giant boomverlenging voor ongelijk niveau
Little Giant telescopische wandafstandhouder
Little Giant brackets Velocity/Leveler - tbv verbinden buitendelen

Telescoopladder

Ladderbankje

Velocity
ACTIEPRIJS
199,00
239,00
279,00
319,00

14,5 kg
19,0 kg

x
48414301
48414302
48414303

Leveler
ACTIEPRIJS
x
329,00
389,00
439,00

Boomverlenging voor ongelijk niveau

ACTIEPRIJS
219,00
299,00
64,95
69,95
79,95
34,95

Leveler met 2 geïntegreerde
boomverlengingen (19 cm)

Vouwladder met
2 stabilisatiebalken

Voor inspectie- en toegangsdoeleinden. Eenvoudig te ontgrendelen
en in te schuiven d.m.v. slechts 1 ontgrendeling aan de onderzijde.
Uitgevoerd met soft-close systeem waardoor de ladder geleidelijk
inschuift. Zeer compact en dus handig mee te nemen. De stabilisatoren
zijn vergrendeld wanneer de ladder volledig is uitgeschoven.

Multifunctionele vouwladder, 4x3 sporten, met 2
stabilisatiebalken.
Deze ladder is te gebruiken als rechte ladder, dubbele trap en als werkbordes (hoogte 0.95 m)
met behulp van een bijgeleverd metalen, anti-slip
platform. Maximale ladderlengte 3.6 m.

Geschikt voor
vele doeleinden

vanaf

169.00
aantal
sporten

1413900399
1413900400
1413900401

8

9
11
13
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transport- max. ladlengte derlengte
76
260
82
320
88
380

basisbreedte
49
49
49

gewicht
8 kg
9 kg
11 kg

ACTIEPRIJS
169,00
189,00
209,00

109.95
max.

aantal transport- hoogte in max. lad- basissporten lengte A-stand derlengte breedte gewicht

4741000403

4x3

97

180

360

70

17 kg

Telescoopladders

WAKÜ topkwaliteit ladders
WAKÜ telescoopladder

Getest tot
350 kg
belasting!

Dé standaard in telescoopladders!

Een in Duitsland geproduceerd kwaliteitsproduct.
Als enige telescoopladder door TNO getest volgens de Nederlands Warenwet en NEN-2484
voor alle modellen (tot 350 kg belasting). Alles in één. Dé multifunctionele ladder en trap
voor bouw en industrie. Makkelijk in transport en opslag.

ALLES MET
ÉÉN LADDER
Te gebruiken:
• Als dubbele trap
• Als rechte ladder met uitgebogen bomen
• Als steigerbok met behulp van de werkbrug
• Bij ongelijk niveau

NEN
2484
Warenwet

Handige accessoires voor uw WAKÜ telescoopladder

Ladderbankje

Ladderbankje

transport- transport- max. hoogte max. ladder
lengte
dikte
in A-stand
lengte basisbreedte gewicht
4x3
100
20
148
308
56
10 kg
4x4
128
20
200
420
58
13 kg
4x5
156
20
255
530
65
16 kg
4x6
185
20
309
640
73
20 kg
WAKÜ telescopische werkbrug 205-350 cm
13 kg
WAKÜ ladderbank inklapbaar
WAKÜ boomverlenging voor ongelijk niveau
WAKÜ telescopische wandafstandhouder
aantal
sporten

1413800100
1413800101
1413800102
1413800103
1413800123
1413800104
1413800105
1413800106

Boomverlenging voor ongelijk
niveau

Telescopische wandafstand
houder met gereedschapsrek
ACTIEPRIJS
289,00
319,00
369,00
429,00
269,00
59,00
69,00
119,00

WAKÜ: met uniek aluminium/
rvs veiligheidsscharnier.

vanaf

289.00
9

Ladders
Reform-/ opsteekladder SuperPRO
Topladder voor allerlei soorten klussen en voor intensief gebruik.
• Met brede stabilisatiebalk
• Vanaf 3 x 10 met toprollen
• Ergonomische profielen
• Horizontale, 40 mm diepe, anti-slip sporten voor meer stacomfort

Robuuste
industrieladder

aantal
sporten

1250470308
1250470310
1250470312
1250470314

3x8
3x10
3x12
3x14

transmax.
ACTIEport- hoogte in max. lad- basislengte A-stand derlengte breedte gewicht PRIJS
225
350
475
101 17,1 kg 299,00
275
450
625
101 20,5 kg 349,00
325
550
775
101 27,5 kg 409,00
375
nvt
900
101 31,4 kg 479,00

vanaf

299.00

Reformladder met uitgebogen ladderbomen
• Enkele ladder, opsteekladder en vrijstaand als reformladder
• Spreidbeveiliging
• Standaard opsteekhaken met vergrendeling
• Anti-slip doppen

type 1252

aantal
sporten

1201252008
1201252010
1201252012
1201252014

2x8
2x10
2x12
2x14

transmax.
ACTIEport- hoogte in max. lad- basislengte A-stand derlengte breedte gewicht PRIJS
241
241
380
84
10 kg 149,95
297
297
492
92
12 kg 184,95
353
353
605
100
17 kg 229,00
409
409
717
107
21 kg 249,00

Reformladder met uitgebogen ladderbomen
• Multifunctionele reformladder met uitgebogen bomen
• Zowel als rechte ladder als in de A-stand te gebruiken
• Transportvergrendeling voorkomt ongewenst uitschuiven.

type 1253

aantal
sporten

1201253008
1201253010
1201253012

3x8
3x10
3x12
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transmax.
ACTIEport- hoogte in max. lad- basislengte A-stand derlengte breedte gewicht PRIJS
235
376
515
92
14 kg 239,00
291
488
684
109
20 kg 279,00
348
600
796
117
25 kg 379,00

Voldoet aan Warenwet /
NEN 2484 maar ook aan de
nieuwe EN 131 norm 2018
met bredere basis voor meer
stabiliteit

vanaf

149.95
Alle
reformladders
zijn uitgevoerd
met sport
vergrendeling

vanaf

239.00

Ladders

SuperPRO topkwaliteit ladders

SuperPRO productvoordelen

Enkele ladder SuperPRO
De uitgebogen bomen zorgen voor meer stabiliteit.
Gemaakt van robuust, blank aluminium.
• Ergonomische profielen van 65 mm
• Anti-slip doppen
• Horizontale, 40 mm diepe, anti-slip sporten

aantal
sporten

1250200106
1250200108
1250200110
1250200112
1250200114
1250200116
1250200118
1250200120
1250200124

6
8
10
12
14
16
18
20
24

lengte
175
225
275
325
375
425
475
525
625

gewicht
4,1 kg
5,3 kg
6,4 kg
7,6 kg
8,7 kg
9,9 kg
11,0 kg
12,2 kg
16,5 kg

Horizontale 40 mm
Robuuste opsteekgeleiding
diepe anti-slip sporten en reformhaken
ACTIEPRIJS
64,95
79,00
99,00
119,00
139,00
164,00
189,00
224,00
279,00

Bij de 2- of 3-delige
ladders vanaf 12
sporten voorzien van
toprollen

Ergonomische
profielen

vanaf

64.95

Reform-/ opsteekladder SuperPRO
In blank of geanodiseerd aluminium.
Vanaf 2x16 is de ladder alleen als opsteekladder te gebruiken.
• Ergonomische profielen
• Anti-slip doppen
• Horizontale, 40 mm diepe anti-slip sporten voor meer stacomfort
• Vanaf 2x12 standaard uitgevoerd met toprollen

aantal
sporten

2x6
2x7
2x8
2x9
2x10
2x12
2x14
2x16
2x18

max.
transport- hoogte in
lengte A-stand max. lengte
175
175
275
200
200
325
225
225
350
250
250
400
275
275
450
325
325
550
375
375
650
425
nvt
750
475
nvt
850

gewicht
8,6 kg
9,7 kg
11,0 kg
12,1 kg
13,2 kg
15,7 kg
18,3 kg
22,9 kg
25,5 kg

Blank
Aluminium
1250300206
1250300207
1250300208
1250300209
1250300210
1250300212
1250300214
1250300216
1250300218

Topkwaliteit
conform
Warenwet en
NEN 2484

ACTIEPRIJS
149,00
169,00
179,00
199,00
209,00
239,00
289,00
319,00
369,00

Geanodiseerd
Aluminium
1250400206
1250400207
1250400208
1250400209
1250400210
1250400212
1250400214
1250400216
1250400218

ACTIEPRIJS
169,00
189,00
199,00
219,00
229,00
269,00
319,00
359,00
399,00

vanaf

149.00

Reform-/ opsteekladder SuperPRO
In blank of geanodiseerd aluminium.
Vanaf 3x14 is de ladder alleen als opsteekladder te gebruiken.
• Ergonomische profielen
• Anti-slip doppen
• Horizontale, 40 mm diepe, anti-slip sporten
• Vanaf 3x10 standaard uitgevoerd met toprollen

aantal
sporten

3x7
3x8
3x9
3x10
3x12
3x14

max.
transport- hoogte in
lengte A-stand max. lengte
200
300
450
225
350
475
250
400
550
275
450
625
325
550
775
375
nvt
900

gewicht
15,1 kg
17,1 kg
18,8 kg
20,5 kg
27,5 kg
31,4 kg

Blank
Aluminium
1250500307
1250500308
1250500309
1250500310
1250500312
1250500314

Geanodiseerd:
vuilafstotend en
schone handen

ACTIEPRIJS
259,00
279,00
319,00
339,00
409,00
489,00

Geanodiseerd
Aluminium
1250600307
1250600308
1250600309
1250600310
1250600312
1250600314

ACTIEPRIJS
289,00
309,00
349,00
369,00
449,00
529,00

vanaf

259.00
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Ladders
Magazijnladder met traptreden

Robuuste kokerboomprofiel ladder met anti-slip treden van 8 cm diep,
waardoor uw voeten een stabiel loop- of stavlak hebben.
Voorzien van grote anti-slip voeten (76 mm).

type 2210
1202210107
1202210108
1202210109
1202210110
1202210111
1299006001
1299006003

basislengte
breedte
7
200
38
8
225
38
9
250
38
10
275
38
11
300
38
Set inhanghaken incl. bevestigingsmateriaal
Aluminium wandbeugel 45 cm breed
aantal
treden

gewicht
5,1 kg
5,8 kg
6,5 kg
7,2 kg
7,9 kg

ACTIEPRIJS
119,00
134,00
139,00
159,00
169,00
37,95
39,95

vanaf

119.00

Voorkom wegglijden
met universele set
inhanghaken en
wandbeugel.

Enkele rechte ladder

Rechte ladder voor eenvoudige klussen. Gemaakt van robuust, aluminium kokerboomprofiel.
Met anti-slip sporten en grote anti-slip laddersloffen. Vanaf 12 sporten zal deze ladder
worden geleverd met stabilisatiebalk.
type 2410

1202410206
1202410208
1202410210
1202410212
1202410214
1202410216
1202410220
1202410224

aantal
sporten

lengte
185
241
297
353
409
465
577
689

6
8
10
12
14
16
20
24

basisbreedte
36
36
36
80
90
90
110
110

gewicht
3 kg
4 kg
5 kg
6 kg
7 kg
8 kg
11 kg
13 kg

ACTIEPRIJS
69,95
79,95
89,95
109,95
129,95
149,95
239,00
309,00

Vanaf 12 sporten standaard met
stabilisatiebalk

vanaf

69.95

Rechte opsteekladder

Robuuste kokerboomprofiel ladder met kunststof geleiding in de opsteekhaken
voor makkelijke bediening, intensief gebruik en lange levensduur.
Voorzien van sportvergrendeling en grote anti-slip sloffen.
Standaard toprollen vanaf 2x12 sporten.

type 2422

aantal
sporten

1202422808
1202422810
1202422812
1202422814

2x8
2x10
2x12
2x14

transport- max. ladlengte derlengte
234
402
290
486
346
605
402
717

basisbreedte
80
90
100
110

gewicht
8 kg
10 kg
13 kg
17 kg

Voldoet aan Warenwet /
NEN 2484 maar ook aan de
nieuwe EN 131 norm 2018
met bredere basis voor meer
stabiliteit
ACTIEPRIJS
149,00
189,00
249,00
269,00

Kunststof opsteekgeleiding

vanaf

149.00

Schuifladder touw

Rechte schuifladder voorzien van optrekinrichting door middel van een touw.
Voorzien van nylon geleiding tussen de kokerboomprofielen voor intensief gebruik en
lange levensduur.

type 2432

aantal
sporten

1202432314
1202432316
1202432318

2x14
2x16
2x18

type 2433

aantal
sporten

1202433316
1202433318

3x16
3x18

12
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transport- max. ladlengte derlengte
409
689
465
802
522
914

basisbreedte
43
43
45

gewicht
19 kg
22 kg
27 kg

ACTIEPRIJS
309,00
349,00
449,00

transport- max. ladlengte derlengte
467
1139
523
1307

basisbreedte
53
53

gewicht
40 kg
48 kg

ACTIEPRIJS
659,00
799,00

Makkelijk in
transport met
inklapbare
stabilisatoren
Inklapbare stabilisatoren in
één hand omdraai, ideaal voor
kleine ruimtes.

vanaf

309.00

Ladderaccessoires
Rhino Safeclamp

Universele laddertransportklemset

Set à 2 stuks voor op het imperiaal of de steigeraanhangwagen.
Zeer snel en veilig aan te brengen.
Anti-diefstal d.m.v. geïntegreerd slot.

Set à 2 stuks voor op het imperiaal of de steigeraanhangwagen. Anti-diefstal d.m.v. aan
te brengen hangslot (exclusief).

1299065060

1299064000

setprijs

setprijs

59.95
Laddermat

Voorkomt wegglijden, wegzakken en
beschadigen van de ondergrond.
Ideaal voor op gladde vloeren, in tuinen
of op platte daken.
100 cm breed

1299070004
130 cm breed

1299070005

38.95
Ophang
beugelset
1299066005

Ladderlok ophangbeugelset
inclusief hangslot, diepte 140 mm.

24.95
34.95

setprijs
95

29.

Wandafstandhouder

Wandafstandhouder

Veilig en comfortabel werken op de ladder.
•	extra stabiel (brede anti-slip
muursteunen)
• robuuste stalen uitvoering

Veilig en comfortabel werken op
de ladder.
•	extra s tabiel (brede anti-slip
muursteunen)
• aluminium uitvoering

1299066000

1299066001

44.95

39.95
Laddernokhakenset
1299065000

Om snel en veilig op hellende daken
te werken. Eenvoudig in gebruik en te
monteren op v rijwel iedere enkele
ladder. Max. belasting: 110 kg.

60.95
Inhanghakenset
en wandbeugel

Set inhanghaken inclusief bevestigingsmateriaal en aluminium wandbeugel
van 45 cm breed.
Set inhanghaken
1299006001
Wandbeugel 45 cm
1299006003

37.95
39.95

Ladderborgingspunt

Om veilig een dak te betreden.De beugel
voorkomt dat uw ladder omwaait of zijde
lings wegglijdt. Standaard inclusief sjorband.
Aluminium

1299065900
Gegalvaniseerd
1299065901
Aanduidingsbord
1299065909

45.95
19.95
8.95

Ladderbankje
1299063000

Meer stacomfort op de ladder
met een ladderbankje.
Ook handig om bijvoorbeeld
een verfblik op te zetten.

38.95
13

Jumbo vouwsteigers
Vouwsteiger 100

Vouwsteiger 180

Ideaal voor wandafwerking en stucadoors omdat eventueel hogere frames
niet in de weg zitten. Makkelijk en compact in transport. Standaard met
3 sporten.

Snel samen te vouwen en makkelijk mee te nemen. Met zeven sporten voor optimaal
gebruiksgemak en altijd de juiste platformhoogte. Voorzien van wielen Ø 125 mm met
polyurethaan band (ook voor binnen).

41400009

185 74 116 125 110

Vouwdeel 100

wielen
plat.
hoogte

hoogte

259.00

breedte

wielen
plat.
hoogte

hoogte

breedte

lengte

Jumbo vouwsteigers:
robuust met 2,3 mm wanddikte,
vouwdeel met automatische vergrendeling
en lichtgewicht wisadeck platform.

74 183 125

x

41400000

Lengte 185 cm

41400025

Lengte 250 cm

289.00 349.00

Vouwsteiger 180 met vouwdeel 100

41400007

Kan als opbouw worden gebruikt op de Jumbo vouwsteiger 100 of 180.
Compleet geleverd met vergrendelpennen.

Jumbo vouwsteigers
worden compleet
gemonteerd geleverd.
Dus geen doe-het-zelf
bouwpakket!

185 74 100 x

14
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wielen
plat.
hoogte

hoogte

lengte

169.00

breedte

wielen

hoogte

breedte

lengte

41601737

185 74 283 125 180

Uitvoering zonder luik

41601838

Uitvoering met luik

458.00 479.00

Jumbo vouwsteigers
Vouwsteiger 180 met trapopgang

Powerstairs

Veilig werken met deze speciale vouwsteiger met toegangstrap.
Platformhoogte instelbaar van 0,5 - 0,75 - 1,0 m.
Snel samen te vouwen en makkelijk mee te nemen.
Totaal gewicht: 45 kg

Voor veilig beklimmen, ergonomisch werken en een stabielere steiger.
Powerstairs bespaart kostbare tijd en voorkomt ongevallen.
•	Eenvoudig te monteren aan elke steiger en snel in te klappen
•	Afsluitbaar d.m.v. hangslot
•	Voldoet aan internationale normen
•	Hoogte 165 cm voor vouw- en kamersteigers
• Past op iedere kamersteiger
•	Unieke scharnier met klem

41600000

1299060165

wielen

hoogte

lengte

breedte

Snel en compact
in te klappen

559.00

265 74 183 125

149.00

Vouwsteiger XL 180

Vouwsteiger XXL 100 (190x250)

Brede vouwsteiger 135 cm (2 platforms) met een dubbel brede werkvloer.
Met zeven sporten tot 183 cm en compleet met wisadeck platforms.
Eventueel hoger op te bouwen.

Ideaal voor plafondmontage dankzij het extra grote werkoppervlak.
Met vier sporten en compleet met drie wisadeck platforms.
Hierdoor heeft u een werkruimte van 4,50 m2!
Snel opgezet, eenvoudig samen te vouwen en makkkelijk mee te nemen.

41400008

4,5 m2 werkvloer.
Ideaal voor
stukadoors of
plafondmontage

135 183 125

539.00 579.00

wielen

Lengte 250 cm

hoogte

41500025

breedte

Lengte 185 cm

lengte

wielen

hoogte

breedte

41500000

255 190 116 125

659.00
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SuperPRO vouwsteigers
SuperPRO M-Max vouwsteiger
11400000

wielen
plat.
hoogte

hoogte

breedte

lengte

Snel samen te vouwen en makkelijk mee te nemen. Met zes sporten
voor optimaal gebruiksgemak en altijd de juiste platformhoogte.
Robuust platform met in koker geïntegreerde uitwaaibeveiliging.
Voorzien van 4 eenvoudig uitneembare, rubberen wielen Ø 125 mm.

189 75 176 125

x

SuperPRO M-Max vouwdeel 88
11400001

189 75 88

wielen
plat.
hoogte

hoogte

breedte

lengte

Kan als opbouw worden gebruikt op de SuperPRO M-Max vouwsteiger.
Compleet geleverd met vergrendelpennen.

x

x

Compleet
gemonteerd
geleverd.
Geen doe-het-zelf
bouwpakket!

239.00

159.00

SuperPRO M-Max vouwsteiger
met vouwdeel 88
Snel samen te vouwen en makkelijk mee te nemen. Met zes sporten
voor optimaal gebruiksgemak en altijd de juiste platformhoogte.

11401737

Uitvoering zonder luik

398.00
wielen
plat.
hoogte

hoogte

breedte

lengte

11401838

189 75 254 125 150
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Uitvoering met luik

418.00

MiniMax rolsteigers
EN EN

Set C:

MiniMax vouwsteiger
Werkhoogte 5,7 m

1004
klasse 3

1298

Set D:

MiniMax vouwsteiger
Werkhoogte 7,7 m
11505777

11503757

Professionele vouwsteiger uitgevoerd
met 3 platforms met luik, 2x opbouw 2 m,
leuningset en 2 telescopische stabilisatoren SP10.

Professionele vouwsteiger uitgevoerd
met 2 platforms, opbouw 2 m,
leuningset en 2 stabilisatoren SP7.

Multifunctioneel!
Binnen als vouwsteiger,
buiten als rolsteiger

MiniMax spindelset
11379518

Om wielen 28 cm in hoogte te kunnen verstellen.

11503858

11503757

1099.00

1149.00

Uitvoering: 1 platform en 1 platform met luik

Uitvoering: 2 platforms met luik

99.95 1619.00

BoSS Solo 1-persoons rolsteiger
42071342

Veilig en binnen 10 minuten op te bouwen door 1 persoon.
Ideaal voor klussen in kleine ruimtes en/of klussen die door 1 persoon worden uitgevoerd.

De BoSS Solo
staat in no-time.
Opbouw door 1 persoon.
Bekijk de demofilm:
www.littlejumbo.nl

Basisafmeting: 0.70 x 1.30 m
Werkhoogte: 6.2 m
Platformhoogte: 4.2 m
•	Compleet met 4 stabilisatoren
•	Voorzien van 28 cm opspindelbare grote wielen 150 mm
•	Dubbele leuningschoren met robuuste unieke handle-vergrendeling
•	Elementvergrendelingen vast aan frame: raakt niet zoek
•	Opvouwbare aluminium kantplankset uit 1 geheel
•	Instructiefilm beschikbaar op onze website
•	Lichtgewicht aluminium onderdelen makkelijke opbouw door 1 persoon
•	Voorzien van 2 wisadeck lichtgewicht platforms met luik
•	Sterk en robuust: maximale belasting per platform: 275 kg

Unieke handle-vergrendeling

2459.00

Opvouwbare kantplankset

Makkelijk in transport en
opslag: Alle steigerdelen
passen in het basisvouwdeel
dat als trolley door normale
deuren past. Ideaal om
alle steigerdelen naar de
werkplek te vervoeren en in
opslag. Hoogte 178 cm.

EN EN
1004
klasse 3

1298
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BoSS rolsteigers
Nieuwe opbouwnorm rolsteigers

Vanaf 01-01-2018 gelden nieuwe opbouwregels voor rolsteigers waarbij minimaal een heupleuning moet zijn gemonteerd voor dat je het platform betreedt.
Little Jumbo vertegenwoordigd al ruim 25 jaar de grootste rolsteigerfabrikant van Europa met oa BoSS Professional rolsteigers. Zij hebben al jaren een systeem dat voldoet aan de nieuwe
opbouwnorm. BoSS heeft hiervoor 3 manieren van opbouw:
1 3T METHODE (Through The Trapdoor)
Oftewel opbouw vanuit het luik. Je kunt hiermee
met bestaande BoSS rolsteigers dus volgens de
nieuwe methode opbouwen!

2

BOSS AGR VOORLOOPLEUNINGEN

Door Little Jumbo al in 2011 geïntroduceerd. Met de AGR
voorloopleuningen bouw je volgens de nieuwe norm en
veel gemakkelijker.
Met de AGR-voorloopleuningen zijn er ook géén
schoren meer nodig!

3

MET 2 STUKS AGR VOORLOOPLEUNINGEN

Waarmee je bij op- en afbouw altijd simpel een leuning van onderaf aan kunt brengen.
Nadat je op het platform staat kun je de normale leuningschoren veilig aanbrengen en
de AGR voorloopleuning weer gebruiken voor opbouw 1 sectie hoger. Op het bovenste
werkplatform kunnen de AGR voorloopleuningen als definitieve leuning worden gebruikt.

EN EN

1.

1004
klasse 3

1298

BoSS professional 3T

Meest verkochte rolsteiger in Europa. Extra breed uitgevoerd zodat
diagonalen aan beide kanten langs platforms passen, spoorloze wielen
(ook voor binnen) en van bovenzijde dichte schoren met kleurcode en
unieke gungrip vergrendeling.
Uitgevoerd met lichtgewicht wisadeck platforms.

Unieke gungrip klauwen

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

VOORDEEL: NIET 135 MAAR 145 CM BREED
Ruimte voor diagonaalschoren langs de platforms
Makkelijker en veiliger op te bouwen
Platforms passen op iedere hoogte
Ook leverbaar in 3,2 m lange uitvoering:
ideaal voor kozijnonderhoud en montage

1839.00
18
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Lichtgewicht heavy duty platform met anti-slip wisadeck

Nu met 2 meter
extra opbouw:

2409.00

Grote, polyurethaan, streeploze
wielen. Ook voor binnen!

BoSS rolsteigers
2.

EN EN
1004
klasse 3

BoSS met AGR voorloopleuningen

1298

De opbouw van van rolsteigers wordt makkelijker, sneller en veiliger met AGR voorloopleuningen.
Door de EXTRA BREDE uitvoering van de BoSS frames kan de voorloopleuning simpel van onderaf
worden ingehangen en vastgezet met maar 2 unieke vergrendelingen. Simpel, veilig en snel.

Sneller en veiliger werken
met voorloopleuningen

Soepele en
snelle montage

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
Met BoSS voorloop
leuningen heb je
geen schoren meer
nodig!

2299.00

Unieke handle-vergrendeling

Nu met 2 meter
extra opbouw:

2999.00

3.
BoSS professional
met 2 AGR
voorloopleuningen
BoSS rolsteiger met upgrade van 2 AGR voorloopleuningen.
Als de AGR voorloopleuningen van onderen zijn aangebracht
kan je op het platform staan en de leuningschoren
veilig aanbrengen. Dan de AGR voorloopleuningen weer
gebruiken om een sectie hoger op te bouwen. Op het
bovenste werkplatform kunnen de AGR hulpleuningen als
definitieve leuning worden gebruikt.

Unieke BoSS AGR voorloopleuning

AGR voorloopleuning frame

Upgrade
uw bestaande
BoSS rolsteiger
naar de nieuwe
opbouwnorm

setprijs (2 stuks)
42362500

469.00
19

Jumbo rolsteigers
Jumbo rolsteiger smal

EN EN

Ideaal voor kleine ruimtes, gangen of
tuinen

1004
klasse 3

Jumbo rolsteigers zijn zeer robuust door de extra dikke wanden van
de steigerdelen, namelijk 2.3 mm! De schoren hebben dichte klauwen
en kleurcoderingen en de diagonaal schoren zijn bovendien langer
waardoor ze een grotere afstand kunnen overbruggen.
Hierdoor kunt u een kruis maken over de gehele hoogte van de
elementen elke 2 meter.
Jumbo rolsteigers zijn ook uitgevoerd met lichtgewicht wisadeck
platformen, grote wielen met spindel en dubbel rempedaal en
2 stabilisatoren.

Basisafmeting: 0.74 x 2.50 m
Werkhoogte: 6.30 m
Platformhoogte: 4.30 m

1298

Een stabiel kruis maken dankzij
de extra lange diagonaalschoren

4 x geremd wiel Ø 200 mm met gegalvaniseerde spindel
4 x 8 sports-opbouwelement 2 m
2 x 4 sports-opbouwelement 1 m
2 x platform met luik
6 x horizontaal schoor
3 x diagonaal schoor
2 x AGR voorloopleuning
4 x kantplankhouder
1 x kantplankset
2 x stabilisator*

Dichte klauwen met
snapslotvergrendeling

* 	 Bij vrijstaand gebruik 4 stabilisatoren verplicht.

Compleet
met set AGR
voorloopleuningen

1529.00
Jumbo
trappensteiger
Jumbo rolsteiger breed met t rapopgang.
Ideaal voor klussen waarbij regelmatig
materialen en onderdelen naar boven moeten.
Ook toepasbaar als toegangsconstructie voor
bijvoorbeeld bovenliggend bordes of objecten.
De anti-slip aluminium toegangstrappen zorgen
voor een gemakkelijke en veilige opgang. De
leuningen zorgen voor extra veiligheid.

Lichtgewicht platform met
anti-slip wisadeck

Extra robuust
door wanddikte van
2,3 mm!

Upgrade uw bestaande
Jumbo rolsteiger naar de
nieuwe opbouwnorm
Met 2 Jumbo AGR voorloopleuningen kunt u uw bestaande JUMBO rolsteigers
upgraden en voldoen aan de nieuwe opbouwmethode vanaf 01-01-2018.
De Jumbo AGR voorloopleuning kan icm een normale horizontaalschoor op het
werkplatform ook als heupleuning worden gebruikt.

setprijs (2 stuks)
Informeer naar de
mogelijkheden
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411102550

229.00

Jumbo rolsteigers
Jumbo rolsteiger breed

EN EN

Jumbo rolsteigers zijn zeer robuust. De 2,3 mm wanddikte zorgt dat ook bij intensief gebruik niet snel deuken ontstaan, dus een langere levensduur. De schoren
hebben robuuste dichte klauwen (met snapslot vergrendeling) die tegen een
stootje kunnen. De diagonaal schoren zijn langer waardoor ze een grotere afstand
overbruggen. Hierdoor ontstaat elke 2 meter een kruis, simpel bij op- en afbouw!
Jumbo rolsteigers zijn uitgevoerd met lichtgewicht wisadeck platformen, grote
wielen met spindel en dubbel rempedaal en 2 stabilisatoren.

1004
klasse 3

1298

Basisafmeting: 1.35 x 2.50 m
Werkhoogte: 7.30 m
Platformhoogte: 5.30 m
4 x geremd wiel Ø 200 mm gegalvaniseerde spindel
6 x 8 sports-opbouwelement 2 m
2 x platform met luik
1 x platform zonder luik
6 x horizontaal schoor
5 x diagonaal schoor
Extra robuust
2 x AGR voorloopleuning
door wanddikte van
4 x kantplankhouder
2,3 mm!
1 x kantplankset
2 x grote stabilisator*
* 	 Bij vrijstaand gebruik 4 stabilisatoren verplicht.

Compleet
met set AGR
voorloopleuningen

Veilig en volgens nieuwe
norm opbouwen met Jumbo
AGR voorloopleuningen

1959.00
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Werkbruggen en steigeraccessoires

Werkbruggen

Ideaal voor bijvoorbeeld renovatieprojecten aan dakgoten, omdat in één keer grote afstanden kunnen worden
overbrugd. De compleet aluminium uitvoering zorgt voor een minimaal gewicht bij een maximale overspanning.
Conform HD 1004 belastbaar tot 150 kg/m2. Leverbaar van 4 t/m 8 m lengte. Met vier inhanghaken geschikt voor alle
professionele steiger merken met steigerbuis Ø 50 mm.

Werkbruggen en leuningen ook
dubbelzijdig te gebruiken zodat bij twee of
meer bruggen naast elkaar 1 werkplatform
ontstaat zonder schoprand
1812040000
1812050000
1817060000
1817070000
1817080000
1812040001
1812050001
1817060001
1817060003
1817060004

Werkbrug 4m compl. met inhanghaken
Werkbrug 5m compl. met inhanghaken
Werkbrug 6m compl. met inhanghaken
Werkbrug 7m compl. met inhanghaken
Werkbrug 8m compl. met inhanghaken
Leuning 4m eenzijdig (2 staanders/2 liggers)
Leuning 5m eenzijdig (2 staanders/2 liggers)
Leuning 6m eenzijdig (3 staanders/2 liggers)
Leuning 7m eenzijdig (3 staanders/2 liggers)
Leuning 8m eenzijdig (3 staanders/2 liggers)

gewicht
30 kg
40 kg
48 kg
54 kg
66 kg
10 kg
14 kg
17 kg
20 kg
23 kg

ACTIEPRIJS
399,00
459,00
529,00
679,00
799,00
199,00
229,00
309,00
349,00
399,00

Uitwijksteiger
43900000

Geschikt voor alle professionele steiger merken met steigerbuis Ø 50 mm. Ideaal voor
het werken aan dakkapellen. De telescopische daksteunen zorgen voor goede steun
en voorkomen beschadigingen aan dakbedekking. De set bestaat uit 2 uitwijkframes
(voor 1 platform) en 2 kruiskoppelingen met vleugelmoer.
Exclusief leuningframes, schoren en platform.
setprijs

419.00

Verlengstuk
43900002

Verlengstuk om van een smalle (1 platform)
naar een brede (2 platforms) uitvoering te gaan.
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per stuk

29.90

Zowel constructie
als vloerdelen van
aluminium; dus sterk
maar licht in gewicht

vanaf

399.

00

Compleet met
universele inhanghaken

Steigeraccessoires
Steigernet

Steigermateriaalbak
1299065058

Fijnmazig windreductienet.
Voorkomt vallen puin en gereedschap.
Geleverd per 10 m (50 grams) in een doos
of per 100 m (80 grams) op een rol.
ACTIEPRIJS
11,99
13,99

afmetingen

34080257
34080307

2,57 x 10 m
3,07 x 10 m

Robuuste aluminium
uitvoering

ACTIEPRIJS
109,00
139,00
169,00

afmetingen

34580200
34580257
34580307

Handige aluminium materiaalbak om
gereedschap en andere materialen veilig op
te bergen op uw steiger.
Afmetingen: 56 x 29 x 15 cm (binnenmaat)

2,00 x 100 m
2,57 x 100 m
3,07 x 100 m

vanaf
99

109.95

11.

Steigerkoppeling

Steigerborging

Universele draai-steigerkoppeling om
steigerbuizen eenvoudig met elkaar te
verbinden. Voor 50 mm buis.

Instelbare borging (60 cm) om
steiger aan wand te verankeren.
Compleet met plug en
dichtgelaste oogbout.

4118000102

411510060

11.95

31.95

Steigerspindels

Steigerwiel met spindel

411500300

411400204

Steigerspindel
buismaat Ø 38 mm.
Maximaal 50 cm
in hoogte
verstelbaar

43980090

Steigerspindel
buismaat Ø 38 mm.
Voorzien van nylon
vulstukken voor
steigerbuis Ø 50 mm.
Met borging.
Maximaal 45 cm in
hoogte verstelbaar.

14. 19.
90

90

Extra grote, geremde wielen
Ø 200 mm. De gegalvaniseerde
spindel met buismaat Ø 38 mm
is voorzien van nylon vulstukken
voor steigerbuis Ø 50 mm en een
borging met vleugelmoer.
Maximaal 28 cm in hoogte
verstelbaar.

SET À
4 STUKS

239.

00

Steigerbumpers

Voorkomt beschadigingen aan de wand,
muren en beplating.
Geschikt voor vouw- en rolsteigers.
Set à 4 stuks.

0 30 cm

1299065050
0 40 cm

1299065051

49.95
62.95

Doorwerkkap

DoubleLock Steigerslot

Beschut doorwerken in wind en regen.
Specifiek voor brede BoSS rolsteigers met lengte 2.5 m
(ook verkrijgbaar in 3.2 m lengte).
De set bestaat uit: 2 horizontaal schoren,
2 doorwerkframes (die uw eindleuningen vervangen)
en 1 tentzeil met zijflappen.

•	Voorkomt ongewenst demonteren van frames en schoren
•	Geschikt voor elk type rolsteiger (25 en 28 cm optrede)
•	Verbindt 2 frames en 2 schoren tegelijk
•	Kan met uw eigen (gelijksluitende) discussloten worden
gebruikt
•	Binnen 5 seconden te plaatsen
•	Set à 2 stuks (excl. discusslot)

43145250

499.00

35080550

setprijs
95

99.
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Steigeraanhangers
Steigerbok
313895021

Al uw rolsteiger delen overzichtelijk op een bok. Makkelijk en veilig te transporteren uw op eigen aanhanger.
Extra robuust uitgevoerde steigerbok met ruimte voor 12 meter rolsteiger
(lengte 1,8 of 2,5 m).
eigen gewicht; ca 175 kg.
• Met heftrucklepel houders voor veilig verplaatsen
• Afmetingen: 250 x 154 x 178 cm
• Ruimte tot 12 m steiger (afhankelijk van het model)

Met verdiepte bak
ook geschikt voor
3 m rolsteiger.
Meerprijs € 65,00

799.00

Steigeraanhanger Eco
313895001

•	Geschikt voor alle steigermerken 2,5 meter
•	Geschikt voor rijbewijs B (totaal max 750 kg)
• Eigen gewicht ca 300 kg, belastbaar met max 450 kg
•	Ruimte tot 12m rolsteiger (afhankelijk van het model)
•	Steigers altijd direct inzetbaar en compleet
•	Voorkomt beschadigingen en is tijdbesparend
•	Extra ruimte voor het meenemen van ladders
•	Afmetingen: 396 x 200 x 207 cm
•	Met 13-polige stekker
• Extra lange dissel voor makkelijk manoeuvreren

PRO rolsteigeraanhanger

In combinatie met een BoSS
of Jumbo rolsteiger slechts:

1179.00

De PRO rolsteigeraanhanger van
Little Jumbo wordt momenteel
doorontwikkeld.
Op moment van druk van deze actie
zijn nog geen beelden van deze
nieuwe PRO rolsteigeraanhanger
beschikbaar. Deze verwachten we
2e kwartaal 2021!

Compacte wielklem
35044012

•	Licht van gewicht
•	Geen gereedschap nodig voor monteren
•	Binnen 10 seconden aan te b rengen
•	Opvallende beveiliging door s ignaalkleur
• Inclusief 5 sleutels waarvan 1 met LED

1329.

00

Lockball
Bekijk de demofilm:
www.littlejumbo.nl

35035010

Bekijk de demofilm:
www.littlejumbo.nl

• Compact koppelingsslot
•	Eenvoudig in gebruik
•	Binnen 5 seconden op slot
•	Inclusief 3 sleutels

119.00

29.95

Disselslot

Cable Lock 500

•	Sterk disselslot voor uw aanhanger of caravan
•	Kan aangekoppeld maar ook los geplaatst worden
•	Rijdend te gebruiken
•	Inclusief discusslot met 2 sleutels

•	Sterke staalkabel met massief beugelslot
•	500 cm (Ø 10 mm)
•	Licht van gewicht en flexibel
•	Geplastificeerd om beschadiging te voorkomen
•	Inclusief 5 sleutels

313895012

21.95
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35090060

39.95

Om steiger op slot te
kunnen zetten

Werken op het dak
Makkelijk en veilig werken op hellende
daken met speciale dakladder
Voor alle reparaties aan het dak, onderhoud aan een dakkapel of het
schoonmaken van zonnepanelen; dit gaat veiliger met de speciale
Evoklip dakladder. De ladder voorkomt ook dat pannen, leien of riet niet
beschadigt raken tijdens werkzaamheden.

Eenvoudig vergrendelsysteem.
Snel monteren en demonteren.

Dakladder Evoklip
1202453733

De Evoklip dakladder maakt klussen op het dak nog veiliger. Voorzien
van rubberen anti-slip banden voor grip en om beschadigingen op het
dak te voorkomen. De verhoogde sporten zijn extra breed en geven
goede steun om comfortabel met 2 voeten naast elkaar te kunnen
staan. Met handige verbindingsstukken voor snelle (de)montage van
de ladderelementen.
Maximale belasting 150 kg.

Extra brede en hoog gemonteerde
sporten voor meer comfort.

Eenvoudig te demonteren en
daardoor makkelijk te vervoeren.

Veilig en makkelijk
klimmen dankzij
de verhoogde
ergonomische
sporten

Sectie van 6,70 m

649.00

Grote rollen voor makkelijk
oprijden en ruime nokbeugel

Dakrandbeveiliging

Eenvoudig en snel op
te bouwen.
Afbeelding dient ter
illustratie

4174250552

Sectie van 12 m bestaat uit:
- 5 staanders
- 5 dakliggers
- 4 hekwerken 3 m
- 4 aluminium kantplanken 3 m
- 4 zandzakken tbv dakliggers
Tegen meerprijs zijn er ook beton contragewichten van 25 kg beschikbaar.

Voor grotere secties
of secties met hoek
verbindingen kunnen
wij een offerte op
maat maken

Sectie van 12 m

919.00

Set hoekverbindingen
4174381105

Setje hoekstukken met borgclips om een
hoeksectie te creëren.

44.95
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Werken op hoogte
Regels bij valbeveiliging
1. Werkplek moet indien mogelijk worden voorzien van
vaste leuningen
2. Als dat niet kan, mag worden gewerkt met bijv.
rolsteigers of verplaatsbare dakrandbeveiliging
3. Als dat niet haalbaar is komt persoonlijke
valbeveiliging aan de orde
Belasting tot 150 kg
De persoonlijke valbeveiligingsproducten zijn geschikt voor gebruik tot 150 kg!

Safety vest

Géén maximale levensduur
In het verleden gold voor vele producten een maximale levensduur van 5 à 6 jaar na
productiedatum. Deze regel is voor onze Little Jumbo Tractel producten vanaf 2019 vervallen!
Bij een aantoonbare goedkeur na jaarlijkse inspectie door een terzake deskundige geldt er
geen maximale levensduur meer voor de valbeveiligingsproducten van Little Jumbo Tractel!

• E xtra veilig, makkelijk aantrekken en
meer draagcomfort van uw harnas
• G eschikt voor alle Little Jumbo Tractel
harnassen

7260075662

Goed draagcomfort bevordert goed gebruik
Harnassen die niet lekker zitten of knellen worden vaak niet gebruikt. De Little Jumbo X-pad
harnassen bieden een zeer goed draagcomfort, gebruiksgemak en optimale veiligheid.
In combinatie met het hiernaast afgebeelde safety vest wordt het dragen van een basisharnas nòg comfortabeler.

84.95

Ankerpunten

Verplaatsbare ankerpunten conform EN 795.

ANKERSTROP

GRIPTANG

7260057292
7260030260
7260162217
7260060080
7260199719
7260154369
7260070050

DAKANKER

Tijdelijke, compacte leeflijn tot 18m geschikt voor maximaal
3 personen - EN 795 B. Gebruikers kunnen zich met hun lijn
verankeren aan deze leeflijn. Snel, veilig en eenvoudig te
monteren tussen 2 ankerpunten met voldoende weerstand.

H BALK
ANKER
ROLLBEAM

VLAK DAK MOBIFOR

Ankerstrop AS30S - 100 cm
Dakanker met schroeven
Deurtraverse
Griptang M33 - 140 mm
Mobifor - ankerpunt voor platte daken
Rollbeam - ankerpunt voor H-balken
EK 50 compacte leeflijn

EK 50

DEURTRAVERSE

ACTIEPRIJS
15,95
36,95
269,00
37,95
1299,00
179,00
339,95

Nieuw: Max 150
kg belastbaar en
geen beperkte
levensduur,
mits jaarlijks
geïnspecteerd
door deskundige

Mobifor mobiel ankerpunt met 24 losse gewichten voor op platte daken.

Haken

Stalen haken conform EN 362.
Op aanvraag andere soorten en maten verkrijgbaar.

7260060010
7260017992
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Musketonhaak M10 - 18 mm
Steigerpijphaak M53 - 50 mm

LittleJumbo.nl

ACTIEPRIJS
7,29
18,95

HAAK
M10

HAAK
M53

Valbeveiliging
Valstopapparaten, vallijnen en ankerlijnen
Met verschillende mogelijkheden in lengtes, materiaal en haken.

STOPFOR KSP-150

7260020030
7260079072
7260030110
7260050060

VALBLOK
1,8 M

WERKPLEKBEGRENZINGSLIJN

STOPFOR KS-150

ANKERLIJN

DUBBELE VALLIJN

ACTIEPRIJS
Stopfor KS-150 kg lijnklem met M10 haak - t.b.v. kernmantellijn 82,95
Stopfor KSP-150 kg met parkeerstand - lijnklem M10 haak 134,95
Ankerlijn 10 m - kernmantel
59,00
Werkplekbegrenzingslijn 2 m met 2x M10 haak
45,95

7260077572
7260077872
7260102789
7260020045
7260040010

VALBLOK
6M

VALBLOK
10 M

ACTIEPRIJS
Vallijn kernmantel met valdemper, M10 en M53 haak
78,95
Vallijn dubbel kernmantel met valdemper, M10 en 2x M53 haak
99,95
Valblok blocfor band 1.8 m met valdemper, M10 en M47 haak
139,95
Valblok blocfor band 6.0 m met valdemper, M10 en M47 haak
269,95
Valblok blocfor staalkabel 10.0 m met valdemper, M10 en M46 haak 409,00

Harnassen

Verschillende soorten harnassen standaard geleverd in de maat M/L.
Meerdere maten en variaties op aanvraag leverbaar.

Harnas HT10

Harnas HT43

• Basis harnas voor standaard gebruik
• 2 verstelpunten
• Rugbevestiging (D-punt)

• Multifunctioneel instelbaar harnas
• 5 verstelpunten
•	Rug, borst en 2x zijdelingse
bevestiging (D-punt)
• Bekkenriem

7260010006

7260010030

Nieuw: Max 150 kg
belastbaar en geen
beperkte levensduur,
mits jaarlijks
geïnspecteerd door
deskundige

39.95

84.95

Harnas HT56 X-Pad

Onze harnassen
hebben maat M/L.
Deze zijn geschikt
voor personen
binnen deze
maatvoeringen.
Andere maten
harnas op
aanvraag.

Extra comfortabel en makkelijk instelbaar
harnas voor intensief gebruik.
•	Het harnas heeft 5 bevestigingspunten,
incl. uniek buikbevestigingspunt.
•	Extra veiligheid: het harnas is voorzien
van val-verklikkers die aangeven of het
harnas al eerder een val heeft gestopt.
•	De Elastrac box creëert 4 cm extra ruimte
in de rugband, hierdoor wordt een
optimale pasvorm gegarandeerd.

Comfort strap

vanaf

125.

95

model

7260065312
7260065342
7260065692

Harnas HT56 X-Pad
Harnas HT56A X-Pad met snelsluitingen
Harnas HT56AE X-Pad met snelsluitingen en ELASTRAC

7260066182
ACTIEPRIJS
125,95
154,95
174,95

Na een val hangt iemand soms langere
tijd in zijn harnas. Dit kan afknelling
bloedsomloop en flauwvallen veroorzaken.
De Comfort Strap maakt de periode tot
redding dragelijk doordat de gebruiker in de
uitgerolde lus kan gaat staan.

29.95
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Valbeveiliging
Werkplekbegrenzingsset EK 1
7260070022

Soepele kernmantellijn
instelbaar van 1-2 meter

• Harnas HT10 - EN 361
•	Werkplekbegrenzingslijn instelbaar 2m
met 2x M10 haak
• Opbergkoffer

99.95
Basisset EK 3

Nieuw: Max 150 kg
belastbaar en geen
beperkte levensduur,
mits jaarlijks
geïnspecteerd door
deskundige

7260070026

• Harnas HT10 - EN 361
•	Vallijn LDA 1,5 m met valdemper,
M10 en M53 haak
• Opbergkoffer

Soepele kernmantellijn
met grote
steigerpijphaak M53

119.95

Basisset dubbel EK 4
7260070027

• Harnas HT10 - EN 361
•	Vallijn LDA 1,5 m dubbel met valdemper,
M10 en 2x M53 haak
• Opbergkoffer

Altijd gezekerd!
Soepele kernmantellijn
met twee grote
steigerpijphaken M53

144.95

Hoogwerkerset EK 2
7260070024

• Harnas HT10 - EN 361
•	Valblok Blocfor ESD 1.8 m band
met valdemper, M10, draaibare M47 haak
en geïntegreerde val-indicator
• Opbergkoffer

Kan horizontaal en
verticaal worden
gebruikt

28
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189.00

Valbeveiliging
Pro set EK 6
7260070028

• 	Instelbaar harnas HT43 - EN 361 met bevestigingspunt op borst en rug
•	Valblok Blocfor ESD 6.0 m band met valdemper, M10,
draaibare M47 haak en geïntegreerde val-indicator
• Ankerstrop AS30S
• Opbergkoffer

379.95
Zonnepanelen set EK 7
7260070035

• 	Instelbaar harnas HT43 - EN 361 met bevestigingspunt op borst en rug
• Stopfor KSP-150 lijnklem met parkeerstand en M10 haak
• 10 m universele kernmantellijn RLX D11 met M10 haak
• Opbergkoffer

Makkelijk en veilig
werken met de
parkeerstandfunctie
Soepele kernmantellijn

279.95
Verticale set EK 8
7260070040

Het valstopapparaat slaat bij een val direct vast op de ankerlijn.
• 	Instelbaar harnas HT43 - EN 361 met bevestigingspunt op borst en rug
• Stopfor KS-150 lijnklem met M10 haak
• 10 m universele kernmantellijn RLX D11 met M10 haak
• Opbergkoffer

214.95
Universele set EK 45

Universele set voor verticaal en horizontaal gebruik
7260070045

•	Instelbaar Harnas HT43 - EN 361 met bevestigingspunten op borst en rug
•	Nu met gratis harnasvest voor meer comfort en makkelijke “instap”
• Ankerstrop polyamide 100 cm
•	Valblok Blocfor ESD 10.0 m staalkabel met valdemper, M10,
draaibare M47 haak en geïntegreerde val-indicator
• Met optionele bandlus ook geschikt voor horizontaal gebruik
• Opbergkoffer

Nieuw: Max 150 kg
belastbaar en geen
beperkte levensduur,
mits jaarlijks
geïnspecteerd door
deskundige

Met gratis
easyjacket!

499.00
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Ladderliften
Ladderlift Nevada
10.0 m

Ladderlift Apache
10.4 m

Multifunctionele traditionele ladderlift met aluminium opbouwframes.
Voor het transport van allerlei materialen als dakpannen, stenen en isolatie- en
dakmaterialen, maar ook zonnepanelen of andere grote en zware producten.
Belastbaar tot netto 150 kg en op te bouwen tot 22 m hoogte.

•	Motor 220 V/0,75 Kw met lier/staalkabel
• Afstandsbediening met noodstop
•	Lierwerk door m
 eegeleverde wielset m
 akkelijk als kruiwagen te verplaatsen
•	Verzinkt stalen d riehoeksladderdelen tot netto 150 kg belastbaar
•	Elementen met slechts 1 vergrendelpunt (snel en eenvoudig opbouwen)
• Uit te bouwen tot 20 m

Samenstelling:
1 x basisdeel met lierwerk 2 m
3 x ladderelement van 2 m
1 x ladderelement van 1m
1 x kopstuk met kabelpulley
1 x slede
1 x materiaalbak met 2 zijpanelen
1 x knikstuk instelbaar - 0 t/m 65 graden

Samenstelling:
1 x basisdeel met lierwerk
4 x opbouwelement 2 m
1 x opbouwelement 1 m
1 x kopstuk met kabelpulley
1 x slede met valbeveiliging
1 x materiaalbak met 2 zijpanelen
1 x set wielen Ø 300 mm
2 x ladderdraagbalk telescopisch
1 x knikstuk instelbaar - 0 t/m 65 graden

405020011

405010010

EN
121581/2

Door snelle opbouw
ook zeer geschikt
om zonnepanelen te
plaatsen

Bekijk de demofilm:
www.littlejumbo.nl
Knikstuk 0-60°

Door driehoeks
constructie ook bij
lange lengte stutten
niet nodig

Actiemodel 10,0 m

3699.00
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Actiemodel 10,4 m

3119.00

Kruiwagens
Bouwkruiwagen PRO - 85 L

Universele bouwkruiwagen
Gecoat, ergonomische constructie, versterkte kop, rondom gelast
en daarom extra robuust! Voorzien van stalen velg met kogellagers en
een Ø 400 x 80 mm - 4 ply band.

Extra versterkte neus

1251000820
1251000830

model
Bouwkruiwagen Pro
Bouwkruiwagen Pro met anti-lek wiel

ACTIEPRIJS
79,95
99,95

vanaf

79.95

Steenkruiwagen PRO - 60 steens

Een bouwkruiwagen raakt sneller beschadigd bij het vervoeren van
stenen, daarom heeft Little Jumbo de steenkruiwagen, speciaal voor het
vervoeren van al uw stenen (circa 60 stuks).
Gecoat, ergonomische constructie, versterkte kop, rondom gelast
en daarom extra robuust! Voorzien van stalen velg met kogellagers
en een Ø 400 x 80 mm - 4 ply band.

Ergonomisch en
extra robuuste
steenkruiwagen

Extra groot en robuust draagvlak

1251002000
1251002100

model
Steenkruiwagen Pro
Steenkruiwagen Pro met anti-lek wiel

ACTIEPRIJS
109,95
129,95

vanaf

109.95

Gereedschapskruiwagen PRO - 180 L
Handige, afsluitbare gereedschapskruiwagen om uw gereedschappen in op
te bergen.
Gecoat, ergonomische constructie, versterkte kop, rondom gelast
en daarom extra robuust! Voorzien van stalen velg met kogellagers
en een Ø 400 x 80 mm - 4 ply band.
Binnenmaat: 90 x 50 x 42 cm:

Klep voorzien van gasveer

1251001000
1251001100

ACTIEmodel
PRIJS
Gereedschapskruiwagen Pro
239,95
Gereedschapskruiwagen Pro met anti-lek wiel 259,95

vanaf

239.95

Bouwkruiwagen HDPE - 100 L

Universele stratenmakers kruiwagen.
Verzinkt onderstel met dwarsversteviging en daarom extra robuust!
Voorzien van wiel met kogellagers en een Ø 400 x 80 mm - 4 ply band.

1251000875
1251000885

model
Bouwkruiwagen HDPE
Bouwkruiwagen HDPE met anti-lek wiel

ACTIEPRIJS
91,95
108,95

vanaf

91.95
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Platenliften
Makkelijk en veilig grote platen monteren
Boven je macht tillen is zwaar en niet goed voor rug en schouders. Little
Jumbo levert professionele, ergonomische platenliften voor montage van
plafonds, schuine daken en wanden. De lier is gepa-tenteerd en voorzien
van 2 staalkabels: 1 werkkabel en 1 veiligheidskabel. Veilig en bedrijfszeker!
Voor een goed zicht op het werk is de lier niet op de mast zelf, maar op een
afstand gemonteerd aan het inklapbare frame.
Platenlift Easy

Platenliftplateau

• Ook geschikt voor schuine plafonds
• Ingeklapt compact en makkelijk te vervoeren

18513200
Maak van uw platenlift
een materieellift. Geleverd
compleet met hulpstukken
waardoor het plateau simpel
op ieder model Little Jumbo
platenlift te m
 onteren is.
Afmeting: 50 x 50 cm.

79.95
18512850

basisafmeting
95x95 cm

wielen
3x Ø125 mm

max. hor.
hoogte
4,0 m

max.
belasting
75 kg

gewicht
38 kg

479.00

Platenlift Model 2

• Nu standaard tot 4,5 m plafondhoogte
• Past door unieke driepoot uitgeklapt
door standaard deuren
• Geschikt voor horizontaal en verticaal
gebruik
• Met unieke Clip & Go vergrendelingen

Met Clip & Go sneller
en eenvoudiger het
basis frame opstellen
en de armen afstellen

Model 2 bestaat uit 2 delen;
makkelijk in transport en opslag

18514000
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basisafmeting
wielen
120x120 cm 3x Ø125 mm
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max. hor.
hoogte
4,5 m

max.
belasting
75 kg

gewicht
43 kg

609.00

Platenliften
Platenlift Model 1

• Nu standaard tot 4,5 m plafondhoogte
• Met montagebankjes
• Geschikt voor horizontaal en verticaal
gebruik
• Met unieke Clip & Go vergrendelingen

Extra veiligheid en
bedrijfszekerheid
door 2e staalkabel

18513000

basisafmeting
95x95 cm

wielen
4x Ø125 mm

max. hor.
hoogte
4,5 m

max.
belasting
75 kg

gewicht
52 kg

Ergonomisch
Werken op hoogte

Verrijdbaar

Spaar uw rug

Platenlift Model Combi 400

659.00

• Voor plafonds, schuine- en verticale wanden
• Met transportwielen
• Volledig draaibare en kantelbare draagconstructie zonder
de basis te verplaatsen

Met 1 man plafond- en
wandplaten monteren.
Lage opleghoogte,
groot bereik

Ook verkrijgbaar:
De Combi 450,
tot 4,50 m horizontaal.
Voor € 1099,00

18516500

basisafmeting
wielen
102x102 cm 3x Ø160 mm

max. hor.
hoogte
4,0 m

max.
belasting
75 kg

gewicht
53 kg

899.00
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Platen- en transportkarren
Platenkar met 2 wielen
18500550

Robuuste platenkar met 2 wielen voor het ergonomisch en veilig vervoeren
van al uw platen.
De handvaten zijn op verschillende lengtes in te stellen voor extra gemak.

afmetingen (excl. max. laad maximale
handvaten)
vermogen plaatruimte wielen
740 x 500 x 950 900 kg
220 mm rubber Ø 200 mm

169.95

gewicht
13 kg

Platenkar met 4 wielen
18500560

Robuuste platenkar met 4 wielen voor het ergonomisch en veilig
vervoeren van al uw platen. Voorzien van 2 robuuste bokwielen en
2 geremde zwenkwielen. Doordat het achterrek inklapbaar is kan de
platenkar makkelijker w
 orden vervoerd.

Inklapbare,
robuuste
uitvoering.
Tot 900 kg
belastbaar
Ingeklapt makkelijk in transport

max. laad maximale
afmetingen
vermogen plaatruimte wielen
960 x 600 x 1040 900 kg
310 mm PU Ø 160 mm

239.00

gewicht
24,5 kg

Universele platen-/transportkar
51144660

Handige stalen transportkar voor het vervoeren van allerlei materialen, zoals plaatmateriaal,
deuren, kozijnen etc. Voorzien van meerdere gaten waardoor de u beugels kunt verstellen op
de gewenste breedte voor elke klus. Dankzij deze demontabele beugels is de transportkar
ook handzaam in transport. Het laadvlak is voorzien van 18 mm dik anti-slip wisadeck.

afmetingen
(excl. beugels)
1070 x 610 x 275

hoogte
max. laad beugels
vermogen (incl. wielen) wielen
400 kg
1075 mm rubber Ø 200 mm

Grote rubberen
wielen

249.95

gewicht
44 kg

Platenroller
51142650

Ideale platenroller voor ruwer terrein doordat deze is uitgevoerd met
goed geprofileerde luchtbanden. Makkelijk te verplaatsen.
Voorzien van grote 300 mm luchtbanden met stalen velg en rollagers.

afmetingen
495 x 370 x 260

max. laad maximale
vermogen plaatruimte wielen
200 kg
160 mm lucht 3.00 x 4

45.95

gewicht
6,5 kg

Platenroller met klemplaten

De platenroller met klemplaten is compact en eenvoudig in gebruik.
De klemplaten klemmen zichzelf door het gewicht van de plaat in het
midden te plaatsen.
Ideaal om plaatmateriaal, kozijnen, deuren of glas te vervoeren.
Voorzien van luchtbanden met stalen velg en rollagers.

art. nummer
51142656
51142657
51142658
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afmetingen
400 x 250 x 260
400 x 380 x 260
400 x 450 x 260
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max. laad maximale
vermogen plaatruimte
200 kg
0 - 70 mm
200 kg
60 - 160 mm
200 kg 120 - 220 mm

wielen
lucht 3.00 x 4
lucht 3.00 x 4
lucht 3.00 x 4

gewicht
7,5 kg
8,0 kg
8,5 kg

ACTIEPRIJS
80,95
85,95
91,95

vanaf

80.95

Steek- en magazijnwagens
Steekwagen Compact
51145465

Zeer robuuste steekwagen met een groot draagvlak.
De handgreep is telescopisch en hierdoor in 2 hoogtes
te verstellen.
Ingeklapt zeer compact en daarom makkelijk mee te
nemen of op te bergen.

afmetingen
488 x 765/1090

Voethefboom
spaart uw rug

Max. belasting
250 kg

max. laad
vermogen draagvlak
125 kg
280 mm

Groot bordes en
belastbaar tot
125 kg

wielen
gewicht
rubber Ø 175 mm 5 kg

79.95

Steekwagen ERGO
51145251

Steekwagen van staal met extra diep uitklapbaar draagvlak.
Veiliger werken en eenvoudiger te kantelen dankzij de ergonomische,
verlengde hefboom en de gevormde, kunststof handgrepen.
Voorzien van luchtbanden met stalen velg en rollagers.

afmetingen
520 x 1120

max. laad
wielen
vermogen draagvlak
250 kg
160/520 mm lucht 3.00 x 4

gewicht
15 kg

109.95

Steekwagen Robuust
51145390

Robuuste steekwagen met extra grote luchtbanden voorzien van
stalen velg met rollagers, hierdoor nog makkelijker verrijdbaar.
De steekwagen heeft kunststof handvaten en stalen
beschermingspanelen ten behoeve van de wielen.

afmetingen
550 x 1130

max. laad
vermogen draagvlak
250 kg
205 mm

Extra grote wielen
wielen
lucht 4.00 x 4

gewicht
14 kg

99.95

Universele platformwagen
51144600

Handige stalen transportkar voor het vervoeren van allerlei materialen, met koprek en voorzien van twee robuuste zwenk- en bokwielen.
Het 36 cm hoge laadvlak is voorzien van 18 mm dik anti-slip wisadeck.
Met grote rubberen wielen.

afmetingen
1290 x 630 x 1020

hoogte
max. laad beugel
vermogen (incl. wielen) wielen
400 kg
1020 mm rubber Ø 200 mm

gewicht
44 kg

199.00

gewicht
53 kg

299.00

Montage- en magazijnwagen
51144690

Stalen montage-/magazijnwagen voor het vervoeren van allerlei
materialen. Belastbaar tot 400 kg en dus zeer sterk.
Beide plateau's zijn voorzien van 18 mm dik anti-slip wisadeck.

afmetingen
1290 x 630 x 1020

hoogte
max. laad beugel
vermogen (incl. wielen) wielen
400 kg
1020 mm rubber Ø 200 mm
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Trolleys en schragen
Rhino Cart - All Terrain Mover
51145495
•
•
•
•
•

Oersterke transport trolley
Ontworpen om drempels en oneffen ondergronden te over-winnen
Maximale belasting van 500 kg
Telescopisch instelbaar
Uit te schuiven tot 116 cm breed

500
KG
Scan de QR code
en bekijk de
productvideo

169.00

Handig hondje - 200 kg
18114300

Platform 18mm dik, met anti-slip wisadeck en afgeronde hoeken.
Rondgefreesde gaten om de trolley makkelijk mee te nemen of
vast te zetten.
• Met 4 wielen Ø 100 mm waarvan 2 geremd
• 575 x 290 cm
• Gewicht: 3,3 kg
• Max belasting: 200 kg

200
KG

26.95
Handig hondje XL - 200 kg
18114370

Platform 18mm dik, met anti-slip wisadeck en afgeronde hoeken.
Rondgefreesde gaten om de trolley makkelijk mee te nemen of
vast te zetten.
• Met 4 wielen Ø 100 mm waarvan 2 geremd
• 800 x 500 cm
• Gewicht: 7,8 kg
• Max belasting: 200 kg

200
KG

Extra groot bordes
en multifunctioneel
door plat wegklapbare
trekstang!

69.95

Klapschraag

Telescopische schragenset

Staal, blauw gelakt, 800 x 1100 mm
Standaard met veiligheidsketting en opstaande uiteinden.
Verschillende maten ook op bestelling leverbaar.

Altijd werken op de juiste hoogte met deze
robuuste, telescopische schragenset. De brede
beuken oplegbalken voorkomen beschadigingen. De
schragen zijn in hoogte verstelbaar en hebben een
schuifvergrendeling tegen ongewenst inklappen.
In hoogte verstelbaar op 60-70-80-90 cm en als set
maximaal belastbaar tot 350 kg.
Afmetingen ingeklapt: 35x78x10 cm

121103800

412200300

Met opstaande rand

28.95
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setprijs (2 stuks)

46.95

Emmers en kuipen
Speciekuip

TÜV gecertificeerde speciekuip.
Met ergonomische handgrepen (geen scherpe kanten!),
versterkte rand en bodem. Met duidelijk afleesbare maatindicatie.

431104001
431106511
431109011
431109011

volume
40 liter
65 liter
90 liter
65 liter wit

ACTIEPRIJS
4,75
5,00
6,75
7,95

diameter
Ø 505 mm
Ø 600 mm
Ø 680 mm
Ø 600 mm

vanaf

4.75

Bouwemmer

Speciekuip rechthoekig

TÜV gecertificeerde bouwemmer.
4,5 mm dikke beugel naar binnen afgewerkt
(geen scherpe kanten!).

431101299
431102091

volume
12 liter
20 liter

TÜV gecertificeerde speciebak.
Met ergonomische handgrepen
(geen scherpe kanten!),
versterkte rand en bodem.
Ook handig voor het opbergen van uw mixers.
ACTIEPRIJS
1,19
1,99

diameter
Ø 310 mm
Ø 355 mm

vanaf

1.
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431206511
431209011

volume
65 liter
90 liter

afmetingen
74 x 39 x 30
78 x 47 x 31

ACTIEPRIJS
5,75
6,95

vanaf

5.75

Flexbag / Puinemmer

Multifunctionele, flexibele emmers.
Ideaal voor gebruik in de bouw, in tuinen, of zelfs voor op vakantie.
Door flexibiliteit en geïntegreerde handvatten makkelijk tilbaar.
Shockproof, resistent tegen oplosmiddelen en olie, dus ook geschikt om verf in te verwerken.

205000
205001
205002

volume
15 liter
24 liter
43 liter

ACTIEPRIJS
3,95
4,95
6,95

Ideaal voor
puinafvoer,
aanmaken van
specie of mengen
van verf

vanaf

3.95

Emmerhouder
18156430

Ergonomisch op hoogte werken met deze eenvoudig verplaatsbare
emmerhouder. Dankzij de clips is hij eenvoudig en snel in 4 verschillende
maten in te stellen. Eenvoudig in te klappen en hierdoor makkelijk op te
bergen en te vervoeren.
•	Met 4 wielen Ø 100 mm waarvan 2 geremd
•	Geschikt voor emmers/verfpotten van Ø 270, 300, 340 en 435 mm
•	Hoogte: 710 mm
•	Gewicht: 7,7 kg
•	Max belasting: 50 kg

Ergonomisch
Werken op hoogte

Kuiptrolley
43700000

Verrijdbaar

69.95

Spaar uw rug

• Ergonomisch werken met de verrijdbare kuiptrolley
• Aluminium uitgevoerd met 4 wielen Ø 125 mm met rem
•	Geschikt voor kuipen tot en met 90 liter doordat elke
houder in 4 standen te monteren is
• Verstelbaar in hoogte tot 310 of 360 mm
• In te klappen en dus makkelijk te vervoeren

114.95
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Montageproducten
Montagesteun

Robuuste montagesteun voor vastzetten, aandrukken en stutten.
Ideaal voor bouw, installatie, montage, lading vastzetten en klusbedrijven.
Met anti-slip, rubberen eindplaten.

Teleprop
4680000

Bereik: 165 tot 280 cm
Max belasting: 50 kg 

Uniprop
4690000

Bereik: 70 tot 120 cm
Max belasting: 50 kg

25.95

20 kg

50 kg

18.95

Robuuste
montagesteun, ook
ideaal voor opspannen
bij vastlijmen van
plinten, panelen etc.

550

Platen- en deurwipper

Om (gips)platen en deuren makkelijk te monteren
door deze met de voet op juiste hoogte te liften.
Max belasting 75 kg.

model
Platen- en deurwipper robuust
Platen- en deurwipper Pro (draaibaar)

18502000
18501000

ACTIEPRIJS
34,95
38,95

Stucadoorsbordes

vanaf

34.95

Pro

Stucadoorstrapjes

18500510

Blauw gelakte stucbankjes in 2 en 3 treden.

Robuust en groot bordes. Ideaal voor afbouw en
stucadoors. Uitgeklapt met 1 hand makkelijk te
verplaatsen door u itsparing in het platform.
•	Afmetingen: 1250 x 420 x 490 mm
•	Gewicht: 9 kg
•	Stahoogte: 490 mm
•	Max belasting: 150 kg
•	Ingeklapt heel compact

Optioneel uit
te breiden met
beugel met
gereedschapsbak
model
Stucadoorsbordes
Beugel met gereedschapsbak

18500510
18500512

vanaf

29.95
ACTIEPRIJS
159,00
49,00

aantal
treden

121101002
121101003

2
3

stahoogte
53
78

Odd Job werkbordes

Odd Job 600 werkbordes

Handig werkbordes voor allerlei klussen,
makkelijk in gebruik en mee te nemen.
Voor werkzaamheden tot 2 meter hoogte.
• Platform: 300 x 700 mm
• Max belasting: 110 kg
• Gewicht: 4 kg
•	Ingeklapt: 740 x 380 x 175 mm
• Platformhoogte: 510 mm

Handig werkbordes voor allerlei klussen,
makkelijk in gebruik en mee te nemen.
Voor werkzaamheden tot 2 meter hoogte.
• Platform: 600 x 700 mm
• Max belasting: 130 kg
• Gewicht: 6 kg
•	Ingeklapt: 740 x 680 x 175 mm
• Platformhoogte: 510 mm

1299310898

45.95
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1299310899

69.95

basisafmeting
48 x 51
54 x 73

ACTIEPRIJS
29,95
41,95

Montageproducten
Materieellift

Spanklem

Voor snelle en makkelijke montage van onder andere heaters, airco's,
pijpleidingen of voor verticaal transport van materialen.
• Verrijdbare driepoot
• Snel op te bouwen
• Lier met werk- en veiligheidskabel
• Max hoogte 3,5 m
• Max belasting 75 kg
•	Ingeklapt heel compact

Een ideale montage hulp voor het
leggen van een houten terras/vlonder.
Trekt kromme planken recht en klemt ze
optimaal vast. met deze spanklem heeft
u beide handen vrij om de planken te
bevestigen. Standaard met 3 bijgeleverde
afstandhouders (5 of 7 mm), waarmee u
de planken (8 tot 21 cm breed) eenvoudig
op gelijke afstand legt.

18403000

18513299

Altijd uw handen vrij

Ideaal om airco's of
heaters te plaatsen.

Planken van 8 tot 21 cm

569.

Ideaal hulpmiddel
voor terrasmontage

00

Platendrager handgreep

Platendrager Gorilla

Ergonomisch hulpmiddel om met 2 personen
grote platen te vervoeren. Set à 2 stuks

Ergonomisch hulpmiddel om met 1 persoon
grote platen te vervoeren.
Ruimte voor platen van 10 t/m 25 mm

18502100

42.95

185501144

setprijs

22.95

35.95

Platendrager 65 cm

Platenstaander

Ergonomisch hulpmiddel om
platen te vervoeren.

Houd de plaat verticaal in positie.

18502110

18502050

19.95

25.95
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Opbergkoffers en kisten
MAX opbergkoffers

Supersterke en robuuste opbergkoffers voor vele toepassingen in marine, bouw, installatie, fotografie, chemie, scuba en p roductiebedrijven.
Shockproof en stof- en waterdicht volgens IP67.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Waterdichte afdichting rondom de deksel
Automatisch ontluchtingsventiel
Eenvoudig te openen
Rubber softgrip handgreep
Gaten voor dubbel hangslot
Stapelbaar
Meerdere bevestigingspunten
Scharnier over de gehele lengte
Draagkracht 30 kg

Plukschuim kunt
u heel eenvoudig
zelf op maat maken
om uw materialen
perfect passend te
kunnen opbergen

vanaf

40.95

MAX koffer leeg

model

binnenmaat

buitenmaat

2430000 MAX koffer 300
2443000 MAX koffer 430
2450500 MAX koffer 505

300
430
505

300 x 225 x 132
426 x 290 x 159
500 x 350 x 194

336 x 300 x 148
464 x 366 x 176
555 x 428 x 211

MAX koffer met plukschuim

model

binnenmaat

buitenmaat

2430010
2443010
2450510
2450550
2462010
2462020

300 S
430 S
505 S
505 STR
620S H250
620S H340

300 x 225 x 132
426 x 290 x 159
500 x 350 x 194
500 x 350 x 194
620 x 460 x 250
620 x 460 x 340

336 x 300 x 148
464 x 366 x 176
555 x 428 x 211
555 x 428 x 211
687 x 528 x 286
687 x 528 x 376

MAX gereedschapskoffers

model

binnenmaat

buitenmaat

2443015
2450515
2450560
2443040
2450530

430 PU
505 PU
505 PUTR
430 TC
505 TC

426 x 290 x 159
500 x 350 x 194
500 x 350 x 194
426 x 290 x 159
500 x 350 x 194

464 x 366 x 176
555 x 428 x 211
555 x 428 x 211
464 x 366 x 176
555 x 428 x 211

MAX koffer 300 met plukschuim
MAX koffer 430 met plukschuim
MAX koffer 505 met plukschuim
MAX koffer 505 met plukschuim en trolley
MAX koffer 620 met plukschuim
MAX koffer 620 met plukschuim

MAX gereedschapskoffer 430
MAX gereedschapskoffer 505
MAX gereedschapskoffer met trolley
MAX TC gereedschapskoffer 430
MAX TC gereedschapskoffer 505

gewicht
1,8 kg
2,8 kg
3,9 kg
gewicht
1,8 kg
2,8 kg
3,9 kg
4,4 kg
8,5 kg
9,3 kg
gewicht

MAX accessoires
2410000 MAX schouderband
2443017 Camera inleg met klittenband t.b.v. MAX 430
2450517 Camera inleg met klittenband t.b.v. MAX 505

Slagvaste PE toolboxen

Vervaardigd uit flexibel polyethyleen (breekt niet bij lage temperaturen!). Robuust en licht, eigen gewicht. Voorzien
van stevige neerklapbare handvaten, elk vast gezet met 5 blindklinknagels en snelsluitingen welke kunnen worden
voorzien van een hangslot (excl.).
volume
1833645
1823250
1823260
1823265
1823266
1823270

35
50
120
180
240
180

max.
belasting
25
30
40
60
70
60

binnenmaat

buitenmaat

gewicht

430 x 230 x 210
490 x 330 x 270
630 x 335 x 350
810 x 510 x 330
1075 x 525 x 320
810 x 510 x 330

450 x 250 x 260
540 x 380 x 330
700 x 450 x 450
880 x 550 x 435
1150 x 570 x 440
910 x 560 x 440

2,9 kg
4,7 kg
8,0 kg
12,2 kg
16,0 kg
14,2 kg

IP67

ACTIEPRIJS
59,95 met draagband
79,95 met inzet en draagband
99,95
149,95
219,00
189,00 verrijdbaar

3,3 kg
4,4 kg
4,4 kg
3,3 kg
4,4 kg

ACTIEPRIJS
40,95
50,95
75,95
ACTIEPRIJS
48,95
60,95
95,95
129,95
169,95
189,95
ACTIEPRIJS
119,95
174,95
219,95
94,95
134,95
ACTIEPRIJS
8,90
29,95
34,95

5 JAAR
GARANTIE
SHOCKPROOF

Robuust en

licht eigen

gewicht

vanaf

59.95
40
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Magazijninrichting
Magazijnkasten staal met magazijnbakken
Voor werkplaats en magazijn. Stabiele antraciet gelakte kasten met bijpassende polypropyleen
avio magazijn-/stapelbakken. Doordat de bakken in de kasten op een buizenframe worden
geplaatst, ontstaat er een stabiele kast met een hoge belastbaarheid.

model
Incl. 54 bakken
Incl. 24 bakken
Incl. 114 bakken
Incl. 48 bakken
Incl. 30 bakken
Incl. 18 bakken

201002
201003
201102
201103
201104
201105

afmetingen
675 x 170 x 950
638 x 170 x 950
675 x 255 x 1900
638 x 282 x 1900
659 x 370 x 1900
659 x 492 x 1900

201105

201104

201103

ACTIEPRIJS
159,00
158,00
309,00
269,00
349,00
399,00

201002

De bijbehorende
bakken worden
geleverd in de
kleur avio/
petrol-blue

Stalen omkasting
in twee hoogtes
(950 en 1900 mm)

vanaf

158.00
Magazijn/stapelbakken

Polypropyleen stapelbakken in het blauw, rood, geel, groen, lichtgrijs of petrol blue/avio.
Alle bakken zijn zowel per type stapelbaar, als onderling (lengte/breedte).
Voor de type’s 102 en 103 is een metalen strip ( lengte 58 cm) verkrijgbaar waaraan u de bakken kunt ophangen.
afmetingen
20102, blauw
166 x 103 x 73 mm
20103, blauw
237 x 146 x 124 mm
20104, blauw
335 x 205 x 149 mm
20105, blauw
480 x 305 x 177 mm
20215, Ophangstrip 58 cm tbv 102 en 103

ACTIEPRIJS
0,79
1,98
4,29
7,49
2,30

vanaf

0.79
Vuilnisbakken

Opgeruimd staat netjes.
Robuuste en lichte PP ECO BIN vuilnisbakken.
• Voor grote standaard vuilniszakken tot wel 110 liter.
• Polypropyleen: Shock proof, resistent tegen olie en
oplosmiddelen en makkelijk afneembaar
• In deksel geïntegreerde klemring
2393091300
2393091102
2393091508
2393091409

ORANJE
GROEN
BLAUW
ROOD

Deksel in 4 kleuren
voor gescheiden
afvalinzameling

18.95
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Bedrijfswageninrichting
Kunststof onderdelenkoffers
Robuuste polypropyleen koffers met transparante deksels voor direct, goed overzicht.
model
Opbergkoffer met vakverdeling
Opbergkoffer met 11 inzetbakjes
Opbergkoffer dubbel met vakverdeling
Set à 5 opbergkoffers assorti

203600
203710
204600
203060
203600

afmetingen
443 x 317 x 80
443 x 317 x 107
443 x 317 x 160

ACTIEPRIJS
10,95
17,95
20,95
09,95

203710

Professionele
bedrijfswagen
inrichting

204600

203060

vanaf

9.95
Assortimentskoffers

2150106623

Little Jumbo metaal gelakte assortimentskoffers. De koffers zijn standaard voorzien van
structuur poedercoating, een robuust handvat en een ingelijmde schuimlaag die de bakjes
in de koffer perfect afdekt.

2150106623
2150110032
2150110000
2150110010
2150111003
2150111300

model
Koffer 66 met 23 inzetbakjes
Koffer 100 met 32 inzetbakjes
Koffer 100 leeg
Koffer 130 leeg
Stalen indelingsset t.b.v. koffer 100
Aluminium indelingsset t.b.v. koffer 130

afmetingen
440 x 330 x 66
440 x 330 x 100
440 x 330 x 100
440 x 330 x 130

Een andere
samenstelling
van bakjes is ook
mogelijk

ACTIEPRIJS
41,25
54,75
44,95
45,95
9,95
29,00

2150110000 + 2150111003

2150110032

Kofferkasten

Robuuste kofferkasten (breedte 507 mm, diepte 370 mm en hoogte 375, 480 of 690 mm).
De assortimentskoffers liggen op een tableau met telescopische geleidingen, waardoor u de koffers ook kunt
openen terwijl ze op de slede blijven staan. Onderstaand genoemde prijzen zijn exclusief koffers.
Deze dienen apart besteld te worden.

2195363704
2195364803
2195364805
2195366903
2195366904

model
Voor 3 koffers 66 mm
Voor 3 koffers 100 mm
Voor 4 koffers 66 mm
Voor 2x66 en 3x100 mm
Voor 3x66, 1x100 en 1x130 mm

Kofferkasten zijn
exclusief afgebeelde
koffers
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afmetingen
507 x 370 x 375
507 x 370 x 480
507 x 370 x 480
507 x 370 x 690
507 x 370 x 690

ACTIEPRIJS
273,00
289,00
344,00
449,00
449,00

vanaf

273.00

Bedrijfswageninrichting
Bedrijfswagenkasten staal met onderdelenkoffers
Gelakte kasten van stevig plaatstaal verkrijgbaar in een laag (380 mm) of hoog (990 mm) model.
De kasten zijn voorzien van een slot. Compleet geleverd met assortimentskoffers.

201400
201410
201500
201510
201520

model
kast met 4 koffers 203600
kast met 3 koffers 203710
kast met 3 koffers 203710 en 4 koffers 203600
kast met 8 koffers 203600
kast met 6 koffers 203710

afmetingen
490 x 340 x 380
490 x 340 x 380
490 x 340 x 990
490 x 340 x 990
490 x 340 x 990

3X

ACTIEPRIJS
189,95
194,95
319,95
324,95
325,95

+

4X

De koffers zijn ook
los te bestellen, zie
pagina 42

6X

4X

201520

325.95

201400

189.95

3X

1500-serie met
afsluitbare onderbak
voor gereedschappen
of machines

201410

201500

194.95

319.95

Bedrijfswagenkasten staal met magazijnbakken
Stevige plaatstalen gelakte kast met afsluitbare onderbak. Compleet geleverd met kunststof magazijnbakken in de kleur petrol blue/avio.

Incl. 9 bakken
type 20704
afm.: 622 x 347 x 800 mm

Incl. 16 bakken
type 20703
afm.: 603 x 247 x 800 mm

Incl. 36 bakken,
type 20702
afm.: 640 x 187 x 800 mm

20110480

20110380

20110280

139.95

129.95

Eenvoudig en
snel te monteren,
snel over te zetten

119.95
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Anti-diefstal
Cable Combo 240
35090068

•	Sterke staalkabel met cijferslot
•	240 cm (0 12 mm)
•	Zelfoprollende staalkabel
•	Bekleed met duurzame vinylhoes
•	Zelf in te stellen c ijfercombinatie

18.95
Cable Lock 500
35090060

•	Sterke staalkabel met massief beugelslot
•	500 cm (Ø 10 mm)
•	Licht van gewicht en flexibel
•	Geplastificeerd om beschadiging te voorkomen
•	Inclusief 5 sleutels

39.95
Container- of
hekwerkslot
35080101

• Geen losse o nderdelen
• Inclusief 5 sleutels waarvan 1 met LED
• Past op vrijwel alle containers, hekwerken of trailerdeuren
• Zeer zware u itvoering

EXTRA
STERK

149.95

Bekijk de demofilm:
www.littlejumbo.nl

Containerslot Junior
35080150

•	Compact uitgevoerd containerslot
•	Haakt om de sluitstangen van de container
•	Trekt zichzelf samen d.m.v. een ingebouwde veer
•	Inclusief discusslot met 5 sleutels
•	Opvallende beveiliging door signaalkleur

Standaard geleverd
inclusief discusslot
met 5 sleutels

59.95

Discusslot
35990005

•	Geschikt voor het vastzetten van o.a.
staalkabels, kettingen en steigersloten
•	Zware kwaliteit en inclusief 5 sleutels

10.95
Van Lock trekhaakslot
35080500

•	Voorkomt ongewenst openen van achterdeuren of klep b estelwagens
•	Geschikt voor v rijwel elk type trekhaak
•	Geen hulpstukken nodig op trekhaak
•	Binnen 5 seconden gemonteerd
• Inclusief discusslot met 5 sleutels

Bekijk de demofilm:
www.littlejumbo.nl
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Standaard geleverd
inclusief discusslot
met 5 sleutels

99.95

Anti-diefstal
Laddertransportklemset
•	Verzinkt set à 2 stuks
•	Eenvoudig en snel aan te brengen
• Snel je ladder muurvast
•	Maximale ladderdikte 30 cm
• Anti-diefstal

setprijs

38.95

1299064000

Universele set (excl. hangslot)

setprijs

1299065060

Rhino safeclamp met sterke composiet,
ingebouwde cilindersloten.

59.95

Condor koppelingsslot
35034021

• Licht en compact
• Binnen 5 seconden aangebracht
•	Voorkomt ongewenst aankoppelen
van uw aanhanger of caravan
• Inclusief 5 sleutels waarvan 1 met LED
• Geen losse onderdelen

Geschikt voor:
• Knott koppelingen
• Albe koppelingen
• Winterhoff koppelingen
• WS3000
• SSK1/2/3 stabilisator

75.95

Lockball
35035010

• Compact koppelingsslot
•	Eenvoudig in gebruik
•	Binnen 5 seconden op slot
•	Inclusief 3 sleutels

Bekijk de demofilm:
www.littlejumbo.nl

29.95

Compacte wielklem
35044012

•	Licht van gewicht
•	Geen gereedschap nodig voor monteren
•	Binnen 10 seconden aan te b rengen
•	Opvallende beveiliging door s ignaalkleur
• Inclusief 5 sleutels waarvan 1 met LED

Bekijk de demofilm:
www.littlejumbo.nl

119.00
Disselslot
313895012

•	Sterk disselslot voor uw aanhanger of caravan
•	Kan aangekoppeld maar ook los geplaatst worden
•	Rijdend te gebruiken
•	Inclusief discusslot met 2 sleutels

21.95
Steigerslot
35080550

•	Voorkomt ongewenst demonteren van frames en schoren
•	Geschikt voor elk type rolsteiger (25 en 28 cm optrede)
•	Verbind 2 frames en 2 schoren tegelijk
•	Binnen 5 seconden te plaatsen
•	Set à 2 stuks (excl. discusslot)

EXTRA
STERK

setprijs

Bekijk de demofilm:
www.littlejumbo.nl

99.95
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Veilig op weg
Dekzeilen

Dekzeilen extra zware kwaliteit

Universele PE afdekzeilen, met ingelaste stalen ogen. Indien gewenst
kunnen wij ook andere maten, gewichten en kleuren dekzeilen leveren.
Voor meer informatie; vraag ons er gerust naar.

Extra zware kwaliteit, 220 gram.
Voor zware of langdurige toepassingen.

vanaf

4.95

Professionele extra
zware kwaliteit
100 gram per m2

34100203
34100304
34100405
34100406
34100506
34100608
34100810
34101012

afmetingen
2 x 3 m - oranje
3 x 4 m - oranje
4 x 5 m - oranje
4 x 6 m - oranje
5 x 6 m - oranje
6 x 8 m - oranje
8 x 10 m - oranje
10 x 12 m - oranje

ACTIEPRIJS
4,95
6,95
8,95
9,95
11,95
19,95
32,95
46,95

vanaf

34220608
34220810
34221012
34221015
34221020

Bouwhekzeil

afmetingen
6 x 8 m - wit
8 x 10 m - wit
10 x 12 m - wit
10 x 15 m - wit
10 x 20 m - wit

Fijnmazig windreductienet.
Voorkomt vallen puin en gereedschap.
Geleverd per 10 m (50 grams) in een
doos of per 100 m (80 grams) op een rol.
afmetingen

34080257
34080307

2,57 x 10 m
3,07 x 10 m
afmetingen

5.95
Containernet PVC fijnmazig

34580200
34580257
34580307

2,00 x 100 m
2,57 x 100 m
3,07 x 100 m

ACTIEPRIJS
11,99
13,99
ACTIEPRIJS
109,00
139,00
169,00

vanaf

11.99

Professionele aanhangernetten

32250350
Fijnmazig PVC container-/aanhangernet, van 250 x 350 cm
met verstevigde band rondom, ingelaste randogen en elastiek voor snelle montage.

PP aanhangernet (maaswijdte 50 x 50 mm) met randelastiek en een stopper.
Hierdoor nog makkelijker aan te brengen.
Wordt standaard geleverd in herbruikbare opbergtas.

33150250
33150300
33200350
33200400
33250400

52.95
LittleJumbo.nl

ACTIEPRIJS
59,95
99,95
149,95
179,00
239,00

Steigernet

34250341
Polyethyleen zeil met ingelaste stalen ogen. Formaat 341 x 176 cm.
Standaard geleverd in blauw, overige kleuren op aanvraag.
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59.95

Professionele extra
zware kwaliteit
220 gram per m2

afmetingen
150 x 250
150 x 300
200 x 350
200 x 400
250 x 400

ACTIEPRIJS
10,95
14,95
20,95
22,95
26,95

vanaf

10.95

Veilig op weg
Cargolock
bungee- en
spannerset

Cargolock
spannerset
1810110258
8 stuks 25 cm

1810090020

Voor het vastzetten van zeilen,
netten en andere zaken.
Geleverd in een zakje à 10 stuks

1810090007

6 stuks assorti
2 x 25 cm met haken
1 x 45 cm met haken
1 x 60 cm met grote haken
1 x 80 cm met grote haken

Extra sterk! Extra zware haken!
2 x 60 cm, 2 x 80 cm, 2 x 100 cm met O-ring.
Geleverd in handige
afsluitbare opbergtas

lengte
32118204
32118404

3.19

Multifunctionele
bungee set

Spanrubbers
met S-haak

20 cm
40 cm

ACTIEPRIJS
10 stuks 5,99
10 stuks 6,99
aantal

vanaf

4.29

5.99

9.90

Trunk Hunk
1825200300

Dé ideale oplossing om uw te lange ladingen veilig te vervoeren! De Trunk Hunk is een 2-in-1
spanband welke gebruikt kan w
 orden als gewone spandband van 3 meter met klemgesp,
maar ook om uw achterdeur of achterklep vast te zetten bij het v ervoeren van te lange
ladingen die niet in uw auto passen.
Wordt geleverd inclusief waarschuwingsvlag.

7.99

Gevarenbord

Gevarenbord

Robuuste reflecterende aluminium
uitvoering 50 x 50 cm.

Buigzame PVC uitvoering met 4 reflectoren
en 4 ogen 50 x 50 cm.

3123266

3123267

29.95

Sjorband automatisch
oprolbaar 2st.
1825040183

De ideale sjorband om snel iets vast te zetten.
vasthaken, slechts 2x ratelen en klaar! De sjorband
voldoet aan de strengste veiligheidseisen conform TÜV
Rheinland. 1,85 meter lang, 25 mm band met S-haken.

8.99

17.99

Sjorbanden

Gesp of ratel, van 25 tot 50 mm. De banden voldoen aan de strengste veiligheidseisen conform TÜV Rheinland.

breedte

1825200100
1825450501
1825200250
1825034500
1825105000
1825086000
1835306000
1850508500

25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
35 mm
50 mm

gesp/ratel
Gesp
Ratel
Gesp
Gesp
Ratel
Ratel
Ratel
Ratel

lengte
1,0 m
5,0 m
2,5 m
4,5 m
5,0 m
5,0 m
6,0 m
9,0 m

kleur
zwart
blauw
zwart
zwart
blauw
blauw
oranje
rood

eindloos/haken
eindloos
J-haken
eindloos
eindloos
eindloos
S-haken
J-haken
J-haken

ACTIEPRIJS
1,89
6,99
3,99 set à 2 stuks
3,99
4,99
6,99
11,99
13,99

vanaf

1.89
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WAKÜ

Dé standaard in
telescoopladders
Alles met 1 ladder
Little Jumbo

veiligheids-

trappen

Veilig

Little Jumbo

op weg

A-merken

van Europese
marktleiders

Bedrijfswagen- en
magazijninrichting

Toolboxen en
onderdelenkoffers

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en onder voorbehoud van prijs- en modelwijzigingen. Actie geldig t/m oktober 2021 en/of zolang de voorraad strekt. Druk- en zetfouten voorbehouden.
Alle materiaalboxen/koffers worden geleverd zonder eventueel afgebeelde inhoud. Alle getoonde afbeeldingen geven zo goed mogelijk het product weer, maar kunnen afwijken van de werkelijkheid.

