RANGERTM TRAP
INFORMATIE-BROCHURE

EVEN VOORSTELLEN: DESSA
▪ DESSA (Design, Engineer, Supply, Safety and Access) werd in 2010 opgericht door een team van
toonaangevende Britse steigerdeskundigen. DESSA is uitgegroeid tot een grote leverancier van tijdelijke
dakbedekking- en dakplaatsystemen, aluminium tralieliggers, steigertoebehoren, trappen en
veiligheidsproducten. In 2015 werd DESSA deel van de Altrad-bedrijvengroep en het bedrijf ontwikkelt
nog steeds innovatieve en kosteneffectieve oplossingen. DESSA biedt ook ontwerpservices en is de
enige leverancier die aannemers voor hun oplossingen nodig hebben.

RANGERTM TRAP - FUNCTIES EN VOORDELEN
GELEDE ALUMINIUM RELING UIT ÉÉN STUK
• Eenvoudige installatie door de reling in de bevestigingsgaten te steken
• Montage zonder linker- of rechterkant, voorkomt verwarring bij opslag
en installatie
• Twee lengtemodules, geschikt voor alle lengte-assortimenten
• Licht van gewicht en eenvoudig op te bergen
• Wordt onder dezelfde hoek als het trapelement geplaatst

INGEBOUWD RELINGGAT MET SCHROEFDRAAD

• Voorkomt dat er onderdelen uit de buitenrand van de trap steken, wat
veiliger is voor op het terrein, voor opslag en verzending
• Ingebouwde antiliftklem, zodat de reling goed op zijn plaats blijft zitten
• Eenvoudig veermechanisme om de reling los te zetten

INGEBOUWD VERGRENDELMECHANISME IN DE ONDERPLATEN

• Vergrendeling van de trap met een steigersleutel
• Kan worden vergrendeld via het onderste niveau van de trap, op een
veilige ondergrond

MEERDERE BEUGELOPTIES VOOR BOVENTREDE
• Steigerbuis haakt in de ingebouwde antiliftklem en ligt vlak tegen de buis
aan, zodat de steigerplanken er overheen passen
• De plaatverbindingsbeugels worden aan solide platen bevestigd door de
bouten in de voorgeboorde gaten te schroeven

PLAT VERPAKT
• Vereenvoudiging van opslag / verzending / vervoer
• Tijds-, arbeids- en kostenbesparingen
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