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Steghållare

 

2.5kg 5.2lb
för 2 clamps

1
2



      

Ø 40 mm

35 mm

60 mm

No

2

3

Stege - minimum 
 tjocklek 8 cm.

Lås 

 Låsa upp

Nej



Max  
40 kg 88 lb4
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Läs först

22 RUE DU GÉNÉRAL DAME 59320 HAUBOURDIN -  SIREN 751 665 811 - RCS LILLE.  
TÉL : +33 320 075251 -  FAX : +33 320 507281 - CONTACT@DAFORIBSECURITE.COM 

LÄS FÖRST – VIKTIG INFORMATION OM SÄKERHET.

1) Stegarna skall ligga strukturerat och välbalanserade på lasthållaren/ste-
glåset och i enlighet med de förskrifter som gäller beträffande bl.a. vikt och 
platsfördelning.
2) Man måste kontrollera fastsättning av stegarna innan avfärd, och sedan 
regelbundet kontrollera statusen av fastsättningen under färden.
3) Montering av steglåset samt godset på fordonstaket kan påverka fordo-
nets egenskaper. Under körning skall man ta hänsyn till sidovindskänslighet. 
Sänk hastigheten (speciellt vid skarpa kurvor) och respektera nödvändighe-
ten av ett större säkerhetsavstånd.
4) Kom speciellt ihåg att om ni har steglås och taklast så påverkas ert for-
dons totalhöjd. Mät totalhöjden på ert fordon, inklusive stegar och steglås, 
och ta hänsyn till totalhöjden under färd där det finns höjdbegränsningar 
(låga broar etc.).
5) Om er last är stor och platt (t.ex. en plåt/träskiva), tänk på att det pres-
sas in mycket luft under densamma och trycker lasthållaren signifikant up-
påt. För att minska påverkan – sakta ner!
6) Gå aldrig upp på lasthållarna. Jobba med dem från marken med hjälp 
av t.ex. en pall/bock.
7) Användare och ägare måste alltid respektera lager och säkerhetsregler 
vid användandet av DAFORIB SAFETY produkter.
8) För säkerhets skull, så måste stegen/stegarna lastas på och av från trot-
toaren.

DAFORIB SECURITE och/ eller dess distributörer kan inte anses ha ansvar om 
produkten har blivit felmonterad (enligt daforib securite monteringsinstruktion), eller 
på ett därför avsett fordon (enligt daforib securite monteringsinstruktion).                                            
vänligen kontrollera med fordonstillverkarens insruktionsbok för att ta reda på tillåten 
maxlast på fordonet. överlasta inte.
DAFORIB SECURITE står inte för några skador eller förluster av egendom beroende 
på transporten av last i anslutning till de rekomendationer som biltillverkaren eller 
daforib securite ger.
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