
 

 

 

 

 

 

MONTAGE- EN GEBRUIKSVOORSCHRIFT LOOPBRUGGEN    
uit het CUSTERS® aluminium steigersysteem 

artikelnummers: 9502.310.040 

   9502.310.050 

   9502.310.060 

   9502.310.070 

   9502.310.075 

 

Voor de loopbruggen uit het CUSTERS® aluminium steigersysteem gelden navolgende 

gebruiksmogelijkheden en ~-beperkingen: 

 

Een loopbrug mag niet met meer gewicht worden belast dan aangegeven in onderstaande  

tabel. 

Als een loopbrug bovenaan tussen twee brede rolsteigers wordt gehangen, dienen er twee 

exemplaren loopbrug naast elkaar geplaatst te worden om doorvallen naast de bruggen vanaf 

de steigers te voorkomen. 

Loopbruggen dienen altijd met inachtname van de vigerende wetgeving voorzien te zijn van 

leuningen. 

Het is niet toegestaan hijswerktuigen aan een loopbrug te bevestigen. Evenmin is het 

toegestaan materialen vanaf de loopbrug op te hijsen of in welke richting ook te verplaatsen, 

behalve binnen de contouren van de loopbrug. 

Een loopbrug mag alleen betreden worden via de kopse uiteinden van de loopbrug. Enige 

uitzondering hierop is het betreden vanaf een identieke loopbrug direct en aanstotend naast 

eerstbedoelde loopbrug. Het is niet toegestaan een ladder of ander klimwerktuig tegen /aan 

een loopbrug aan te plaatsen / op te hangen. 

Een loopbrug dient altijd tegen losraken te zijn geborgd, behalve op het moment van plaatsing 

of verwijdering. Op laatstgenoemde twee momenten mag de loopbrug niet worden betreden. 

Een loopbrug mag uitsluitend als werkplatform worden gebruikt waar de in onderstaande 

tabel aangegeven maximale belastingen en vigerende regelgeving in acht worden genomen. 

 

 

    WERKPLATFORMS:  LOOPBRUGGEN: 
SPECIFICATIES  4 M.  5 M.  6 M.  7 M.  7,5 M. 
lengte (m.) (h.o.h.)  4,0  5,0  6,0  7,0  7,5  
belasting (kg./m²)   300  200  190  115  90 
puntbelasting (kg.)(*1)  300  150  150  150  150 
totaalbelasting (kg.)(*2)  730  600  500  450  400 
max. doorbuiging (mm.)  18  20  60  70  75 
gewicht (kg.)   32  40  48  56  60 
*1: op 50 x 50 cm.  *2: gelijkmatig verdeeld 

 
Voor alle versies geldt: breedte: 0,61 m.; omgekeerd bruikbaar; voorzien van haken; 

belastingwaarden: statisch. 
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