
Little Jumbo
Direct gelaste frame’s met  
25 cm optrede en vrije 
 spigots voor blijvende 
 soepele op- en afbouw. 
Met de gemonteerde 
Interlock clips worden de 
 frame’s in één handeling 
 vergrendeld.

Schoren met gepatenteerde 
Gun-grip voor de meest 
 zekere vergrendeling op de 
markt. De geanodiseerde 
kleurcode maakt dat de 
 schoren in één oogopslag 
te herkennen zijn.

Aluminium spindel met grote 
self-cleaning draad voor 
25 cm hoogteverstelling. 
Geremde robuuste poly-
urethaan wielen die ook 
 binnen kunnen worden 
gebruikt zonder vloeren 
te beschadigen.

Super heavy duty platforms 
met anti-slip combiboard 
decking, extra brede inhang-
haken en vergrendeling. 
De alu constructie met 
 afgeronde profielen ter 
bescherming van het deck, 
maakt de platforms minder 
zwaar en goed hanteerbaar.

Robuuste universele kant-
plankhouders voor snelle, 
 veilige montage en een 
 optimaal werkvloeroppervlak; 
ook ideaal bij doorbouwen 
van meerdere platforms.

Stabilisatoren met 
 veiligheidsvoet voorkomen 
schade en zorgen voor 
optimale stabiliteit.
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WAku telescoopladders Little Jumbo  Ladders   trappen

Aluminium vouw/rolsteigers Fiberglasladders Specials Bordestrappen

valbeveiliging Ladderaccessoires  Werkbordessen Werkbruggen

Montageprodukten  Ladderliften zoldertrappen Brandladders

doorwerkkap Sjorbanden toolboxen opbergsystemen/onderdelenkoffers



42396513 8 sports frame 42397513 6 sports frame 42398513 Eindleuning

42393513 8 sports frame 42394513 6 sports frame 42395513 Eindleuning

42312513  Horizontaalschoor gungrip 1.8 m
42318513  Horizontaalschoor gungrip 2.5 m
42319513  Horizontaalschoor gungrip 3.2 m
42313513  Diagonaalschoor gungrip 1.8 m
42314513  Diagonaalschoor gungrip 2.5 m
42315513  Diagonaalschoor gungrip 3.2 m

42319513 Stabilisator SP15  XL 42318513 Stab. telesc. SP10 42317513 Stabilisator SP7

42301511 Heavy duty platform 1.8 m
42302511 Heavy duty platform 2.5 m
42303511 Heavy duty platform 3.2 m
42304511 Heavy duty platform met luik 1.8 m
42305511 Heavy duty platform met luik 2.5 m
42306511 Heavy duty platform met luik 3.2 m

111011 Alu Spindel tot 250 mm verstelbaar
111000 Geremd polyurethaan wiel Ø 150 mm
114000 Geremd polyurethaan wiel Ø 200 mm

42302509 Breedte kantplank 850 mm
42303509 Breedte kantplank 1450 mm
42304509 Lengte kantplank 1.8 m
42305509 Lengte kantplank 2.5 m
42306509 Lengte kantplank 3.2 m
42301509 Fast fit kantplankhouder geel

Little Jumbo Little Jumbo

BoSS breed

BoSS smal

BoSS rolsteigers
Aluminium snelbouw rolsteigers worden steeds 
meer vereist in die situaties waar een lan-
gere periode moet worden gewerkt. De Little 
Jumbo BoSS rolsteigers zijn licht in opbouw 
en transport en voldoen aan de laatste EU/NL 
 belastingsnormen HD1004 / NEN 2718. De stei-
gers zijn samengesteld volgens de laatste eisen van 
de arbeidsinspectie en voldoen aan de zwaarste 
 klasse 3

BoSS breed
Meest gebruikt model waarbij 2 platforms naast 
elkaar een brede werkvloer vormen

BoSS smal
Bij uitstek geschikt voor situaties waar een 
brede steiger niet past, bijvoorbeeld galerijen, 
machinepaden, smalle stoepen of stegen. 
Schoren, platforms, stabilisatoren en wielen zijn 
bij gelijke lengte uitwisselbaar tussen BoSS breed 
en BoSS smal

Meet the BoSS
professionele aluminium 
snelbouw rolsteigers
• licht in gewicht
• snel en eenvoudig op te bouwen
• 3 systeemlengtes: 1.80, 2.50 of 3.20 m
• 2 systeembreedtes: 0.85 of 1.45 m
•  voldoet aan alle geldende normen  

(HD 1004 / nen 2718)
•  meestverkochte rolsteigersysteem ter wereld

MiniMax vouwsteiger
- Basisvouwdeel met zelfsluitende scharnieren
- 4 x geremde zwenkwielen Ø 125 cm
- 1 x platform 0.60 x 1.80 m met anti-slip 
   WISAdeck vloer en uitwaaibeveiliging
- hoger op te bouwen (zie schema rechterpagina)

MiniMax 2 in 1 set
Basisvouwdeel nu hoger opgebouwd tot 2 in 1 set 
rol/vouwsteiger met platformhoogte 3.70 m. Eventueel 
verder uit te bouwen tot platformhoogte 5.70 m en te 
voorzien van spindels en grote wielen.

BoSS steigerdelen

Gegevens onder voorbehoud van zet- en/of drukfouten.  Afbeeldingen kunnen afwijken. Little Jumbo behoudt zich 
het recht voor modellen en technische wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving door te voeren.

Bij opbouw 
valt het vouw-
deel automa-
tisch in zijn 
vergrendeling


