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Art.nr. Verstelling 
     

460170 3 0,70 1,28 0,78 1,36x0,49x0,76 20,3 
 4 0,93 1,47 1,57   
 5 1,16 1,65 1,57   

 
De Profort X’Tend werktrap is ontworpen voor het uitvoeren van lichte onderhouds- en montage-werkzaamheden door één 
persoon. De werktrap heeft aan de voorzijde 2 wielen waarmee de trap verrold kan worden. Aan weerszijde zit een 
verstelbare stabilisator die tijdens het gebruik uitgezet moeten worden. De Profort X’Tend is geschikt voor een maximale 
belasting van 150kg. 
 

1.1. Opbouwinstructie 

   

 

 

 

 

 
 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Hoogteverstelling van het platform 

 

 

  

        

 
 

 

 

 

Verwijder de spanband, vouw de trap uit en laat daarbij het platform zakken. Pak beide buizen van het leuningwerk 
vast.  

Klik de vergrendeling los en duw de stabilisatorbuis 

met de dop tegen de grond. Klik de vergrendeling 

weer. 

Duw de leuning naar 

boven 

Zorg dat de 

borgpennen 

naar buiten 

staan 

Zorg dat de 

vergrendeling is 

ingeklikt. 

Zet de stabilisatoren uit voor 
gebruik 

Ontgrendel met de rechterhand de haak. Pak met de linkerhand het platform en til het op totdat de 

volgende sport net voorbij de haak sport komt. Laat het platform vervolgens zakken tot de haak om 

de sport valt. Herhaal dit aan de andere zijde van het platform.  

Pas de hoogte 
van het platform 
stap voor stap 
aan. 
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1.3. Toegang tot het platform 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
 
  
 
 
 
 
 

 
2 Algemene veiligheidsinstructies : 

 Zorg ervoor dat de stabilisatoren altijd volledig zijn uitgeschoven en op de grond steunen 

 Zorg voor een stabiele vlakke ondergrond. Gebruik een onderlegplaat bij een zachte ondergrond  

 Betreed het platform altijd via de trap 

 Zorg ervoor dat het toegangshek is gesloten bij gebruik. 

 Blijf uit de buurt van openspanningsbronnen. 

 Stel de trap niet op voor een deur die onverwacht geopend kan worden. 

 Ga zorgvuldig met de materialen om en voorkom beschadigen.  

 Draag veiligheidsschoenen met voldoende grip.  

 Gebruik de werktrap alleen wanneer u in goede lichamelijke en geestelijke conditie verkeert  
 

3 Onderhoud:  
 Controleer voor ieder gebruik of alle onderdelen in goede staat verkeren. Gebruik geen beschadigde onderdelen. 

Gebruik alleen originele onderdelen voor vervanging van beschadigde onderdelen.  

 Verwijder vuil direct na gebruik met een schone doek.  

 Laat de werktrap minimaal 1 keer per jaar door een deskundig persoon inspecteren. 

1.5 Gebruik de stabilisatoren 

Zorg ervoor dat 

het toegangshek 

is geborgd in de 

beide klemmen. 

Klap het toegangshek naar boven toe open. Loop de trap op naar het platform. Sluit het toegangshek weer zodra u op het 

platform staat 

1.4 Verplaatsen 

Gebruik voor 
het 
verplaatsen de 
wielen aan de 
voorzijde 

1.6 Inklappen 
 

1.7. Montage van de (optionele) materiaalhouder 

De materiaalhouder kan op 2 

hoogtes geplaats worden. Draai de moeren los. 
Plaats de 

materieelhouder op 

de gewenste hoogte 

Plaats de haken op 
hun plaats en schroef 
de knoppen goed vast. 


