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PROFESSIONELE STEIGERAANHANGERS

Deze handleiding geeft instructies voor het correct en veilig gebruiken van de  Euroscaffold  
steigeraanhangers. De gebruiker van de aanhangwagen dient de handleiding te hebben  
gelezen en begrepen. Zodoende het mogelijk is om de aanhanger veilig te gebruiken. 
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STALEN STEIGERAANHANGERS 
CONFORM EUROPESE TYPEGOEDKEURING

ZEKERHEID
OP HOOGTE

EN OP DE WEG

HANDLEIDING VOOR 
VEILIG GEBRUIK VAN STEIGERAANHANGERS
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CONTROLEER VOOR GEBRUIK
• Zijn de onderdelen compleet, onbeschadigd en schoon?

• Verkeert de aanhanger in goede conditie?

• Gebruik de aanhanger alleen voor het vervoeren van steigeronderdelen. 

• Repareer nooit zelf een beschadigde aanhanger. Euroscaffold heeft gespecialiseerde monteurs in dienst.

•  Controleer het maximale trekgewicht van uw voertuig. Dit staat vermeld op de kentekencard van het motorvoertuig

  Als stelregel voor het B-rijbewijs is als uitgangspunt maximaal 3500 kg totaal.

 Dit betreft motorvoertuig inclusief aanhangwagen.

 De kentekencard van het motorvoertuig is leidend of hij 1350 kg mag trekken. 

 
TYPEN STEIGERAANHANGERS 

De Euroscaffold steigeraanhangers zijn speciaal ontwikkelt voor het veilig vervoeren en opslaan van rolsteigers.  

Er zijn twee soorten steigeraanhangers beschikbaar: 

• Open aanhanger 750 kg (maximale werkhoogte steiger 14 meter) 

• Gesloten aanhanger 750 kg (maximale werkhoogte steiger 12 meter)

• Open aanhanger 1350 kg (maximale werkhoogte steiger 14 meter) 

• Gesloten aanhanger 1350 kg (maximale werkhoogte steiger 12 meter) 

 

OPEN MODEL GESLOTEN MODEL
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BELASTING AANHANGWAGENS
 

 

BELADEN VAN DE AANHANGER 
Belangrijk is om de aanhangwagen symmetrisch te beladen, dit in verband met een optimale wegligging en het kantelen 

van de aanhanger te voorkomen.  

Voorbeeld van een correct beladen aanhanger: 

           1. Schoren 

          2. Stabilisatoren 

          3. Platformen 

          4. Kantplanken 

          5. Leuningframes* 

          6. Opbouwframes* 

          7. Wielen 

      

            

 

 

 

 

 

 

*De leuningframes en opbouwframes gelijk verdelen over de linker- en rechterzijde van de aanhanger. 
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TYPE AANHANGER GEWICHT AANHANGER (KG) MAXIMAAL TE BELADEN (KG)
750 kg 250 standaard (open) 206 544
750 kg 250 gesloten 268 482
750 kg 305 standaard (open) 217 533
750 kg 305 gesloten 275 475
1350 kg 250 standaard (open) 225 1125
1350 kg 250 gesloten 272 1078
1350 kg 305 standaard (open) 256 1094
1350 kg 305 gesloten 276 1074
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AANKOPPELEN AANHANGWAGENS
Het aankoppelen van de steigeraanhanger doet u als volgt: 

 
• Plaats het trekkende voertuig zo recht mogelijk voor de aanhanger. 
•  Draai het neuswiel zo ver mogelijk omhoog zodat de disselkop hoog genoeg is om over de trekhaak 

te vallen.
•  Trek nu de grendel van de disselkop omhoog indien dit niet het geval is en laat de disselkop door het 

indraaien van het neuswiel op de trekhaak zakken. Als de grendel weer zakt en een hoorbare 'klik' 
geeft is de aanhanger correct aangekoppeld. Tevens zal de veiligheidssticker groen (+) aangeven als 
de aanhanger goed bevestigd zit. 

•  Door de dissel heen en weer te bewegen (of het neuswiel uit te draaien) kunt u controleren of de 
aanhanger goed bevestigd is. De disselkop mag niet loskomen van de trekhaak en de achterzijde van 
het trekkend voertuig komt omhoog bij het uitdraaien van het neuswiel.

•  Bevestig vervolgens de stekker van de verlichting en de hulpkoppeling. Beide kabels dienen voldoen-
de ruimte te hebben zonder de grond aan te raken.

•  De hulpkoppeling mag NIET los op de trekhaak gelegd worden, maar dient met een karabijnhaak aan 
het trekkende voertuig (of indien aanwezig aan het oog van de trekhaak) bevestigd te worden. 

• Hou rekening met een 7-polige aansluiting van de aanhangwagens.
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ALGEMENE GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN
• Steigeraanhangers (+ rolsteiger) zijn te vervoeren met een rijbewijs B.  

•  De aanhangers van Euroscaffold zijn RDW goedgekeurd en mogen in heel Europa gebruikt worden. In 

sommige landen kan een extra keuring verplicht zijn. U dient zelf op de hoogte te zijn van de regels in het 

betreffende land. 

•  Controleer voor vertrek altijd de bandenspanning en verlichting. De chauffeur is te allen tijde verantwoor-

delijk voor de steigeraanhanger.  

GARANTIEBEPALINGEN 
De Euroscaffold steigeraanhangers worden standaard geleverd met 5 jaar fabrieksgarantie.  
 
• Euroscaffold is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het product en het gebruikte materiaal. 

• Buiten de garantie vallen gebreken die optreden als gevolg van: 

 - Ander gebruik dan de bestemming of in strijd met de gebruiksvoorschriften. 

 - Standaard slijtage. 

 - Montage door een niet gespecialiseerd bedrijf en/of persoon. 

 - Gewijzigde overheidsvoorschriften m.b.t. de kwaliteit van de gebruikte materialen 

• Indien er bij levering gebreken blijken, dient dit direct gemeld te worden. Anders vervalt de garantie.  

• Het aankoopbewijs dient aanwezig te zijn. 
 
CERTIFICATEN & KEURINGEN
Alle steigeraanhangers van Euroscaffold hebben een Europese typegoedkeuring (in Nederland door de RWD). Het 
laten keuren van een aanhanger is niet wettelijk verplicht, maar voor bedrijven is het wel aan te raden de aanhan-
ger periodiek na te laten kijken in verband met de ISO, VCA en KIWA certificering.  
 
Voor onderhoud aan uw steigeraanhanger kunt u ook bij Euroscaffold terecht. Na de controle ontvangt u een 
BOVAG onderhoudsrapport. U kunt tevens bij ons terecht voor onderhoud en reparatie aan uw bagagewagens, 
boottrailers,  paardentrailers, autotransporters, huifwagens, gesloten wagens en aanverwante artikelen.  
 
Zorg altijd op de hoogte te zijn van de laatste regels en wetgevingen over het gebruik van aanhangwagens. Heeft 
u nog vragen over onze producten, materialen, montage en het gebruik. Neem dan geheel vrijblijvend contact met 
ons op.  
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CONTACTGEGEVENS 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
CONNECTING BV
Euroscaffold 
Noordervaartdijk 15
1561 PS Krommenie
T: 075-622 3784
info@euroscaffold.com
euroscaffold.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disclaimer: Connecting BV is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen en/of schade bij het niet conform  
deze gebruikershandleiding opbouwen en gebruiken van Euroscaffold steigeraanhangers.  
 
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze opgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm,  
zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever Connecting BV te Krommenie. 

Deze gebruikershandleiding is met alle mogelijke zorg samengesteld. Onder voorbehoud van druk- en zetfouten.
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OPENINGSTIJDEN 
Maandag 7.30 - 16.30 uur 
Dinsdag  7.30 - 16.30 uur 
Woensdag 7.30 - 16.30 uur 
Donderdag 7.30 - 16.30 uur 
Vrijdag  7.30 - 16.30 uur 
Zaterdag Op afspraak 
Zondag  Gesloten
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MANUAL FOR THE SAFE USAGE 
OF SCAFFOLD TRAILERS

PROFESSIONAL SCAFFOLD TRAILERS

This manual will provide you with instructions on how to correctly construct and safely make use 
of Euroscaffold scaffold trailers. The user is required to have read and fully understood the entire 
manual, so as to ensure that they have the necessary knowledge to use the trailer safely. 
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STEEL SCAFFOLD TRAILERS
APPROVED ACCORDING TO EUROPEAN LEGISLATION

SAFE & SECURE
AT A HEIGHT AND

ON THE ROAD



OPEN SCAFFOLD TRAILER CLOSED SCAFFOLD TRAILER
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CHECKS BEFORE USE
• Are all of the required parts present, undamaged and clean?
• Is the trailer in good condition?
• Only ever use this trailer to move scaffold elements.
• Never attempt to repair a damaged trailer yourself.  
 Euroscaffold has in-house specialised mechanics that can repair damages.
•       Check the maximum towing weight of your vehicle. This is stated on the registration card of the motor vehicle
 As a rule of thumb for the B driving license, the starting point is a maximum of 3500 kg in total.
 This concerns a motor vehicle including trailer.
 The registration card of the motor vehicle is leading whether it is allowed to tow 1350 kg.

TYPES OF SCAFFOLD TRAILERS 
Our Euroscaffold scaffold trailers have been specially developed for the safe transport and storage of rolling scaffolds.
There are two types of scaffold trailers:
• Open trailer 750kg (maximum scaffold working height of 14 meters)
• Closed trailer 750kg (maximum scaffold working height of 12 meters)
• Open trailer 1350kg (maximum scaffold working height of 14 meters)
• Closed trailer 1350kg (maximum scaffold working height of 12 meters)

The advantage of a closed trailer is that it can be locked using a padlock.
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LOAD-BEARING CAPACITY

 
 

LOADING THE TRAILER 
It is important for you to load the trailer symmetrically, so as to ensure optimum handling of the trailer while on the road 

and to prevent it from tipping over. 

Example of a correctly loaded trailer: 

 

           1. Struts 

          2. Stabilisers    

          3. Platforms 

          4. Toe boards 

          5. Railing frames* 

          6. Structural frames* 

          7. Wheels 

      

            

 

 

 

 

 

 

*The railing frames and structural frames should be divided equally across the left and right side of the trailer.
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TYPE OF TRAILER TRAILER WEIGHT (KG) MAXIMUM LOAD-BEARING 
CAPACITY (KG)

750 kg 250 standard (open) 206 544
750 kg 250 closed 268 482
750 kg 305 standard (open) 217 533
750 kg 305 closed 275 475
1350 kg 250 standard (open) 225 1125
1350 kg 250 closed 272 1078
1350 kg 305 standard (open) 256 1094
1350 kg 305 closed 276 1074
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COUPLING THE TRAILER
To couple the trailer, proceed as follows: 

 
• Park the towing vehicle in front of the trailer, as much in line with the trailer as possible.
•  Turn the nose wheel up as far as possible so that the tiller head reaches high enough to be able to 

hook onto the hitch. 
•  Now pull up the latch on the tiller head, if it is not up already, and lower it down onto the hitch by turn-

ing the nose wheel back down. Once the latch moves down and an audible ‘click’ is heard, the trailer 
is properly coupled. The safety sticker (+) will also turn green if the trailer is properly coupled.

•  By moving the tiller back and forth, or turning the nose wheel, you can check whether the trailer is 
properly  coupled. The tiller head should not detach from the hitch, and the backside of the towing 
vehicle should come up when the nose wheel is turned.

•  Now connect the plugs for the lights and the secondary coupling. Both cables must have plenty of 
slack, without touching the ground at any point.

•  The secondary coupling cannot be connected to the hitch loosely, but must be attached to the towing 
vehicle (or the eye on the hitch, if there is one) using a snap hook. 
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GENERAL INSTRUCTIONS FOR USE
•  You are permitted to drive with a scaffold trailer (+ rolling scaffold) if you are in possession of a Dutch 

B-grade driver’s license. 
•  Euroscaffold trailers are RDW-certified and as such, can be used throughout all of Europe. For some coun-

tries, additional certification may be required. It is your responsibility to appraise yourself of the rules and 
regulations of whatever country you travel to.

•  Before you leave, always check the tire pressure and lights. The driver of the towing vehicle is responsible 
for the scaffold trailer at all times.

 

WARRANTY TERMS 
Euroscaffold scaffold trailers have a standard 5-year manufacturer’s warranty. 
 
• Euroscaffold is responsible for the quality of the manufactured product and the materials used.
• The warranty does not cover any defects caused by:
  -  Any usage other than the intended usage outlined in this manual, or that is contrary to  

the instructions for use.
 - Standard wear.
 - Assembly or repairs by a company or individual that does not specialise in said work.
 - Changed government regulations regarding the quality of the materials used.
•  In the event of defects upon delivery, said defects must be reported immediately. If not,  

the warranty lapses. 
• You must be able to provide proof of purchase.

 
CERTIFICATES & CERTIFICATIONS
All Euroscaffold scaffold trailers have European certification (in the Netherlands, this certification is granted by the 
RWD). You are not legally required to have your scaffold trailer certified, but we recommend that companies have 
their trailers inspected regularly, with regards to your ISO, VCA and KIWA certifications.

For maintenance on your scaffold trailer, please feel free to turn to Euroscaffold as well. After the inspection, you 
will  receive a BOVAG maintenance report. We also do maintenance and repairs on luggage trailers, boat trailers, 
horse trailers, car transporters, covered wagons and related items.

Please make sure you are always up to date on the latest legislation and regulations regarding the use of trailers. 
If you have any questions regarding our products and materials, the construction or use thereof, please always feel 
free to contact us. 
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CONTACTGEGEVENS 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
CONNECTING BV
Euroscaffold 
Noordervaartdijk 15
1561 PS Krommenie
T: 075-622 3784
info@euroscaffold.com
euroscaffold.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disclaimer: Connecting BV is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen en/of schade bij het niet conform  
deze gebruikershandleiding opbouwen en gebruiken van Euroscaffold steigeraanhangers.  
 
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze opgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm,  
zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever Connecting BV te Krommenie. 

Deze gebruikershandleiding is met alle mogelijke zorg samengesteld. Onder voorbehoud van druk- en zetfouten.
 

POWERED BY KNOWLEDGE

OPENINGSTIJDEN 
Maandag 7.30 - 16.30 uur 
Dinsdag  7.30 - 16.30 uur 
Woensdag 7.30 - 16.30 uur 
Donderdag 7.30 - 16.30 uur 
Vrijdag  7.30 - 16.30 uur 
Zaterdag Op afspraak 
Zondag  Gesloten


