
GEBRUIKERSHANDLEIDING ALUMINIUM LOOPBRUG MET LEUNING 
 
Leverbaar in lengtes van 4, 5, 6, 7 en 8 meter 
Artikelnr. 70700024 T/M 70710028 
Voor en tijdens het in gebruik nemen van onze aluminium loopbruggen 
dient u op een aantal punten te letten. 
 
Maximale belasting 
De maximale belasting van de aluminium loopbruggen is 150 kg. per m2 
gelijkmatig verdeeld. Daarnaast dient u rekening te houden met de 
maximale belasting van de ophangpunten. 
 
Controleer vooraf 
o Of de brug is voorzien van een keuringslabel. 
o Het aluminium loopdeck en de liggers op zwakheden en/of 
beschadigingen. 
o Of de optionele opleghaken, indien van toepassing, degelijk bevestigd 
zijn en of minimaal één 
van de haken voorzien is van opwaai beveiliging. 
 
Plaatsen met 2 personen 
Een loopbrug dient door minimaal 2 personen geplaatst te worden. Ten eerste i.v.m. het te tillen 
gewicht, ten tweede ter voorkoming van vallen van loopbruggen zolang de brug nog niet geborgd ligt. 
Plaatsen en betreden van de loopbrug mag alleen door bevoegde personen en met toestemming van 
de opdrachtgever. 
 
Leuningwerk 
o Plaats de leuning aan de brug voordat hij betreden wordt. 
o Pas op! De leuningen zijn standaard inklapbaar. Bij verkeerd gebruik kunnen lichaamsdelen 
bekneld raken tussen de delen. 
o Plaats eerst de leuninghouders tussen het gegolfde aluminium deck, laat hierna de leuning in 
de houders glijden. Draai de leuning goed vast met de vleugelbouten. 
o Zorg dat de leuninghouders goed aan de onderkant van het Loopbrugprofiel haken, dit geldt 
ook voor de bovenzijde van de leuninghouder. 
o Bij openingen en/of gevaar tot onbewaakt aflopen altijd een kopleuning plaatsen. 
o Wanneer de loopbrug aan een zijde meer dan 20 cm. van een dichte zijde gebruikt gaat worden 
dient men aan beide zijden een leuning te plaatsen. Deze leuning moet op kniehoogte (47 cm. 
binnen loopoppervlak) en heuphoogte (binnen 100 cm. van het loopoppervlak) geplaatst 
worden. 
 
Opmerkingen t.b.v. gebruik 
o Wanneer de loopbrug als werkbrug gebruikt wordt bent u verplicht een kantplank te plaatsen. 
(Dus als u werkzaamheden verricht op de brug zelf, niet als u de brug gebruikt als 
overbruggingsplatform) 
o Bij gebruik zonder opleghaken dient de loopbrug altijd minimaal 30 cm. over een oplegvlak te 
steken, waarbij de leuning van de brug gekoppeld wordt aan het vaste gedeelte van het 
oplegvlak (bijvoorbeeld met koppelingen van de leuning aan vaste steigeropstelling). 
o Een loopbrug is geen werkbank of opslagbordes. Houdt altijd het gehele loopvlak vrij en stapel 
geen materialen op het deck. Dit kan leiden tot versmalling van het loopvlak (welke altijd 
minimaal 60 cm. moet bedragen) en kan leiden tot overbelasting en/of valgevaar van 
materialen, welke kunnen leiden tot ernstige verwondingen of zelfs overlijden. 
 
Normering 
De Loopbruggen vallen standaard onder de normen van alu rolsteigers met een paar aanvullingen, 
namelijk de NEN-EN 1004/12810-1/13374-1231/131/2484. Zorg dat u op de hoogte bent van de 
wetgeving over het gebruik van klimmaterialen. 
Raadpleeg voor vragen over veilig gebruik, goed onderhoud, reparatie en vervanging van onderdelen 
altijd uw leverancier of de fabrikant. 


