
De Toplocker ladderklem is geregistreerd als Arbo vriendelijk hulpmiddel.
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SPECIFICATIES TOPLOCKER
Set van 2 Toplockers: links en rechts
Afm. LxBxH: 270x100x230mm
Gewicht: 1429 gram per Toplocker
Kleur: Signaalrood
Maximale zijdelingse belasting: 20kg per TopLocker
Ladderboomafmetingen BxD: 
minimaal 38x58 mm
maximaal 38x115 mm

CONTROLE VOOR GEBRUIK
•	 Controleer de beide Toplockers op goede staat en werking.
•	 Controleer de ladderboomafmeting. Zie Punt 1.
•	 De opstelhoek van de ladder moet liggen tussen 65° en 75°. Zie figuur 1.
•	 De ladder moet minimaal ca. 1 meter boven dakrand uitsteken. Zie figuur 1.
•	 Wees er zeker van dat de dakrand voldoende draagkrachtig is en geschikt
 is voor gebruik van de Toplocker. Zie figuur 5 en 6.
•	 De Toplockers kunnen eventueel mee naar boven worden genomen door 
 middel van een draagtas met koppelriem of met behulp van een hijstouw.
•	 De beide Toplockers aan de dakgoot klemmen nadat de ladder op de juiste positie tegen de 
 dak- of gootrand is geplaatst.

WERKWIJZE MONTAGE
•	 Bepaal de klempositie van stelpoot (P1) aan de hand van
  de vorm van de dakrand. Gebruik de sterknoppen (A) om 
 de stelpoot te stellen.
•	 Plaats het U-profiel (E) losjes om de ladderboom met de 
 stelpoot (P1) aan de binnenzijde van de dak- of gootrand.
•	 Laat de Toplocker op de bovenzijde van de dak- of 
 gootrand rusten.
•	 Schuif klemstuk (K) naar voren om de ladderboom te klemmen.
•	 Bepaal de hoogte voor de spindel (S) aan de hand van de vorm van de dakrand door de 
 stelpoot te verschuiven (P2). Borg de stelpoot (P2) door de sterknop (B) handvast aan te 
 draaien.
•	 Draai de spindel (S) met sterknop (C) handvast tegen de dakrand.
Herhaal deze handeling voor de tweede Toplocker.

WERKWIJZE DEMONTAGE
•	 Draai de spindel (S) met sterknop (C) los van de dakrand.
•	 Druk borgpal (D) omhoog en schuif klemstuk (K) naar achteren.

✔	 Veilig werken op hoogte 
✔	 Voorkomt zijdelings wegglijden van de ladder
✔	 Past op alle reguliere ladders met rechthoekige ladderbomen
✔	Dankzij de unieke constructie bewegen de ladderbomen mee met het 
 beklimmen en afdalen van de ladder
✔	 Voor zowel beroepsmatige- als particuliere gebruikers
✔	De Toplocker is geregisteerd als arbovriendelijk hulpmiddel

Figuur 1. Trapopstelling

Figuur 2. Onderdelen Toplocker
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LET OP! De Toplocker uitsluitend gebruiken volgens de Toplocker handleiding en in combinatie met 

ladders die voldoen aan de warenwet (besluit draagbaar klimmaterieel) en de Nederlandse norm 

NEN 2484 conform arboregelgeving! De Toplocker niet gebruiken bij zichtbare beschadigingen.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSASPECTEN
•	 De Toplocker moet altijd op de dak- of gootrand liggen. Zie figuur 3 en 4.
•	 De Toplocker moet altijd tussen twee treden worden geplaatst. Zie figuur 3.
•	 Gebruik altijd twee Toplockers (links en rechts) om de ladder veilig aan de dakrand te borgen.
•	 De trapbomen moeten altijd tegen de dak- of gootrand steunen.
•	 De Toplocker is uitsluitend geschikt voor het opnemen van zijdelingse belastingen evenwijdig aan 
 de dakrand.
•	 De Toplocker niet gebruiken als verticale valbeveiliging.
•	 Bij een dakrand met schuine binnenkant moet aan de buitenzijde altijd een kraalrand aanwezig 
 zijn waar de spindel net onder geplaatst moet worden. Zie figuur 4.
•	 Gebruik de trap conform de gebruiksaanwijzing.
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