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1. Inleiding

Deze montage- en gebruiksaanwijzing beschrijft de montage, verbouwing 
en demontage van ladders.
Heeft u vragen m.b.t. speciale toepassingen, neem dan contact op met 
uw vakhandelaar ter plaatse of met ons als fabrikant.

Voor de montage mogen uitsluitend originele onderdelen worden gebruikt.

Controleer alle onderdelen op hun correcte toestand door een visuele 
controle, voordat u met de montage begint. Beschadigde componenten 
mogen niet gebruikt worden.

Bij het op- en neerklimmen en het gebruik van ladders bestaat het risico 
van om- of neervallen. Alle werkzaamheden op en met de ladder moeten 
zodanig uitgevoerd worden dat het risico van vallen vermeden wordt.

2. Gebruikersinformatie overeenkomstig EN 131- 3: 2007 (D)

Voor het gebruik van de ladder
a) Bent u wat uw gezondheid betreft in staat om de ladder te gebruiken?  
 Bepaalde gezondheidscondities, het misbruik van alcohol of drugs of   
 het innemen van medicijnen kunnen tijdens het gebruik van de ladder  
 tot een risico voor uw veiligheid worden.
b) Waarborg dat de ladder bij het transport op een imperiaal of een 
 vrachtwagen ter voorkoming van beschadigingen voldoende 
 bevestigd/gezekerd is.
c) Controleer de ladder na de levering en voor het eerste gebruik om de  
 functie en de toestand van alle onderdelen vast te stellen.
d) Voor het begin van de werkdag waarop de ladder gebruikt moet worden,  
 moet een visuele controle van de ladder op beschadigingen en 
 zichtbaar gebruik uitgevoerd worden.
e) Bij industrieel gebruik is een regelmatige controle nodig.
f ) Waarborg dat de ladder voor het beoogde gebruik geschikt is.
g) Gebruik geen beschadigde ladders.
h) Verontreinigingen op de ladder moeten verwijderd worden, bijv. olie,   
 vuil, natte verf of sneeuw.
i ) Onder inachtneming van de wettelijke voorschriften in het land van   
 gebruik moet voor het gebruik van de ladder een risicowaardering van  
 het werk met de ladder uitgevoerd worden.

1. Inleiding / 2. Gebruikersinformatie overeenkomstig EN 131- 3: 2007 (D)
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Plaatsen van de ladder
a) De ladder moet in de correcte positie geplaatst worden, bijv. juiste 
 plaatsingshoek voor aanlegladders (hellingshoek ca. 65-75°), treden of 
 trappen horizontaal en volledig openen van de trapladder. 
b) Blokkeringen, indien voorhanden, moeten voor het gebruik omvattend 
 gezekerd worden.
c) De ladder moet op een effen, horizontale en vaste ondergrond staan.
d) Een aanlegladder moet tegen een vast en effen oppervlak gelegd en voor  
 het gebruik gezekerd worden, bijv. door het bevestigen of het gebruik van  
 een geschikte inrichting voor het waarborgen van de stabiliteit.
e) De ladder mag nooit van boven in een andere positie geplaatst worden.
f) Wordt de ladder geplaatst, moeten botsingen worden vermeden, bijv. met  
 voertuigen, voetgangers of deuren. Indien mogelijk moeten deuren (echter  
 geen nooduitgangen) en ramen in het werkgebied vergrendeld worden.
g) Alle mogelijke risico’s door elektrische toestellen in het werkgebied moeten  
 worden vastgesteld, bijv. vrije hoogspanningsleidingen of andere vrij 
 liggende elektrische apparaten.
h) De ladder mag niet op de treden of trappen worden geplaatst. 
i ) De ladder moet altijd op de voeten geplaatst worden, indien niet door
 additionele maatregelen wordt voorkomen dat de ladder wegglijdt, 
 bovendien moeten verontreinigde plaatsen voldoende schoon zijn en de  
 ladder mag niet op een gladde ondergrond worden geplaatst (bijv. ijs, blanke  
 oppervlakken of duidelijk verontreinigde vaste ondergronden).

Gebruik van de ladder
a) De maximale nuttige last van de ladder mag niet worden overschreden.
b) Niet te ver naar buiten leunen. De gebruiker moet met de voorkant van zijn  
 lichaam recht op de ladder staan en het lichaam tussen de bomen houden.  
 Met beide voeten op dezelfde trede staan!
c) In grote hoogte mag u zonder additionele beveiliging nooit van een 
 aanlegladder stappen, bijv. bevestigen of gebruik van een geschikte 
 inrichting voor het waarborgen van de stabiliteit.
d) Trapladders mogen niet gebruikt worden om naar een hoger niveau 
 te klimmen.
e) De bovenste drie treden/trappen van een aanlegladder nooit als standplaats  
 gebruiken.
f) De bovenste twee treden/trappen van een trapladder zonder platform en   
 houvast voor hand/knie nooit als standplaats gebruiken.
g) De bovenste vier treden/trappen van een trapladder met opgezette 
 schuifladder niet als standplaats gebruiken.
h) Ladders mogen uitsluitend voor licht werk met een korte duur worden 
 gebruikt.
i ) Bij onvermijdelijk werk onder elektrische spanning moet een niet geleidende  
 ladder worden gebruikt.
j ) Bij ongunstige weersomstandigheden, bijv. sterke wind, mag de ladder niet  
 buiten worden gebruikt.
k) Voorzorgsmaatregelen nemen, zodat geen kinderen op de ladder kunnen  
 spelen.
l ) Indien mogelijk moeten deuren (echter geen nooduitgangen) en ramen in het  
 werkgebied vergrendeld worden.
m) Met het gezicht naar de ladder op- en neerklimmen.
n ) Bij het op- en neerklimmen van de ladder goed vasthouden.

2. Gebruikersinformatie overeenkomstig EN 131- 3: 2007 (D)
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o) Gebruik de ladder nooit als overbrugging.
p) Draag geschikte schoenen bij het klimmen op de ladder.
q) Overmatige zijdelingse belastingen vermijden, bijv. bij het boren 
 in beton of muren.
r) Niet te lang zonder regelmatige onderbrekingen op de ladder blijven 
 (vermoeidheid is een risico).
s) Voor de toegang naar een grotere hoogte moeten aanlegladders minstens  
 1 m boven het aanlegpunt uit geschoven worden. 
t) Voorwerpen die bij het klimmen op een ladder getransporteerd worden,   
 moeten eenvoudig te handhaven zijn.
u) Werk met een permanente belasting van trapladders moet worden 
 vermeden, bijv. zijdelings boren door vaste werkstoffen (bijv. muren of beton).
v) Bij het werken op een ladder met een hand vasthouden of, indien dit niet  
 mogelijk is, additionele voorzorgsmaatregelen nemen.

Reparatie, onderhoud en opslag
Onderhoudswerkzaamheden en reparaties van de ladder moeten door 
een deskundige persoon worden uitgevoerd. In het geval van twijfels 
moet de ladder bij de fabrikant worden gerepareerd.  
Ladders moeten overeenkomstig de aanwijzingen van de fabrikant 
worden opgeslagen.

2. Gebruikersinformatie overeenkomstig EN 131- 3: 2007 (D)
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a) Controle van de ladder
Naast de visuele controle op iedere werkdag schrijft de ongevallenverzekering 
tevens een regelmatige, gedocumenteerde controle van de ladder voor. Deze 
controle moet door een deskundige persoon worden uitgevoerd.

b) Oorzaken van ongevallen
In de volgende lijst, die echter niet volledig is, zijn typische risico‘s en voorbeel-
den voor veel voorkomende oorzaken van ongevallen bij het gebruik van een 
ladder vermeld, die de basis hebben gevormd bij het opmaken van de gebrui-
kersinformatie in dit voorschrift:

Handhaving:
• Plaatsen van de ladder in de gebruikspositie
• Montage en demontage van de ladder
• Dragen van voorwerpen bij het klimmen op de ladder

Uitglijden, struikelen of vallen van gebruikers:
• Ongeschikte schoenen
• Verontreinigde treden of trappen
• Lichtzinnig gedrag van de gebruiker (bijv. twee treden gelijktijdig 
 nemen, aan de bomen naar beneden glijden)

Verlies van de stabiliteit:
• Onjuist plaatsen van de ladder (bijv. verkeerde plaatsingshoek bij 
 aanlegladders of het niet volledige openen van trapladders)
• Wegglijden naar buiten aan de onderkant van de ladder (bijv. wegglijden van de  
 onderkant van de ladder van de muur)
• Toestand van de ladder (ontbreken van antislipvoeten)
• Zijdelings wegglijden, naar de zijkant vallen en kiepen van de bovenste trede  
 (bijv. door te ver naar buiten leunen of onvoldoende houvast op 
 de bovenste trede)
• Weg klimmen van een ongezekerde ladder in grote hoogte
• Toestand van de ondergrond (bijv. instabiele, zachte ondergrond, hellingen,  
 gladde oppervlakken of verontreinigde vaste ondergronden)
• Verkeerde keuze van de ladder (bijv. te korte ladder, ongeschikt gebruik)
• Ongunstige weersomstandigheden (bijv. wind)
• Botsing met de ladder (bijv. voertuig, deur)

Elektrische gevaren:
• Onvermijdelijk werk onder spanning (bijv. zoeken van fouten)
• Beschadiging van elektrische apparaten door ladders (bijv. afdekkingen of  
 beschermende isolaties)
• Plaatsen van de ladder in de directe buurt van elektrische apparaten onder  
 spanning (bijv. vrije hoogspanningsleidingen)
• Verkeerde keuze van de laddersoort voor elektrische werkzaamheden

Falen van de constructie van de ladder:
• Toestand van de ladder (bijv. beschadigde bomen, slijtage)
• Overbelasting van de ladder

2.1 Algemeen
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Anleitung

max.
150
kg

max.1

a) Beschrijving pictogrammen

Gebruiksaanwijzing lezen

Visuele controle van de ladder vóór gebruik, controle van de laddervoeten

Maximaal aantal van gebruikers op de ladder, maximale belasting

Plaatsingshoek volgens de voorschriften

Bovenste en onderste uiteinde van de ladder zekeren

Controleer of de voorziening voor inhaken vastklikt

Ladder steekt uit boven het aanlegpunt

Voorwerpen die bij het beklimmen van de ladder worden getransporteerd,
mogen niet zwaar zijn of veel ruimte innemen

Op vlakke ondergrond plaatsen

Verontreinigingen op de ondergrond verwijderen

3. Aanlegladders
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1
2
3

4

Op vaste ondergrond plaatsen

Let op het juist aanleggen van het bovenste uiteinde van de ladder

Voorkom zijwaarts leunen

Zijdelings van de ladder klimmen is niet toegestaan

Bij gebruik als aanlegladder is de 4e sport van boven
de laatste sport die wordt beklommen

Met het gezicht naar de ladder klimmen en dalen

De ladder niet gebruiken als overbrugging

De ladder mag niet als werkplatform en ook niet als trapladder worden gebruikt

Bij het vervoer van de ladder op gevaren door stroomkabels letten

3. Aanlegladders
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c

d

b
c) Montage schuifladder
Let erop dat de inhanging voor het gebruik van de ladder correct in 
elkaar gesloten is.

d) Montage kabelladder
Bij het neerlaten van de bovenste ladder bestaat blessurerisico. 
Omdat de geleiding langs de boom van de onderste ladder schuift, mag de 
ladder uitsluitend aan de treden van het schuifbare deel of aan het touw 
worden vastgehouden.

b) Richtlijn stelplaats
De bovenste drie treden/trappen niet als standplaats gebruiken.

3. Aanlegladders
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Anleitung

max.
150
kg

max.1

1
2
3

a) Beschrijving pictogrammen

Gebruiksaanwijzing lezen

Visuele controle van de ladder vóór gebruik, controle van de laddervoeten

Maximaal aantal van gebruikers op de ladder, maximale belasting

Bovenste en onderste uiteinde van de ladder zekeren

Zorg voordat u de trapladder gebruikt, dat deze volledig geopend is

De bovenste twee treden/sporten van de trapladder niet beklimmen

Op vlakke ondergrond plaatsen

Voorwerpen die bij het beklimmen van de ladder worden getransporteerd,
mogen niet zwaar zijn of veel ruimte innemen

Op vaste ondergrond plaatsen

Verontreinigingen op de ondergrond verwijderen

4. Trapladders
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Voorkom zijwaarts leunen

Zijdelings van de ladder klimmen is niet toegestaan 

De ladder niet gebruiken als overbrugging

Met het gezicht naar de ladder klimmen en dalen

Bij het vervoer van de ladder op gevaren door stroomkabels letten

De ladder mag niet als werkplatform en ook niet als trapladder
worden gebruikt

4. Trapladders
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c

d

b

c) Montage trapladders met rollen
De steunen moeten voor het gebruik in elkaar gesloten worden.

b) Richtlijn stelplaats
De bovenste twee treden/trappen niet als standplaats gebruiken.

d) Functie van de ladderrollen
Voor het gebruik controleren. De rollen moeten 
bij belasting naar binnen schuiven.

4. Trapladders
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Anleitung

max.
150
kg

max.1

1
2
3

a) Beschrijving pictogrammen

Gebruiksaanwijzing lezen

Visuele controle van de ladder vóór gebruik, controle van de laddervoeten

Maximaal aantal van gebruikers op de ladder, maximale belasting

Plaatsingshoek volgens de voorschriften

Bovenste en onderste uiteinde van de ladder zekeren

Controleer of de voorziening voor inhaken vastklikt

Ladder steekt uit boven het aanlegpunt

Let erop dat de spreidbeveiliging correct vastklikt

Zorg voordat u de trapladder gebruikt, dat deze volledig geopend is

De bovenste twee treden/sporten van de trapladder niet beklimmen

5. Functionele ladders



14

1
2
3
4

5

1
2
3

4

Op vlakke ondergrond plaatsen

Voorwerpen die bij het beklimmen van de ladder worden getransporteerd,
mogen niet zwaar zijn of veel ruimte innemen

Op vaste ondergrond plaatsen

Verontreinigingen op de ondergrond verwijderen 

Voorkom zijwaarts leunen

Let op het juist aanleggen van het bovenste uiteinde van de ladder

Bij gebruik in    -positie is de 5e sport van boven
de laatste sport die wordt beklommen

Bij gebruik als aanlegladder is de 4e sport van boven
de laatste sport die wordt beklommen

De ladder niet gebruiken als overbrugging

Met het gezicht naar de ladder klimmen en dalen

5. Functionele ladders
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Bij het vervoer van de ladder op gevaren door stroomkabels letten

De ladder mag niet als werkplatform en ook niet als trapladder worden gebruikt

Zijdelings van de ladder klimmen is niet toegestaan

5. Functionele ladders
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b

e

d

c

c) Montage in -positie
Indien voorhanden moeten de steunen voor het gebruik gemonteerd worden.

e) Dwarsbalk bodem
Voor het gebruik op stabiliteit controleren!

d) Inhanging
Let erop dat de inhanging voor het gebruik van de ladder correct in 
elkaar gesloten is.

b) Richtlijn stelplaats
De bovenste vier treden niet als standplaats gebruiken.

5. Functionele ladders
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Anleitung

max.
150
kg

max.1

KLICK

6. Telescoopladders

a) Beschrijving pictogrammen

Gebruiksaanwijzing lezen

Visuele controle van de ladder vóór gebruik, controle van de laddervoeten

Maximaal aantal van gebruikers op de ladder, maximale belasting

Plaatsingshoek volgens de voorschriften

Bovenste en onderste uiteinde van de ladder zekeren

Let erop dat de scharnieren vastklikken

Ladder steekt uit boven het aanlegpunt

Bij gebruik als trapladder mag uitsluitend de complete ladder
en niet het buiten- of binnengedeelte worden gebruikt!

Zorg voordat u de trapladder gebruikt, dat deze volledig geopend is
(scharnieren moeten vastklikken)

Voor het verstellen van de buitenste telescoopdelen de telescoopgrepen 
ontgrendelen, de gewenste hoogte instellen en vóór het gebruik de 
telescoopgrepen weer vastklikken
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1
2
3

Bovenste en onderste uiteinde van de ladder zekeren

Voorwerpen die bij het beklimmen van de ladder worden getransporteerd,
mogen niet zwaar zijn of veel ruimte innemen

Op vaste ondergrond plaatsen

Verontreinigingen op de ondergrond verwijderen 

Voorkom zijwaarts leunen

Let op het juist aanleggen van het bovenste uiteinde van de ladder

De bovenste twee treden/sporten van de trapladder niet beklimmen

Zijdelings van de ladder klimmen is niet toegestaan

De ladder niet gebruiken als overbrugging 

Met het gezicht naar de ladder klimmen en dalen

6. Telescoopladders
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1
2
3

4

Bij het vervoer van de ladder op gevaren door stroomkabels letten

Bij gebruik als aanlegladder is de 4e sport van boven
de laatste sport die wordt beklommen

6. Telescoopladders
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c

b

d

c) Scharnieren
Let op: Ladder alleen gebruiken, wanneer beide scharnieren in elkaar 
gesloten zijn. 

d) Telescopische elementen
Let op: de ladder alleen gebruiken, wanneer alle telescopische elementen in elkaar 
gesloten zijn. Voor het instellen van de telescopische elementen aan de buitenkant 
moeten de handvatten ontgrendeld worden. De gewenste hoogte instellen 
(door verschuiven) en de handvatten vóór het gebruik weer in elkaar sluiten.

b) Richtlijn stelplaats 
Bij het gebruik als aanlegladder (zie afbeelding) mogen de bovenste drie treden niet als standplaats worden gebru-
ikt. Bij het gebruik als trapladder mogen de bovenste twee treden niet als standplaats worden gebruikt.

Ontgrendeld (O) In elkaar gesloten (C)

In elkaar gesloten

Ontgrendeld 

6. Telescoopladders
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Anleitung

max.
150
kg

max.1

KLICK

7. Multifunctionele ladders

a) Beschrijving pictogrammen

Gebruiksaanwijzing lezen

Visuele controle van de ladder vóór gebruik, controle van de laddervoeten

Maximaal aantal van gebruikers op de ladder, maximale belasting

Plaatsingshoek volgens de voorschriften

Bovenste en onderste uiteinde van de ladder zekeren

Let erop dat de scharnieren vastklikken

Ladder steekt uit boven het aanlegpunt

Ladder uitsluitend met twee gemonteerde vloertraversen gebruiken

Zorg voordat u de trapladder gebruikt, dat deze volledig geopend is

Bij gebruik als werkplatform max. belasting 120 kg
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1
2
3

Op vlakke ondergrond plaatsen

Voorwerpen die bij het beklimmen van de ladder worden getransporteerd,
mogen niet zwaar zijn of veel ruimte innemen

Op vaste ondergrond plaatsen

Verontreinigingen op de ondergrond verwijderen 

Voorkom zijwaarts leunen

Let op het juist aanleggen van het bovenste uiteinde van de ladder

De bovenste twee treden/sporten van de trapladder niet beklimmen

Zijdelings van de ladder klimmen is niet toegestaan

De ladder niet gebruiken als overbrugging 

Met het gezicht naar de ladder klimmen en dalen

7. Multifunctionele ladders
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1
2
3

4

Bij het vervoer van de ladder op gevaren door stroomkabels letten

Bij gebruik als aanlegladder is de 4e sport van boven
de laatste sport die wordt beklommen

Bij ladders met afstand tot de wand het bovenste deel niet betreden of bela-
sten

7. Multifunctionele ladders
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d

c

b

e

m
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c) Multifunctionele ladder als werkplatform
Multifunctionele ladders die als werkplatform worden gebruikt, mogen een stand-
hoogte van 1 m niet overschrijden. Bij het gebruik als werkplatform moeten geschikte 
platformen worden gebruikt

d) Scharnieren
Ladders uitsluitend gebruiken als alle scharnieren vastgeklikt zijn.

b) Richtlijn stelplaats 
Bij het gebruik als aanlegladder (zie afbeelding) mogen de bovenste drie treden niet als standplaats worden gebru-
ikt. Bij het gebruik als trapladder mogen de bovenste twee treden niet als standplaats worden gebruikt.

e) Dwarsbalk bodem
Voor het gebruik op stabiliteit controleren!

7. Multifunctionele ladders
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Anleitung

8. Werkplatformen

a) Beschrijving pictogrammen

Gebruiksaanwijzing lezen

Onderdelen controleren

Visuele controle van het werkplatform vóór het gebruik

Let op de correcte bevestiging van de vloertraverse

Let op de correcte bevestiging van de stutbeveiliging

Let erop dat de beveiliging tegen loskomen vastklikt

Op vlakke ondergrond plaatsen

Maximale hoogte van het platform

Maximale belasting
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b

d

c

e

m
a
x
. 
1
, 
0
0
 m

*

d) Platform
Platform alleen gebruiken, wanneer de steunen en de 
optilbeveiliging in elkaar gesloten zijn.

e) Dwarsbalk bodem
Voor het gebruik op stabiliteit controleren!

c) Standhoogte van 1 m niet overschrijden

b) Richtlijn stelplaats
Bij het gebruik als aanlegladder mogen de bovenste drie treden niet als standplaats worden gebruikt.

8. Werkplatformen

*OPGELET:
Bij gebruik als schuivende aanleunladder moet de 
sport van het bovenste laddergedeelte gedemonteerd 
worden!
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Het bedrijf Ernst

Adres en contact:
Sebastian ERNST Leitern
Gerüste GmbH & Co. KG
Auenweg 46
D-94437 Mamming-Rosenau
Tel.: +49 (0)9955/9309-0
Fax: +49 (0)9955/9309-50
E-mail: info@leitern-ernst.de 
www.leitern-ernst.de 


