
X-DECK  ACCESSOIRES

Voor al onze X-DECK modellen zijn diverse accessoires te verkrijgen voor het 
vereenvoudigen van uw werkzaamheden.

Alle modellen uit ons uitgebreide X-DECK assortiment zijn te voorzien van 
diverse accessoires. De accessoires zijn zeer uiteenlopend van All-Terrain 
Wheels tot een gereedschapbak. Alle accessoires hebben als doel het werk 
voor u aangenamer en veiliger te maken. De getoonde accessoires zijn 
slechts een kleine greep van ons totale assortiment.

Voor meer informatie over de accessiores kunt u gerust contact opnemen 
met één van onze dealers.

De X-DECK wordt in Europa 
vertegenwoordigd door A.L.M. BV 
The Netherlands. 

Wij leveren uitsluitend via dealers en 
niet rechtstreeks aan eindgebruikers. 

Wilt u ook tijd besparen en een 
veiligere werksituatie creëren voor 
uzelf of voor uw medewerkers? 
Neem dan contact op met één van 
onze dealers. 

Heeft interesse om dealer te worden 
of heeft u andere vragen? Neem dan 
geheel vrijblijvend contact met ons op.

A.L.M. B.V. The Netherlands
Oosterzijweg 29  
1851 PB  Heiloo
Email: paul@xdeck.eu
KvK: 371 435 05 
BTWnr.: 184 616 025  

HOE KAN IK ZO’N X-DECK KRIJGEN?

STRENGHT SAFETY STABILITY

“....Bespaar
20 minuten tot

wel 2 uur per dag 
door gebruik te 
maken van de 

X-Deck Platforms”

In hoogte
verstelbaar en 
binnen 30 sec.
klaar om mee

te werken!

X-Deck Platforms zijn 
gecertificeerd, getest 

en goed bevonden 
door: OSHA, ANSI, 

CSA international 
standards en CE 

EN280:2001+A2:2009
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X-DECK LIGHT | 3 & 4 step

Dit is de 3 en 4 step X-DECK lichtgewicht, perfect voor thuis en 
zakelijke doeleinden. De X-DECK staat in enkele seconden en maakt de 
werkzaamheden, zowel groot als klein, meer efficiënt, makkelijk en veilig.

Model  3-step LIGHT  4-step LIGHT
Hoogte standen 4 5
Hoogste stand 101 cm 132 cm
Laagste stand 48 cm 63,5 cm
Platform (l x b) 109 cm x 38,1 cm 139,7 cm x 38,1 cm
Opgevouwen lengte 175 cm 172 cm
Scharnier in staander nee ja   
Gewicht platform 11,8 kg 15 kg
Maximum draag gewicht 136 kg 136 kg

X-DECK PRO | 3 & 4 step

De 3 en 4 step van de PRO-Line heeft een groter platform en een bredere 
trap dan de LIGHT-Line. Tevens is de PRO-Line gecertificeerd tot 900 kg, 
maximale werkbelasting 225 kg. De 3 en 4 step X-DECK PRO heeft een 
comfortabel platform van 45 cm x 160 cm.

Model  3-step PRO  4-step PRO
Hoogte standen 4 5
Hoogste stand 111 cm 134 cm
Laagste stand 48 cm 63,5 cm
Platform (l x b) 122 cm x 45 cm 160 cm x 45 cm
Opgevouwen  lengte 205 cm 185  cm
Scharnier in staander nee ja 
Gewicht platform 19,5 kg 24,4 kg
Maximale werkbelasting 225 kg 225 kg

X-DECK PRO | 5 & 6 step

De 5 en 6 step X-DECK PRO heeft een comfortabel 45 cm x 160 cm breed
werkplatform. Het platform is gecertificeerd tot 900 kg en de 6 Step heeft 
als maximale hoogte 213 cm.

Model  5-Step PRO  6-Step PRO
Hoogte standen 6 7
Hoogste stand 178 cm 213 cm
Laagste stand 71 cm 106 cm
Platform (l x b) 160 cm x 45 cm 160 cm x 45 cm
Opgevouwen lengte 213 cm 246 cm
Scharnier in staander ja ja
Gewicht platform 28 kg 31,7 kg
Maximale werkbelasting   225 kg 225 kg

X-DECK WIDE | 3 & 4 step

Het 90 cm brede werkplatform is ideaal om met meerdere personen op
verschillende locaties te werken. Deze modellen komen standaard met
complete afzetting rondom het platform voor een optimale veiligheid. 
Tevens zijn voor alle WIDE modellen diverse opties beschikbaar, zoals een 
Wheel Kit wat het heel eenvoudig maakt om het werkstation te verplaatsen.

Model  3-Step WIDE  4-Step WIDE
Hoogte standen 4 5
Hoogste stand  111 cm 132 cm
Laagste stand 48 cm 63,5 cm  
Platform (l x b) 122 cm x 90 cm 160 cm x 90 cm
Opgevouwen lengte 205 cm 185 cm
Scharnier in staander nee ja
Gewicht platform 32,6 kg 42,1 kg
Maximale werkbelasting 225 kg 225 kg

X-DECK WIDE | 5 & 6 step

De 5 en 6 step X-DECK WIDE modellen zijn de grootste werkplatformen
uit ons assortiment. Net als de 3 en 4 step modellen zijn deze ook standaard
voorzien van een afzetting rondom voor een optimale veiligheid. 
Net zoals alle andere modellen uit ons assortiment, zijn ook deze uit te 
breiden met diverse  accessoires.

Model  5-Step WIDE  6-Step WIDE
Hoogte standen 6 7
Hoogste stand 178 cm 213 cm
Laagste stand 71 cm 106 cm
Platform (l x b) 160 cm x 45 cm 160 cm x 45 cm
Opgevouwen lengte 221 cm 254 cm
Scharnier in staander ja ja
Gewicht platform 46,7 kg 52,1 kg
Maximale werkbelasting 225 kg 450 kg
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