
 

 
 

Montagehandleiding voor uw Novoferm schaartrap 

type 2400 en liftmachinekamer type 2410 
 

Voorbereiding: 
 -      Vergelijk de aangegeven raveelbakmaat en plafondhoogte  (zie sticker op raveelbak) met uw daadwerkelijke maten   

        (speling raveelbak als stelruimte daargelaten). Indien deze niet overeenkomen, neem dan contact op met uw leverancier. 

- Leg de schaartrap met het luik naar beneden op de grond en bevestig de bijgeleverde veren aan de zijarmen (zie afb.1). 

- Haal nu de hefarmen over en bevestig deze met de slotbouten 6 x 30 mm aan het luik (zie afb.2). 

- Monteer de knipsluiting en het contraplaatje op het luik met de metaalschroeven 6 x 30mm (afb.3). Sluit het luik en  bevestig aan de 

binnenzijde van de raveelbak, tegenover de knipsluiting, het sluitinghaakje m.b.v. de schroeven  

 4,8 x 19 mm.  

Montage: 
- Bevestig twee willekeurige latten op de raveelbak en hang het geheel in de plafondopening  (afb.4). De      

 onderzijde van de raveelbak of het luik moet gelijk zijn met onderkant plafond. Is dit niet het geval, zorg dan voor       

 opvulling tussen latten en zoldervloer om de raveelbak omhoog te halen. Vul de overgebleven ruimte tussen de raveelbak     

 en de zoldervloer rondom op. Let op dat de afstand tussen de raveelbak en het luik rondom gelijk is verdeeld, zodat het luik niet in de  

sponning aanloopt!   

 Zet nu de raveelbak stevig vast d.m.v. houtschroeven of keilbouten. Heeft u een verhoogde bak met metaalversteviging?   

 Gebruik dan de gaten in de metaalversteviging om de raveelbak te bevestigen! 

 Indien u het luik gaat schilderen doet u dit aan beide zijden om kromtrekken van het luik te voorkomen. 

Montage leuning (bij type 2410 verplicht!!   bij type 2400 optioneel): 

- Monteer nu leuninghouders aan rechterzijde van de schaartrap in de reeds voorgeboorde gaatjes in de 1e en 5e trede van boven.  
        De licht gebogen leuninghouder dient aan de 1e trede van boven te worden gemonteerd. De in U-vorm gebogen leuninghouder aan de   

        5e trede van boven (met het lange deel van de “U” naar beneden wijzend). Gebruik hiervoor de meegeleverde zeskant bouten 6x25 en  

        M6 moeren. Plaats nu de telescoopleuning op deze houders en gebruik wederom de meegeleverde zeskantbouten van 6x25 en M6   

        moeren. De leuninghouder op de 1e trede van boven geeft ruimte om de leuning, naar believen, hoger of lager te monteren. 

Afstelling: 
- Het afstellen van de schaartrap doet u d.m.v. het instellen van de stelbout aan de hefarmen (afb.5). 

        De bout dient altijd de zijarm te ondersteunen! Dit om doorbuigen en uiteindelijke breken van de scharen te voorkomen!! 

- De trap is juist afgesteld wanneer deze in zijn geheel is uitgeschoven en de scharen in één lijn doorlopen. 

- De treden kunnen, indien gewenst, vlakker gesteld worden. Dit kan door de bouten aan de binnenzijde van de treden los te draaien en 

de treden in de tandjes te verstellen. Let op! De treden zullen nooit geheel vlak komen te liggen! 

Vergrendeling (verplicht!!)   (alleen type 2410): 
- Zorg ervoor dat wanneer de schaartrap is uitgezet deze stabiel op de vloer staat. Blokkeer de geleidewielen door de 2  

gemonteerde vergrendelingsschuiven in het geleideprofiel te schuiven. U kunt nu de trap op- en aflopen, de schaartrap is vergrendeld. 

Bij het opbergen van de schaartrap kunt u de vergrendeling opheffen door deze terug te schuiven in de oude positie. U kunt het luik 

m.b.v. de bijgeleverde trekstok sluiten. 

Let op: *  Controleer of alle bouten en moeren goed zijn aangedraaid. 

*  Olie alle draaiende delen na montage en eens per half jaar. 

*   Betreedt de trap niet voor de juiste afstelling. 
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