
Dipaq Safety Products B.V. levert vaste en verrijdbare 
veiligheidstanktrappen van Triax®.  Het veilig 
beklimmen van een tankwagens of container is door 
de krappe loodrechte trapjes een probleem. Wanneer 
men bovenaan het trapje staat ontbreekt er tevens 
houvast om op de container te lopen. 

Vaste en verrijdbare 
veiligheidstanktrappen  



• De automatisch afsluitbare 

klapdeur van de stalen kooi 

zorgt voor een volledig 

afgeschermde werkplek. 

• Een kantelbare “plint” zorgt 

ervoor dat tijdens het betreden 

van de trap de toegang tot de 

kooi wordt geblokkeerd.

• De gepatenteerde wegklapbare 

zwenkwielen zorgen voor een 

stabiele ondersteuning op de 

ondergrond.

 

De kwaliteit van Triax® verrijdbare 

tanktrappen hebben zich de 

afgelopen 25 jaar ruimschoots 

bewezen.  Triax® tanktrappen zijn 

Tüv gecertificeerd en voldoen aan 

de ARBO-voorschriften. 

Technische specificaties 
Triax® Mobiele  
veiligheidstanktrappen

Dipaq Safety Products B.V. levert verrijdbare veiligheidstanktrappen van 
Triax®.  Het veilig beklimmen van een tankwagens of container is door 
de krappe loodrechte trapjes een probleem. Wanneer men bovenaan het 
trapje staat ontbreekt er tevens houvast om op de container te lopen. 

Triax® tanktrappen zorgen voor de enige veilige oplossing tijdens 
werkzaamheden op een tankwagen of container. 

Een verrijdbare stalen constructie waarin een uitschuifbare ladder en 
kooiconstructie zijn geïntegreerd vormt de basis van een tanktrap.

De ladder is in hoogte verstelbaar (2.650-4.400 mm.). Een degelijke 
kooiconstructie zorgt voor een veilige werkplek. Wegklapbare 
zwenkwielen zorgen voor een stabiele ondersteuning op de ondergrond. 

De Triax® heeft 2 standaarduitvoeringen voor een container 
en een tankwagen. Naast de standaard uitvoeringen zijn ook 
maatwerkoplossingen mogelijk

• Voldoet aan de normen NEN-EN 14122-3 verrijdbare loopbruggen 
en vaste trappen en voldoet aan regelementen Arbobesluit artikel 
3.16 omtrent veilig werken op hoogte.

• Verkrijgbaar in gegalvaniseerd staal en standaard gecoat in RAL 
1028 (signaal geel) 

• TÜV gecertificeerd
• Variabele werkhoogte 2.650 – 4.500 mm.
• De automatisch afsluitbare klapdeur van de stalen kooiconstructie 

zorgt voor een volledig afgeschermde werkplek
• Bij het betreden van de trap wordt de toegang geblokkeerd door 

een kantelbare plint. 
• De tanktrap kan eenvoudig verplaatst worden door de 

gepatenteerde Timon dissel.    
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• De automatisch afsluitbare 

klapdeur van de stalen kooi 

zorgt voor een volledig 

afgeschermde werkplek. 

• Een kantelbare “plint” zorgt 

ervoor dat tijdens het betreden 

van de trap de toegang tot de 

kooi wordt geblokkeerd

De kwaliteit van Triax® vaste 

en tanktrappen hebben zich de 

afgelopen 25 jaar ruimschoots 

bewezen.  Triax® tanktrappen zijn 

Tüv gecertificeerd en voldoen aan 

de ARBO-voorschriften. 

Technische specificaties 
Triax® Vaste  
veiligheidstanktrappen

Dipaq Safety Products B.V. levert vaste veiligheidstanktrappen van Triax®.  
Het veilig beklimmen van een tankwagens of container is door de krappe 
loodrechte trapjes een probleem. Wanneer men bovenaan het trapje staat 
ontbreekt er tevens houvast om op de container te lopen. 

Triax® tanktrappen zorgen voor de enige veilige oplossing tijdens 
werkzaamheden op een tankwagen of container. 

Een vaste stalen constructie waarin een uitschuifbare ladder en 
kooiconstructie zijn geïntegreerd vormt de basis van een tanktrap.
De ladder is in hoogte verstelbaar (2.650-4.400 mm.). Een degelijke 
kooiconstructie zorgt voor een veilige werkplek. Wegklapbare zwenkwielen 
zorgen voor een stabiele ondersteuning op de ondergrond. 

De Triax® heeft 2 standaarduitvoeringen voor een container 
en een tankwagen. Naast de standaard uitvoeringen zijn ook 
maatwerkoplossingen mogelijk

• Voldoet aan de normen NEN-EN 14122-3 vaste loopbruggen en 
vaste trappen en voldoet aan regelementen Arbobesluit artikel 3.16 
omtrent veilig werken op hoogte.

• Verkrijgbaar in gegalvaniseerd staal en standaard gecoat in RAL 
1028 (signaal geel) 

• TÜV gecertificeerd
• Variabele werkhoogte 2.650 – 4.500 mm.
• De automatisch afsluitbare klapdeur van de stalen kooiconstructie 

zorgt voor een volledig afgeschermde werkplek
• Bij het betreden van de trap wordt de toegang geblokkeerd door 

een kantelbare plint. 
• Vaste tanktrap wordt voorzien van een uitklapbare loopbrug.  
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