
 

 

 

1. Het Verpakkingsmateriaal verwijderen. 
2. Controleer eerst de lengte en breedte van 

de vloersparing, dit vergelijken met de 
maat van de raveelbak van de elektrische 
zoldertrap, daarnaast controleren of de 
hoeken echt haaks zijn. 

3. De raveelbak wordt van onderaf in de 
sparingsmaat geplaatst. Belangrijk is er op 
te letten dat de raveelbak haaks en 
waterpas geplaatst wordt. De raveelbak 
kan nu eenvoudig bevestigd worden. 
(Schroeflengte 6-8 cm). 

4. Stroomkabel 230 V wisselstroom 
aansluiten. 

5. Beide vasthoudschakelaars testen, door 
het luik te openen en te sluiten. 
Belangrijk: bij het sluiten van het luik er 
op letten dat dit gelijkmatig plaatsvindt. 

6. Nu de raveelbak definitief bevestigen. (de 
lange zijde met minimaal 3 schroeven, de 
korte zijde met minimaal 2 schroeven) 

7. Open nu met de vasthoudschakelaar het 
luik totdat deze vanzelf stopt. 

8. Verpakking verwijderen van het 
trapgedeelte. (inclusief leuning) 

9. De zich aan de bovenzijde van het 
trapgedeelte bevindende scharnieren 
dienen met de twee 6 mm bouten met 
moer aan de opstapkant bevestigd te 

worden.  !! voor het (eerste) gebruik 

van de trap  altijd met de twee 

houtschroeven het scharnier 
vastzetten aan de vloer cq. raveelbak 
!!!! 

10. Met de vasthoudschakelaar – het luik 
openen, de  twee hefarmen naar onder 
en brengen, totdat het bevestigingspunt 
van de hefarm met het trapgedeelte de 
juiste plaats bereikt heeft. De 6 mm 
moeren losdraaien en de hefarm aan het 
trapgedeelte bevestigen. Daarna de 
moeren( met ring hieronder) aandraaien. 

11. Het is belangrijk er op te letten dat het 
trekkoord onder de begeleidingsrollen 
geleid wordt. 

12. Nu voorzichtig proberen of het geheel 
functioneert. 

13. Hierna kan de meegeleverde trapleuning 
op de trap gemonteerd worden. 

  

Montagevoorschrift elektrische zoldertrap ESTALUX 

Vloersparing 

 
Stroom 

Vasthoudschakelaar 

Noodbediening bij stroomuitval 

Trapgedeelte hier bevestigen 

Trekkoord 

Begeleidingsrollen 

Bevestigingspunt van de 
hefarm met het trapgedeelte 
met 6 mm moer  

Hefarm 

8 mm dopmoer 
met bout 120 mm 

Leuning voorgeboord 

RVS-hulzen 
45mm lengte 

 Trapboom 



14. De meegeleverde 6-kant staaf met oog ontdoen van blokkering (zekeringsring), deze staaf van 
onder insteken bij motor (gat is aanwezig)  , deze staaf  middels zekeringsring blokkeren tegen het 
naar beneden vallen.  Op deze zekeringsstaaf de flexibele 7 mm. steeksleutel bevestigen. 

 


