
AG Bateco Oprolsysteem 
 

Gebruikersinstructie 
 
Productomschrijving 
 
Het Complete AG Bateco Oprolsysteem!!! 

Het complete AG Bateco Oprolsysteem is speciaal 
geschikt voor het oprollen en afrollen van de 
Taraflex Bateco Afdekvloeren. De combinatie van 
de AG Oprolwagen en de AG Transportwagen 
vormt de ideale manier om de zware Taraflex 
Bateco rollen te gebruiken. Zeker wanneer u 
regelmatig de Taraflex Bateco Afdekvloeren 
gebruikt is het Bateco Oprolsysteem een 
toegevoegde waarde. 

 

 
Het Robuuste AG Bateco Oprolsysteem is sportvloergeschikt! 

AG Bateco Oprolwagen 
 

Stevige op/afrolwagen voor de Taraflex Bateco Afdekvloeren 

De AG Bateco oprolwagen is speciaal geschikt voor 
het oprollen en afrollen van de Taraflex Bateco 
Afdekvloeren. In combinatie met de AG 
Transportwagen vormen zij de ideale manier om de 
zware Taraflex Bateco rollen te gebruiken. Zeker 
wanneer u regelmatig de Taraflex Bateco 
Afdekvloeren gebruikt is de Bateco Op- en 
afrolwagen een toegevoegde waarde.  

 
Robuuste uitvoering met lichtloopwieltjes. 

De AG Bateco Oprolwagen is extra stevig uitgevoerd met lichtloopwieltjes. De lichtloopwielen zijn uiteraard 
sportvloergeschikt en laten geen strepen achter op de ondervloer. De AG Bateco Op- en afrolwagen heeft 
een metalen frame en heeft een sterke poedercoating als toplaag. Op de AG Bateco Op- en afrolwagen zijn 
extra geleiders toegevoegd om de rollen recht op te rollen. 

Voordelen: 

• Recht op- en afrollen van de Taraflex Bateco Afdekrollen 
• Sportvloergeschikte lichtloopwielen 
• Stevig metalen frame (Poedercoating) 
• Eenvoudig in gebruik 
• Vergemakkelijkt de op- en afbouw van de Taraflex Bateco Afdekvloeren 

 
(De AG Bateco Op- en afrolwagen wordt vaak in combinatie gebruikt met de AG Bateco Transportwagen) 

 
 



AG Bateco Transportwagen 
 
 Stevige Transportwagen voor de Taraflex Bateco Afdekvloeren 

De AG Bateco Transportwagen is speciaal geschikt 
voor het op en afnemen van de Taraflex Bateco 
rollen die op de Oprolwagen liggen. In combinatie 
met de AG Op- en afrolwagen vormen zij de ideale 
manier om de zware Taraflex Bateco rollen te 
gebruiken. Zeker wanneer u regelmatig de Taraflex 
Bateco Afdekvloeren gebruikt is het complete AG 
Bateco oprolsysteem een toegevoegde waarde.  

 
Robuuste uitvoering met licht grijze wielen. 

De AG Bateco Transportwagen is extra stevig uitgevoerd met licht grijze wielen. De licht grijze wielen zijn 
uiteraard sportvloergeschikt en laten geen strepen achter op de ondervloer. De AG Bateco Transportwagen 
heeft een metalen frame en heeft een sterke poedercoating als toplaag. 

Voordelen: 

• Eenvoudig op en afpakken van de Taraflex Bateco Afdekrollen 
• Sportvloergeschikte lichtloopwielen 
• Stevig metalen frame (Poedercoating) 
• Eenvoudig in gebruik 
• Vergemakkelijkt de op- en afbouw van de Taraflex Bateco Afdekvloeren 

 
(De AG Bateco Transportwagen wordt vaak in combinatie gebruikt met de AG Bateco Oprolwagen) 

 
AG Bateco Oprolbuis Kunststof 

 
Gebruik AG Bateco Oprolbuizen kunststof in combinatie met het oprolsysteem 

De AG Bateco Oprolbuis is een stevige oprolbuis 
met een lengte van 154cm. De AG Bateco 
Oprolbuizen hebben aan beide zijde een inkeping 
waardoor ze geschikt zijn voor het AG Bateco 
Oprolsysteem. De doorsnede is ø110 waardoor de 
spindels van het oprolsysteem in de buiten passen. 

 

 
Eigenschappen: 

• Lengte: 154 cm 
• ⌀ 11 cm 
• Kleur: Grijs of zwart 
• Past in de oprolwagen 
• Per stuk verkrijgbaar 
• Vloerbeschermingsmatten op aanvraag, neem contact met ons op 
• Stevige kunststofbuis 
• Onmisbaar bij het op- en afrollen van rubberen vloerbeschermingsmatten 
• Versnelt de op- en afbouw van uw vloerbescherming 

 
 



 

Het stappenplan 
 
Voor het oprollen van de Taraflex Bateco Afdekvloer 
 
Stap 1: 
 
Verzamel alle benodigde materialen voordat u met het oprollen begint. 
 

• Kunststof Oprolbuizen 
• AG Bateco Oprolwagen 
• AG Bateco Transportwagen 
• De bijbehorende adapters (2 stuks) 

 
Stap 2: 
 

• Plaats de bijbehorende adapters (2 stuks) in de kunststof oprolbuis 
• Open de valbeveiliging en leg de kunststof oprolbuis in de AG Bateco Oprolwagen 
• Sluit de valbeveiliging 
• Rijd de AG Bateco Oprolwagen naar de gewenste baan (Taraflex Bateco Afdekvloer) 
• Zet AG Bateco Oprolwagen aan het begin van de baan (Taraflex Bateco Afdekvloer) 
• Zet de geleidingsbeugel open en plaats het begin van de baan over de eerste roller 
• Steek de baan tussen de tweede roller en de stabilisatie stang 
• Sluit de geleidingsbeugel 
• Trek nu de baan naar de kunststof oprolbuis 
• Plak de baan (via de onderzijde van de rol) in het midden van de rol vast 
• Begin nu langzaam met het oprollen van de baan 
• Wanneer u aan het einde bent plakt u de rol op drie plaatsen vast 

 
Stap 3: 
 

• Pak nu de AG Bateco Transportwagen 
• Zet de valbeveiliging weer open. 
• Kantel de AG Bateco Transportwagen met de schep onder de rol 
• Til nu de rol (inclusief adatpers) uit de AG Bateco Oprolwagen 
• Breng de rol naar de gewenste plaats 
• Kantel de AG Bateco Transportwagen voorover en laat de rol voorzichtig op de grond rollen 

 
Herhaal deze 3 stappen totdat de rollen allemaal opgerold zijn. 
 
Zet de rollen bij voorkeur in een veilige ruimte in het speciale Secure Systeem zodat de rollen niet om 
kunnen vallen. Zo voorkomt u ongelukken. 
 
 
Kijk voor meer informatie naar de bijgevoegde foto’s met uitleg.  
 
 
 
 



 
Bijbehorende adapters (2 stuks) 

 
 
 
 
 
AG Bateco Oprolwagen 

 
Open valbeveiliging 

 
Gesloten valbeveiliging 

 
Open geleidingsbeugel 

 
Gesloten geleidingsbeugel 

 
Baan over eerste roller en tussen de tweede roller 
en de stabilisatie stang 

 
Gesloten geleidingsbeugel 

 
Aansprakelijkheid 
Producten van A.G. van den Heuvel Trading & Services bewijzen hun indrukwekkende kwaliteit dag in, dag uit in veeleisende omstandigheden en worden regelmatig onderworpen aan strenge 
controles. Alle technische informatie en gegevens zoals benoemd worden verschaft op basis van onze praktijkervaring. Zij worden als gemiddelden waarden beschouwd en zijn niet geschikt 
voor specificatie. Daarom kan A.G. van den Heuvel Trading & Services geen garanties geven, expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot enige impliciete garantie van 
verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is verantwoordelijk voor het bepalen of het product van A.G. van den Heuvel Trading & Services geschikt is voor een 
bepaald doel en geschikt is voor de wijze van toepassing door de gebruiker. Als u twijfelt, neem dan contact op met onze klantenservice afdeling. 
 
Alle verkopen, diensten en leveringen geschieden volgens onze "Algemene Voorwaarden" en kunt u downloaden via onze website of per mail opvragen. 


