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1. Uwagi ogólne
Niniejsza instrukcja zawiera opis monta u, demonta u i u ytkowania aluminiowych ru-
chomych rusztowa  roboczych systemu STABILO. W instrukcji zawarte s  wymagania
dotycz ce bezpiecze stwa, dlatego przed przyst pieniem do monta u lub u ytkowania
nale y j  dok adnie przeczyta .

Rusztowania systemu STABILO s  wznoszone z gotowych elementów i mog  by  uzu-
pe niane ró nymi akcesoriami. Niniejsza instrukcja opisuje wszystkie modu y, a wi c te
akcesoria dost pne opcjonalnie, które nie s  dostarczane w standardowych pakietach.

W niektórych przypadkach jest jednak konieczne , ze wzgl dów bezpiecze stwa, uzupe -
nienie rusztowania o takie akcesoria ( np. ci arki balastowe). Prosimy przeczyta  niniej-
sz  instrukcj , by dowiedzie  si , kiedy te akcesoria s  konieczne.

W przypadku pyta  dotycz cych monta u, demonta u lub u ytkowania rusztowania nale-
y zwróci  si  do swojego dostawcy.

1.1 ZAKRES ODPOWIEDZIALNO CI U YTKOWNIKA

ytkownik rusztowania roboczego musi na w asn  odpowiedzialno  zadba  o to, aby:

-jego personel by  poinformowany o tre ci tej instrukcji i zawartych w niej wymaga-
niach dotycz cych bezpiecze stwa , potencjalnych zagro eniach oraz by przestrzega
przepisów,

-przestrzegane by y krajowe i lokalne przepisy dotycz ce u ytkowania rusztowa ,

-rusztowanie robocze u ytkowane by o zgodnie z przeznaczeniem,

-niniejsza instrukcja by a dost pna na miejscu monta u, demonta u i u ytkowania rusz-
towania.
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1.2 PRODUCENT

Opisywanego w niniejszej instrukcji systemu rusztowa :

Producentem jest firma: Dystrybutorem jest firma:
KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG
Industriegebiet Altenburg
D 36304 Alsfeld
Telefon: 0 66 31 / 795-0
Telefax: 0 66 31 / 795-139

EUROTECH TNTiP
46-030 Murów, ul. Wolno ci 33
Telefon: 0 77 427 02 82
Telefax: 0 77 421 48 84
www.eurotech.opole.pl

1.3 OBOWI ZUJ CE NORMY, KLASA RUSZTOWANIA
Aluminiowe ruchome rusztowanie robocze serii STABILO System odpowiada normie EN
1004.

1.4 GWARANCJA

Dok adna tre  gwarancji zawarta jest w warunkach sprzeda y i dostawy wydawanych
przez dostawc . Okres gwarancji producenta na wady materia owe trwa 3 lata od daty
sprzeda y danej cz ci. Producent zastrzega sobie prawo wyboru, czy wadliwa cz

dzie naprawiona, czy te  wymieniona. W przypadku roszcze  gwarancyjnych zwi za-
nych z dokumentacj  miarodajna jest instrukcja monta u i u ytkowania obowi zuj ca w
dniu sprzeda y. Roszczenie gwarancyjne jest wy czone, je eli szkoda powsta a z jednego
lub wielu spo ród nast puj cych powodów:

-nieznajomo  lub nieprzestrzeganie instrukcji monta u i u ytkowania, w szczególno ci
postanowie  dotycz cych bezpiecze stwa, wskaza  o u ytkowaniu zgodnym i nie-
zgodnym z przeznaczeniem, o konserwacji , monta u i demonta u,

- obs uga przez niewykwalifikowany lub niewystarczaj co pouczony personel,

-zastosowanie nieoryginalnych cz ci zamiennych lub akcesoriów.
-zastosowanie uszkodzonych lub wadliwych elementów konstrukcji,

http://www.eurotech.opole.pl
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-zwi kszenie wysoko ci roboczej poprzez zastosowanie drabin, skrzy  lub innych
przedmiotów.

1.5 PRAWA AUTORSKIE

Wszystkie prawa dotycz ce niniejszej instrukcji przys uguj  producentowi. Ka dy sposób
jej powielania, równie  pojedynczych fragmentów, jest dozwolony jedynie za zgod  pro-
ducenta.

1.6 DATA WYDANIA

Dat  wydania niniejszej instrukcji monta u i u ytkowania jest 15.11.2006.

2. Dane produktu

2.1 U YTKOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

Wymienione w niniejszej instrukcji monta u i u ytkowania przesuwne rusztowania robo-
cze mog  by  stosowane zgodnie z przepisami normy EN 1004 oraz przek adem modelu
podanym w punkcie 5.

Aluminiowe ruchome rusztowanie robocze serii STABILO System jest rusztowaniem
jezdnym ( ruchomy pomost roboczy).

Rusztowanie spe nia wymogi stawiane grupie rusztowa  3 (200 kg/m2 powierzchni pomo-
stów). Max dopuszczalne obci enie zale y od modelu rusztowania i musi by  równo-
miernie roz one. Praca mo e przebiega  zawsze na jednym pomo cie powierzchnio-
wym. Wchodzenie na pomost odbywa si  jedynie od rodka.

Maksymalna wysoko  pomostu wynosi 12 m w pomieszczeniach zamkni tych ze
wszystkich stron i 8 m na otwartej przestrzeni.

Rusztowanie mo na stawia  tylko na powierzchni, która jest wystarczaj co no na i równa.
Ustawienie nale y sprawdzi  w kierunku pionowym i poziomym za pomoc  poziomicy.
Maksymalne dopuszczalne odchylenie wynosi 1 %.
Rusztowania o niezmienialnej wysoko ci mo na poziomowa  poprzez pod enie mate-
ria u odpornego na po lizg i amanie.
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Przed rozpocz ciem u ytkowania nale y upewni  si , czy zastosowano wszystkie rodki
bezpiecze stwa i czy rusztowanie zosta o zmontowane zgodnie z instrukcj  monta u i

ytkowania. Rusztowanie nale y zabezpieczy  przed wywróceniem za pomoc  balastu
lub kotwienia.

2.2 U YTKOWANIE NIEZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

Rusztowanie robocze mo e by  u ytkowane jedynie zgodnie z przeznaczeniem opisanym
w punkcie 2.1. Niezgodne z przeznaczeniem jest:

-Umieszczanie pomostu pomi dzy ruchomym rusztowaniem a budynkiem lub inn
konstrukcj ,

czenie kilku rusztowa  ruchomych w jedno rusztowanie powierzchniowe,

-u ytkowanie rusztowania jako schodów w celu wej cia na inne rusztowania,

-umieszczanie i u ywanie na rusztowaniu wci garek i innych urz dze  transporto-
wych.

3. Postanowienia dotycz ce bezpiecze stwa

3.1 OBOWI ZUJ CE PRZEPISY

W zakresie monta u, demonta u, bezpiecze stwa pozycji stoj cej na rusztowaniu oraz
zastosowania rusztowania obowi zuje norma EN 1004.

W Polsce obowi zuj cymi przepisami w zakresie BHP przy monta u i u ytkowaniu rusz-
towania s :
- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze -
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz.
401)
- Rozporz dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 30 wrze nia
2003r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie minimalnych wymaga  dotycz cych bez-
piecze stwa i higieny pracy w zakresie u ytkowania maszyn przez pracowników podczas
pracy (Dz. U. Nr 178, poz. 1745)
- Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia 1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy. (Dz.U. nr 129 z dnia 23 pa dziernika
1997 r poz 844).
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3.2 POSTANOWIENIA DOTYCZ CE BEZPIECZE STWA PODCZAS MONTA U I U YT-
KOWANIA RUSZTOWANIA

- Monta  i u ytkowanie rusztowania dopuszczalne s  jedynie na p askim, poziomym i
dostatecznie no nym pod u.

- Monta  i u ytkowanie rusztowania dopuszczalne s  jedynie na p askim, poziomym i
dostatecznie no nym pod u.

-Przed rozpocz ciem u ytkowania nale y zablokowa  rolki jezdne.

-W tym samym czasie dopuszczalna jest praca jedynie na jednym pomo cie.

-Zabronione jest skakanie na pomo cie.

-Zabronione jest wychylanie si  poza rusztowanie oraz opieranie o st enia.

-U ytkowanie rusztowania dopuszczalne jest przy sile wiatru do 6 stopni. Przy wy -
szej sile wiatru nale y rusztowanie zdemontowa , przesun  w miejsce chronione
przed wiatrem oraz zabezpieczy  przed wywróceniem si . Przekroczenie szóstego
stopnia si y wiatru mo na rozpozna  po wyra nie odczuwalnym utrudnieniu przy cho-
dzeniu.

-Rusztowania ruchome mog  by  u ytkowane jedynie z pe nym zabezpieczeniem bocz-
nym..

-Po zako czeniu prac rusztowanie nale y zakotwi  i zabezpieczy  przed dost pem
osób trzecich lub zdemontowa .

-Przy pomostach po rednich nale y zamontowa  zabezpieczenia boczne , a przy pomo-
stach roboczych zabezpieczenia boczne z burtami.

-Przy u ytkowaniu na zewn trz budynków nale y w miar  mo liwo ci po czy  ruszto-
wanie ze sta  konstrukcj .

-Stabilizatory i ci arki balastowe nale y zamontowa  zgodnie z niniejsz  instruk-
cj  monta u i u ytkowania.

-Narz dzia i materia y mo na wnosi  na rusztowanie, przy czym nale y koniecznie
zwróci  uwag  na ich ci ar, aby nie przeci  pomostu.
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-Wchodzenie na pomost roboczy rusztowania i schodzenie z niego dozwolone jest jedynie
po ramach pionowych od strony wewn trznej rusztowania.

3.3 POSTANOWIENIA DOTYCZ CE BEZPIECZE STWA PRZY PRZESUWANIU RUSZ-
TOWANIA

-Podczas przesuwania rusztowania na pomostach nie mog  si  znajdowa adne osoby
ani adne materia y.

-Rusztowanie robocze mo na przesuwa  jedynie r cznie po powierzchni twardej, równej
i wolnej od przeszkód.

-Tempo przesuwania nie mo e przekroczy  pr dko ci osoby id cej zwyk ym krokiem.

-Przesuni cie mo e nast pi  tylko wzd  lub w poprzek.
-Powierzchnia, po której b dzie przesuwane rusztowanie, musi by  w stanie unie  jego

ci ar.

-Zabronione jest podnoszenie lub podczepianie rusztowania.

-Rusztowanie wolno przesuwa  przy sile wiatru nie przekraczaj cej 60 ( * rozpoznawal-
nej po wyra nie odczuwalnym utrudnieniu przy chodzeniu)

-Przed rozpocz ciem u ytkowania nale y sprawdzi , czy podj to wszystkie dzia ania
zapobiegaj ce samoistnemu przesuni ciu si  rusztowania, np. poprzez zahamowanie
kó  jezdnych.

3.4 ZACHOWANIE PRZY PRACACH NA RUSZTOWANIU W POBLI U URZ DZE
ELEKTRYCZNYCH

Przed rozpocz ciem prac na rusztowaniu w pobli u urz dze  elektrycznych nale y upew-
ni  si , e:
- urz dzenie od czone jest od sieci
- urz dzenie zabezpieczone jest przed samoistnym w czeniem si
- stwierdzono brak napi cia
- urz dzenie jest uziemione i zabezpieczone przed zwarciem
- elementy b ce pod napi ciem i stoj ce w pobli u s  przykryte i nie maj  stycz-

no ci z rusztowaniem.
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3.5 PRACE W POBLI U SIECI ELEKTRYCZNYCH

Przy pracach na rusztowaniu w pobli u sieci elektrycznych nale y przestrzega  poni -
szych odleg ci; s  one tak obliczone, by przy ko ysaniu si  linii energetycznych nie
dosz o do dotkni cia oraz aby osoba pracuj ca na rusztowaniu mia a swobod  ruchów.

- Odleg  1 m przy napi ciu znamionowym do 1000 V
- Odleg  3 m przy napi ciu znamionowym od 1 kV do 110 kV
- Odleg  4 m przy napi ciu znamionowym od 110 kV do 220 kV
- Odleg  5 m przy napi ciu znamionowym od 200 kV do 380 kV
- Odleg ci wg VDE 0105-100.

W przypadku, gdy powy sze odleg ci nie mog  by  zachowane, nale y po konsulta-
cjach z w cicielem lub administratorem sieci od czy  od napi cia i zabezpieczy  przed
ponownym w czeniem si .

3.6 OBOWI ZUJ CE WSKAZÓWKI DOTYCZ CE BEZPIECZE STWA

Do monta u, kontroli i u ytkowania opisanego tutaj rusztowania obowi zuj  równie
przepisy:

- instrukcji BGR 165 „zasady bezpiecze stwa w budowie rusztowa  – Cz  ogólna”,
- instrukcji BGR 172 „zasady bezpiecze stwa w budowie rusztowa  – Rusztowania”.

Dla zastosowania urz dze  elektrycznych na opisanym tutaj rusztowaniu obowi zuj
przepisy BGR 165 i BGR 594 „ Zasady bezpiecze stwa dla zastosowania elektrycznych
rodków eksploatacyjnych przy podwy szonym zagro eniu elektrycznym”.

4. Monta

4.1 UWAGI OGÓLNE

Monta  rusztowania mo na przeprowadzi  dopiero po przeczytaniu wszystkich wskazó-
wek dotycz cych danych produktu ( rozdzia  2) oraz postanowie  dotycz cych bezpie-
cze stwa ( rozdzia  3). W monta u i demonta u rusztowania musz  bra  udzia  przynajm-
niej 2 osoby. Przed rozpocz ciem monta u nale y upewni  si , czy wszystkie potrzebne
do monta u elementy konstrukcji oraz narz dzia s  na miejscu oraz czy elementy kon-
strukcji nie s  uszkodzone. Nale y u ywa  jedynie oryginalnych elementów wed ug
wskazówek producenta.



10

WSKAZÓWKA DO U YWANIA INSTRUKCJI MONTA U

Niniejsza instrukcja opisuje monta  rozmaitych wariantów rusztowania serii STABILO
System. Przed monta em nale y przeczyta  ca  instrukcj  monta u i zwróci  uwag  na
ró nice w poszczególnych wariantach. Sposób prowadzenia st  uko nych pokazuj
rysunki na stronie 23.

W zale no ci od wysoko ci zawieszenia najwy szego pomostu, do zwi kszenia stabilno-
ci rusztowania konieczne s  ci arki balastowe lub podpory. Odpowiednie wskazówki

znajduj  si  w ko cowym rozdziale tej instrukcji.
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WSKAZÓWKI DOTYCZ CE BEZPIECZE STWA

Wszystkie po czenia wtykowe   Wszystkie st enia poziome
nale y zabezpieczy  zawleczkami. i uko ne oraz pomosty nale y za-

bezpieczy  zestawami zabezpiecza-
cymi.

UWAGA

Hamulce kó ek
jezdnych mog  by

zwalniane wy cznie w
w czasie przesuwania

rusztowania.

Kó ko jezdne zablokowane   Kó ko jezdne nie zablokowane
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Oznakowanie

Etykieta znajduje si  na ramie pionowej rusztowa
 systemu STABILO
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4.2 Opis elementów wyposa enia rusztowania

1. Rama pionowa 2m
2. Rama pionowa 1m
3. Pomost z klap
4. St enie uko ne
5. St enie poziome
6. Por cz podwójna
7. Burta pod na
8. Burta poprzeczna
9. Stabilizator jezdny
10. Kó ko jezdne
12. Ci arek balastowy
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4.3  Budowa rusztowania

Krok 1
Podstaw  rusztowania montujemy w zale no ci
od wysoko ci (patrz rys 1, rys 2)

Rys. 1. Podstawa rusztowania
 o wysoko ci do1m

Rys.2. Podstawa rusztowania o wysoko ci
ponad 1m
.
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Krok 2
Montuj c rusztowania o wysoko ci pomostu do 1m (warianty 72 004,
73 004 i 74 004) najpierw zak adamy kó ka jezdne wprost do ram
pionowych (patrz rys 3).

Rys. 3. Monta  kó ek jezdnych w rusztowaniach o wysoko ci do 1m

Krok 3
Monta  podstawy rusztowa  wysoko ci powy ej 1 m

- Kó ka jezdne czymy ze stabilizatorami (patrz rys 4).
- Za pomoc rub motylkowych, które s  przy kó kach jezdnych, zabezpieczamy

ko a przed wysuni ciem (rys 5).

Rys. 4. Monta  kó  jezdnych Rys.5. Zabezpieczenie kó  jezdnych
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Krok 4
Na czopy zamontowanego stabilizatora
nak adamy ram  pionow  i zak adamy
zawleczki (rys 6)

Rys.6. Monta  ramy pionowej

Krok 5
Po za eniu ram pionowych czymy obie cz ci za pomoc  dwóch st  poziomych
nak adanych na dolne szczeble (patrz rys 7).

Rys.7. Zamontowanie dwóch st  poziomych
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Krok 6
Nast pnie z jednej strony rusztowania za-

adamy st enie uko ne na dolnym szcze-
blu ramy pionowej, a na przeciwnej ramie
na górnym szczeblu. (patrz rys 8).

Rys.8. Monta  st enia pionowego

Krok 7
Zablokowa  ko a za pomoc  d wigni „STOP”. W zale no ci od wariantu, nale y zamon-
towa  odpowiedni  liczb  ci arków balastowych, zgodnie z tabel  balastow  (strona 21-
22). Ci arki balastowe zak adamy na pionowe rury stabilizatorów (rys 9).

Rys.9. Za enie obci ników balastowych
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Krok 8
Pomosty robocze montowane s  zawsze na ostatnich górnych szczeblach dwumetrowych
ram pionowych (rusztowania o wysoko ci pomostu 2,4; 4,4m) lub 4 szczeblach licz c od
do u ramy (rusztowania o wysoko ci pomostu 3,4m;).

Ka dy pomost roboczy musi by  zabezpieczony za pomoc  por czy i burt. W przy-
padku rusztowa  o wysoko ci 2,4 m i 4,4m, przed monta em por czy konieczne jest
zamontowanie ram pionowych wysoko ci 1,0 m.

Wy sze kondygnacje ze wzgl dów bezpiecze stwa musz  montowa  2 osoby. Przy mon-
ta u rusztowa , których wysoko  przekracza 2 m, nale y wykorzystywa  deski o grubo-
ci 5 cm i szeroko ci 25 cm jako dodatkowe pomosty monta owe, z których odbywa si

monta  ram i pomostów wy szych kondygnacji. Ramy pionowe st  za pomoc  st e-
nia uko nego. St enia nale y montowa  zgodnie ze szkicami monta owymi rusztowania
(strona 23). Zamontowa  pomost roboczy jak na poni szym zdj ciu.

Rys. 10. Zabezpieczenie pomostu roboczego
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4.4 MONTA  UCHWYTÓW RUSZTOWANIA

Przy zastosowaniu jako rusztowanie cienne, mo na je wyposa  w czniki kotwi ce ze
sprz ami i zamocowa  na cianie. S y to wy cznie do stabilizacji rusztowania.

ycie l czników rusztowania w adnym wypadku nie zast puje zastosowania
przepisowych ci arków balastuj cych i podpór (patrz strona 21 - 22).

Do zakotwienia w cianie nale y u rub pier cieniowych o rednicy 12 mm. Rozmiar
ko ków zale y od w asno ci pod a.

Zamocowanie ciennego
cznika kotwi cego

- przyk adowa ilustracja-

Uchwyt rusztowania ze
rub  pier cieniow

Przy zastosowaniu dystansowych czników kotwi cych nale y
zwróci  uwag  na to, aby by y one rozmieszczone zawsze pod
najwy szym pomostem.
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4.5 BALASTOWANIE RUSZTOWANIA.

Balastowanie stabilizatora

Wolnostoj ce rusztowania musz  by  obci ona na stabilizatorach ci arkami
balastowymi, które gwarantuj  bezpieczne i stabilne ustawienie. Ilo  ci arków
jest zale na od wysoko ci rusztowania i jest podana z nast puj cych tabel
(strona 21 - 22).
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Balastowanie - zastosowanie w zamkni tym pomieszczeniu

Balastowanie, STABILO 100- d ugo  2,00 m, szeroko  0,75 m;

Wys. w m

Rusztowanie
po rodku

stabilizatorów

A B C D
2,4 0 0 0 0
3,4 1 1 1 1
4,4 2 2 2 2

Powy sza tabela przedstawia liczb  ci arków balastowych na stabilizatorach jezdnych
rusztowania. Przyk ad: Rusztowanie po rodku na stabilizatorach jezdnych bez podpory,
wys. do pomostu 4,40 m, co oznacza: na ka dy uchwyt balastu ( cznie 4 sztuki - ozna-
kowane A, B, C, i D) nale y u  2 ci arki po 10 kg.

Balastowanie, STABILO 000- d ugo  2,50 m, szeroko  0,75 m;

Wys.w m

Rusztowanie
po rodku

stabilizatorów

A B C D
2,4 0 0 0 0
3,4 1 1 1 1
4,4 2 2 2 2



22

Balastowanie - zastosowanie na otwartej przestrzenii

Balastowanie, STABILO 100- d ugo  2,00 m, szeroko  0,75 m;

Wys.
w m

Rusztowanie
po rodku

stabilizatorów

A B C D
2,4 0 0 0 0
3,4 1 1 1 1
4,4 2 2 2 2

Powy sza tabela przedstawia liczb  ci arków balastowych na stabilizatorach jezdnych
rusztowania. Przyk ad: Rusztowanie po rodku na stabilizatorach jezdnych bez podpory,
wys. do pomostu 4,40 m, co oznacza: na ka dy uchwyt balastu ( cznie 4 sztuki - oznako-
wane A, B, C, i D) nale y u  2 ci arki po 10 kg.

Balastowanie, STABILO 000- d ugo  2,50 m, szeroko  0,75 m;

Wys.
w m

Rusztowanie
po rodku

stabilizatorów

A B C D
2,4 0 0 0 0
3,4 1 1 1 1
4,4 2 2 2 2
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5 Przegl d modeli

1,0 m 2,4 m 3,4 m 4,4 m
Wysoko  pomostu

Wysoko  robocza rusztowania

A1 – wysoko  pomostu (wysoko  rusztowania)
A2 – wysoko  konstrukcji rusztowania

A2 = A1+1,0m
B – wysoko  robocza

B = A1+2m



24

6 Dane techniczne

Lista elementów, rusztowanie jezdne STABILO 000 - d ugo
2,00 m, szeroko  0,75 m

Numer artyku u 730046 730053 730060 730077

Wys.robocza 3,2 m 4,40 m 5,40 m 6,40 m

Wys.rusztowania 2,20 m 3,40 m 4,4 m 5,40 m

Wys. pomostu 1,20 m 2,40 m 3,4 m 4,40 m

Art. nr Opis Sztuk Sztuk Sztuk Sztuk Ci ar
w kg

705167 Rama pionowa 2x0,75m 2 2 3 4 7,2

705174 Rama pionowa 1x0,75m 2 2 2 3,7

701213 Pomost z klap  2,0 1 1 2 14,0

701251 Pomost bez klapy 2,0 m 1 14,0

702852 St enie uko ne 2,0 m 1 2 2 2,0

702210 St enie poziome 2,0m 2 2 2 1,5

702517 Por cz podwójna 2,0 m 1 2 2 2 3,5

704207 Stabilizator jezdny 1,4m 2 2 2 4,0

703743 Burta poprzeczna 0,75 m 2 2 2 2,0

703712 Burta pod na 2,0 m 2 2 2 4,0

704115
Rolka jezdna

ø 200 mm
bez regul. wysoko ci

4 4 4 4 4,0

704405 Zawleczka 8 12 14 16 0,1

Ci ar ca kowity
w kg

48,70 85,00 94,40 115,80
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Lista elementów, rusztowanie jezdne STABILO 000 - d ugo
2,50 m, szeroko  0,75 m

Numer artyku u 740045 740052 740069 740076

Wys.robocza 3,2 m 4,40 m 5,40 m 6,40 m

Wys.rusztowania 2,20 m 3,40 m 4,4 m 5,40 m

Wys. pomostu 1,20 m 2,40 m 3,4 m 4,40 m

Art. nr Opis Sztuk Sztuk Sztuk Sztuk Ci ar
w kg

705167 Rama pionowa 2m 2 2  3 4 7,2

705174 Rama pionowa 1m 2  2 2 3,7

701220 Pomost z klap 1  1 2 17,0

701268 Pomost bez klap 1 17,0

702845 St enie uko ne 1  2 2 3,2

702203 St enie poziome 2  2 2 2,0

702500 Por cz podwójna 2  2 2 4,5

704009 Stabilizator jezdny 2  2 2 4,0

703743 Burta poprzeczna 2  2 2 2,0

703729 Burta pod na 2  2 2 5,0

704115
Rolka jezdna

ø 200 mm
bez regul. wysoko ci

4 4  4 4 4,0

704405 Zawleczka 8 12 14 1622 0,1

Ci ar ca kowity
w kg

52,70 94,20 104,80 129,20

Akcesoria

Art. nr Opis Ci ar
( k g
)

706256 cznik kotwi cy 1,2 m 6,9

706263 cznik kotwi cy 1,5 m 8,4

708007 cze krzy owe 1,2

704306 Ci arek balastowy 10,0
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7 Demonta  rusztowania
Wszystkie rusztowania demontuje si  w odwrotnej kolejno ci wg odpowiedniego opisu monta u.

8 Konserwacja
Przed rozpocz ciem monta u nale y sprawdzi , czy aden z elementów rusztowania nie jest uszko-
dzony - cz ci uszkodzone nale y wymieni , przy czym dopuszczalne s  tylko oryginalne cz ci
zamienne.

Poprzez kontrol  wyrywkow  nale y sprawdzi , czy nity i pozosta e materia y nie s  porysowane.
Elementy rusztowania nie mog  wykazywa adnych deformacji lub wgniece . Nale y równie
koniecznie zwróci  uwag  na nienaganne funkcjonowanie takich elementów, jak trzpienie, rolki
jezdne itp.

Przed ka dym monta em nale y sprawdzi  nast puj ce elementy:

-ram  podstawow , sk adan , pionow , poprzecznic  jezdn  pod k tem odkszta ce , zgniece  i
kni

– podpor  sko  i por cz pod k tem odkszta ce , zgniece  i p kni  oraz dzia ania zabezpiecze
– pomosty robocze pod k tem odkszta ce , zgniece  i p kni  oraz dzia ania zabezpiecze  stanu
powierzchni drewnianej otworu do wchodzenia pod k tem dzia ania
– stan desek burtowych z drewna pod k tem p kni
– rolki kieruj ce Lekkie obracanie si  rolek i dzia anie hamulca pod k tem hamowania rolek i obro-
tu W przypadku rolek regulowanych – lekki obrót wrzeciona Sprawdzi  zabezpieczenia (przetyczki,
ruba motylkowa) na ramie pionowej lub poprzecznicy jezdnej

– zabezpieczenia przed podniesieniem pod k tem odkszta ce , zgniece  i p kni  oraz prawid owe-
go osadzenia

Nie wolno rzuca  elementami rusztowania, gdy  mog yby ulec uszkodzeniu.

Cz ci rusztowania nale y przechowywa  w taki sposób, aby nie uleg y one uszkodzeniu.

Pojedyncze elementy nale y przechowywa  na le co i chroni  je przed wp ywem zmiennych wa-
runków atmosferycznych.

W trakcie transportu cz ci rusztowania musz  by  u one w sposób zabezpieczaj cy przed uszko-
dzeniem poprzez przesuni cie si , zderzenie, upadek, itp.

Czyszczenie cz ci rusztowania nale y przeprowadzi  za pomoc  wody i rodków czyszcz cych
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dost pnych w handlu. Zabrudzenie farbami mo na usuwa  terpentyn .

Uwaga
rodki czyszcz ce nie mog  dosta  si  do gruntu. Zu yte rodki czyszcz ce nale y usun

zgodnie z obowi zuj cymi przepisami o ochronie rodowiska.


