
Plattformhöjd i meter: 1,0 1,8 2,7 3,5
Arbetshöjd i meter: 3 3,8 4,7 5,5

Vikbar stegramsektion 1 1 2 2
Vikbar skyddsräckesektion 1
Hjul med broms Ø125 mm 4 4 4 4
Plattform med lucka 1 1 1
Plattform utan lucka 1
Diagonalstag 1 2
Horisontalstag 3 3
Stödben, justerbart 4 4
Sparklistsats 1 1 1

-*/1**

1*/ 3**

* för ställning med max. höjd av 2 m(två meter), s k
hantverkarställning, är det enligt svensk godkännelse
tillåten att utelämna skyddsräcken och fotlist.

** enligt fabrikantens rådgivning för ännu ökad säkerhet.

5400Komponenter

Spannställning 5100 - 28 EN 1004 - 3 - 8/8

5100

Hantverkarställning 5400 EN 1004 - 3 - 4/4Bred spannställning 5200-28 EN 1004-3-8/12

Komponenter: Monteringsföljd

Bred spannställning 5500 EN 1004 - 3 - 8/12

Monteringsföljd
Plattformshöjd i meter: 1,0 1,8 3,8 5,8 7,8 9,8 11,8
Arbetshöjd i meter: 3,0 3,8 5,8 7,8 9,8 11,8 13,8

Vikbar stegramsektion bred 1 1 1 1 1 1 1
Stegram 135-28-7 2 4 6 8 10
Skyddsräcke 135-50-2 2 2 2 2 2

4 4 4 4 4
Hjul med broms Ø125 mm 4 4
Plattform med lucka
Plattform utan lucka
Horis. diag. stag
Diagonalstag 6 10 14 18 22
Horisontalstag
Stödben, justerbart 4 4 4 4 4
Sparklistsats 1 1 1 1 1

-*/2**

1*/2** 1*/2** 1*/2** 1*/4** 1*/4** 1*/6** 1*/6**

1*/-** 1*/-** 1*/-** 2*/-** 2*/-** 3*/-** 3*/-**

-*/4** 5 5*/7** 5*/7** 5*/9** 5*/9**

* minimum krav enligt svensk godkännelse

** enligt fabrikantens rådgivning för ännu ökad säkerhet.

Justerbart ben med hjul Ø200

Ballast vid användning av Fiber-Deck® platformar, se tabellen 1a + 1b

/

/
/

5500Komponenter5200Komponenter Monteringsföljd

/

/
/

Monteringsföljd
Plattformshöjd i meter: 2 4 6 8
Arbetshöjd i meter: 4 6 8 10

Stegram 75-28-7 2 4 6 8
Skyddsräcksram 75-50-2 2 2 2 2
Justerbart ben med hjul Ø200 4 4 4 4
Plattform med lucka 1 1 2 2
Diagonalstag 2 4 6 8
Horisontalstag 6 6
Stödben, justerbart 4 4 4
Sparklistsats 1 1 1

6*/8** 6*/8**

* minimum krav enligt svensk godkännelse

** enligt fabrikantens rådgivning för ännu ökad säkerhet.

Ballast vid användning av Fiber-Deck® platformar se tabellen 1a + 1b

1

2

3a

3c

3b

5

1

2

4

6

3a
3b

Vikbar stegramsektion

75-28-6 19 kg

75-28-3 12 kg

Plattform med lucka

Plattform utan lucka

Hjul med broms
Ø125 1,5 kg

Diagonalstag
185-28-21 2,0 kg

Horisontalstag
185-28-4 1,8 kg

Stödben, justerbart

Sparklistsats

Vikbar
skyddsräckesektion

Trä Fiber-Deck®

Trä Fiber-Deck®

185 14 kg 11 kg

185 14 kg 11 kg

Standard Lång
6 kg 6.5 kg

Trä Aluminium
185 9 kg 9 kg

Vikbar stegramsektion

Stegrams 7 pinnar

Skyddsräcke

Hjul med broms

Plattform med lucka

Plattform utan lucka

Horis. diag. stag

Diagonalstag

Horisontalstag

Stödben, justerbart

Sparklistsats

135-28-6 29 kg

135-28-7 11kg

135-50-2 4 kg

Ø125 1,5 kg

Ø200 6 kg

Trä Fiber-Deck®
185 14 kg 11 kg
245 19 kg 13 kg
305 23 kg 16 kg

Trä Fiber-Deck®
185 14 kg 11 kg
245 19 kg 13 kg
305 23 kg 16 kg

3,5 kg

185-28-2 2,0 kg
245-28-16 2,4 kg
305-28-22 3,2 kg

185-28-4 1,8 kg
245-28-6 2,2 kg
305-28-8 2,6 kg

Standard Lång
6 kg 6.5 kg

Trä Aluminium
185 11 kg 11 kg
245 16 kg 13 kg
305 18 kg 14 kg

Justerbart ben med hjul

Stegram
75-28-7 8 kg

Stegram
75-28-4 5 kg

Skyddsräcksram
75-50-2 3 kg

Plattform med lucka

Ø200 6 kg

Diagonalstag
185-28-21 2,0 kg
245-28-16 2,4 kg
305-28-22 3,2 kg

Horisontalstag
185-28-4 1,8 kg
245-28-6 2,2 kg
305-28-8 2,6 kg

Stödben justerbart

Sparklistsats

Trä
185 14 kg 11 kg
245 19 kg 13 kg
305 23 kg 16 kg

Justerbart ben med hjul

Standard Lång
6 kg 6.5 kg

Trä Aluminium
185 9 kg 9 kg
245 13 kg 11 kg
305 17 kg 13 kg

Fiber-Deck®

Stegram
135-28- 7 11 kg

Stegram
135-28-4 7 kg

Skyddsräcke
135-50-2 4 kg

Plattform med lucka

Plattform utan lucka

Ø200 6 kg

Diagonalstag
185-28-21 2,0 kg
245-28-16 2,4 kg
305-28-22 3,2 kg

Horisontalstag
185-28-4 1,8 kg
245-28-6 2,2 kg
305-28-8 2,6 kg

Stödben, justerbart

Sparklistsats

185 14 kg 11 kg
245 19 kg 13 kg
305 23 kg 16 kg

185 14 kg 11 kg
245 19 kg 13 kg
305 23 kg 16 kg

Justerbart ben med hjul

Standard Lång
6 kg 6.5 kg

Trä Aluminium
185 11 kg 11 kg
245 16 kg 13 kg
305 18 kg 14 kg

Trä Fiber-Deck®

Trä Fiber-Deck®

1

2

3

6

4

5

Under
monteringen

1x
2x 4

Under
monteringen

1x
2x

1

2

3

4

1x 2x

Under
monteringen

5

5

Under
monteringen

1x
2x
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1
m

1 cm

Plattformshöjd i meter: 2 4 6 8 10 12
Arbetshöjd i meter: 4 6 8 10 12 14

Stegram 135-28-7 2 4 6 8 10 12
Skyddsräcke 135-50-2 2 2 2 2 2 2

4 4 4 4 4 4
Plattform med lucka
Plattform utan lucka
Diagonalstag 4 8 12 16 20 24
Horisontalstag 6 6
Stödben, justerbart 4 4 4 4 4
Sparklistsats 1 1 1 1 1 1

Justerbart ben med hjul Ø200

1*/2** 1*/2** 1*/4** 1*/4** 1*/6** 1*/6**

1*/-** 1*/-** 2*/-** 2*/-** 3*/-** 3*/-**

6*/8** 6*/8**

* minimum krav enligt svensk godkännelse

** enligt fabrikantens rådgivning för ännu ökad säkerhet.

6*/10** 6*/10**

Ballast vid användning av Fiber-Deck® platformar, se tabellen 1a + 1b

Alla ställningar:
lutning max.1%

/ = Komponenttabeller utgår från 2 olika sätt att montera de olika
ställningar baserad på.

1) = Minimum krav av SP under några förutsättningar

2) = Enligt fabrikantens rådgivning för ännu ökad säkerhet



Brukaren svarar för att bruksanvisningen vid montering och användning finns på arbetsplatsen, detta gäller också för den som håller tillsyn på arbetet. 
 

1. 

Standard stabiliser art no. 305600 / 305611
Platformhoogte (m): 5100 5200
Platformheight (m): 185 245 305 185 245 305
Plattformhöhe (m): Ballast/Stability weight/Poids de lestage/
Plattformshöjd (m): kg. kg. kg. kg. kg. kg.
Hauteur du plancher (m):
binnen/indoors 2 0 0 0 0 0 0
buiten/outdoors *2 0 0 0 0 0 0
binnen/indoors 4 0 0 0 0 0 0
buiten/outdoors *4 0 0 0 0 0 0
binnen/indoors 6 0 0 0 0 0 0
buiten/outdoors *6 0 0 0 0 0 0
binnen/indoors 8 0 0 0 0 0 0
buiten/outdoors *8 60 30 50 100 20 0
binnen/indoors 10 0 0 0
buiten/outdoors *10
binnen/indoors 12 0 0 0
buiten/outdoors *12
* = utomhus / à l'èxtérieur / im Freien 

Tabel 1a

Giant stabiliser art no. 305612
Platformhoogte (m): 5100 5200
Platformheight (m): 185 245 305 185 245 305
Plattformhöhe (m): Ballast/Stability weight/Poids de lestage/
Plattformshöjd (m): kg. kg. kg. kg. kg. kg.
Hauteur du plancher (m):
binnen/indoors 2 0 0 0 0 0 0
buiten/outdoors *2 0 0 0 0 0 0
binnen/indoors 4 0 0 0 0 0 0
buiten/outdoors *4 0 0 0 0 0 0
binnen/indoors 6 0 0 0 0 0 0
buiten/outdoors *6 0 0 0 0 0 0
binnen/indoors 8 0 0 0 0 0 0
buiten/outdoors *8 30 0 0 60 0 0
binnen/indoors 10 0 0 0
buiten/outdoors *10
binnen/indoors 12 0 0 0
buiten/outdoors *12
* = utomhus / à l'èxtérieur / im Freien 

Tabel 1b

Användning  

Rullställning: Max. plattformhöjd  inomhus: Max. plattformhöjd utomhus: 
5100 6 m                                              

8 m  
   8 m + ballast 2 x 20kg 
(+ ballast vid användning av lättvikt Fiber-

Deck ® plattformar, se tabell 1a,b) 

5200/5500 12 m    8 m (+ ballast vid användning av lättvikt 
Fiber-Deck ® plattformar, se tabell 
1a,b) 

5400 3,5 m 3,5 m 
 

2. Högsta tillåtna plattformsbelastning: 250 kg/plattform eller 750 kg/ställning. Lastklass 3. enligt 
SS-HD 1004. Endast ett ställningsplan får belastas. 

3. Rullställningen får endast användas på jämna och horisontella underlag med god bärighet. 
4. Rullställningen får endast användas vid vindhastigheter mindre än 13,8 m/sek. Vinden är frisk 

och känns igen på att stora trädgrenar sätts i rörelse och att det viner i telefontrådar. 

5. Rullställningen får inte hängas, lyftas eller hissas upp (förflyttning med hjälp av hissanordning). 
6. Om ställningen skall användas på annat sätt än ovan - v.g. kontakta tillverkaren (WIBE Stegar 

AB). 
 

Montering  
1. Före montering skall följande punkter beaktas: 

− Kvaliteten på underlaget: att det är horisontellt, att det är jämt, att det har god bärighet. 

− Hinder: att det inte finns hinder i närheten vid montering och användning av ställningen (exem-
pelvis elektriska ledningar). 

− Väder: att vinden inte får vara kraftig. 

− Säkerhet: att alla ingående delar finns på plats, att skadade eller felaktiga delar inte får använ-
das. 

2. Minst 2 personer måste hjälpas åt vid montering av rullställningen. Dessa personer måste ha god 
kunskap om och erfarenhet av ställningsmontage. 

3. Vid montering skall samtliga delar ingående i sammanställningslistan användas. Efter fullbordad 
montering måste kontroll ske att ställningen står stadigt och horisontellt. 

4. Med hänsyn till användning av ramar med 1 t.o.m. 4 pinnar gällar att endast 1 ram på varje sida 
samtidigt får användas i samma rullställning. 

 

Monteringsföljd 

Hantverkarställningar 

1a.   Använd till hantverkarställning 5400 och 5500  bred hantverkarställning hjul med broms Ø 125. 
Skjut in hjul i ställningens vikbare bottensektion och lås med låspinnan som finns på vikbare 
delen.  

1b. Vik upp vikbare ramen 5500 och drag ut de teleskopiska delar till önskad längd och lås.  
1c. Monter 1 plattform (5400) eller två plattformer  (5500). Härmed är hantverkarställningen med 

plattformhöjd < 1 meter bruksfärdig. 

1d. Se till att bromserna på alla hjul är låst.  
2. Hantverkarställningen 5400 kann monteras till större höjd nu: 

− Montera 1 horisontalstag underst i ställningen mellan vertikalramarna på motsatt sida om 
den sammanhållande konstruktionen. 

− För plattformhöjd 1,80 m: montera en kort vikbar ram (3 pinnar) och två horisontalstag som 
skyddsräck, samt sparklist. 

− För plattformhöjd 2,70 m: montera 4 stödben, 1 diagonalstag och en lång vikbar stegram       
(6 pinnar) av vilka det bruks 3 pinnar till skyddsräcke tillsammans med 2 horisontalstag. 
Komplettera med sparklist.  

− För plattformhöjd 3,50 m: montera ytterligare 1 diagonalstag och en kort vikbar ste-
gram         (3 pinnar) till. 

3. För att fortsätta med den breda hantverkarställningen 5500 som basissektion till rullställning 
5200 monteras 1 horisontalstag och två diagonalstag och tar man hjul med ben och broms 
Ø200 istället av de hjul Ø125 med broms som inte är justerbar. Den breda hantverkarställnin-
gen nu är färdig som basissektion till rullställning 5200 och monteras vidare som rullställning 
5200 (Rullställningar 4).  

Rullställningar 
1. Använd hjul med ben och broms Ø 200 till serie 5100, 5200 och 5500 som basssektion till 

5200. Skjut in de justerbara benen (med hjul) i ställningens två nedersta stegramar och lås. 
2. 5100 och 5200: Montera två horisontalstag mellan dessa två stegramar så nära  vertikalrören 

som möjligt. Se till att klorna greppar ordentligt runt rören och att låsningen fungerar.  
3. Montera diagonalstag med korsande riktningar: till 5100 2 st.(1 kors av 2 diagonaler på var sin 

sida)) och 5200 4st (2 kors av 2 diagonaler, ett kors på vardera sida). Alla stag skall monteras 
enligt bruksanvisningen eller så nära vertikalrören som möjligt. Om plattformhöjden är över 6 
m rekommenderas 1 horisontal/diagonalstag i nedersta sektionen.  

4. Montera 1 plattform med lucka. 

5. Kontrollera att bromserna på alla hjul är dragen innan monteringen fortsätts.  
6. Kontrollera att ställningen står vertikalt och korrigera efter behov med de justeringsmuttrar 

som finns på de justerbara benen. 
7. Stödben skall alltid användas när sådana föreskrivs. Stödben måste alltid användas om 

plattformen är placerad på 2,2 m höjd eller högre. Vid mindre höjd finns inga krav på stödben , 
men det rekommenderas även här när stora horisontala krafter förekommer. Klämbygeln skall 
vara placerad så nära anslutningen av diagonalstagen som möjligt och direkt under stegpin-
nan. Vinkeln mellan stödben och ställningens längd måste vara ca: 60o. För serie 5200 med 
längd 1,85m gäller en vinkel av 45o. Kör varje stödben ut till ändan kommer till marken och lås. 
Lås klammerkopplingen och kontrollera om förbindelsen är solid. 

8. Montera nästa sektion -5100 med två stegramar och två diagonalstag -5200 med två ste-
gramar och fyra diagonalstag.  Stegramarna kopplas samman och låses med låspinnen som 
finns förmonterad på ramen.  

9. Montera därefter en plattform (5100 med lucka) i sektionens övre del. Sedan flyttas den andra 
plattformen nedifrån och uppåt. Det är praktisk (5200/5500) att montera mellanplattformar tur-
vis till vänster och till höger sida för att underlätta monteringsarbetet. (Fabrikanten råder att 
montera över varje mellanplattform på båda sidor minst 1 horisontalstag som skyddsräck). 

10. Montera övriga sektioner i samma ordning som angivits härovan men inte förrän att de förra 
har blivit komplett monterad.      

Krav med hänsyn till ballast: det skall användes fast material som exempelvis stål eller 
betong.Fördela ballasten likvärdig mellan de två nedersta stegramar. 

11a Plattformens mellanrum i höjd får inte vara större än 4 meter. 5100: En plattform med lucka 
skall finnas minst på var 4:e meter med ett horisontalstag på vardera sida på en höjd av 1 me-
ter över plattformen. 5200/5500: två plattformar (minst 1 med lucka) , med 1 horisontalstag på 
1meter höjd över plattformen åt vardera sida. 

11b 5100 en plattform med lucka skall finnas minst på var 4:e meter 5200 en plattform skall finnas 
minst på var 4:e meter 

11c 5100 Vid plattformhöjd över 6 meter skall det användas ballastvikt, se även tabell 1a och 1b. 
Akta: vid användning av lättvikt Fiber-Deck ® plattformar skall alltid tabell 1a och 1b iakttagas. 
Altrex standardballastvikten av 20 kg med artikelnr. 415270 skall användas Ballastvikterna 
fästs på horisontalerna och fördelas likvärdigt mellan de två nedersta stegramar. De placeras 
centriskt eller försjutua lika långt åt vardera långsidan så att det ger sauma stabiliserande ef-
fekt som centrisk placering. 

12. Komplett skyddsräcke inklusiva sparklist rekommenderas alltid finnas vid arbetsplattformar 
över 1 meters höjd. Stagen till skyddsräcket (4 horisontalstag) skall alltid monteras på stolper-
nas insida, på en höjd av 0,5m resp. 1 m över plattformen.  

13. Skyddsräcksramarna kopplas samman med  stegramarna  och låses med låspinnan som finns  
på ramen.  
Vid användning av aluminium sparklist betraktas följandet: se till att plattformarna blir placerad 
rakt mellan stegramarna, plattformar får inte ligga diagonalt. Montera de 4 förbindelser som 
medföljar leveransen på (ram)stolperna. Akta: montera förbindelserna på riktig höjd. Kontrolle-
ra om sparklisten anslutar mot arbetsplattformens kanter. Det även hänvisas till bruksanvis-
ningen på sparklisterna. 

 

Bruk 
Endast använd delar som förekommer i denna bruksanvisning. 

1. Varje gång innan ställningen (åter)används skall följande punkter kontrolleras: 
• att ställningen står vertikalt  
• att ställningen fortfarande är komplett och säkrad  
• att platsen där ställningen skall ställas upp tillåter en säker användning. 

2a Endast invändig klättring får förekomma och det är inte tillåten att ställa sig  på någon stag. 

2b Vid användning av mellanplattform utan skyddsräcke eller horisontalstag får endast invändig klättring på samma korta 
sidan förekomma. 

3. Arbetshöjden får aldrig utökas genom att man placerar en stege, låda osv. på plattformen. 

4. Material och verktyg skall bäras upp till plattformen. Eventuell hissning av material måste ske med handkraft så nära 
ställningen som möjligt, men alltid innanför stödbenets stödpunkter. 

5. Vid bruk utomhus är förflyttning av ställning till annan arbetsplats endast tillåten vid vindhastigheter mindre än 13,8 m/sek      
( 6 Beaufort). 

6. Använd fotplattor eller U-profiler vid mjukt underlag. 

7. Under förflyttning får varken personal eller material finnas på rullställningen. 

8. Hjulbromserna frigörs genom att trycka bromsspaken uppåt. 

9. Före förflyttning skall stödbenen skjutas upp ca: 10cm över marken. 

10. Rullställningen får endast förflyttas för hand och då över jämna och horisontella underlag med god bärighet. 

11. Rullställningen får endast förflyttas i ställningens längdriktning. 

12. Lås hjulbromserna omedelbart efter förflyttningen genom att trycka bromsspaken nedåt. 

13. Efter förflyttningen skall rullställningen justeras vertikalt. Stödbenen fälls åter ned. 

14. Vid användning utomhus med vindhastigheter över 13,8m/sek. och även efter arbetsdagens slut skall ställningen förflyttas 
till ett vindfritt område eller säkrad med rep mot en vägg eller dylikt. 

15. Vindbelastningen fordrar särskild uppmärksamhet vid  användande på vindkänsliga ställen såsom t. ex. öppna konstrukti-
oner, hörn av byggnader mm. (tunnel- eller skorsteneffekt) 

Vid användning av väderskydd som Altrex skyddskappan, segel eller liknande kann det krävas förankring. Det rekommen-
deras att ta hänsyn till (bruksanvisningen av) fabrikanten eller leverantören. 

16. Horisontala belastningar över 30 kg är ej tillåtna. Större krafter fordrar särskilda åtgärder.(se även 14 och 19). 

17. Användning av spel, lyftblock el. dyl. på rullställningar är ej tillåtet. 

18. Om hantverkarställningen kommer närmare än 20 cm från väggen , är det onödigt att montera fotlist eller skyddsräcke på 
denna sida. 

19. Om möjligheten finns, säkra ställningen så hög som möjligt med ett rep mot en vägg för ännu mera stabilitet. 

20. Plattformsytor får inte förstoras genom att tillsätta extra delar. 

21. Höjden till första pinnan får vara max. 40 cm, om höjden är större än 40 cm skall det läggas in en plattform utan lucka på 
nedersta stegpinnan.  

22. Ställningens snedställning får vara max. 1%. Är lutningen mer än 1% skall lutningen justeras.med hjälp av benens 
justeringsmuttrar. Om lutningen av hantverkarställningar är mer än 1o är det lämpligast att i så fall använda justerbara ben 
med hjul som justeras med hjälp av benens justeringsmuttrar. (justerbart ben med hjul Ø200, Altrex artikelnr. 308000). 

23. Se till att det är möjligt att jobba i säkerhet. Giv akt på åtgärder mot halkfaror orsakad genom vädret eller andra förhållan-
den. Använd skyddsräcke och sparklist om detta krävs. 

24. Ställningen får inte användas som tillträdesled till andra konstruktioner. 

25. Det är förbjudet att fästa vindfångande föremål, såsom reklamskyltar e dyl. på ställningen utan lämpliga åtgärder för att 
fortfarande kunna garantera ställningens stabilitet. 

26. Lokala bestämmelser kan kräva extra åtgärder. 

27. Ställningsmaterial aldrig får sättas ut för hetta och/eller öppen eld. 

Demontering  
 Demontering sker i omvänd ordning till ovanstående uppmontering.  

Kontroll och underhåll 
1. För att undvika skador skall rullställningen hanteras noggrant både vid arbete och transport. 

2. Lagring av rullställning. Se till att alla detaljer är felfria och att de finns i rätt antal för respektiva ställning. 

3. Kontrollera att alla rörliga delar fungerar tillfredställande och att de är rena. 

4. Kontrollera alla ingående delar så att de ej är skadade. 

5. Använd aldrig skadade eller felaktiga delar i ställningar. Upptäcks skadade eller felaktiga delar, kontakta 
fabrikanten för information om lämpliga åtgärder. 

6. Underhållstarbeten är vanligtvis inte  nödvändiga. 

7. Låt en fackman inspektera ställningen 1 gång per år. 
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