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1. Allmänna anvisningar
1.1. Inledande information

AluSprint får monteras, modifieras och demonteras endast av tekniskt kvalificerad/utbildad personal under 
övervakning av en kompetent person.

Särskilda instruktioner för anställda som ska utföra dessa arbeten måste tillhandahållas.

Alla säkerhetsåtgärder gällande bedömning av faror måste vidtas innan ställningen monteras.

I monteringsanvisningarna för uppställning och användning finns tips om hur man uppfyller kraven för 
funktionssäkerhet.

Med hjälp av dessa anvisningar för uppställning och användning ska montören (personen som monterar ställningen) 
utarbeta sina objektrelaterade anvisningar för uppställning och användning.

Denna bruksanvisning för uppställning, demontering och användning av fasadställningen AluSprint gäller för 
standardkonstruktionen.

Tillverkning och märkning av komponenter är typkontrollerade av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut mot kraven i 
standarden SS-EN 12810 och Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 1990:12.

Variationer måste kunna fastställas via tekniska bygganvisningar och föreskrifterna för  den europeiska standarden 
SS-EN 12810 och Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 1990:12 och måste beräknas i enskilda fall.

Monteringen av komponenter med tyngdfattningar, som används för monteringen av sidoskyddselement (t.ex. 
vertikalramar), måste utföras så att tyngdfattningarna alltid pekar i riktningen mot en anlagd plattformsnivå.

Den maximala uppställningshöjden för ställningen är 24,0 m plus 0,49 m  maximal utökningslängd för det justerbara 
benet.

2. Grundkomponenter och sidoskyddskomponenter
2.1. Beskrivning av ställningssystem och specifikation för ställningsgrupp

AluSprint är en arbets- och skyddsställning enligt  AFS 1990:12, SS-EN 12810, ställningsklass 3. Den huvudsakliga 
lastbärande konstruktionen består av monteringsfärdiga vertikalramar (systembreddklass SW06), plattformar med 
facklängder 2,5 och 3,0 m samt vertikala diagonalstag. Alla metallkomponenter, förutom basdelar och fästdelar, är 
tillverkade av aluminium.

Vertikalramarna, standardhöjd 2,0 i klass H1, är öppna på undersidan. Ytterröret är utrustat med en självlåsande 
tyngdfattning för fastsättning av det vertikala diagonalstaget på yttersidan i höjd med tvärstaget och på innersidan 
med två tyngdfattningar för fastsättning av räckesstöttorna. Nedtill är en styrprofil svetsad till båda sidorna för 
anordning av fotlisterna. Vertikalramar är även tillgängliga med en höjd på 4,0 m och för justering av större ojämnheter 
på marken vid höjder på 1,0 m, 0,66 m och 0,55 m (justeringsramar).

Plattformarna består av aluminium/plywood. Båda fronterna är utrustade med två hakar vardera, och dessa hakar 
monteras på vertikalramens tvärstag. På en front är en dubbelkilig anti-avlyftningssäkerhetsanordning monterad, och 
den låses när plattformen hängs på. Plattformar är tillgängliga i bredderna 60 cm (standardkonstruktion) och 32 cm 
för konsoler, i längderna 3,0 m, 2,5 m, 2,0 m och 1,5 m. 

För att man ska kunna klättra upp inuti ställningen tillhandahålls plattformar med lucka och inbyggd stege i längderna 
3,0 m och 2,5 m samt trappa som är huvudalternativet för tillträde till ställningen.

De vertikala diagonalstagen består av rör med avplattade ändar och borrhål för fastsättning av de självlåsande 
tyngdfattningarna.

Skyddsräckena (horisontalstag) består av rör med avplattade ändar och borrhål. På långsidorna på ställningsplanen 
måste två skyddsräcken eller en räckesram monteras för varje ställningsfack. På gavelsidorna måste gavelräcken 
monteras.

På det övre ställningsplanet måste räckesstolpar, ca 1,0 m höga, monteras på vertikalramens ytterrör med två 
självlåsande tyngdfattningar på insidan och på varje sida med en styrprofil för fastsättning av fotlisterna. Man måste 
fixera stöttorna genom att dra åt den undre skruven (spärrhake). På framsidan monteras fronträckesramar på det övre 
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ställningsplanet.

Skyddsräcken, räckesramar och dubbelräcken är tillgängliga i längderna 3,0 m och 2,5 m; skyddsräcken är tillgängliga 
även i längderna 2,0 m och 1,5 m.

Längsgående fotlister av aluminium och trä med en höjd på 15 cm är tillgängliga i längderna 3,0 m, 2,5 m, 2,0 m och 
1,5 m. Fotlisternas ändar är jämna och förs in i vertikalramens styrprofi ler. Gavelsidans fotlister (höger och vänster) 
är tillverkade av aluminium och har en längd på 56 cm. De har två fl ikar på undersidan som förhindrar att plattformen 
glider ut till sidorna.

De undre tvärstagen monteras på det justerbara benet med borrhålen (stor håldiameter) vända uppåt. Den fortsatta 
uppställningen av vertikalramarna görs över detta. För hörn måste ett särskilt bottentvärstag för hörn sättas i, och det 
är försett med en fördjupning för montering av en svivelkoppling. 

De justerbara benen består av varmförzinkat stål. Längden på det justerbara benet är 65 cm.

För användningen av AluSprint-fasadställningen måste följande regler och föreskrifter observeras: 

• AFS 1990:12 

• ADI 512 AMV:s råd kring byggnadsställningar

• AFS 1996:7: regler för personlig skyddsutrustning inkl fallskydd

• AFS 1999:03: Arbetsmiljöplan – Byggnads- och anläggningsarbeten

• AFS 1981:14: Skydd mot skada genom fall

• AV:s föreskrifter kring ”Förebygg risken för fall”

• SS-EN 12810-1

3. Uppställning av ställning
3.1 Allmänna krav

Ställningens komponenter måste okulärbesiktigas med avseende på skador före montering. Skadade 
ställningskomponenter får inte användas. Med alla uppställningsvarianter måste varje vertikalram förankras på 
den första förankringsnivån. Väggfästen får inte sättas fast mer än 40 cm utanför ramknutpunkten. Avståndet 
mellan ställningen och fasaden får inte överstiga 30 cm, uppmätt från kanten av huvudplattformen eller innerfästet. 
Uppställningen av ställningen måste utföras i enlighet med sekvensen i de följande avsnitten.

4. Montering av de första ställningsfacken

Bärförmåga komponenter

Konsoler

Konsol Lastklass vid facklängd 3,0 m

0,3 3

0,6 3

Plattformar
För plattformar upplagda i ställning gäller följande 
lastklasser

Typ Längd (m) / Lastklass

1,5 2,0 2,5 3,0

Aluminium-
plattform

3 3 3 3
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4.1. Belastningsfördelande grundkonstruktion

Ställningen får uppställas enbart på mark med tillräcklig bärkraft. Om marken inte har tillräcklig bärkraft måste 
belastningsfördelande grundkonstruktioner användas (se fi gur 1a). Vid ett 24 m torn (utan tillbyggnader) måste 
bärkraften vara 19 kN/spira 

Figur 1a: belastningsfördelande grundkonstruktion med ställningsplankor

Om det inte går att jämna ut ojämnheter på marken 
med justerbara ben och justeringsramar, måste 
stapelkonstruktioner användas (se fi gur 1b).

Stapelkonstruktionen måste säkras så att den inte kan 
välta. Plankorna som används måste vara minst 4 cm 
tjocka. Stapelkonstruktionen måste riktas in centriskt under 
det justerbara benet.

5.2  Bottenplattor, justerbara ben (bottenplattor 
med gänga)

De justerbara benen måste placeras på bestämt avstånd till väggen och stöden. Observera att avståndet mellan 
kanten på huvudplattformen eller innerfästet och väggen måste vara 30 cm eller mindre. Om avståndet är större även 
på ställningens innersida måste ett sidoskydd användas. Avståndet mellan innerrörets axel och väggen får endast 
vara max. 72 cm. Justerbara ben får endast förlängas upp till 49 cm.

5.3 Undre tvärstag

På varje par justerbara ben ska ett undre tvärstag sättas i så att det mottagande borrhålet (stor håldiameter) är vänt 
uppåt och tyngdfattningen pekar utåt. Skyddsräckena måste monteras på de undre tvärstagen. De undre tvärstagen 
och de längsgående stagen måste jämnas ut i båda axlarna (se fi gur 1a).

5.4  Justeringsram

Om marken lutar där ställningen ska ställas upp eller vid höjdskillnader eller för att uppnå särskilda höjder på 
ställningsplanen, måste justeringsramar placeras på de undre tvärstagen. Justeringsramar är tillgängliga i höjderna 
1/2, 1/3 och 1/4 av vertikalramen 2,0 m. I justeringsramarna eller de undre tvärstagen måste skyddsräcken 
(horisontalstag) monteras i de yttre tyngdfattningarna och planas. Observera att båda axlarna ska planas horisontellt; 
endast då säkerställs en säker uppställning av ställningen (se fi gur 2). När justeringsramar används får den första 
förankringsnivån vara högst 4,0 m (plus utökningslängd för justerbart ben) ovanför uppställningsytan.

Observera att även justeringsramar utgör ett ställningsplan. Alla konstruktionsfunktioner (stag med vertikala 
diagonaldelar, längsgående stag i höjd med de justerbara benen etc.) måste därför tillhandahållas som i de 
”fullständiga” nedre ställningsplanen.

Figur 1a: 

Belastningsfördelande 

grundkonstruktion 

med ställningsplankor

Figur 2: 

Justeringsram

Figur 1 b: 

Stapelkonstruktion
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5.5 Vertikalram, trottoarram (gångpassage)

Vertikalramarna ska monteras på det undre tvärstaget 
eller på justeringsramarna, ska fixeras genom beslaget 
för ett vertikalt diagonalstag och ett skyddsräcke 
och ska justeras vertikalt. Nedtill hängs det vertikala 
diagonalstaget i det undre tvärstagets tyngdfattning, 
upptill i vertikalramens tyngdfattning (se figur 3a).

När vertikalramar 4,0 m används kan detta och 
följande monteringssteg utföras på samma sätt; när 
det första ställningsplanet har slutförts utelämnas 
endast monteringen av vertikalramarna för det andra 
ställningsplanet (se figur 3b).

Efter planing monteras trottoarram med sina ytterrör 
direkt på de justerbara benen. Under varje dubbelrör ska 
endast ett justerbart ben placeras. 

5.6 Plattformar

Plattformarna hängs på en vertikalrams tvärstag med 
kortsidan som inte har säkerhetsanordningen. På den 
andra sidan trycks säkerhetsanordningen något uppåt, 
före påhängning, så att hakarna kan snäppa fast. Man 
måste säkerställa att alla fyra hakarna sitter ordentligt 
på tvärstaget; endast då är säkerhetsanordningen säkrad 
mot avlyftning. Säkerhetsanordningens övre kant måste 
vara i jämnhöjd med plattformens övre kant (se figur 4).

5.7 Vanligt ställningsfack

Monteringen av ytterligare ställningsfack ska utföras 
enligt beskrivningen i föregående avsnitt.

Ställningsfacket för uppstigning ska specificeras. I 
detta ska en plattform placeras på tvärstaget eller 
justeringsramen. Ovanför detta ska plattformarna med 
lucka och inbyggd stege monteras.

Vid vart femte ställningsfack och alltid i ytterfacket ska 
ett vertikalt diagonalstag monteras (se figur 5).

5.8 Inriktning

Man måste säkerställa att ställningsfacken är vertikalt och horisontellt inriktade och att 
avståndet till väggen är korrekt.

5.9 Säkerhetsåtgärder innan nästa 
ställningsfack monteras

5.9.1 Allmänna anmärkningar

Före uppställning, demontering eller 
modifiering av Altec-ställningar påpekar vi att 
en fallrisk inte kan helt uteslutas.

Vid uppställning av ställningen måste 
fallrisken undvikas eller minimeras.

Vid utvärderingen av risker i ett enskilt fall måste man tillämpa åtgärder för att minimera riskerna.

Vid arbete i grupp har säkerhetsåtgärder för hela gruppen prioritet över individuella säkerhetsåtgärder.

Figur 3:  

Montering av det första 

ställiningsfacken med vertikalram 

2,0 m

Figur 3 b:  

Montering av det första 

ställningsfacket med vertikalram 

4,0 m

Figur 4  

Färdigställande av första 

ställningsfack

Figur 5  

Montering av stag
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5.9.2 Säkerhetsåtgärder är exempelvis:

• Personligt fallskyddssystem

• Särskilt kvalificerad personal som är särskilt instruerad gällande respektive risksituation.

• Byggnadsarbeten på ställning måste utföras så att tidsperioder då fallrisken är stor hålls så korta som möjligt.

6 Uppställning av nästa ställningsplan
6.2 Hörn

Bygg hörn genom att placera de två ställningsfacken jämnt mot varandra. På framsidan ska ett undre tvärstag för 
hörn monteras, och det har en fördjupning på den undre delen. I varje ställningsplan fogas båda ytterrören samman 
med hjälp av två svivelkopplingar, varvid den undre svivelkopplingen monteras till det undre tvärstaget för hörn. 
Belastningen fördelas härmed till endast ett justerbart ben. På den fria gaveln ska en fotlist monteras.

På gaveln som gränsar till långsidan ska plattformstvärstaget för ställningens hörn monteras; det reducerar 
plattformens sidospelrum (se figur 9a och b). Om ställningar är täckta måste ytterligare ett vertikalt diagonalstag 
monteras i de båda ställningsfackens undre hörn.

Figur 9C: Förankring av ställning runt hörn sker under respektive plattformsplan, korsvis

Figur 9 a  

Bygga hörn

Figur 9 b  

Plattformstvärstag för 

ställningshörn
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7. Installation av uppstigningsanordningar

Figur 9 c  

Förankring av ställning runt 

hörn sker under respektive 

plattformsplan

Figur 9 

Montering av trappa till AluSprint

Strävare, rör med 
burtonkopplingar för 
sammansättning

Strävare, rör med 
burtonkopplingar för 
sammansättning



Monteringsanvisningar för AluSprint fasadställning 10

7.1 Trappa

Innan arbete inleds på det första ställningsplanet ska trappa användas som huvudsaklig tillträdesled. Placera 
Vertikalramen med ett avstånd på 210 mm. Montera systemtrappan som Ställningen i figur 9 visar.

Sätt i anslutning fast trappans dubbelräcke. I nästa steg monteras änden på den övre vertikalramen fast på den 
underliggande. Stabilisera denna vertikalram med ett diagonalstag samt fäst fotlister i slutet av skyddsräcken.

Den följande vertikalramen ska säkras horisontellt. 
Sidoräcke fästs i efterföljande vertikalram. Följande 
systemtrappor kan nu monteras. Flödet fortsätter 
på samma sätt ända upp till toppen på ställningen. 
Vid slutet av det övre trappräcket skruvas slutänden 
fast. 

Standard kopplingar (Koppling A) med längsgående 
stag monteras på varannan ställningsdel  av 
aluminium 48,3 x 4 eller stål 48,3 x 3,2 som på 
bild 9. Efter varannan och den första ställningsdelen 
görs en förankring i vägg på båda sidor. 

I varannan och den första ställningsdelen 
måste vertikalramen fästas med stag ihop med 
grundställningen (se figur 9).

7.2 Stege som tillträdesled

Stege är en alternativ tillträdesled stegen installeras 
invändigt för uppstigning i ställningen. För detta 
monteras en plattform på bottenplanet, och sedan 
monteras plattformarna med lucka, med luckorna 
förskjutna mot varandra, i samma ställningsfack 
(se figur 10). I stället för bottenplattformen kan 
även ställningsplankor eller andra lämpliga material 
användas som stöd för uppstigning med stege. I 
detta fall måste ett räckesstag monteras.

8 Monteringsprocess
Vid uppställning av AluSprint ska vertikalramarna monteras i nästa ram med start från plattformen med lucka. 
Tillräckliga säkerhetsåtgärder mot risken att falla måste alltid vidtas när ställningskomponenter transporteras på 
osäkrade plattformar. Skyddsräckena måste monteras omedelbart efter att den andra vertikalramen har monterats. 
Gavelns skyddsräcken måste monteras på de yttre vertikalramarna. Innan plattformarna monteras måste vertikala 
diagonalstag monteras. Fotlisterna monteras under uppställning av ett ställningsfält eller när hela ställningsplanet har 
slutförts (se figur 11).

På gaveln ska räckesramar och fotlister monteras på det övre ställningsplanet. På de återstående vertikalramarna ska 
räckesstöttor sättas i och dras åt med sexkantbulten SW 22. Som räcke kan två skyddsräcken eller en räckesram 
monteras (se figur 12).

8.1 Stag och väggförankringar

Stag som består av vertikala diagonaldelar ska monteras - som ett torn eller i följd - minst i vart femte ställningsfack 
och alltid i ytterfacken under uppställning.

Vart femte ställningsfack sak ha diagonalstag, väggförankringar ska användas from 4 m plattformshöjd, sedan varje 2 
m höjd, se figur 13.

9 Fotlister på gaveln
Fotlister ska monteras på gaveln vid ställningens båda ändar på varje ställningsplan, oberoende av sidoskydd.

Figur 10 

Uppstigning med stegar i 

ställningen
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10 Färdigställande av sidoskydd
Räcken (två skyddsräcken eller en räckesram) och fotlister ska monteras på varje ställningsplan som inte bara 
används för uppställning av ställningen. Framsidans räcken ska monteras på de yttre vertikalramarna (framsidor); 
framsidans räckesramar ska monteras på det övre ställningsplanet.

11 Väggfästen (väggförankring) 
Ställningen skall väggförankras mot innerspira i anslutning till knutpunkten mellan spira och tvärbalk vid varje spirpar 
på minst var 4: e höjdmeter och alltid på översta nivån. Den lägsta förankringen får placeras maximalt ca 4,5 m över 
mark. Förankringar som kan uppta horisontalkrafter skall användas vid minst vart 5:e spirpar i längsled på varje 
förankringsnivå. 

De undre väggfästena måste monteras på en höjd av 4,0 m +  0,49 m över uppställningsytan. Detta är vanligtvis i 
höjd med den översta delen av den andra vertikalramen 2,0 m. Vid användning av justeringsramar är därför den undre 
förankringspunkten redan nödvändig i höjd med den översta delen av den första vertikalramen 2,0 m. Ett väggfäste 
kan monteras högst 0,40 m från tvärstagets knutpunkt och vertikalramens rör. På den första förankringsnivån måste 
varje vertikalram förankras

För fastsättning av väggfästena på vertikalramarnas rör får endast typkontrollerade kopplingar i klass B EN 74 med 
godkännande för aluminium användas.

Väggfästena måste monteras kontinuerligt medan ställningen monteras. För fastsättning måste skruvar med minst 12 
mm diameter eller motsvarande konstruktioner användas.

När väggfästena endast är fastsatta till innerröret vid särskilda förankringspunkter måste horisontala diagonalstag 

Figur 11 

Uppställningsvariant

Figur 12 

Räcke på övre ställningsplan 

(väggfästen visas inte)



Monteringsanvisningar för AluSprint fasadställning 12

- som ska fixeras på rören med ställningskopplingar - monteras i de angränsande ställningsfälten upp till nästa 
kontinuerliga väggfäste (se figur 16).

I hörnen måste innerrören för det framåtplacerade 
ställningsfältet förankras via triangelankare (två ben) vid 
varje ställningsplan som ska förankras. Innerrören för den 
angränsande ställningsdelen måste fixeras till ytterrören för 
den förankrade ställningsdelen via två svivelkopplingar på 
varje ställningsplan (se även avsnitt Hörn).

12 Montering av ytterligare 
komponenter
12.1 Konsoler

Konsoler fixeras på vertikalramens rör med två 
skruvkopplingar så att fästets tvärstag och vertikalramens 
tvärstag är på en nivå.

När plattformarna hängs in måste man säkerställa att 
alla hakarna sitter ordentligt på konsolens tvärstag 
och att den övre kanten på den dubbelkiliga anti-
avlyftningssäkerhetsanordningen och den övre kanten på 
plattformen är jäms med varandra.

12.2 Konsol 30 som innerfäste

Innerfästen kan sättas fast på varje ställningsplan eller på 
alla ställningsplan vid plattformsnivån. Fästplattformar 32 
ska hängas i konsolerna. Ytterligare förankring behövs inte.

12.3 Konsol 30 som ytterfäste

Ytterfästen får monteras endast på ett ställningsplan. 
Fästplattformar 32 ska hängas i konsolerna. Räckesstöttor 
ska monteras på konsolens tryckbultar och ska fixeras 
genom åtdragning av skruven. Det kompletta sidoskyddet 
måste monteras. Vertikalramarna som konsolerna sätts 
fast på måste förankras på varje ramnivå i höjd med 
fästplattformen och vid plattformsnivån därunder. 

12.4 Konsol 60

Konsolen 60 får monteras endast på ett ställningsplan på 

Figur 16 

Fastsättning av väggfäste endast 

på innerstötta

Figur 13 

Vart femte ställningsfack sak ha diagonalstag, väggförankringar ska 

användas from 4 m plattformshöjd, sedan varje 2 m höjd.
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ställningens yttersida. Plattformar 60 ska hängas i konsolerna. Räckesstöttor ska monteras på konsolens tryckbultar 
och ska fixeras genom åtdragning av skruven. Det kompletta sidoskyddet måste monteras. Vertikalramarna som 
konsolerna sätts fast på måste förankras på varje ramnivå i höjd med fästplattformen och vid plattformsnivån 
därunder. 

13 Trottoarram (gångpassage) 
Trottoarramens ytterrör ska placeras på justerbara ben så att tyngdfattningarna pekar utåt. Trottoarramarna 
ska läggas komplett med plattformar. Ytterrören ska anslutas med skyddsräcken i varje ställningsfack (4-5). 
Vid de två nedre ställningsplanen måste sammankopplade diagonalstag monteras i vartannat ställningsfack. 
Diagonalanslutningarna ska ledas upp till ytplanet:

Det inkommande vertikala diagonalstaget som består av rör och koppling (1-3) fästs nedan till trottoarramarna. 
Denna trottoarram ska anslutas till den angränsande ramen med ett horisontalt diagonalstag (ställningsrör med 
svivelkoppling) (1-2). Ett vertikalt diagonalstag betående av ställningsrör ska fästas till ytterrören (2-5). Ytterligare 

Figur 17 

Konsoler med ytterligare 

förankring

Figur 23 

Trottoarram
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förankring behövs inte. Det undre ankaret kan fästas vid den första vertikalramens överdel som är placerad på 
trottoarramen vid en höjd av 4,7 m till 4,9 m, (Se figur 23).

14 Märkning
Personerna som monterar ställningen måste inspektera den efter monteringen. Ställningar eller ställningsområden 
som inte slutförda måste spärras av, markeras med en förbudsskylt ”Tillträde förbjudet” och avgränsas på lämpligt 
sätt.

15 Demontering av ställning
För demontering av ställningen ska sekvensen av steg som beskrivs i avsnitt 2.1 till 2.5 utföras i omvänd 
ordningsföljd.

16 Användning av ställning
Fasadställningen AluSprint ska användas i enlighet med föreskifter för arbetssäkerhet Observera inledande 
information!

Varning för snö och is. Under vintermånader kan det förekomma extrema väderförhållanden vad gäller snödnedfall i 
form av lössnö som inte har speciellt hög vikt. Men vid väderomslag till regn blir denna lössnö mycket tung. Därför 
är det viktigt att avlägsna snön omedelbart. Det kan även förekomma underkylt regn och ställningen blir täckt med 
is, detta måste omedelbart åtgärdas med sandning på bomlagen. Vad gäller vindlastning på ointäckta ställningar 
skall väggförankringar utföras enligt monteringsanvisningen på vart 4:e meter och så nära ramskarvningen som 
möjligt och med godkänd expander där dragkraft har kontrollerats. Intäckta ställningar beräknas från fall till fall. 
Ställningsmaterialet skall löpande kontrolleras så att eventuella skador upptäcks. Plattformar med plywoodbeklädnad 
bör kontrolleras extra noga efter 5 års användande.

17 Förvaring, underhåll och reparation av ställning 
Kontrollera funktionerna på ställningens komponenter;

Låt aldrig ställningsdelar falla till marken från större höjd.

Ställningsdelarna får inte utsättas för aggressiva vätskor eller gaser.

Kontrollera säkringsspärrar på vertikalramar samt plattformar.

Gör rent ställningen regelbundet, speciellt de rörliga delarna, från färg, puts, murbruk eller andra rester.

Kontrollera efter varje användning ställningens ingående komponenter med avseende på eventuella skador som 
brottställen, sprickor eller andra skador.

Skadade eller felaktiga delar får inte användas utan skall bytas ut mot felfria originaldelar.

Lagra ställningsdelarna stående eller liggande på en torr plats.

Kontrollera så att ställningsdelarna är tillfredsställande säkrade vid transport.

18 Tillämpningar utanför standarduppsättning 
Vid tillämpningar utanför standarduppsättning beskriven i denna monteringsanvisning ska kontakt tas med 
leverantören av AluSprint för mer information om aktuell tillämpning.

Inblandning av systemoberoende tillbehör som ställningsrör och kopplingar kan endast

göras under förutsättning att dessa är typkontrollerade att användas i ställningar enligt

gällande föreskrifter och ej försämrar bärkraften.


