
RULLESTILLADS



2 

Godkendelser:

EN 131-1: 2015
EN 131-2: 2010+A2: 2017
EN 131-3: 2018

Beskrivelse:
Dette teleskopiske stillads er nemt at transportere og nemt at justere i højden til brug steder hvor 
stillads er påkrævet for god arbejdshøjde. Stilladset er beregnet til en enkelt person, og kan let 
hæves eller sænkes uden brug for yderligere assistance.
Oplysninger og anvisninger i denne vejledning er givet for at hjælpe dig til at få den mulige brug af 
stilladset på sikker vis.
For at sikre, at stilladset bruges sikkert og ansvarligt, anbefaler vi kraftigt, at disse instruktioner 
læses af alle brugere før opstilling og brug af stilladset, og at anbefalingerne altid følges.
Da produktet er under konstant forbedring, forbeholder Moreland A/S sig retten til at ændre i 
specifikationer løbende og uden varsel.

Advarsel: 
• Sørg for at hvert trin er låst i sin position før anvendelse.

• Stilladset bør ikke anvendes hvis det er skadet på nogen måde.

• Hold stilladset ren for fedt, olie, maling og andre væsker.

• Maksimal bæreevne: 150 kg.

• Det anbefales at platformen fjernes under højdejustering af stillads. Både op og ned.
• Tryk aldrig på begge sorte låseknapper på samme tid.
• Vær altid varsom når du opstiller og anvender stilladset.
• Fjern altid ting i arbejdsområdet, der kan være til fare.

• Brug altid passende fodtøj når stilladset anvendes.

• Ræk ikke for langt ud fra stilladset og læn dig ikke for langt til siderne. Flyt altid stilladset til
en mere passende placering i stedet.

• Må kun anvendes kun på sikker, flad og plan overflade.

• Børn bør blive holdt ude fra arbejdsområdet. Lad ikke børn kravle eller anvende stilladset.

Rengøringsinstruktioner: 
• Opbevar stilladset i lukket position.

• Hav stilladset sikret og låst under transport.

• Hold stillads ren og fri for alle andre materialer.

• Brug ikke skrappe kemikalier til rengøring.
• Det anbefales at give den almindelig silikone til vedligeholdelse.

Bortskaffelse: 
• Smid al emballage, papir, karton, plastik, plastikposer væk i overensstemmelse med lokale

genbrugs regulativer.

• Når produktet skal bortskaffes, anvend da en autoriseret genbrugsstation.

SFP 18.1



Fastgørelse af stabilisatorarme
Det teleskopiske stillads leveres klar til brug bortset fra 
stabilisatorarmene. Efter at have pakket stilladset ud, skal du fjerne 
platformen og derefter forsigtigt placere stilladset på siden. Find nu 
stabilisatorarmene, skub låseknappen helt tilbage og hold den dér, 
mens du sætter stabilisatorarmen i enderøret.

Drej samlingen, indtil låsenknappen klikker 'i hak'. Bemærk, at 
låseknappen er det eneste, der fastholder stabilisatorarmen. Når 
låseknappen skubbes til side, kan stabilisatoren frit falde, og derfor 
skal man sørge for at være særligt opmærksom, ved montering/
afmontering af dem.

ADVARSEL:
Låseknapperne låser i bunden af hvert trin. Knapperne 
løsner altid trinnet henover de pågældende knapper.
Når låseknapperne påvirkes, vil trinnet henover derfor folde 
sammen med betydelig kraft. Hold derfor fast i trinnet, inden 
låseknappen påvirkes.
Undgå at få fingre eller andre dele i klemme!
For at løsne låseknappen, trykkes de ind mod midten. 
Bemærk altid om knapperne låst eller låst op.

Anvendelse af rullestillads:
Skub stilladset til ønsket placering og lås bremserne. Løsn 
de forreste og bageste sikringsstropper, og spænd dem nu 
fast omkring endestykkerne(gavlen). Hav dem altid 
spændt her når stilladset er i brug, så stropperne ikke 
hænger i vejen og kan forårsage snuble-fare. 

Oplås nu bremserne på venstre hjul, for 
derefter at kunne dreje de to sider fra 
hinanden og give adgang til platformen i 
midten. Løft platformen af og sæt den til side.
Gå nu videre til næste skridt.



Derefter indstilles begge 
endestykker(gavl) overfor hinanden. 
Begge endestykekr(gavl) bør nu stå i 90 
graders vinkel i forhold til nederste 
gelænder med tremmer. Vær sikker på 
at gelænderet med tremmer klikker i låst 
position.

Lås nu hjulene.

Sideskinner/gelænder:
Når sideskinnerne/gelænder ikke er i brug, 
skal de låses fast på endeskinnerne/
modtagerbeslaget.
For at udfolde, løsnes en af de øverste 
sideskinner ved at glide låsebeslag fremad og 
løfte den af modtagerbeslaget. Drej 
modtagerbeslaget 90 grader som vist på 
tegningen(billede 2 og 3).
Gå til den modsatte ende og gør det samme. 
Udfold begge sideskinner langs stilladset og 
fastgør dem i modsatte ende ved at fastgøre 
hvert låsebeslag til modtagerbeslaget.(billede 4)

Gentag dette med lavere sæt af sideskinner.

Sammenfoldning af gelænder:

Ved sammenfoldning af stilladset vil sidelænderne 
kun trækkes tilbage når låsekuglen er trykket ind.

Arbejd altid udefra stilladset når den udfoldes. 
Start med at træde med foden på det nederste 
trin. Tag så fat i det øverste trin og løft indtil den 
klikker i låst position. Tag nu det næstøverste trin 
og løft indtil det også klikker på plads. Gentag 
dette med øverste og næsteøverste trin den 
modstående ende.
De øverste og næstøverste trin bruges også til at 
opsætte gelænder.
Gå nu til næste afsnit omkring montering af 
sideskinner/gelænder.



Stabilisatorarme
Udfold hver stabilisatorarm en ad gangen. Bemærk at den 
maksimale tilladte hældning, som underlaget må være er 
0,5 grader. Dette må ikke overskrides.
Bemærk, at hjulene låser stabilisatorarmene, når 
hjulbremsen aktiveret. Placér altid stabilisatorarmene  en 
ad gangen, da den respektive hjulbremse først skal låses 
op, og derefter låses når den er i position. Korrekt position 
er 135 grader i forhold til endestykket(gavlen). 

Sørg for at låseknappen går i hak og låser. Derefter lås 
hjulene.

Justér foden på stabilisatorstangen ved at trykke ned på 
stabilisatorstangen indtil foden er i kontakt med underlaget. 
Du kan nu foretage finjustering ved at dreje på skruen til 
justering, enten med uret for at sænke eller mod uret for at 
hæve.
Når du skal folde stabilisatorarmen sammen, skal du hæve 
stabiliseringsfoden helt ved at dreje mod uret. Derefter 
løsnes håndtaget og stabilisatorstangen køres helt op.

ADVARSEL
Stabilisatorarmene er kun til stabilisering, ikke til 
udjævning eller nogen form for højdejustering.

KONTROL FØR BRUG AT:
 Stilladset er justeret jævnt
 Alle låsemekanismer låst
 Stabilisatorarme er korrekt placeret og låst.
 Vindforholdene er ikke truende
 Generel tilstand af stilladset er

BRUGERVEDLIGEHOLDELSE
Sørg for daligt, at stilladset er rent og fri for 
støv. Undersøg visuelt for strukturelle 
skader på:
1. Gelænder
2. Platform
3. Trin
4. Stabilisatorarme
5. Wheels / Bremser.
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