
TELESKOPSTILLADS



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.

Før brug:
• Sørg for, at du er i stand til at bruge en stige. Visse medicinske lidelser eller medicin, alkohol

eller stofmisbrug kan gøre stigen usikker at bruge.
• Ved transport af stillads på tagbøjler eller i lastbil skal du sørge for, at den er placeret korrekt

for at forhindre skade.
• Kontroller stigen efter levering og før første brug for at bekræfte tilstand og funktionalitet af 

alle dele.
• Der skal laves visuel kontrol af stigen, for at sikre at den ikke er beskadiget og at den er

sikker at bruge i starten af hver arbejdsdag, når stigen skal bruges.
• For professionelle brugere kræves der regelmæssig periodisk inspektion.
• Sørg for, at stigen er egnet til opgaven.
• Brug ikke en beskadiget stige.
• Fjern enhver udefrakommende materiale, såsom våd maling, mudder, olie eller sne.
• Før man anvender en stige/stillads til at arbejde, skal der foretages en risikovurdering i

overensstemmelse med lovgivningen i det land, der anvendes.

Placering og opstilling af stillads/stige
• Ved brug af stige-funktionen skal den opstilles i den rigtige position med korrekt vinkel for at

læne stigen (hældningsvinkel ca. 1:4 eller 75 grader og med afstiverne korrekt monteret.
• Stiverne eller kroge skal være fuldt sikret før brug.
• Den lænende stige skal læne sig mod en flad, ikke-skrøbelig overflade, som skal være sikret

før brug.
• Stilladset bør aldrig flyttes ovenfra.
• Ved positionering af stigen skal der tages hensyn til risikoen for kollision med stigen, f.eks.

fra fodgængere, køretøjer eller døre. Sikre døre (ikke brandudgange) og vinduer, der hvor
det er muligt i arbejdsområdet. Identificer eventuelle elektriske risici på arbejdsområdet,
såsom hængende ledninger eller andet eksponeret elektrisk udstyr.

• Stigen skal stå på sine dertil-indrettede fødder, ikke på kanten eller trin.
• Stigen/stilladset må ikke placeres på glatte overflader (f.eks. Is, fedtet overflader eller

væsentligt forurenede faste overflader), medmindre der laves yderligere foranstaltninger for
at forhindre, at stigen glider eller at forurenede overflader er tilstrækkeligt rene.

2
SFP 18.1



Brug af stige/stillads:

• Overskrid ikke den maksimale totalbelastning for stilladset (150 kg).
• Læn ikke ikke ud over stilladset; brugeren bør holde kroppen indenfor rammen og begge fødder på

samme trin under brug.
• Sørg altid for alle låsemekanismer/afstivere er i låst position før brug.
• Brug ikke stigen, hvis dele mangler, beskadiges eller er slidt på nogen måde.
• Brug ikke dele, komponenter eller tilbehør, der ikke leveres med stigen.
• Opklods ikke stilladset ved brug af fx. bukke.
• Brug aldrig på trapper, hvis de ikke er i niveau. Dette kan få stigen/stilladset til at vælte eller få dig til at

miste balancen.
• Brug kun stige/stilladset i de stillinger, der er illustreret i denne vejledning. Sørg for, at stigen er fuldt

monteret og sikret, inden du rykker den eller lægger nogen form for vægt på den.
• Brug altid sko, der har solidt greb, mens du bruger dette stillads. Undgå at bære løst tøj, der kan dingle

og hænge fast.
• Brug ikke stiger på stilladset.
• Stå ikke på de tre øverste trin, når den er i stige-position.
• Stå ikke på de to øverste trin, når den er i trappestige-position.
• Stigen/stillads skal kun bruges til let arbejde med kort varighed.
• Brug ikke denne stige/stillads til elektrisk arbejde, hvis strømmen er tændt.
• Brug ikke stigen/stillads udenfor under dårlige vejrforhold, såsom stærk vind.
• Tag forholdsregler mod børn, der leger på stigen. Børn må ikke anvende eller lege på produktet.
• Vend altid med front mod stigen/stillads både når du skal op og ned.
• Hold et sikkert greb på stigen/stillads når der klatres op og ned.
• Brug ikke platformen til andre formål såsom en bro eller lasterampe.
• Brug egnet fodtøj, når du anvender produktet.
• Undgå overdreven vægt, f.eks. mursten og beton.
• Brug ikke lange perioder på en stige/stillads uden regelmæssige pauser (træthed er en risikofaktor).
• Fuldt udfoldet stige der anvendes til adgang til et højere niveau, bør række mindst 1 m over

landingsstedet. Udstyr, der benyttes under brug på dette produkt, skal være letvægt og let at håndtere.
• Undgå arbejde, der pålægger en sidelast på et stående stige/stillads, såsom sideboring gennem faste

materialer (fx mursten eller beton).
• Hav altid godt greb om stillads/stige, mens du arbejder i højden eller tag yderligere

sikkerhedsforanstaltninger, hvis du ikke kan.

Reparation, vedligeholdelse og opbevaring

• Brug aldrig stigen, hvis den udsættes for overdreven varme (som f.eks. Husbrand) eller ætsende stoffer
(som syrer eller alkalier)

• Reparationer og vedligeholdelse skal udføres af en kompetent person.
• Stige/stillads skal opbevares på tørre steder uden for børns rækkevidde.
• Lad altid produktet være rent af alle fremmede materialer. Rengør efter hver brug.

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

genbrugs regulativer.
• Når produktet skal bortskaffes, anvend da en autoriseret genbrugsstation.
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Workmann A/S 
Knullen 22 

5260 Odense S 

Tlf: 70 22 72 92 
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