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          Manual 
Rullställning Aluminium TYP ASC 
 
Enkel plattformsbredd (75cm.) 
 

 
 
                                                                                   

 
 
Rullställning, enligt standard: 
NEN - EN 1004 and the European standard NEN - EN 12811-1 
User Guide NEN-EN 1298 - IM - EN 
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Varning 
 
Denna bruksanvisning innehåller instruktioner för korrekt montering och säker användning av rullställningar. 
Användaren ansvarar för att dessa instruktioner finns på plats under montering och användning. Användaren måste 
se till att monteringspersonalen har läst och förstått instruktionerna, och därmed kunna bygga ställning säkert.  

 

Användningsområden 
 
Rullställningar är avsedda för användning i olika, främst lätta, arbetsaktiviteter på höjder där en solid, stabil och säker 
arbetsyta krävs. Rullställningen är inte avsedd att användas som trapptorn för att ge tillgång till andra konstruktioner. 
Om du är osäker, kontakta alltid leverantören eller tillverkaren.  

 

Personlig fallskyddsutrustning 
 
1. Använd alltid arbetshandskar, skyddsskor och skyddshjälm.  
2. Använd fallskyddsutrustning vid arbete på höjd.  

 

Förberedelse 
 
Minst två personer krävs för att montera och demontera rullstälningen. Sortera diagonala och horisontella räcken efter 
längd.  
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Max belastning på rullställning 
 
Tillåten belastning på ASC rullställning är 250kg jämnt fördelat per plattform.  
Plattformarna är klass 3 och max belastning per ställning är 750kg.  
Den maximala horisontella belastningen är 30kg. 
Överskrid aldrig dessa laster! 
 
 

Max plattformshöjd 
 

Bred Rullställning Inomhus 
Utan vind 

Utomhus  
Med vind 

Fastmonterad 

Bred rullställning (0,75 m) 
Med stödben 

10 mtr 8 mtr 14 mtr 

 

Rullställning i olika väderförhållanden 
 
Vidta försiktighetsåtgärder när ställningen ställs på en plats där exponering för vind är hög. Ta också hänsyn till 
vindtunneleffekten. Detta är till exempel om ställningen står i en öppen byggnad, i ett hörn av en byggnad eller i ett 
smalt utrymme mellan två byggnader. Vindbelstningen är då extra hög.  
 
Följ följande instruktioner vid vindbelastningar: 

 Se till att ställningen är förankrad I en byggnad eller annan lämplig struktur.  
 Förankra alltid ställningen om det är utrustat med ett arbetstält eller tak.  
 Vid vindkraft 6 Beaufort eller högre, arbeta inte på ställningen. Ta också bort plattformar för att förhimdra att 

den välter av vindkraften. 
 

Infästning 
 

 Breda rullställningar förankras från 9,0 meters plattformshöjd.  
Förankra rullställningen från 7,0 meter när den inte används med stödben 

 
Förankra alltid var fjärde meter på båda sidor om ställningen.  
 
Det finns olika möjligheter för förankring som kan variera från situation till situation. Förankringsmetoden bör alltid 
fastställas av en expert.  
 

Snö och is 
 
Ta bort snö och is från rullställningen innan du påbörjar arbetet och sprid vid behov sand på arbetsplattformen för att 
förhindra glidning. Följ väderprognosen och sunt förnuft för att bestämma väderförhållandena.  
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Delar - Specifikation 
 
 

 
 
 
1. Hjul med justerbar höjd 
2. Diagonalstag 
3. Grundsektion vikbar 
4. Förhöjningsram med låsclips 
5. Horisontalstag 
6. Skyddsräckesram 
7. Plattform med lucka 
8. Sparklistset 
9. Stödben ( justerbart )  
10. Plattform utan lucka  
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Materiallista för bred rullställning 
 
Nedan visas standardkonfigurationer för de vanligaste arbetshöjderna. Kontakta din leverantör eller tillverkare för alla 
andra arbetshöjder och konfigurationer.  

 
Smal rullställning 75 

Plattformshöjd 2.2 4.2 6.2 8.2 10.2 
Arbetshöjd 4.0 6.0 8.0 10 12.0 
Grundsektion vikbar 1 1 1 1 1 
Förhöjningsram 75 2m 0 2 4 6 8 
Skyddsräckesram 75 2 2 2 2 2 
Hjul med justerbar höjd 4 4 4 4 4 
Diagonalstag 1 3 5 7 9 
Horisontalstag 5 5 5 7 9 
Plattform utan lucka - - - - - 
Plattform med lucka 1 2 3 4 5 
Sparklistset 1 1 1 1 1 
Stödben 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 
Låspinne 4 8 12 16 20 
Stege 1 2 3 4 5 

 

Delar – Beskrivning och beteckning 
 

Förhöjningsramar: 
 
Ramar finns i olika höjder, 7 steg ( 2m ), 4 och 2 steg ( 1m ), så att du alltid når rätt ställningshöjd. Justerbara inre ben 
får inte användas för att höja ställningen. Ramar identifieras genom antalet steg. Skyddsräckesramarna ( 2 steg ) 
används som den sista ramen ovanpå den högst placerade ramen.  
Ramarna har ett CC-avstånd på 28 cm så att du enkelt kan flytta till en annan position genom att klättra upp på 
insidan av rullställningen.  
ASC-ramarna måste vara utrustade med separata låspinnar för att säkra ramarna.  
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HJUL MED JUSTERBAR HÖJD:  
 
Svänghjulen är fästa vid hjulspindeln. Hjulspindlarna placeras i ramarna och fästs med ett 
klämsystem. De justerbara hjulspindlarna monteras i botten av förhöjningsramen och har en 
justerbar mutter för att ställa önskad höjd. För finjustering behöver du endast den stora 
muttern. Hjulen är försedda med en dubbelverkande broms, som alltid måste vara låst under 
arbete på rullställningen. Bromsen aktiveras genom att trycka ner låsningen på hjulet.  
. 
 
 
SPARKLISTSET 
 
Ett sparklistset består av följande;  
- 4st sidohållare 
- 2st långa sparklister 
- 2st korta sparklister 
Se till att sparklisten alltid fasts på plattformen som bilderna visar. 
 

 
STAG: 
 
Det finns två typer av stag, det horisontella staget och det diagonala staget. Horisontalstag är lätta att känna igen; de 
har samma längd som plattformen. Diagonalstagen är längre och placeras från ramens andra steg till det sjätte steget 
på motsatta förhöjningsram 

 
KLÄMMOR: 
 
Klämmorna klickas automatiskt i på stängt läge. För att få bort spärren, dra ut och lyft bygeln. Kontrollera alltid skicket 
på klämmorna och använd aldrig verktyg vid montering.   
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Optional) 

Quick-Lock ® 
system 
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STÖDBEN: 
 
Stödbenen måste alltid användas för byggnadshöjder på 4,2m eller mer. Stödbenen levereras I en justerbar version. 
De placeras på en fristående rullställning som visas i figur B och på en rullställning vid byggnad i figur A. 

 
 

 
 
 
 
PLATTFORM: 
 
Plattformen där arbetet ska utföras måste alltid vara helt stängd, dvs. Två plattformar bredvid varandra i en 
bred rullställning. 

 
 Plattformarna är utrustade med ett säkerhetslås så att de inte kan blåsa ur ställningen av vinden. Denna 
låsmekanism är ett självlåsande system.  
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Monteringsanvisning för vikbar rullställning: 
 
1) För in hjulen i ramens botten ( utan låspinnar)  
 
 
2) Fäll ut den vikbara grundsektionen och montera därefter 
ett horisontalstag på motsatt sida som den vikbara delen 
Staget monteras på det vertikala röret på den nedre 
ramen. 

. 
 
  
 
3) Klicka nu på ett diagonalstag på samma sida som horisontalstaget. Diagonalstaget 
monteras från förhöjningsramens andra stag till dess sjunde stag.  
 
 
 
 
 
För 75cm bred ställning, använd alltid 2st diagonaler.  
 

  
  5) Basdelen måste nu placeras noggrant och ställas in. Detta kan 
göras med muttern på hjulen. Maximal lutning är 1%.  
 
 
6) Placera nu plattformen i ställningen för att fortsätta bygga. 
 
7) Placera stödbenen och se till att de sitter ordentligt på marken. Om 

möjligt, placera alltid en koppling direkt under ett steg (för att förhindra att kopplingen 
glider). 
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8) Placera nu följande ramar på bassektionen och montera diagonalstag på 
anslutningsstaget. Glöm inte att montera låspinnar i hålen på ramarna. 
Genom att fästa diagonalstagen från andra steget och framåt är båda 
monterade på toppen av diagonalstagen och skapar en styvhet i ställningen.   
 
     

 
 

 
 
9) Lägg nu i plattformar i rullställningen. För att göra det 
säkert, skjut i plattformarna vid bred rullställning.  
 

    Du kan nu montera nästa del och upprepa punkterna 8 och 9 tills du nått 
önskad höjd. Hissa eventuella delar med ett rejält rep.   
 
10) Montera skyddsräckesramarna vid behov (om plattformen är placerad på den 
övre nivån, skyddsräckesram behövs ej om det är 3 steg kvar på sista ramen) och montera horisontalstag som 
skyddsräcke i knä- och höfthöjd. 
 

11) När ställningen är i önskad höjd, placera ett stängt arbetsgolv. (2 plattformar bredvid 
varandra). Du får bara arbeta på en helt förseglad arbetsplattform. Plattformen med lucka 
måste vara med gångjärnen utåt på ställningen. (se illustrationsbild)  
 
12) Placera sparklistsetet runt arbetsgolvet 
 
 
 
 
 

13) Kontrollera under varje användning att: ställningen fortfarande är på plats, 
hjulen är bromsade, stödbenen är ordentligt på plats, alla delar finns kvar och 
eventuella ankare fortfarande är säkrade.  
 
 
 

Kontrollera att det inte skett några ändringar på ställningen före varje användning av rullställningen och att 
inget i närheten har påverkat en säker användning av ställningen.  

 
14) Demontering: för demontering av rullställningen så kan delarna monteras i omvänd ordning. Så börja med 
sparklistsetet, sedan de övre horisontalstagen, skyddsräckesramarna etc.  
. 
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Viktiga att vara uppmärksam på för smala rullställningar 75cm 
 
Du kan använda nästan samma monteringsmetod för den smala rullställningen som för den breda. Ett antal punkter 
skiljer sig något  
You can use almost the same assembly method for the narrow mobile scaffold tower as for the wide one. 
mobile scaffold tower. A number of points differ slightly, namely; 
- You use 2 diagonal braces per section instead of 4 for the wide mobile scaffold tower. 
- You only use platforms with a hatch so that you can climb the scaffolding from the inside. 
See the image below for an example configuration. This is the standard 4,20 m. narrow mobile scaffold tower with one 
additional platform. 
 

 

Miljöfrågor 
 
1.  Se till att ställningen star på en fast yta.  
2.  Ställningen måste alltid stå rakt och plant. Använd de justerbara hjulen korrekt, dvs inte för att justera 

golvhöjden utan bara för att jämna ut rullställningen.  
3.  Använd aldrig ställningen nära icke-isolerade elektriska installationer eller maskiner.  
4.  Placera aldrig ställningen på staplade stenar eller plankor etc.  
5.  När rullställningen inte används måste den förankras.  

Vidta försiktighetsåtgärder för att förhindra att obehöriga klättrar på ställningen.  
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Allmänna instruktioner för användning 
 
1.  Lämna inte verktyg eller skräp på arbetsplattformen. 
 
2.  Klättra eller stå inte på de diagonala eller horisontella stagen.  
 
3.  Klättra alltid upp på ställningen genom lucka I plattformen.  
 
4.  Se till att alla hjul är låsta innan du klättrar upp i rullställningen. 
 
5.  Placera inte stegar, trappstegar, lådor eller andra anordningar på arbetsgolvet för att öka höjden på 

rullställningen.  
 
6.  Fäst alltid stödben på ställningen och, om möjligt, förankra ställningen till en byggnad eller annan lämplig 

struktur.  
 
7.  Installera säkerhetsräcken och stöd på alla arbetsplattformar.  
 
8.  Kontrollera om alla klickfästen sitter ordentligt. Montera aldrig en rullställning utan att använda låssprintar. 
 
9.  Vid behov måste stödben alltid monteras. Använd endast lämpliga stödben och rätt förankring för att stödja 

ställningen. 
 
10.  Fäst inte vinsch eller lift på ställningen, utan lyft komponenterna, material och verktyg med rep.  
 
11.  Rullställningar är inte konstruerade för at lyftas eller hängas upp.  
 
12.  Arbeta aldrig på en ofullständig rullställning. 
 
13.  Byt ut ”tillfälligt” borttagna delar omedelbart efter arbetet.  
 
14.  Syror och kemiska produkter kan orsaka corrosion av aluminiumet, vilket kan påverka hållfastheten hos 

aluminiumet. Kontakta din leverantör för eventuella försiktighetsåtgärder.   
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Förflyttning av rullställning 
 
1.  Flytta ställningen helst med två personer. 
 
2.  Flytta inte ställningen I vindar av kraft 4 Beufort eller mer.  
 
3.  Se till att alla människor och löst material är utanför ställningen.  
 
4.  Lämna stödbenen I samma läge, men lätta dem lite, ett par centimeter över marken för att göra det lättare att  

flytta.  
 
5.  När du rör dig i sidled drar du basen så försiktigt som möjligt för att förhindra att den lutar.  
 
6.  Kontrollera om marken är plan och tillräckligt fast för att stödja ställningen.  
 
7.  Håll utkik för kablar och andra hinder, både på marken och i luften.  
 
8.  Efter att ha flyttat ställningen, kontrollera om det är plant igen, att stödben sitter som de ska mot marken och 

att hjulen är i låst läge. Uppfylls något av ovanstående krav? Demontera och montera upp rullställningen igen.  

 

Allmänna underhållsintruktioner 
 
1.  Se till att materialet är rent, särskilt anslutningenstegen. Ramarna måste gå i och ur lätt.  
 
2.  Ta bort smuts och färg från det gängade området på de justerbara hjulen. Applicera lite olja vid behov.  
 
3.  Om delar inte fungerar ordentligt, kontrollera dem för smuts, färg, betongrester etc.  
 
4.  Försök inte få delarna att fungera igen med hammare eller andra verktyg.  
 
5.  Se till att ramarna är rena.  
 
6.  Se till att krokhaken på de diagonala och horisontella stagen är ren och smörj den med lite olja vid behov.  
 
7.  Hantera materialet försiktigt, tappa inte några delar på en hård yta. Detta kan minska kvaliteten på materialet.  
 
8.  Skadade eller felaktiga delar får inte användas.  
 
9.  Byt ut saknade och trasiga delar i god tid.  
 
10.  Låt ditt material inspekteras av ett certifierat företag en gång om året. Kontakta din leverantör eller tillverkare 

för dessa adresser.  

 
 

 


