
DECRETO LEGISLATIVO
81/2008

70°

28
8c

m

15
3c

m

19
0c

m

38
0c

m

15
9c

m

171cm 93cm

102cm

310
cm

290cm

37
8c

m

31
0c

m

17
8c

m

156cm

60cm 88cm 30cm

86cm

PIANO
DI APPOGGIO

2PfG 1273
NFE 85-200

EN131
EUROPEAN NORM

150
kg

Varenummer: 5264
Harald Nyborg A/S

Gammel Højmevej 30, DK-5250 Odense SV

Multifunktionell byggnadsställning av aluminium. 
Byggnadsställning och stege i ett. Direkt anslutning 
mellan diagonala/horisontella sektioner och bärande 
ben tack vare expansionsbeslagen i stegpinnehålen, 
som aktiveras med långa handtag.
Multifunktion aluminiumsstillads. Stillads og stige i ét. 
Direkte forbindelse mellem diagonaler / horisontaler 
og vanger med ekspansions-fastgørelsessystem i 
trinenes huller, aktiveret med lange håndtag.

EXKLUSIV!
EKSKLUSIV!

Stærke aluminium kroge. 
Starka aluminiumhakar.

Aluminium struktur og træ platform: Anti-slip og vandtæt. 
Struktur Aluminium och trä plattform: Anti-slip och vattentät.

Hurtig hjul løft system. Hjulene glider ikke når de er 
fastsat i stillingen (Patenteret). 
Snabbhjul lyftsystem. Hjulen inte halka när de är 
fixerade i position (Patenterad).
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Nem at flytte - Lätt att flytta

Stillads til indendørs brug. 
Byggnadsställningar för inomhusbruk. 

Stige med platform
Stege med plattform
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PAKKE! Klar til brug. - Paket! Klar att använda.

EXKLUSIV!
Snabb att använda! Stegarna, som kan 
fällas ut, gör det möjligt att förvandla 
byggnadsställningen till inomhusbruk 
utan att den nedersta delen måste 
demonteras.

EKSKLUSIV!
Hurtigt i brug! Stiger, der klapper 
ud, gør det muligt at omdanne 
stilladsstrukturen til indendørs brug 
uden at afmontere den nederste del.

Du behøver kun at samle de to stabiliserende bjælker.
Du behöver bara slå ihop de två stabiliseringsstång.
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12’ 4’Første gang:
Första gången:

Monteringstid - Monteringstiden

Efterfølgende brug:
Efterföljande användning:

310
cm

178
cm

155
cm 112

cm

Certification:

34,5Kg

 Säkerhet/Sikkerhed:

Sidesnitbillede af stålpladen. - Tvärsnittssidovy av 
stålplåtens.

Stålplade - stålplåt

Automatisk støbning hængsel med en
indre stålplade styrkelse.

Automatisk gjutning med ett gångjärn
inre armering.
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ARBEJDSHØJDE 3,80 m
ARBETSHÖJD 3,80 m



MULTIFUNKTIONELL BYGGNADSSTÄLLNING
MULTIFUNKTION STILLADS

För inomhus- och utomhusbruk. Max. arbetshöjd är cirka 3,78 m.
Til indendørs og udendørs brug. Maksimal arbejdshøjde ca. 3,78 m.

BRUKSANVISNING

1. Före användning
a) Fundera på om du är i tillräckligt 
god form för att använda 
byggnadsställningen/stegen. Vissa 
medicinska tillstånd eller intag av 
läkemedel, alkohol eller droger kan 
göra det farligt att använda denna 
produkt.
b) När produkten transporteras på ett 
tackräcke eller i en lastbil, se till att 
den är rätt placerad för att undvika 
skador. 
c) Syna produkten efter leverans 
och före användning. Kontrollera att 
produkten är i gott skick och att alla 
komponenter fungerar. 
d) Kontrollera inför varje 
användningstillfälle att 
byggnadsställning/stege inte är 
skadade och att produkten kan 
användas utan risk.
e) Kontrollera att produkten är lämplig 
för den uppgift du tänker utföra.
f) Använd inte en trasig 
byggnadsställning/stege.
g) Avlägsna alla föroreningar från 
produkten som t.ex. våt målarfärg, 
lera, olja eller snö.
h) Innan du använder produkten ska 
du göra en riskbedömning i enlighet 
med landets gällande lagstiftning.
2. PLACERING OCH MONTERING
a) byggnadsställning/stege måste 
vara rätt monterad.
b) Om byggnadsställning/stege är 
utrustad med låsanordningar, ska de 
låsas helt före användning.
c) Byggnadsställning/stege ska 
placeras på ett plant och stadigt 
underlag.
d) Produkten får aldrig positioneras 
om en person befinner sig på den.
e) Vid positionering av 
byggnadsställning/stege, iaktta 
försiktighet så att produkten inte 
stöter till fotgängare, fordon eller 
dörrar. Fixera om möjligt dörrar 
(inte nödutgångar) och fönster i 

arbetsområdet.
f) Utvärdera eventuella elektriska 
risker i arbetsområdet som t.ex. 
luftkraftledningar eller annan 
exponerad elektrisk utrustning.
g) Byggnadsställning/stege ska stå 
på sina fötter, inte på stegpinnar eller 
steg.
h) Byggnadsställning/stege ska 
inte placeras på halt underlag (t.ex. 
is, bonade underlag eller mycket 
smutsiga fasta underlag) om inte 
ytterligare åtgärder vidtas för att 
förhindra att stegen glider.
3. ANVÄNDA STEGEN
a)  Överskrid inte den max. 
belastningskapacitet som anges på 
produkterna.
b) Sträck dig inte längre än den 
tillåtna höjden. Användarens bål ska 
alltid befinna sig innanför ändarna på 
de bärande benen, och användarens 
ska ha båda sina fötter på samma 
steg/stegpinne. 
c) Använd inte stegen för att nå en 
annan nivå.
d) Stegen är endast avsedd för lätt 
arbete en kort stund.
e) Använd elektriskt isolerade stegar 
vid arbete som innebär kontakt med 
elektrisk utrustning. MITSUTOMO 
är tillverkad av aluminium. Därmed 
är den inte elektriskt isolerad. Var 
försiktig!
f) Använd inte stegen utomhus i 
ogynnsamt väder som t.ex. hård 
blåst.
g) Se till att inga barn kommer åt leka 
med produkten.
h) Fixera om möjligt dörrar (inte 
nödutgångar) och fönster i 
arbetsområdet.
i) Vänd inte ryggen mot stegen när du 
klättrar upp eller ner.
j) Håll ett stadigt tag om 
byggnadsställning/stege när du 
klättrar upp eller ner.
k) Använd lämpliga skor när du klättrar 
upp eller ner från byggnadsställning/
stege.
l) Undvik alltför stor sidobelastning 

som t.ex. borrning i tegel och betong. 
m) Tillbringa inte långa stunder 
på stegar utan att ta rast med 
jämna mellanrum (trötthet är en 
säkerhetsrisk).
n) Om stegen används för att nå övre 
nivåer, ska den överstiga en meter 
jämfört med avsatsytan. 
o) All utrustning som medförs på 
stegen ska vara lätt och enkel att 
hantera.
p) Undvik arbete som innebär 
en sidledsbelastning på 
byggnadsställning/stege, som t.ex. 
borrning genom solida material 
(exempelvis tegel eller betong).
q) När du använder stegarna, antingen 
som dubbelstege eller som lutande 
stege, ska hjulen vara uppfällda.
4. REPARATION, UNDERHÅLL OCH 
FÖRVARING
Reparation och underhåll får endast 
utföras av en kompetent person och 
måste ske i enlighet med tillverkarens 
instruktioner.
Produkten ska förvaras i enlighet med 
tillverkarens instruktioner.
Den nedsmutsning som uppstår vid 
användning kan avlägsnas med vatten 
eller speciella rengöringsmedel.
5. GARANTI
Byggnadsställningen MITSUTOMO 
omfattas av fem års garanti mot 
tillverkningsfel.
Tillverkaren friskriver sig från allt 
ansvar i händelse av: 
- användning av delar och/
eller element som skiljer sig från 
originaldelar/element
- användning av produkten i ej 
beskrivna förhållanden
- bristfälligt eller ej genomfört 
underhåll av delar
- bristfällig förvaring och skötsel
6. Dessutom: 
- Garantin upphör att gälla om det 
inte går att spåra tillverkningsdatumet 
(om det är oläsligt eller saknas helt).
- Garantin omfattar inte slitagedelar 
eller element som ändrats eller repa-
rerats av ej auktoriserade personer 

och som inte är likvärdiga med origi-
nalkomponenterna.
- Garantin omfattar endast de defekta 
delar som tillverkaren godkänner.
- Om andra ej godkända delar använ-
ds, friskriver sig tillverkaren från allt 
ansvar.

BRUGERVEJLEDNING
 
1. Før brugen
a) Sørg for, at du er fysisk egnet til at 
bruge stilladset / stigen (’produktet’). 
Nogle medicinske tilstande, eller brug 
af medicin, alkohol eller ’stoffer’ kan 
gøre brugen af stilladset usikker.
b) Ved transport af stilladset på en 
tagbagagebærer eller med en last/
varevogn, sørg for, at det er anbragt 
ordentligt og fastgjort, så det ikke 
forårsager skader.
c) Kontroller stilladset visuelt efter 
leveringen og før enhver brug af det; 
sørg for, at det er i orden, og at alle 
dele fungerer korrekt.
d) Hver gang, du bruger stilladset 
/ stigen, kontroller at det ikke er 
beskadiget og at det er sikkert at 
bruge.
e) Kontroller, at produktet er egnet til 
det formål, du vil bruge det til.
f) Brug aldrig et beskadiget stillads 
eller stige.
g) Fjern enhver forurening, fx våd 
maling, mudder, olie eller sne, fra 
produktet.
h) Før brugen udfør en risikovurdering 
af anvendelsen i henhold til gældende 
regler i anvendelseslandet.
2. ANBRINGELSE OG SAMLING AF 
PRODUKTET
a) Stilladset / stigen skal være samlet 
korrekt.
b) Hvis stiladset / stigen er forsynet 
med låsemekanismer, skal de være 
låst før brugen.
c) Stilladset / stigen skal placeres på 
et jævnt og fast underlag.
d) Produktet må aldrig flyttes med en 
person på det.

e) Ved anbringelse af stilladset / stigen, 
pas på ikke at ramme fodgængere, 
køretøjer eller døre. Lås så vidt muligt 
døre (men ikke branddøre) og vinduer 
i arbejdsområdet.
f) Overvej eventuelle elektriske risici 
i arbejdsområdet, fx overhængende 
ledninger eller andet uisoleret 
elektrisk materiel.
g) Stilladset / stigen skal stå på sine 
fødder, ikke hænge på stigetrin eller 
traverser.
h) Stilladset / stigen må ikke 
anbringes på glatte overflader (fx is, 
blanke flader eller meget snavsede 
faste overflader), uden at der er taget 
passende forholdsregler for at hindre, 
at det glider.
3. BRUG AF STIGEN
a) Overskrid ikke den maksimale 
belastning vist på produktet.
b) Overskrid ikke den tilladte højde; 
brugere bør holde deres hofter 
indenfor vangerne, og begge fødder 
skal placeres på samme trin.
c) Brug ikke stigen til at nå op på et 
højere niveau.
d) Stigen må kun bruges til let, 
kortvarigt arbejde.
e) Brug kun elektrisk isolerede stiger 
ved arbejde i kontakt med elektricitet. 
Mitsutomo er af aluminium, så den er 
ikke elektrisk isoleret. Pas på !!
f) Brug ikke stigen udendørs under 
vanskelige vejrforhold, fx kraftig vind.
g) Sørg for, at børn ikke kan komme til 
at lege med produktet.
h) Lås om muligt døre (men 
ikke branddøre) og vinduer i 
arbejdsområdet.
i) Vend ikke ryggen mod stigen under 
op- og nedstigning.
j) Hold godt fast i stilladset / stigen 
under op- og nedstigning.
k) Brug egnet fodtøj, når du bruger 
stilladset / stigen.
l) Undgå store sidebelastninger fx 
boring i mursten eller beton.
m) Ophold dig ikke i lang tid på stigen 
uden regelmæssige pauser (træthed 
er farligt).

n) Hvis stigen skal bruges til at komme 
op på et højere niveau, skal den rage 
mindst 1 meter op over det højere 
niveaus overflade.
o) Alt udstyr, som bruges på stigen, 
skal være vægtmæssigt let og let at 
håndtere.
p) Undgå arbejde på stilladset / stigen  
med store sidebelastninger fx boring 
gennem mursten eller beton.
q) Når du bruger stigen som enkelt- 
eller dobbeltstige, skal hjulene være 
trukket op.
4. REPARATION, VEDLIGEHOLD 
OG OPLAGRING                   
Reparation og vedligehold må kun 
udføres af en kompetent person 
og i overensstemmelse med 
producentens instruktioner.
Produktet skal opbevares 
i overensstemmelse med 
producentens instruktioner.
Snavs pga. brugen kan fjernes 
med vand eller en speciel, egnet 
rensevæske.
5. GARANTI  
MITSUTOMO stilladset har 5 års 
garanti mod fabrikationsfejl.
Producenten afviser ethvert ansvar i 
tilfælde af:
- brug af uoriginale dele og/eller 
elementer.
- brug af produktet under uegnede 
forhold eller tilstande.
- dårligt eller mangelfuldt vedligehold 
af dele.
- dårlig beskyttelse af produktet.
6. desuden:
- Garantien er ugyldig, hvis det ikke 
er muligt at finde fremstillingsdatoen 
(ulæselig eller manglende 
datomærkning).
- Garantien gælder ikke slid eller 
dele som er ændret eller repareret af 
uautoriserede personer, så de ikke 
svarer til de originale dele.
- Garantien gælder kun fejlramte 
dele, hvor fejlen er accepteret af 
producenten.
- Hvis der er brugt uoriginale dele 
afslår producenten ethvert ansvar.

HUVUDKOMPONENTER - VEDKOMPONENTER MONTERINGSPROCEDUR - SAMLING AF STILLADSET

Stegsektion utan hjul 
Stigesektion uden
stabiliseringsbjælke

Stabiliseringsstång 
Stabiliseringsbjælke

Nylongaffel 
Nylongaffel

Arbetsplattform  - Arbejdsplatform

Hjul med ledad hållare 
Hjul med samlebeslag

M6X80-skruv för fastsättning av stabiliseringsstång och hjul 
M6X80 skrue til fastgørelse af stabiliseringsbjælker og hjul

Självlåsande M6-skruv för fixering av hjul 
M6 selvlåsende møtrik

M6x18-nylonbricka för fixering av hjul 
M6x18 nylonskive til fastgørelse af hjul

x2pz.

x4pz.
x2pz.

x1pz.

x2pz.

x6pz.

x6pz.

x12pz.

x4pz.
153 cm

x4pz.
164,5 cm

Diagonal section 
Skrå travers

Horisontell sektion 
Vandret travers
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• Montera den yttre vingmuttern i det 
översta hålet (steg 2)

• Monter den ydre vingemøtrik I det 
øverste hul (trin 2)

Öppna förpackningen och lägg omsorgsfullt upp alla komponenter på golvet.
1  För in de skyddande nylongafflarna i de nedre skårorna på de bärande benen. För därefter 
in två stabiliseringsstänger i de bärande benen. Hålen på stabiliseringsstängerna ska vara 
inriktade med hålen på gafflarna. 
2  Hjulhållarna ska fästas vid stabiliseringsstång och bärande ben. Se till att hjulen 
positioneras externt. Placera den externa vingmuttern i det övre hålet, så att de båda övre 
stegarna kan fällas ihop utan hinder.
3  Fäst hjulhållarna vid stabiliseringsstång och bärande ben med skruvar och muttrar, med 
brickor mellan enligt bild.
4  Lyft upp stegarna vertikalt med den övre delen vänd utåt. Fäst därefter de två horisontella 
sektionerna vid den första nedre stegpinnen, och de två diagonala sektionerna i den andra 
och fjärde stegpinnen genom expansionsbeslagen, och lås fast dem med de fenformade 
spakarna.
5  Placera plattformen på den tredje stegpinnen nerifrån.
6  Öppna de pressgjutna gångjärnen och placera de övre stegarna i vertikal position.
7  Kliv upp på arbetsplattformen och fast de två övre diagonala sektionerna i den sjunde 
och nionde stegpinnen.
8  Fäst därefter de två övre horisontella sektionerna (i den sista användbara stegpinnen).
9  Kliv ner och placera arbetsplattform i en position högre än den sjätte stegpinnen nerifrån.
Åtkomst till strukturen ska endast ske genom luckan i arbetsplattformen.

Åbn emballagen, og anbring komponenterne systematisk på gulvet.
1  Indsæt nylongaflerne i vangernes nedre gafler. Indsæt derpå de to stabiliseringsbjælker i 
vange gaflerne med de netop monterede nylongafler, og sørg for, at stabiliseringsbjælkernes 
huller er ud for gaflernes huller.
2  Fastgør hjulholderne til stabiliseringsbjælkerne og vangerne; sørg for, at hjulene vender 
udad. Monter den ydre vingemøtrik I det øverste hul, så de øvre stiger kan foldes uden 
problemer.
3  Fastgør hjulholderne til stabiliseringsbjælkerne og vangerne med skruer og møtrikker og 
med skiver som vist på billedet.
4  Løft stigerne op til lodret, så de øverste stigeelementer er placeret udvendigt i stilladset; 
monter derpå den 1. vandrette travers, derpå de to skrå traverser og til sidst den anden 
vandrette travers med låsemøtrikkerne, og lås dem med de finneformede håndtag.
5  Monter (midlertidigt) arbejdsplatformen på det 3. trin fra gulvet.
6  Lås de sprøjtestøbte hængsler op, og drej de øvre stigeelementer til deres øvre lodrette 
stilling.
7  Klatr op på arbejdsplatformen, og monter de to øvre skrå traverser i det 7. og 9. stigetrin.
8  Monter derpå de to øvre vandrette traverser (i de øverste stigetrin).
9  Gå ned, og placer arbejdsplatformen på et stigetrin, der er højere end det 6. trin fra gulvet.
Adgangen til platformen må kun ske gennem lemmen i arbejdsplatformen.
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