
 
 

Tinghøjvej 2                         Gefionsvej 15  Rundageren 31 

3650 Ølstykke                               3400 Hillerød   2640 Hedehusene  

Tlf. 47 100 280           Tlf. 48 250 280    Tlf. 32 250 280 

 

MONTERINGSVEJLEDNING TIL ALUFASE RULLESTILLADS 
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Opstilling 

Rullestilladset skal opstilles på et plant underlag (dette bør tjekkes med vaterpas). 

Kontroller at hjulene er fastgjort, enten ved at dreje spindlen eller ved at sætte låsepalen fast på kanten af 

rammen. Platformene skal altid være sikret ved at skubbe vindsikringen ind under rammens trin. 

Rammerne skal være sikret med låseclips. Håndlisterne og diagonalerne skal altid være monteret på 

rammerne med den åbne side mod stilladsets yderside. 

Arbejdsplatformen må være udstyret med minimum en platform med lem, en håndliste, en knæliste og 

fodlister hele vejen rundt om platformen. Stilladset skal altid være udstyret med minimum et komplet 

platformssæt for hver 4 meter. 

 

Støtteben 

Støtteben, som beskrevet på skema nedenfor, skal altid påmonteres så snart nederste del af stilladset når 

over 2 meter (74 cm stillads) og 3,5 meter (130 cm stillads). 

Dimensionen på støttebenene (kort/lang), som skal bruges, fremgår af nedenstående tabel. 

Instruktionerne som relaterer til støttebens dimensionerne, som nævnt i støttebenstabellen, skal følges 

nøje. Hvis disse instruktioner ikke følges, betyder det at der skal anvendes yderligere ballastklodser. 

 

Støttebenstabel (* Kun indendørsbrug) 

Ståhøjde Smalt stillads 74 cm Bredt stillads 130 cm 

2,5 meter Korte støtteben Ikke påkrævet 

3,5 meter Korte støtteben Korte støtteben 

6,0 meter Lange støtteben Lange støtteben 

8,0 meter Lange støtteben Lange støtteben 

10,5 meter Lange støtteben * Lange støtteben * 

12,0 meter  Lange støtteben * Lange støtteben * 
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Vindbelastning på stilladset 

Bruges ALUFASE rullestilladser i områder med stærk vindpåvirkning, såvel inden- som udendørs, skal der 

træffes specielle foranstaltninger afhængig af vindstyrken. 

 

Anbefalinger: 

Ved vindstyrker større end 6-8 m/sek. (jævn vind) 

UNDLAD AT BRUGE STILLADSET 

Ved vindstyrker større end 11-14 m/sek. (hård vind) 

FASTGØR STILLADSET TIL EN FAST KONSTRUKTION 

Ved vindstyrker større end 17-21 m/sek. (hård kuling) 

DEMONTER STILLADSET eller flyt det til et beskyttet sted. 
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Opstilling af stilladset 

- Start med at montere et hjulpar i hver af de 2 nederste rammer. 

- Lås hjulet fast til rammen med vingebolten. 

 

 
 

- Montering af håndlister: monter håndlisten således at den åbne del af kloen vender mod stilladsets 

yderside som vist på foto (rød låse i kloen). 

- Monter 2 stk. diagonaler som et kryds i samme side (blå låse i kloen) 

 

 

- Stilladset sættes på ønsket placering og sættes i vater via justering på hjulene. 
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- Monter den første platform kaldet montageplatform. 

- Lås platformen i begge ender med låsepal som vist på billede 2. 

- Skal stilladset viderebygges med en ståhøjde på mere end 2,5 meter, monteres støtteben nu. 

-  

 

 
 

- Monter løse den øverste klo for derefter at justere højden på støttebenet. Herefter monteres den 

nederste klo på rammen og der grundjusteres således at gummifoden er stabil på underlaget.  

(Husk at efterspænde begge kløer) 
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-  

 

 

- Næste ramme monteres på de eksisterende rammer (4 låseclips monteres som på billede) 
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- Monter 1 håndliste og 2 diagonaler som vist på billede 

- Monter håndlister og knælister således at den åbne del af kloen vender mod stilladsets yderside. 

 

 
- En Platform monteres i modsatte side og håndliste flyttes fra samme side, og op som på 

nedenstående billedet. 

-  
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- 2 håndlister monteres som vist på billedet. 

- Næste platform monteres ifølge diagram. 

 

- Når ønsket højde er nået monteres gelænderrammen. 

- 4 låseclips benyttes til at låse rammerne sammen og håndlister rykkes op som vist herunder 

- Nederste platform kan rykkes op 
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- Montage platformen som der her siddes på, benyttes til at gøre arbejdsplatformen færdig  

- Arbejdsplatformen skal være udstyret med 4 håndlister i alt nu – 2 som håndliste og 2 som 

knæliste. 

- På sidste billede er montage platformen taget bort for bedre adgang til arbejdsplatformen. 

 
- Til sidst skal der monteres fodlistebeslag (gule plastik beslag) 

- Herefter monteres fodlister hele vejen rundt som vist på billede herunder  
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Før stilladset tages i brug 

Følgende skal kontrolleres før enhver ibrugtagning: 

- Underdelen af stilladset er korrekt samlet 

- Den totale konstruktion er korrekt og komplet 

 

Det er forbudt at bruge rullestilladset son hængestillads. 

Det er strengt forbudt at bruge arbejdsbroer mellem stilladser eller mellem et stillads og en bygning, 

medmindre der anvendes stilladser/arbejdsbroer, som er produceret og udtænkt specielt til disse 

formål. 

 

Maksimum belastning pr. platform er 200 kg/m2 (stilladsklasse 3). Hvis et stillads er monteret med 

flere platforme, må kun ene belastes med 200 kg. 

Det er ikke tilladt at hoppe på platformen. Den platform, der er monteret med lem, skal altid være låst. 

Dog ikke når man kravler enten op eller ned, og lemmen lukkes straks efter gennemgang.  

 

Maksimum platformshøjde: indvendig 12 meter, udvendig 8 meter. Der må kun kravles på indersiden 

af stilladset. 

Anbring aldrig kasser, stiger eller andet materiel på platformen for at øge højden. Det er forbudt at 

arbejde på stilladset, hvis vindstyrken er kraftigere end 6 Beaufort. Hvis der varsles vindstyrke på mere 

end 6 Beaufort, skal rullestilladset demonteres, fastgøres eller transporteres til et vindfrit område. 

Dette skal også gøres, hvis rullestilladset ikke er i brug. Vær venligst opmærksom på, at åbninger 

mellem bygninger, hjørner og andre udhæng på bygninger kan give ekstra vindkraft. 

Kørsel med stilladset 

Stilladset bør kun rulles på langs med hænderne. I denne bevægelse bør man ikke gå hurtigere end ved 

normal gang, og der må ikke være materialer eller personer på stilladset, når man kører med stilladset. 

Vær opmærksom på, om der ligger nogle genstande på jorden, når du ruller med stilladset. 

Hvis vindstyrken er kraftigere end 4 Beaufort, er det forbudt at rulle med stilladset. Vær meget 

opmærksom ved kørsel på ujævne underlag. 
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Forankring af stilladset 

Fastgørelser skal anvendes, når stilladset bliver for ustabilt, fx i situationer med kraftig vind. 

Fastgørelserne skal være solide og fastgøres til rammer i begge sider. Fastgørelserne monteres herefter 

med øjebolt til konstruktion eller bygning. 

Demontage af stilladset 

Demontage gøress i modsat rækkefølge. Start på toppen med at demontere fodlister og forlistebeslag. 

Tag platforme, håndlister og knælister af, så alle dele kan transporteres ned langs platformene. 

Demonter stilladset fra top til bund. Kast aldrig med delene. 

 


