
Montagevejledning

JUMBO FOLDESTILLADS 
med trappe & gelænder



1. Betingelser
JUMBO Stillads påtager sig intet ansvar for dette materiale, ej heller for materialets anven-
delighed til specielle formål. JUMBO Stillads kan ikke drages til ansvar for fejl i montagevej-
ledningen eller for direkte eller indirekte tab som følge af levering, præsentation eller brug af 
dette materiale.

Indholdet må ikke fotokopieres, reproduceres eller oversættes, hverken helt eller delvist, uden 
forudgående tilladelse fra JUMBO Stillads. JUMBO Stillads frasiger sig ethvert ansvar ved-
rørende erstatning til skadelidte, der uforvarende har tilsidesat sikkerhedsbestemmelserne i 
denne montagevejledning.

2. Garanti
Der er 10 års fabriksgaranti på stilladset. JUMBO Stillads frasiger sig erstatningspligt på slid 
og brud på stilladsets delkomponenter, der er forårsaget af misligholdelse eller forkert brug. 
Garantibestemmelserne gælder ikke for naturligt slid på delkomponenter. Stilladsets levetid 
anslås til min. 10 år (jf. garantien). Kombidæk skal kontrolleres hvert 2. år jf. ”Mærkning & 
kontrol af kombidæk”

BEMÆRK: Ved brug af uoriginale dele i dit JUMBO-stillads bortfalder garanti og ansvar.

3. Anvendelse og funktion
Foldestillads af denne type er produceret i overensstemmel-
se med EN1004 - max. last 200 kg pr. m2

Vi anbefaler JUMBO Foldestillads m/trappe og gelænder til mindre opgaver i lave højder. 
Stilladset er vejrbestandigt og kan anvendes udendørs såvel som indendørs. Generelt bør 
alu-stilladser dog undgå kontakt med ubehandlede jernkonstruktioner og områder med jern-
støv-partikler, da disse kan arbejde sig ind i aluminium.

Ved udendørs opstilling må stilladset kun bemandes 
ved en max. vindstyrke på 12,5 m/sek. Stilladset 
sikres der ud over mod væltning ved at flytte det til 
et sikkert sted. Det samme gælder ved arbejdstids 
ophør.

JUMBO foldestillads med trappe & gelænder består af et foldestillads med fastmonteret trap-
pe og gelænder, en platform uden lem samt to håndlister. Hver del er udviklet efter årtiers 
knowhow og erfaring, der gør monteringen enkel og stilladset sikkert at arbejde med.

Platformen kan sikres med stormlåsen på undersiden (A)

Alle hjul bremses ved at aktivere bremsebeslaget med foden (B)

Håndlisterne er forsynet med selvlåsende monteringskløer (C)

MAX. 200 kg/m2
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4. Almindelige regler og anvisning i brug

4.4 JUMBO foldestillads med trappe & gelænder skal altid opstilles på et fast og bære-
dygtigt underlag, som kan bære stillads samt arbejdslast. Stilladset bør kun skubbes 
rundt ved normal ganghastighed på jævnt underlag, slag og stød bør undgås. Flyt 
ALDRIG stilladset med personer eller materiel på det.

4.5 Ved flytning må der ikke befinde sig personer eller løse genstande på stilladset.

4.6 Efter flytning skal hjulene straks bremses. For at undgå utilsigtet løbsk stillads, skal 
man før bemanding eller når opstillingsstedet forlades sikre, at alle stilladshjul er 
bremset. Før stilladset  benyttes, skal det sikres, at det er opbygget efter vejledningen.

4.7 Pas på forhindringer i højden, stilladset skal altid være min. 3 m fra strømførende 
el-kabler !

4.8 Der må ikke anbringes eller bruges løfteværktøjer/hejs på stilladset.

4.9 Man må udelukkende træde op på stilladset ad den fastmonterede trappe. Op- og 
nedstigning på platformen må ikke finde sted på anden vis end ad den dertil indret-
tede adgangsvej.

4.1 Følg anvisningerne for montage og demontage Stilladset bør altid opstilles i 
lod og vater. JUMBO foldestillads med trappe & gelænder bør kun opstilles, 
nedtages og benyttes af personer der har det fornødne kendskab til opbyg-
ning og brug.

4.2 Før montage skal alle stilladsdele checkes for evt. fejl. Der må kun anvendes originale 
ubeskadigede JUMBO-STILLADSDELE

4.3 Hjulene skal være monteret i stilladsets lodrette søjler. Kontroller at de er monteret 
forsvarligt og sikkert. Arbejdsbelastningen på stilladset skal altid være jævnt fordelt 
på alle hjul



5. Vedligehold

Vedligehold af stilladset begrænser sig til inspektion og 
udskiftning af evt. beskadigede dele på stilladset. Alle dele 
bør inspiceres jævnligt og før hver brug af stilladset.

Benyt ikke hammer e.l. til at fjerne mørtel osv. fra stilladset.

Anvend IKKe oliebaserede produkter til smøring af fol-
delås, montagekløer og hjul. Vi anbefaler i stedet en tør 
PTFE spray til opgaven.

4.10 Personer, der arbejder på stilladset, må ikke læne sig udover sidegelænderet

4.11 Det er ikke tilladt at bruge stilladset som støtte for byggematerialer og - elementer

4.12 Der må ikke placeres ekstra stiger, kasser e. lign. til at forøge rækkevidden på stil-
ladset

4.13 Forbindelse af stilladset med anden struktur/bygning ved en bro e.l. er ikke tilladt

4.14 Det er ikke tilladt at springe ned på platformene eller at kaste noget ned på dem

4.15 Undlad at anvende ætsende væsker og slag på stilladset

4.16 Stilladset må ikke udsættes for længerevarende ophold under -20 ° C eller over +70° C.

4.21 Hvis stilladset overlades til tredje person, skal montagevejledningen 
altid følge med.

4.17 Hvis stilladset anvendes udendørs eller i åbne 
bygninger, må det ikke benyttes ved en vind-
styrke over 12,5 m/sek. men skal anbringes et 
beskyttet sted, så det ikke vælter. Det samme 
gælder ved arbejdstids ophør

4.18 Der må ikke monteres reklameskilte el. lign., der kan forøge vindlasten.

4.19 Vis altid et godt eksempel og gør det til en god vane at bruge personlige værne-
midler (Hjelm, handsker, sikkerhedsfodtøj og livliner) hvor påkrævet

4.20 Montagevejledningen skal til enhver tid befinde sig ved stilladset.
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6.1 Start med at folde folderammen ud - dette gøres ved at trække i siderammerne

6.2 Monter nu platformen på siderammernes trin. Platformen kan 
monteres i 3 højder: 0,50, 0,75 og 1,00m

6. Montage
Når forholdsreglerne i afsnit 4 er kontrolleret, kan opstillingen påbegyndes. En opmåling på 
montagestedet kan være med til at afgøre om dette er den korrekte stilladsløsning til opgaven.

OBS: Vær sikker på at begge knækbeslag låser. Beslagene låses automatisk når folde-
rammen er helt rettet ud. Lås herefter alle 4 hjul.

OBS: Sørg for at platformens kroge hviler sikkert på siderammer-
nes trin - og drej stormlåsen på plads under trinnet (ved 1,00m 
ståhøjde kan stormlåsen kun anvendes i én side)

0,50 m
Ét trin ned fra trappen

0,75 m
På niveau med trappen

1,00 m
Ét trin op fra trappen



6.2 Monter håndlisterne på hver side af stilladset. Monter dem altid på den lodret-
te søjle, fra indersiden. Sørg for at kløerne i hver ende griber og låser korrekt 
omkring røret.

6.3 Fold trappen ud. Løft lidt op i trappen, træk ud og sænk så trappen indtil den 
hviler sikkert på underlaget og øverste trin flugter med stilladset. Lås de to 
hjul på trappen. Dit foldestillads er nu klar til brug!

OBS: Du kan låse hjulene op for let transport rundt på arbejdsstedet. Men husk altid at 
låse ALLE hjul før stilladset betrædes igen. FORSØG IKKE at køre rundt med stilladset 
med personer eller løst materiel/værktøj på det.



7. Demontage

7.1 Klap først trappen sammen. Træk lidt op i det øverste trin og fold så trappen 
ind på plads.

7.2 Fjern håndlisterne. De låses op ved at presse tungen ind på kløerne i hver 
ende.

7.3 Drej stormlåsene ind under platformen igen og fjern platformen. Du kan evt 
låse hjulene på stilladsrammen op nu, for at gøre det lettere at klappe ram-
men sammen.

7.4 Lås knækleddene op ved at trykke på den lille tap på låsene. Stilladset kan 
nu foldes sammen.
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