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Av Ställningsbyggare, 
För Ställningsbyggare

I tre generationer har familjen Månsson varit aktiv i ställningsbranschen. Vi har varit involverade i fasadarbeten, 
industribyggnation, offshoreställningar, uthyrning och distribution av olika internationella varumärken. Idag är MonZon 
varunamnet på ett av familjens företag som är verksamt globalt med utveckling, marknadsföring och försäljning av 
innovativa ställningssystem.

Med systemen NO LIMIT™ och PROTECT IT™ utmärker sig MonZon som en av de mest innovativa och kompletta 
utvecklarna och leverantörerna av ställningssystem i världen.

Passionen för att förändra och skapa de allra bästa ställningssystemen syns tydligt i det detaljerade arbetet och de 
innovativa lösningarna.

Vision – 100% kundnöjdhet

Varumärket MonZon står för kundnöjdhet, kvalitet 
och säkerhet. Med mer än 55 års erfarenhet inom 
ställningsbranschen har MonZon förståelsen och den 
tekniska kunskapen om hanterings- och byggprocessen. 
Kunder som köper ett system från MonZon kan känna sig 
trygga med att veta att de har valt den rätta lösningen.

ISO-certifierat
MonZon är kvalitets- och miljöcertifierat för de senaste ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 standarderna. Kvali-
tetsledningssystemet kan tillämpas på utveckling och försäljning av ställningssystem, mobila väderskyddssys-
tem samt arena- och stadionlösningar.

Full service och bästa möjliga priser

Vårt mål är att erbjuda de bästa priserna på marknaden, 
korta leveranstider och utmärkt service när du köper ett 
av våra ställningssystem. Effektiv lagerhantering och 
samarbete med både svenska och utländska partners gör 
att vi kan leverera hela bassortimentet till kunder med 
mycket kort varsel. Vi håller nere inköpspriserna vilket 
ökar lönsamheten för kunden.
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Varför?
Ställningssystemet MonZon NO LIMIT™ har utvecklats som ett 
resultat av många års forskning och studier av vår tekniska 
avdelning.

Vi har arbetat tillsammans med ställningsbyggare och användare 
från hela världen, från byggnadsbranschen till olje- och 
gasbranschen, för att hitta problemområden som måste lösas och 
deras krav på ett ställningssystem redo för framtiden.

Kraven var tydliga; ställningsmontörer och användare vill ha 
ETT SYSTEM som kan byggas SNABBARE, ett system som är lika 
FLEXIBELT som rör och koppling men samtidigt lika ENKELT att 
montera som ramställningar.

Systemet måste vara LÄTT och STARKT för att förbättra 
ERGONOMIN och MILJÖASPEKTERNA UTAN att kompromissa med 
SÄKERHETEN.

Ett flexibelt system som klarar alla 
möjliga utmaningar. 

www.monzon.se

Certifierat eller följer följande standarder:

CONTENTS

2-3 Varför?

4-5 Säkert och flexibelt

6-7 Ett system

8-9 Tidsbesparing

10-11 PSI-Profil

12-13 Inplankning

14-15 Kopplingar

16-17 Lättvikt

18-19 Effektiv lastning

20-21 NO LIMITTM  
          vs MODULAR®

22-23 Back Pac™

26-37 Användning

40-121 Delar

122-123 ScaffcadTM 

 Programvara

124-125  Tjänster

126-127  Teknisk  
               Support



4 5www.monzon.se www.monzon.se

PSI-inplankningen kan kombineras i valfri 
rätvinkel. PSI-hörnplattformar 45° täpper till hålen 

runt ett rör.

En spira kan monteras genom det lilla 
utrymmet mellan PSI-planken på en PSI-bom.

De smarta PSI-kopplingarna kan monteras 
varsomhelst på en PSI-bom.

För att skapa en rätvinklig position används ett av de 
mindre hålen på en spira. För att skapa en vinkel på 45 - 

60° används ett av de större hålen istället. Detta kan vara 
användbart när man exempelvis monterar sexkantiga torn.

Tre olika PSI-konsoler tillåter 
mycket flexibla lösningar.

SÄKERT och FLEXIBELT
NO LIMIT™ är ett metriskt ställningssystem. Horisontalerna, PSI-bommarna, PSI-planken, MonZon 
rparklisterna™ och MonZon dubbelräckena™ låter dig montera ställningar från 25-300 cm med 25 cm intervall 
i vilken vinkelrät riktning som helst. Du kan även använda variabla hörnplattformar för att bygga runda 
ställningar med vinklar från 0-90°.
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Med montage räcket behövs inga extra komponenter..

Eftersom PSI-ramen är öppen i botten och PSI-
inplankningen låses automatiskt, kan PSI-ramar 

och PSI-inplankning tas bort närsomhelst från en 
redan rest ställning.

Blanda PSI-ramar och spiror i samma 
byggnadsställning. PSI-ramar finns i två olika mått 

- 75 × 200 och 100 × 200 cm.

MonZon Brickguards™ skapar en totalt säker 
omgivning för användaren.

All PSI-inplankning har inbyggda kederspår. 

ETT SYSTEM för ALLTING
Ambitionen i konstruktionsarbetet har varit att uppfylla våra användares behov och önskningar om ETT SYSTEM för 
hantering av alla problem de dagligen stöter på som ställningsmontörer. Ta en närmre titt på bilderna för att bilda dig en 
egen uppfattning om vi har lyckats eller inte.

Möjligheten att kunna montera ditt system med både PSI-ramar och 
Spiror i samma ställning gör din planering flexiblare. Bara montera en 
PSI-ram om du får slut på Spiror och tvärtom. Du kan även resa en smal 
ställning på 75 cm, fortsätta med en 300 cm bred plattform och sedan gå 
över till 150 cm inplankning med samma komponenter som är lika starka. 
Kan du se att NO LIMIT™ är ETT SYSTEM för allting?
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Din tidsbesparingspotential med NO LIMIT™ beror naturligtvis på hur komplexa ställningar du bygger. Om du bygger 
vanliga fasadställningar kan du dra nytta av att det är färre delar i vårt självlåsande system för inplankning och 
sparkbrädor.

Du kommer att spara mycket tid när du använder MonZonräcket™ med dess patenterade, flexibla kilhuvuden. Du 
kommer även att spara tid genom att kombinera PSI-ramar och Spiror eftersom båda alternativen använder samma 
komponenter för alla ställningstyper. Detta innebär att du kan använda NO LIMIT™ till alla sorters ställningsprojekt.

PSI-planken låses automatiskt i PSI-
bommen. Inga extra låsningsdetaljer 

behövs.

Vår självlåsande MonZonsparklist 
använder fjädrar för montering i 

spirorna, ingen extra låsningsdetalj 
behövs.

Med MonZon SCAFFCAD™ designar du 
ställningar och väderskydd enligt SS-EN 

12810-1 och SS EN 16508:2015. Inget behov 
av att bekräfta konstruktionen via en extern 

konstruktionsfirma!

När PSI-konsoler monteras behöver 
inga hål fyllas.

Vårt MonZonräcke™ med flexibla 
kilhuvuden eliminerar behovet av 

diagonalstag och är säkra och snabba att 
montera

Tidsbesparing med NO LIMIT™
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PSI-bommen i aluminium är mycket stark och enkel att hantera. Tillsammans med PSI-inplankningen 
och de smarta PSI-kopplingarna skapar de ett självlåsande system som ger fantastisk flexibilitet och 
sparar mycket tid.

PSI-Bommen finns också i en förstärckt 
10 cm hög version.

PSI-kopplingar och PSI-bommar kan installeras var 
som helst (25 cm) i valfri riktning. Spiror kan monteras 

i vilken knutpunkt som helst.

PSI-Profilen
Det grekiska alfabetets 23:e bokstav Ψ delar form med 
vår nyutvecklade ultrastarka ”PSI”- profil. På svenska 
uttalas bokstaven ”si” eller ”psi” och skrivs PSI- för ett nytt 
produktsortiment inom NO LIMIT™ ställningssystem. 

PSI-profilen är nyckeln
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Flexibel Layout - NO    LIMIT™ Inplanking

PSI-plankan låser automatiskt i PSI-bommen. 
Ingen extra låsningsdel behövs.

PSI-plattformen finns i aluminium eller glasfiber/
aluminium med 50 cm bredd. Perfekt val när man 

använder PSI-ramar.

Handtagen sprider även ut lasten till den 
andra PSI-plankan tack vare den unika 

låsningsfunktionen.

PSI-plankan finns i stål, aluminium eller 
glasfiber med 25 cm bredd.

METERMÅTT I BÅDE  
LÄNGD OCH BREDD

INGA HÅL

PSI- PLANKAUTOLÅSNING

HANDTAG MED INTEGRERADE 
LASTFÖRDELNINGSSPÄRRAR

PSI-PLATTFORM

HÖRNPLATTFORMAR

VARIABLA HÖRNPLATTFORMAR

STEGPLATTFORM

PSI-plankor och PSI-bommar finns i 25 cm intervaller. Detta medför enkel 
montering runt hinder. Det sparar också arbetstid jämfört med att använda 
trävirke till att täcka hål.
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PSI-bommar i kombination med PSI-kopplingarna gör NO LIMIT™ extremt flexibelt och snabbt att 
montera. Man kan enkelt montera de olika PSI-kopplingarna var som helst på en PSI-bom eller en PSI-
fackverksbalk för att lösa de allra svåraste ställningsutmaningarna.

Bom till bom-koppling. Självlåses när kilen är på 
plats. PSI-inplankningen kan monteras i vilken 

rikting som helst runt den.

Spira till bom-koppling, enkel. Med 
envägskoppling. Självlåses när kilen är på plats. 
PSI-inplankningen kan monteras i vilken rikting 

som helst runt den

Spira till bom-koppling, dubbel. Med 
tvåvägskoppling. Självlåses när kilen är på 

plats. PSI-inplankningen kan monteras i vilken 
rikting som helst runt den.

Rör till bom-koppling kan monteras mellan 
två PSI-bommar för att dela på lasten

KOPPLINGAR - Sättet att     sammankoppla
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NO LIMIT™ ställningssystem är tillverkat av HÖGKVALITATIVT ÅTERVINNINGSBART ALUMINIUM. Hydroenergi är 
huvudkällan till den energi som används för att extrudera och producera komponenterna. Detta gör aluminium till det 
bästa MILJÖVALET och minskar också TRANSPORTKOSTNADERNA tack vare sin lätta och innovativa konstruktion. NO 
LIMIT™ väger ca 50% mindre än vårt äldre MODULAR® ställningssystem i stål!

1.0

2.3

5.9

15.2

5.6

12.7 

6.3

12.4
12.7

19.9

(kg)

MonZon NO LIMITTM

MonZon MODULAR®

Montering & demontering
Den låga vikten gör montering och demontering av 

ställningen säkrare och effektivare.

Ergonomi
Risken för upprepade belastningsskador 

minskar drastiskt eftersom materialet som 
hanteras dagligen är mycket lättare.

Miljö
Lägre vikt minskar transporter, 

bränsleförbrukning och slitage på vägarna. Dessa 
punkter har en positiv inverkan på miljön.

Transportkostnader
På grund av den lägre vikten kan mer material lastas
på lastbilen vilket innebär att transporterna mellan de

lager och byggarbetsplats blir färre.
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NO LIMIT™ = LÄTTVIKT

Spira O-Horisontaler Diagonaler PlankStartkrans
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EFFEKTIV LASTNING - Mer     Material på din lastbil
NO LIMIT™-artiklar som Spiror och Horisontaler ger färre transporter till och från byggarbetsplatsen. En lastbils 
maxlastningskapacitet begränsas så gott som alltid av vikten och inte av volymen. Om en lastbils maxlast är 23 ton kan 
du vanligtvis lasta ställningsmaterial för att bygga en ställning på 6 400 m³.

Med komponenter från NO LIMIT™ går siffran upp till ca 8 500 m³. Din fördel blir cirka 33% mer volym. Så för ett 
medelstort ställningsprojekt sparar man två-tre transporter. Detta innebär mindre bränsle och färre arbetstimmar men 
belastar också miljön mindre. Ditt team behöver mindre tid för lastning och lossning vilket minskar risken för ryggont 
och andra besvär.

MonZonräckeTM med en lastvikt på 
414 kg inklusive häck 225 cm.

Spiror med en vikt på 320 kg inklusive häck 80. Full 
lastbil rymmer 1 716 stycken med en totalvikt på 

10 574 kg vs 27 334 kg (Spiror 300 cm tillverkade i 
stål) inklusive Häckar 80 och 65 cm.

PSI-Plank med en lastvikt på 573 kg 
inklusive häck 225 cm.

MonZon Sparklister™ med en lastvikt
på 1 104 kg inklusive häck 225 cm.

Aluminium Häckar kommer 
i tre olika storlekar och kan  

staplas på varandra.
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49% lägre vikt med NO LIMITTM

26% färre komponenter med NO LIMITTM

33% snabbare montering med NO LIMITTM

50% mindre arbetskostnader med NO 
LIMITTM

NO LIMIT™ i jämförelse med vårt äldre Mudulsystem MODULAR® som är fullt förenligt med de flesta av dagens 
tysktillverkade system som baseras på facklängder av 3.07, 2.57, 2.07 m etc.

Jämförelsen baseras på en 24 m lång och 1 m bred ställning med 4 m till översta våningsplanet och med ett brospann 
på 6 m. Ställningarna hade ett externt stegfack i ena änden och trappa i den andra. Båda ställningarna monterades av 
tre erfarna ställningsmontörer med över 60 års sammanlagd erfarenhet av ställningssystem som MODULAR® men 
endast ett års erfarenhet av NO LIMIT™.

NO LIMITTM vs MODULAR®
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Hantering och transport av ställningsmaterial under mindre byggnads- eller renoveringsprojekt är en viktig utmaning 
för hantverkare och småföretagare. Med vår senaste BACK PAC™ ställningstrailer får du ett komplett paket som 
underlättar ditt arbete och hjälper dig vända kostnader till vinster snabbare än någonsin.

ALLA SMÅDELAR FINNS I 
FÖRVARINGSUTRYMMET PÅ 

BAKSIDAN AV TRAILERN.

100 M2 ARBETSYTA  
(6 x 2.50 M FACK - TVÅ  

VÅNINGAR HÖGT).

TRAILERN ÄR GALVANISERAD, BROMSAD OCH 
ENKEL ATT KOPPLA PÅ.  

TOTALVIKTEN ÄR 1 350 KG.

ENKEL ÅTKOMST TILL ALLT MATERIAL OCH 
SPÄNNBAND HÅLLER ALLTING PÅ PLATS.

1.00 M BRED RAMSTÄLLNING  
I ALUMINIUM.

PSI-Ram 100 × 200 cm gör 
monteringen 25% snabbare.

MonZonräcke™ eliminar behovet 
av vertikalt diagonalstag.

Dubbla PSI-Plattformar 250 × 50 cm i 
aluminium ger en solid och greppande 

arbetsyta

Trapptorn i lättvikt för säker och enkel 
tillgång till båda våningsplan.

DEN UNIKA TRAILERN -        MONZON BACK PAC™
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ARBETSYTA - SÄKRARE ÄN NÅGONSIN
INGA HÅL, INGET SNUBBLANDE, INGA PROBLEM
Uppfyller kraven SS-EN 12810-1, SS-EN 12811-1,
AS/NZS 1576.3, ANSI SC100-5/05 and CSA S269.2.
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Ställnings konstruktion 

NO LIMIT™ Användning

Armerings arbetsplattform. Extremt anpassningsbar med hög bärförmåga och flexibilitet.

PSI-Konsol 25 cm med Hörn plank 45°.Full arbetshöjd (≥ 1,90 m) tack vare den låga profilhöjden på den förstärkta PSI-Bommen, även vid montering för tyngre laster.

Genom att sänka PSI-Konsolerna 50 cm närmast väggen kan du enkelt justera arbetshöjden, allt för att förbättra arbetsmiljön vid till exempel 
murning.
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Ställningen kan anpassas för lutande mark med 0,50 m, 1,00 m och 1,50 m justeringar oavsett om man använder Spiror eller PSI-Ramar.

På ojämn mark, montera först botten med Spiror och flytta sedan till PSI-Ramar för färre delar och ökad säkerhet och effektivitet.Justeringar av byggnadens form görs i ett enhetligt gallerarrangemang på 25, 50, 75 eller 100 cm vilket ger en hög grad av flexibilitet för
komplexa fasadställningar.

Det förhöjda sidoskyddet som specificeras för takarbeten möjliggörs genom att fästa våra MonZonskyddsgallerTM istället för ett MonZonräckeTM och 
en MonZonsparklistTM samt ett sidoskyddsnät med buntband vilket är tidskrävande.

Ställnings fasad 

NO LIMIT™ Användning
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Sätt upp runda ställningar med färre delar.

Montera ett starkt lastutrymme med Fackverksbalkar och förstärkta PSI-bommar.Helt enkelt säkert - inga hål, ingen snubblande, inga problem.

PSI-Plankar passar i alla riktningar och du kan ha utskärningar så små som 25 × 25 cm.

Industri ställning.

NO LIMIT™ Användning
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Fribärande balk för stöd av ställningar.

Om du använder den som upphängd ställning finns både Förankringsfäste och Infästningsskor för att ta emot PSI-Balken.Kättning upphängd arbetsplattform.

Gångtunnel - Gångväg för fotgängare.

Den höga lastkapaciteten i aluminium PSI-Balkar gör att ytställningar kan monteras effektivt - både 
upphängda och upprätt.

NO LIMIT™ Användning
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Vingdockning - Utanför dockning för åtkomst till fram- och bakkant, motor, övervinge, undervingar och vingspetsar. Innanför dockning för åtkomst 
till hjulbrunn, motor, klaffar och framkant.

Flygplanskroppsdockning - En- eller tvånivålösningar för åtkomst till fönster, nödutgångar och lastutrymmen. Frihängande sektioner för perfekt 
konturanpassning till flygplanet.

Nos Dockning - Från Nos till bakdel för civila och militära flygplan. Enkel- eller dubbelsektionslösningar för åtkomst till vindrutan, radom, PAX-
dörrar, noshjulsbrunn och elektroniska fack.

Bakdelsdockning - Frihändande design med tillgång till horisontella och vertikala stabilisatorer, roder, APU och bakre passagerardörrar. För bakdels 
konfiguration, dockning och lossning utan att flytta dockan.

Dockningssystem för flygplansunderhåll, reparation och översyn (MRO).

NO LIMIT™ Användning
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En start spira med bultad skarvtapp används vid montering av ett lätt trapptorn våning för våning med kran.

PSI-Trappvagnstycke är utrustad med keder-spår som gör att en Kederduk kan skjutas in under PSI-Plankan och förhindrar att små verktyg, skräp 
och andra föremål faller mellan trappstegen.

Stegetorn. Våning för våning  med säkerhetslucka.

PSI-trappor med 75 cm bredd erbjuder maximal anpassningsförmåga för små ytor och trånga utrymmen som hisschakt.

Tillträdesled

NO LIMIT™ Användning
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Denna underhållsställning genomfördes säkert och 
hela 18 timmar snabbare än tidigare försök med 
traditionella ställningssystem. Bekräftelse från kund - Exceptionell prestation. Underhållsställningen utfört 

arbete av DIAB  Engineering och MonZon NO LIMIT™ ställningssystem.

www.monzon.sewww.monzon.se

UNDERHÅLLSSTÄLLNING
plats: västra australien
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BOTTENSKRUV (stål)

STARTKRANS (stål eller 
aluminium)

SPIRA (stål eller aluminium)

PSI-RAM (aluminium)

PSI-BOM, FÖRSTÄRKT (aluminium)

PSI-BOM (aluminium)

O-HORISONTAL (stål eller 
aluminium)

MONZONRÄCKE™ (aluminium)

DIAGONAL, VERTIKAL 
(stål eller aluminium)

TRAPPOR (aluminium)

PSI-PLANK (stål, aluminium 
eller glasfiber )

MONZON SPARKLIST™ 
(stål eller aluminium)

PSI-PLATTFORM MED STEGLUCKA
(glasfiber eller aluminium)

MONZON SKYDDSGALLER™ (aluminium)
Säkert arbete på alla höjder genom hög flexibilitet.

Grundläggande delar - 
Arbetsplattformar
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Används som justerbara vingmuttern i botten av byggställningar. Då 
höjden kan anpassas för att kompensera för eventuella ojämnheter 
eller nivåskillnader i underlaget.

Art Nr Längd (m) Vikt (kg)

111.020 0.20 2.2

111.040 0.40 2.9

111.060 0.60 3.5

111.080 0.80 4.2

BOTTENSKRUV (stål)

TRÄPALLNING (trä)

Används vid en vinklad ställningsfot, till exempel i en sluttning. Höjden 
och den justerbara vingmuttern gör det möjligt att kompensera för 
eventuella ojämnheter eller nivåskillnader i underlaget.

Art Nr Längd (m) Vikt (kg)

111.061 0.60 4.3

111.081 0.80 5.0

BOTTENSKRUV, LEDAD (stål)

Placerad på bottenskruvens gängor för att fästa Rosettkopplingen 
gör det möjligt att montera PSI-Bommar, O-Horisontaler och vertikala 
diagonaler nära marken. Används tillsammans med rosettkopplingen.

Art Nr Dimension (mm) Vikt (kg)

111.000 Ø48 × 60 0.5

Länkhjulet används istället för bottenskruv när det finns behov av 
rullställning. Utrustat med plasthjul Ø 20 cm, lås för spira samt 
vingmutter. Höjden är 70 cm och kan justeras ca 55 cm för större 
flexibilitet. Maxlasten är 600 kg/hjul och kallas även länkrulle eller 
ställningshjul.

Art Nr Längd (m) Vikt (kg)

201.002 0.70 5.6

Säkrar bottenskruven eller länkhjulet mot att falla ut när ställningen 
lyfts med en kran.

Art Nr Längd (m) Vikt (kg)

111.001 0.6 3.6

Den smidda rosettkopplingen för maximal styrka används för att lägga 
till en rosett var som helst på en spira eller ställningsrör. Den tillåter 
upp till sex anslutningspunkter där O-Horisontaler, U-bommar, PSI-
Bommar, U-Konsoler. PSI-konsoler, Diagonaler eller MonZonräcken kan 
anslutas.

Art Nr Mutterstorlek (mm) Vikt (kg)

809.023 23 1.3

Finns i en mutterstorlek på 21 mm (UK) och 22 mm (7/8" Nordamerika).

För lastfördelning på fast mark. En återanvändbar lösning för gamla 
opålitliga trä plattor.

• Den skyddar trottoarer och andra ytor
• Säker arbetsbelastning 8 ton
• Hög motståndskraft mot slag
• Förpackad i en mängd av 100 i en kartong

Art Nr Dimension (m) Vikt (kg)

111.012 0.22 × 0.22 × 0.025 0.16

 INSATSER TILL BOTTENSKRUVAR (stål)

ROSETTKOPPLING (stål)BIG BEN® BOTTENPLATTA (plast)

LÄNKHJUL (stål)

LÅSANORDNING FÖR BOTTENSKRUV (stål)

För lastfördelning på mjuk mark. Spikad i alla fyra hörnen.

Art Nr Dimension (m) Vikt (kg)

111.010 0.60 × 0.45 2.6

111.011 1.20 × 0.45 5.2



44 45www.monzon.se www.monzon.se

BOTTENSKRUV (stål)

PSI-PLATTFORM (aluminium)

MONZON RÄCKE™ (aluminium)

STEGE (aluminium)

PSI-PLANK (stål eller 
aluminium)TOPPSPIRA (aluminium)

MONZON SPARKLIST™ 
(stål eller aluminium)

STARTKRANS (stål eller aluminium)

PSI-BOM (aluminium)

PSI-TRAPPOR (aluminium)

O-HORISONTAL (stål eller 
aluminium)

SPIRA  
(stål eller aluminium)

PSI-PLATTFORM 
MED STEGLUCKA  

(aluminium)

BOM TILL BOM KOPPLING 
(stål)

PSI-HÖRN PLANK 45° 
(aluminium)

SPIRA TILL PSI-BOM, ENKEL 
KOPPLING (stål)

MONZON TRAPPRÄCKE™ (aluminium)

Extremt anpassningsbar med hög bärförmåga.

Industri ställning- 
Flerriktad
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STARTKRANS (aluminium)

START SPIROR MED BULTAD SKARVTAPP (aluminium)

BULT MED MUTTER (stål) BULT MED FJÄRDERLÅS (stål)

STARTKRANS (stål)

START SPIROR MED BULTAD SKARVTAPP (stål)

Startkransen är monterad på bottenfoten och möjliggör att 
O-Horisontaler, U-Bommar, PSI-Bommar och diagonaler kan monteras 
nära marken för stabil bottenpositionering.

Art Nr Längd (m) Vikt (kg)

241.000 0.33 1.0

Startkrans i aluminium är 57% lättare att installera än vid installation av Startkrans i 
stål.

Används i den lägsta ställningsnivån utan startkrans eller för 
kranmontering av en trapptorn och upphängd byggnadsställning. (se 
sida 36). 

• Utrustad med en extra rosett i botten där PSI-Bommar, U-Bommar, 
O-Horisontaler och diagonaler kan fästas.

• Varje rosett tillåter upp till åtta samtidiga anslutningar.
• Avståndet mellan rosetterna är 50 cm.

Art Nr Längd (m) Vikt (kg)

243.069 0.69 3.4

243.119 1.19 4.3

243.219 2.19 6.2

Används för att låsa två anslutna spiror för att motstå upplyftande. En 
skruvtapp ska alltid skruvas fast i en startspira.

Art Nr Längd (m) Storlek (m) Vikt (kg)

201.012 0.60 M 0.12 0.1

Används för att låsa två anslutna spiror för att motstå upplyftande. 
Reducerar monteringstiden genom skruvfri sammankoppling av bl.a. 
fackverksbalk och skarv, spiror och ramar.

Art Nr Längd (m) Vikt (kg)

500.008 0.061 0.1

Används i den lägsta ställningsnivån utan startkrans eller för 
kranmontering av en trapptorn och upphängd byggnadsställning. (se 
sida 36). 

• Utrustad med en extra rosett i botten där PSI-Bommar, U-Bommar, 
O-Horisontaler och diagonaler kan fästas.

• Varje rosett tillåter upp till åtta samtidiga anslutningar.
• Avståndet mellan rosetterna är 50 cm.

Art Nr Längd (m) Vikt (kg)

231.069 0.69 5.9

231.119 1.19 8.2

231.219 2.19 12.8

Startkransen är monterad på bottenfoten och möjliggör att 
O-Horisontaler, U-Bommar, PSI-Bommar och diagonaler kan monteras 
nära marken för stabil bottning av ställningen.

Art Nr Längd (m) Vikt (kg)

201.000 0.33 2.3
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Monteras utan förankring och ballast 
framför formväggen vid gjutarbete.

Armeringsställning utan 
förankring

BOTTENSKRUV (stål)

STARTKRANS (stål eller aluminium)

VÄGGFÄSTE (stål)

SPIRA (stål eller aluminium)

PSI-BOM, FÖRSTÄRKT (aluminium)

O-HORISONTAL  
(stål eller aluminium)

MONZON RÄCKE™ (aluminium)

PSI-BOM, FÖRSTÄRKT (aluminium)

DIAGONAL, VERTIKAL  
(stål eller aluminium)

STEGE (aluminium)

PSI-PLANK (stål eller aluminium)

MONZON SPAKLIST™  
(stål eller aluminium)

PSI-PLATTFORM MED STEGLUCKA 
(aluminium eller glasfiber)

SPIRA TILL PSI-BOM, DUBBEL 
KOPPLING (stål)

LÅSANORDNING FÖR 
BOTTENSKRUV (stål)
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Spirorna är utrustad med kransar i vilka MonZonRäcken™, 
O-Horisontaler, U-Bommar, PSI-Bommar och diagonaler med flera 
kan monteras. Varje krans tillåter upp till åtta anslutningar samtidigt. 
Kallas även vertikalspiror. Avståndet mellan varje krans  är 50 cm. 
Avstånd från rörbotten till första krans 40 cm.

Art Nr Längd (m) Vikt (kg)

240.050 0.50 1.2

240.100 1.00 2.2

240.150 1.50 3.2

240.240 2.00 4.1

240.250 2.50 5.5

240.300 3.00 5.9

240.400 4.00 8.1

SPIROR MED PRESSAD SKARVTAPP (aluminium)

Lämplig när spiror utsätts för dragkraft, som hängande ställningar 
eller ta emot stämpfot. Utrustad med rosetter i vilka PSI-Bom, 
O-Horisontal och diagonal kan fästas. Varje rosett tillåter upp till åtta 
samtidiga anslutningar. Avståndet mellan rosetterna är 50 cm. Avstånd 
från rörbotten till första krans 40 cm.

Art Nr Längd (m) Vikt (kg)

243.050 0.50 2.6

243.100 1.00 3.5

243.150 1.50 4.5

243.200 2.00 5.4

243.250 2.50 6.4

243.300 3.00 7.3

243.400 4.00 9.2

SPIROR MED BULTAD SKARVTAPP (aluminium)

Stämpfoten används till stämpning (understöttning). Monteras på en 
spira utan tapp varvid H2O-balkar, stämpbalkar eller liknande placeras 
i fotens klyka. Mäter 16.5×60 cm.

Art Nr Längd (m) Vikt (kg)

202.145 0.60 4.9

Hi-Viz-systemets ställningsfogskydd klämmer runt röret för att täcka upp 
utsatta leder för att förhindra skada eller manipulering. Buntband kan 
användas för att förhindra borttagning.

Art Nr Dimension (mm) Vikt (kg)

201.001 175 × 260 × 70 0.2

STÄMPFOT (stål)BIG BEN® SKYDDSFODRAL (plast)

SPIROR MED PRESSAD SKARVTAPP (stål)

Lämplig när spiran utsätts för dragkraft, som hängande 
byggställningar eller ta emot stämpfot. Utrustad med rosetter där 
MonZonRäcken™, O-Horisontaler, U-Bommar, PSI-Bommar och 
diagonaler kan fästas. Varje rosett tillåter upp till åtta samtidiga 
anslutningar. Avståndet mellan varje krans  är 50 cm. Avstånd från 
rörbotten till första krans 40 cm.

Art Nr Längd (m) Vikt (kg)

231.050 0.50 4.3

231.100 1.00 6.5

231.150 1.50 8.7

231.200 2.00 11.1

231.250 2.50 15.3

231.300 3.00 16.8

231.400 4.00 19.9

SPIROR MED BULTAD SKARVTAPP (stål)

Spirorna är utrustad med kransar i vilka MonZonRäcken™, 
O-Horisontaler, U-Bommar, PSI-Bommar och diagonaler med flera 
kan monteras. Varje krans tillåter upp till åtta anslutningar samtidigt. 
Kallas även vertikalspiror. Avståndet mellan varje krans  är 50 cm. 
Avstånd från rörbotten till första krans 40 cm.

Art Nr Längd (m) Vikt (kg)

200.050 0.50 3.1

200.100 1.00 5.5

200.150 1.50 7.8

200.200 2.00 10.2

200.250 2.50 12.2

200.300 3.00 15.2

200.400 4.00 19.1
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BOTTENSKRUV (stål)

SPIRA (stål eller aluminium)

MONZON RÄCKE™ (aluminium)

STEGE (aluminium)

VÄGGFÄSTE (stål)

MONZON SPARKLIST™ 
(stål eller aluminium)

KILKOPPLING, DUBBEL (stål)

STARTKRANS (stål eller aluminium)

PSI-BOM, FÖRSTÄRKT (aluminium)

O-HORISONTAL (stål eller aluminium)

PSI-RAM (aluminium)

BOM TILL BOM KOPPLING (stål)

PSI-FACKVERKSBALK (aluminium)

PSI-PLATTFORM MED STEGLUCKA 
(aluminium eller glasfiber)

PSI-PLANK (stål eller aluminium)

SPIRA TILL PSI- BOM, DUBBEL 
KOPPLING (stål)

Lätt och snabb ramställning för säkert arbete på fasader. 
Här med trottoartunnel för fotgängare.

Fasad Ställning - Ram
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MONTAGESTOLPE (aluminium)

Används som förskyddsräcke. Med sin teleskopiska design kan du 
montera från nedanstående nivå för säker montering.

Art Nr Längd (m) Vikt (kg)

261.001 2.00 - 3.00 5.0

261.003 1.50 - 1.75 3.6

261.004 0.75 - 1.25 1.8

 TELESKOPISK MONTAGERÄCKE (aluminium)

Förhindrar fall vid montering, modifiering eller demontering av 
byggnadsställningen. För två montagesräcken (0,50 m och 1,00 m höjd); 
snabb skyddsräckenhet med en tippstift. 

Art Nr Längd (m) Vikt (kg)

261.002 2.00 4.8

PSI-Ramen monteras över två startkransar eller annan PSI-ram. Då 
ramen är öppen ner till kan man enkelt tabort plattformen vid t.ex 
behov som att justera fönstren alt bevov att kunna öppna dörrar.

Den unika PSI-profildesignen i aluminium på ramens överkant 
möjliggör autolåsnings funktion av PSI-plank, PSI-plattform, PSI-
plattform med stege och PSI-trappor för effektiv och säker montering.

Ställningen kan även breddas med konsoler samt även anpassas i höjd 
med variabel kranskopplingar, kortare ramar eller vertialspiror vi tex 
takarbeten eller vid stora variationer i marken. Kan användas med alla 
delar i NO LIMIT™-systemet och blandas med spiror när som helst.

Art Nr Dimension (m) Vikt (kg)

246.050 0.75 × 0.50 6.3

246.100 0.75 × 1.00 8.2

246.150 0.75 × 1.50 9.7

246.200 0.75 × 2.00 11.1

PSI-Ramen monteras över två startkransar eller annan PSI-ram. Då 
ramen är öppen ner till kan man enkelt tabort plattformen vid t.ex 
behov som att justera fönstren alt bevov att kunna öppna dörrar.

Den unika PSI-profildesignen i aluminium på ramens överkant 
möjliggör autolåsnings funktion av PSI-plank, PSI-plattform, PSI-
plattform med stege och PSI-trappor för effektiv och säker montering.

Ställningen kan även breddas med konsoler samt även anpassas i höjd 
med variabel kranskopplingar, kortare ramar eller  vertialspiror vi tex 
takarbeten eller vid stora variationer i marken. Kan användas med alla 
delar i NO LIMIT™-systemet och blandas med spiror när som helst.

Art Nr Dimension (m) Vikt (kg)

247.050 1.00 × 0.50 7.1

247.100 1.00 × 1.00 9.0

247.150 1.00 × 1.50 10.5

247.200 1.00 × 2.00 12.0

PSI-RAM 75 (aluminium)

PSI-RAM 100 (aluminium)

Låsbygel används främst till att låsa U-ramar, L-ramar, räckesstolpar 
och toppstopp. Kan även användas till att låsa takfotsfästen och spiror. 
Förhindrar avlyftning vid exempelvis kraftig vind.

Art Nr Vikt (kg)

113.000 0.1

LÅSBYGLAR (stål)
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SPIRA (stål eller aluminiuml)

PSI-RAM (aluminium)

STARTKRANS  
(stål eller aluminium)

BOTTENSKRUV (stål)

PSI-PLATTFORM (aluminium)

MONZON SPARKLIST™  
(stål eller aluminium)

SPIRA TILL BOM, DUBBEL 
KOPPLING (stål)

PSI-FACKVERKSBALK (aluminium)

MONZON RÄCKE™ (aluminium)

Arbetsplattform upp till 6 m lång med PSI-Fackverksbalk.

Intäcktställning
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Den unika aluminium PSI-profildesignen möjliggör 
autolåsningsfunktionen för PSI-Plankor, PSI-Plattformar, PSI-
Stegplattformar och PSI-trappor. PSI-kopplingar är anslutna till PSI-
Bommarna. Optimerad för normal lastkapacitet.

PSI-kopplingar kan enkelt utan verktyg monteras på alla PSI-bommar 
som låses fast i bomen så fort man monterat i O-horisontal alt PSI-
bomens hvuud i PSI-Kopplingen och slagit ner kilen med hjälp av en 
hammare.

Art Nr Längd (m) Vikt (kg)

242.025 0.25 1.5

242.050 0.50 2.4

242.075 0.75 3.2

242.100 1.00 3.9

242.125 1.25 4.7

PSI-Bommen är 60% lättare att installera och 50% färre än vid installation av U-Plank i 
en enda 109 cm bred ställningssektion.

 PSI-BOM (aluminium)

Den unika aluminium PSI-profildesignen möjliggör 
autolåsningsfunktionen för PSI-Plankor, PSI-Plattformar, PSI-
Stegplattformar och PSI-trappor. PSI-kopplingar är anslutna till PSI-
Bommarna. Optimerad för hög lastkapacitet.

PSI-kopplingar kan enkelt utan verktyg monteras på alla PSI-bommar 
som låses fast i bomen så fort man monterat i O-horisontal alt PSI-
bomens hvuud i PSI-Kopplingen och slagit ner kilen med hjälp av en 
hammare.

Art Nr Längd (m) Vikt (kg)

248.150 1.50 7.2

248.175 1.75 8.4

248.200 2.00 9.5

248.225 2.25 10.6

248.250 2.50 11.7

248.300 3.00 13.9

PSI-Bommen, förstärkt är 53% lättare att installera och 50% färre än vid installation av 
U-Plank i en enda 257 cm bred ställningssektion.

PSI-BOM, FÖRSTÄRKT (aluminium)

Horisontalen monteras normalt i något av de mindre hålen på spirornas 
kransar med hjälp av de integrerade kilkopplingarna och skapar då en 
ställning med räta vinklar. 

Används till att bottna ställningen (alltid längsgående) men också till 
sidoskydd och gavelskydd.

Art Nr Längd (m) Vikt (kg)

241.025 0.25 1.2

241.050 0.50 1.6

241.075 0.75 2.3

241.100 1.00 2.7

241.125 1.25 3.0

241.150 1.50 3.4

241.175 1.75 3.8

241.200 2.00 4.2

241.225 2.25 4.5

241.250 2.50 5.0

241.300 3.00 5.7

Horisontalen monteras normalt i något av de mindre hålen på spirornas 
kransar med hjälp av de integrerade kilkopplingarna och skapar då en 
ställning med räta vinklar. 

Används till att bottna ställningen (alltid längsgående) men också till 
sidoskydd och gavelskydd.

Art Nr Längd (m) Vikt (kg)

201.025 0.25 1.6

201.050 0.50 2.5

201.075 0.75 3.4

201.100 1.00 4.3

201.125 1.25 5.1

201.150 1.50 6.0

201.175 1.75 6.9

201.200 2.00 7.8

201.225 2.25 8.7

201.250 2.50 9.6

201.300 3.00 11.4

O-HORISONTAL (aluminium)

O-HORISONTAL (stål)



Detta torn byggdes av aluminium upp  
till en höjd av 60 m 60 m.

KONVENTIONELL STÄLLNING
plats: sverige
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Lämplig när ett område ska rensas från spiror, till exempel framför en 
entré. Eftersom PSI-Fackverksballken är förstärkt kan den bära tyngre 
belastningar. För en gångväg för trottoar gångbana, använd 150 eller 
200 cm (se sidor 52-53).

Den unika PSI-profildesignen i aluminium möjliggör autolåsning 
funktion av PSI-plank, PSI-plattform, PSI-plattform med stege och PSI-
trappor möjligör effektiv och säker montering.

PSI-kopplingar kan enkelt utan verktyg monteras på alla PSI-bommar 
som låses fast i bomen så fort man monterat i O-horisontal alt PSI-
bomens hvuud i PSI-Kopplingen och slagit ner kilen med hjälp av en 
hammare.

Art Nr Längd (m) Vikt (kg)

249.150 1.50 × 0.50 10.2

249.200 2.00 × 0.50 14.0

249.250 2.50 × 0.50 17.4

249.300 3.00 × 0.50 20.4

249.400 4.00 × 0.50 26.0

249.500 5.00 × 0.50 31.3

249.600 6.00 × 0.50 36.7

PSI-FACKVERKSBALK (aluminium)

MonZonräcket har en stagande effekt på byggnadsställningen. 
Utrustad med flexibla kilhuvudkopplingar för enklare montering och 
demontering och eliminerar behovet av vertikalt diagonalstag. 

• Flexibla kilhuvudets stora fördel mot traditionellt fasta kilhuvuden 
är att man eliminerar alla ev. spänningar vid nedmontaget.

• Tack vare det nedre fästet behöver man inte stå nära kanten för 
att få dit skyddsräcket. När den väl är i kan man säkert släppa 
taget från skyddsräcket för att sätta dit de flexibla kilhuvudena 
något som inte går att göra med någon annan liknande produkt på 
marknaden.

Art Nr Längd (m) Vikt (kg)

251.050 0.50 3.8

251.075 0.75 4.3

251.100 1.00 4.8

251.125 1.25 5.1

251.150 1.50 5.8

251.175 1.75 6.1

251.200 2.00 6.4

251.225 2.25 7.5

251.250 2.50 7.8

251.300 3.00 8.4

MONZON RÄCKE™ - DUBBELRÄCKE (aluminium)
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LÄNKHJUL, 800 KG (stål)

SPIRA (stål eller aluminium)

MONZON RÄCKE™ (aluminium)

STARTKRANS (stål eller aluminium)

SPEGE (aluminium)

PSI-PLANK (stål eller 
aluminium)

MONZON SPARKLIST™  
(stål eller aluminium)

PSI-BOM, FÖRSTÄRKT (aluminium)

TOPPSPIRA  (aluminium)

O-HORISONTAL (stål eller aluminium)

PSI-PLATTFORM MED STEGLUCKA 
(aluminium eller glasfiber)

 LÅSANORDNING FÖR 
BOTTENSKRUV (stål)

SPIRA TILL BOM, DUBBEL 
KOPPLING (stål)

Här presenterad som en mobil ställningskonstruktion.

Rullställning
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DIAGONAL (aluminium)

DIAGONAL (stål)

DIAGONAL (aluminium)

DIAGONAL (stål)

DIAGONAL (aluminium)

Används för sidostöd på 2,00 m höjder. Diagonalen monteras 
normalt i de större hålen på spirornas kransar med hjälp av de 
integrerade kilkopplingarna och har en diagonalt stagande effekt på en 
aluminiumbyggställning. Skall monteras minst i vart femte fack med 
början i ytterfacken och alltid hela vägen upp när inte MonZonräcken 
används. Diagonalen kan också användas som trubbig vinklar 
mellanräcke och handräcke i kombination med PSI-Trappvagnstycke (se 
sidan 78).

Art Nr Dimension (m) Vikt (kg)

244.075 0.75 × 2.00 4.7

244.100 1.00 × 2.00 4.8

244.125 1.25 × 2.00 5.0

244.150 1.50 × 2.00 5.1

244.175 1.75 × 2.00 5.3

244.200 2.00 × 2.00 5.5

244.225 2.25 × 2.00 5.7

244.250 2.50 × 2.00 5.9

244.300 3.00 × 2.00 6.3

Används för tvärgående montage av vertikala diagonaler, då fotlist och 
inplankningen blockerar möjligheten att montera vanliga vertikal diagonaler. 
Diagonalen monteras normalt i de större hålen på spirornas kransar med 
hjälp av de integrerade kilkopplingarna och har en diagonalt stagande effekt 
på en stålbyggställning.

Art Nr Dimension (m) Vikt (kg)

203.075 0.75 × 1.50 6.4

203.100 1.00 × 1.50 6.7

203.150 1.50 × 1.50 7.6

203.200 2.00 × 1.50 8.6

203.250 2.50 × 1.50 9.8

203.300 3.00 × 1.50 11.1

Används för tvärgående montage av vertikala diagonaler, då fotlist och 
inplankningen blockerar möjligheten att montera vanliga vertikal diagonaler. 
Diagonalen monteras normalt i de större hålen på spirornas kransar med 
hjälp av de integrerade kilkopplingarna och har en diagonalt stagande effekt 
på en aluminiumbyggställning.

Art Nr Dimension (m) Vikt (kg)

253.075 0.75 × 1.50 4.2

253.100 1.00 × 1.50 4.3

253.150 1.50 × 1.50 4.7

253.200 2.00 × 1.50 5.1

253.250 2.50 × 1.50 5.5

253.300 3.00 × 1.50 6.0

Används för tvärgående montage av vertikala diagonaler, då fotlist och 
inplankningen blockerar möjligheten att montera vanliga vertikal diagonaler.  
Diagonalen monteras normalt i de större hålen på spirornas kransar med 
hjälp av de integrerade kilkopplingarna och har en diagonalt stagande effekt 
på en aluminiumbyggställning.

Art Nr Dimension (m) Mutterstorlek (mm) Vikt (kg)

244.076 0.75 × 1.70 23 5.2

244.101 1.00 × 1.70 23 5.3

244.151 1.50 × 1.70 23 5.7

244.201 2.00 × 1.70 23 6.1

244.251 2.50 × 1.70 23 6.5

244.301 3.00 × 1.70 23 7.0

Produkten finns i en mutterstorlek på 21 mm (UK) och 22 mm (7/8" N. Amerika)

Används för sidostöd på 2,00 m höjder. Diagonalen monteras 
normalt i de större hålen på spirornas kransar med hjälp av de 
integrerade kilkopplingarna och har en diagonalt stagande effekt på en 
stålbyggställning. Skall monteras minst i vart femte fack med början i 
ytterfacken och alltid hela vägen upp när inte MonZonräcken används. 
Diagonalen kan också användas som trubbig vinklar mellanräcke och 
handräcke i kombination med PSI-Trappvagnstycke (se sidan 78).

Art Nr Dimension (m) Vikt (kg)

204.075 0.75 × 2.00 7.8

204.100 1.00 × 2.00 8.0

204.125 1.25 × 2.00 8.3

204.150 1.50 × 2.00 8.7

204.175 1.75 × 2.00 9.1

204.200 2.00 × 2.00 9.6

204.225 2.25 × 2.00 10.1

204.250 2.50 × 2.00 10.7

204.300 3.00 × 2.00 11.8
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DIAGONAL (aluminium)

DIAGONAL (stål)

Används för sidoförstärkning på 1.00 m höjd. Diagonalen monteras 
normalt i de större hålen på spirornas kransar med hjälp av de 
integrerade kilkopplingarna och har en diagonalt stagande effekt på en 
aluminiumbyggställning.

Art Nr Dimension (m) Vikt (kg)

255.075 0.75 × 1.00 3.7

255.100 1.00 × 1.00 3.8

255.125 1.25 × 1.00 4.0

255.150 1.50 × 1.00 4.3

255.200 2.00 × 1.00 4.7

255.250 2.50 × 1.00 5.3

255.300 3.00 × 1.00 5.8

PLANDIAGONALER (aluminium)

Stabiliserar ställnings- och taksektioner diagonalt i horisontalplanet. 
Måste monteras tillsammans med MonZonRäcken™  i varannan sektion 
och alltid i båda ändar!

Art Nr Dimension (m) Vikt (kg)

244.010 1.00 × 1.00 3.2

244.011 1.50 × 1.00 3.7

244.012 1.50 × 1.50 4.2

244.020 2.00 × 1.00 4.4

245.150 2.00 × 1.50 4.8

245.200 2.00 × 2.00 5.3

244.023 2.50 × 1.00 5.1

244.024 2.50 × 1.50 5.4

245.250 2.50 × 2.00 5.9

244.026 2.50 × 2.50 6.4

Används för sidoförstärkning på 1.00 m höjd. Diagonalen monteras 
normalt i de större hålen på spirornas kransar med hjälp av de 
integrerade kilkopplingarna och har en diagonalt stagande effekt på en 
stålbyggställning.

Art Nr Dimension (m) Vikt (kg)

205.075 0.75 × 1.00 5.1

205.100 1.00 × 1.00 5.5

205.125 1.25 × 1.00 6.0

205.150 1.50 × 1.00 6.6

205.200 2.00 × 1.00 7.8

205.250 2.50 × 1.00 9.1

205.300 3.00 × 1.00 10.5

DIAGONAL(stål)

Används för sidoförstärkning på 0.50 m höjd. Diagonalen monteras 
normalt i de större hålen på spirornas kransar med hjälp av de 
integrerade kilkopplingarna och har en diagonalt stagande effekt på en 
stålbyggställning.

Art Nr Dimension (m) Vikt (kg)

206.100 1.00 × 0.50 4.6

206.150 1.50 × 0.50 5.9

206.200 2.00 × 0.50 7.3

206.250 2.50 × 0.50 8.7

206.300 3.00 × 0.50 10.1

PLANDIAGONALER (stål)

Stabiliserar ställningssektioner diagonalt i horisontalplanet. Måste 
monteras tillsammans med MonZonRäcken™  i varannan sektion och 
alltid i båda ändar!

Art Nr Dimension (m) Vikt (kg)

204.010 1.00 × 1.00 5.8

204.011 1.50 × 1.00 7.2

204.012 1.50 × 1.50 8.3

204.020 2.00 × 1.00 8.7

204.021 2.00 × 1.50 9.7

204.022 2.00 × 2.00 10.8

204.023 2.50 × 1.00 10.3

204.024 2.50 × 1.50 11.1

204.025 2.50 × 2.00 12.1

204.026 2.50 × 2.50 13.3

DIAGONAL (aluminium)

Används för sidoförstärkning på 0.50 m höjd. Diagonalen monteras 
normalt i de större hålen på spirornas kransar med hjälp av de 
integrerade kilkopplingarna och har en diagonalt stagande effekt på en 
aluminiumbyggställning.

Art Nr Dimension (m) Vikt (kg)

256.100 1.00 × 0.50 3.5

256.150 1.50 × 0.50 4.0

256.200 2.00 × 0.50 4.5

256.250 2.50 × 0.50 5.1

256.300 3.00 × 0.50 5.7
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BOTTENSKRUV (stål)
STARTKRANS (stål eller aluminium)

VÄGGFÄSTE (stål)

PSI-HÖRNPLANK, 0-30° (aluminium)

BOM TILL BOM KOPPLING (stål)

O-HORISONTAL (stål eller aluminium)

SPIRA (stål eller aluminium)

MONZON RÄCKE™ (aluminium)

MONZON SPARKLIST™  
(stål eller aluminium)

PSI-PLANK (stål eller aluminium)

STEGE (aluminium)

PSI-PLATTFORM MED STEGLUCKA  
(aluminium eller glasfiber)

PSI-BOM,  
FÖRSTÄRKT (aluminium)

Praktiska och anpassningsbara ställningsenheter för arbete utanför tankar och inne i pannor.

Cirkulär ställning - Flerriktad
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PSI-PLANK (aluminium) PSI-PLANK (glasfiber)

PSI-Plattformen monteras i PSI-bommarnas, PSI-konsolernas, PSI-
Bommarnas, förstärkt, PSI-Fackverksbalkarnas eller PSI-Trappvagnstycke 
PSI-profiler för att kunna gå i ställningen.

Har automatiskt planklås för snabb montering och lyfthandtag med låsbara 
sprintar för att förhindra planken att röra sig oberoende av varann även 
kallat orgeltramp. PSI-Plankets stödprofiler har integrerade keder-spår, 
så att du enkelt kan täcka enskilda sektioner eller enskilda golv med 
Kederdukar för väderskydd (se sidan 7) 

Art Nr Dimension (m) Vikt (kg)

315.050 0.50 × 0.50 4.8

315.075 0.75 × 0.50 6.3

315.100 1.00 × 0.50 7.5

315.125 1.25 × 0.50 9.2

315.150 1.50 × 0.50 10.4

315.175 1.75 × 0.50 11.7

315.200 2.00 × 0.50 14.2

315.225 2.25 × 0.50 15.2

315.250 2.50 × 0.50 16.4

315.300 3.00 × 0.50 19.4

PSI-PLATTFORM (aluminium)

PSI-Plankan monteras i PSI-bommarnas, PSI-konsolernas, PSI-Bommarnas, 
förstärkt, PSI-Fackverksbalkarnas eller PSI-Trappvagnstycke PSI-profiler för 
att kunna gå i ställningen.

Har automatiskt planklås för snabb montering och lyfthandtag med låsbara 
sprintar för att förhindra planken att röra sig oberoende av varann även 
kallat orgeltramp. PSI-Plankets stödprofiler har integrerade keder-spår, 
så att du enkelt kan täcka enskilda sektioner eller enskilda golv med 
Kederdukar för väderskydd (se sidan 7).

Art Nr Dimension (m) Vikt (kg)

312.025 0.25 × 0.25 2.1

312.050 0.50 × 0.25 3.0

312.075 0.75 × 0.25 3.9

312.100 1.00 × 0.25 4.9

312.125 1.25 × 0.25 5.8

312.150 1.50 × 0.25 6.7

312.175 1.75 × 0.25 7.9

312.200 2.00 × 0.25 9.1

312.225 2.25 × 0.25 10.5

312.250 2.50 × 0.25 10.9

312.300 3.00 × 0.25 12.7

PSI-Plankan monteras i PSI-bommarnas, PSI-konsolernas, PSI-Bommarnas, 
förstärkt, PSI-Fackverksbalkarnas eller PSI-Trappvagnstycke PSI-profiler för 
att kunna gå i ställningen.

Har automatiskt planklås för snabb montering och lyfthandtag med låsbara 
sprintar för att förhindra planken att röra sig oberoende av varann även 
kallat orgeltramp. PSI-Plankets stödprofiler har integrerade keder-spår, 
så att du enkelt kan täcka enskilda sektioner eller enskilda golv med 
Kederdukar för väderskydd (se sidan 7).

Art Nr Dimension (m) Vikt (kg)

316.025 0.25 × 0.25 2.1

316.050 0.50 × 0.25 2.9

316.075 0.75 × 0.25 3.8

316.100 1.00 × 0.25 4.6

316.125 1.25 × 0.25 5.5

316.150 1.50 × 0.25 6.3

316.175 1.75 × 0.25 7.6

316.200 2.00 × 0.25 8.5

316.225 2.25 × 0.25 9.2

316.250 2.50 × 0.25 10.2

316.300 3.00 × 0.25 11

PSI-Plattformen monteras i PSI-bommarnas, PSI-konsolernas, PSI-
Bommarnas, förstärkt, PSI-Fackverksbalkarnas eller PSI-Trappvagnstycke 
PSI-profiler för att kunna gå i ställningen.

Har automatiskt planklås för snabb montering och lyfthandtag med låsbara 
sprintar för att förhindra planken att röra sig oberoende av varann även 
kallat orgeltramp. PSI-Plankets stödprofiler har integrerade keder-spår, så 
att du enkelt kan täcka enskilda sektioner eller enskilda golv med Kederdukar 
för väderskydd (se sida 7).

Art Nr Dimension (m) Vikt (kg)

314.050 0.50 × 0.50 4.4

314.075 0.75 × 0.50 5.5

314.100 1.00 × 0.50 6.7

314.125 1.25 × 0.50 7.8

314.150 1.50 × 0.50 8.9

314.175 1.75 × 0.50 10.6

314.200 2.00 × 0.50 11.9

314.225 2.25 × 0.50 12.8

314.250 2.50 × 0.50 14.1

314.300 3.00 × 0.50 16.6

PSI-PLATTFORM (glasfiber)
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PSI-HÖRN PLANKOR, 45° (aluminium)

Används för att täcka för 90° yttre och inre hörn när du använder PSI-
Konsol 25 alternativt 50 cm för att göra arbetsplattformen bredare. 
Utrustad med autolås funktion för snabb montering.

Alla rörliga delar är tillverkade av rostfritt stål inklusive fjädrar.

Art Nr Dimension (m) Vikt (kg)

313.025 0.25 × 0.25 1.1

313.050 0.50 × 0.50 4.1

PSI-HÖRN PLANKOR, 90° (aluminium)

PSI-Plankan monteras i PSI-bommarnas, PSI-konsolernas, 
PSI-Bommarnas, förstärkt, PSI-Fackverksbalkarnas eller PSI-
Trappvagnstycke PSI-profiler för att kunna gå i ställningen.

Utrustad med automatiskt planklås för snabb montering.

Art Nr Dimension (m) Vikt (kg)

325.025 0.25 × 0.25 2.5

325.050 0.50 × 0.25 4.0

325.075 0.75 × 0.25 5.4

325.100 1.00 × 0.25 6.8

325.125 1.25 × 0.25 8.2

325.150 1.50 × 0.25 9.7

325.175 1.75 × 0.25 11.1

325.200 2.00 × 0.25 12.5

325.225 2.25 × 0.25 13.9

325.250 2.50 × 0.25 15.0

325.300 3.00 × 0.25 18.2

PSI-PLANK (stål)

Används för att täcka över alla 45° hörn vid utskärningar för att dra in 
i arbetsplattformen (se sida 31). Utrustad med automatiska låsstift för 
snabb montering. 

Alla rörliga delar är tillverkade av rostfritt stål inklusive fjädrar.

Art Nr Dimension (m) Vikt (kg)

322.025 0.25 × 0.25 0.6

322.050 0.25 × 0.50 1.6

322.075 0.25 × 0.75 2.4

322.100 0.25 × 1.00 4.8

Används för att täcka för 0-30o hålet som uppstår vid circulär 
byggställningar. Dessa täckplåtar gör arbetsplattformen säker och 
effektiv att montera och arbeta ifrån. Utrustad med autolås funktion för 
snabb montering (se sida 31).

Alla rörliga delar är tillverkade av rostfritt stål inklusive fjädrar.

Art Nr Dimension (m) Vikt (kg)

303.075 0.75 × 0.50 5.8

303.100 1.00 × 0.50 9.5

PSI-HÖRN PLANKOR, 0-30° (aluminium)

Utformad för att fylla hål som inte kan göras med befintlig PSI-
ställningsplank. Låser sig in i PSI-Planken 25 alterntivt PSI-Plattformarna 50 
med special bulten för Flexiplåten.

Art Nr Dimension (m) Vikt (kg)

312.000 1.00 × 0.25 × 0.05 4.0

312.010 0.016 × 0.012 0.1

FLEXIPLÅT (aluminium)
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BOTTENSKRUV (stål)

MONZON SKYDDSGALLER™ (aluminium)

STEGE (aluminium)

VÄGGFÄSTE (stål)

MONZON PSI-SKYDDSGALLER™ (aluminium)

PSI-PLANK (stål eller aluminium)

MONZON SPARKLIST™ (stål eller aluminium)

MONZONRÄCKE™ (aluminium)

 PSI-TAKSKYDDSKONSOL (aluminium)

STARTKRANS (stål eller aluminium)

PSI-BOM (aluminium)

O-HORISONTAL (stål eller aluminium)

SPIRA (stål eller aluminium)

PSI-PLATTFORM MED STEGLUCKA 
(aluminium eller glasfiber)

Extremt anpassningsbar och med hög bärförmåga.

Fasadställning - Flerriktad
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Sparklisterna är självlåsande och behöver inga kopplingar för att 
monteras. De används vanligtvis till ställningens yttre långsida på 
varje våningsplan för att bl.a. förhindra att föremål åker över kanten 
från ställningen och faller av plattformen.

Art Nr Dimension (m) Vikt (kg)

252.025 0.25 × 0.15 1.1

252.050 0.50 × 0.15 1.6

252.075 0.75 × 0.15 2.0

252.100 1.00 × 0.15 2.3

252.125 1.25 × 0.15 2.7

252.150 1.50 × 0.15 3.0

252.175 1.75 × 0.15 3.2

252.200 2.00 × 0.15 3.6

252.225 2.25 × 0.15 4.0

252.250 2.50 × 0.15 4.4

252.300 3.00 × 0.15 4.8

Sparklisterna är självlåsande och behöver inga kopplingar för att 
monteras. De används vanligtvis till ställningens yttre långsida på 
varje våningsplan för att bl.a. förhindra att föremål åker över kanten 
från ställningen och faller av plattformen.

Art Nr Dimension (m) Vikt (kg)

260.025 0.25 × 0.15 0.5

260.050 0.50 × 0.15 1.2

260.075 0.75 × 0.15 1.8

260.100 1.00 × 0.15 2.5

260.125 1.25 × 0.15 3.1

260.150 1.50 × 0.15 3.8

260.175 1.75 × 0.15 4.5

260.200 2.00 × 0.15 5.1

260.225 2.25 × 0.15 5.8

260.250 2.50 × 0.15 6.5

260.300 3.00 × 0.15 7.8

Designad för att omsluta viken från en trädäcksnivå till nästa när du 
behöver en totalt sluten arbetsplattform. Kombinerar räcke, sparklister 
och skräpnät i en produkt. Utrustad med flexibla kilkoppling för 
enklare montering och demontering och eliminerar behovet av vanliga 
skyddsräcken, sparklister, vertikalt diagonalstöd. Levereras med 
reflekterande tejp för hög synlighet (se sidorna 29, 32-33 eller 74-75).

Art Nr Dimension (m) Vikt (kg)

257.050 0.50 × 1.00 6.6

257.075 0.75 × 1.00 7.7

257.100 1.00 × 1.00 9.0

257.125 1.25 × 1.00 10.5

257.150 1.50 × 1.00 11.0

257.175 1.75 × 1.00 12.5

257.200 2.00 × 1.00 13.5

257.225 2.25 × 1.00 14.5

257.250 2.50 × 1.00 15.5

257.300 3.00 × 1.00 17.6

Designad för att omsluta viken från en trädäcksnivå till nästa när du 
behöver en totalt sluten arbetsplattform. PSI-Plankor kan monteras på 
den integrerade PSI-Bom. Kombinerar räcke, sparklister och skräpnät 
i en produkt. Utrustad med flexibla kilkoppling för enklare montering 
och demontering och eliminerar behovet av vanliga skyddsräcken, 
sparklister, vertikalt diagonalstöd. Levereras med reflekterande tejp för 
hög synlighet (se sidorna 29, 32-33 eller 74-75).

Art Nr Dimension (m) Vikt (kg)

258.025 0.25 × 1.00 4.5

258.050 0.50 × 1.00 6.5

258.075 0.75 × 1.00 8.0

258.100 1.00 × 1.00 10.0

258.125 1.25 × 1.00 12.0

258.150 1.50 × 1.00 13.5

258.175 1.75 × 1.00 15.0

258.200 2.00 × 1.00 17.0

258.225 2.25 × 1.00 18.5

258.250 2.50 × 1.00 20.0

258.300 3.00 × 1.00 23.5

MONZON SPARKLIST™ (aluminium)

MONZON SPARKLIST™ (stål)

MONZON SKYDDSGALLER™ (aluminium)

MONZON PSI-SKYDDSGALLER™ (aluminium)
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PSI-Konsolen 50 används för att bredda en byggställning och därmed 
öka djupet i byggnadsställningen. Monteras i spirans eller PSI-ramens 
krans med hjälp av den integrerade kilkopplingen.

Art Nr Längd (m) Vikt (kg)

250.025 0.25 1.1

250.050 0.50 2.9

PSI-konsol med tapp används för att bredda arbetsplattformen 
närmare byggnadskonstruktionen i de fall huvudställningen inte kan 
monteras direkt intill byggnadskonstruktionen. Monteras i spirans 
eller PSI-ramens krans med hjälp av den integrerade kilkopplingen. 
Observera att den alltid används tillsammans med PSI-Bom 75.

Art Nr Längd (m) Vikt (kg)

250.075 0.75 2.6

Förhindrar att föremål faller under arbete, montering, modifiering eller 
demontering av byggställningen (se sidorna 74-75).

Art Nr Längd (m) Vikt (kg)

250.125 1.25 × 2.00 19.5

PSI-KONSOL (aluminium)

PSI-KONSOL MED TAPP (aluminium)

PSI-TAKSKYDDSKONSOL (aluminium)

UNDERHÅLLSSTÄLLNING
plats: australien
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Monteras tillsammans med Stege för att kunna klättra i 
byggnadsställningen vid tillfälliga och kortare arbeten samt när 
standard PSI-Trappor inte går att montera i byggställningen. Utrustad 
med lucka och autolåssprintar för snabb montering och styre utrustat 
med stabiliserande låsstift för ännu bättre stabilitet. 

Utrustad med lås till lucka. De längre plattformar kan kopplas samman 
sida vid sida för att skapa en solid arbetsplattform och elliminera 
orgeltramp.

Art Nr Dimension (m) Vikt (kg)

419.100* 1.00 × 0.75 9.6

419.125** 1.25 × 0.75 11.2

419.150 1.50 × 0.75 12.6

419.200 2.00 × 0.75 15.7

419.250 2.50 × 0.75 19.8

*Kan beställas med lucka av aluminium (Art.nr 419.101 eller 419.102 för 1,25 m längd).
**419.125 används när en stege behöver vara 1,00 m ovanför åtkomstluckan (se exempel 
till vänster).

Används till våra PSI-Plattformmar med steglucka samt när vertikal 
stege är det enda alternativet i industriell miljö genom att använda 
Stege till PSI-Bom Koppling . (Art nr 845.000 - se sidan 87). Vid 
använding med plattform med lucka är lutning på stegen är 64 grader. 

För montering av vertikal stege vid industriella projekt används vår 
unika Stege till PSI-Bom Koppling (alu).

Art Nr Dimension (m) Vikt (kg)

418.050 0.50 × 0.43 1.0

418.100 1.00 × 0.43 2.0

418.200 2.00 × 0.43 3.9

418.300* 3.00 × 0.43 5.9

418.001 Hook 0.1

418.002 Wheel 0.1

*Kommer med en krok och plastplugg och fungerar endast med art. nr 419.125.

PSI-PLATTFORMAR MED STEGLUCKA (aluminium/glasfiber)

STEGE (aluminium)

PSI-STEGPLATTFORM  
(aluminium eller glasfiber)

PSI-BOM,  
FÖRSTÄRKT (aluminium)

PSI-PLATTFORM  
(stål, aluminium eller glasfiber)

BOTTENSKRUV (stål)

O-HORISONTAL  
(stål eller aluminium)

MONZON RÄCKE™ 
(aluminium)

STARTKRANS (stål eller aluminium)

SPIRA (stål eller aluminium)

MONZON SPARKLIST™ 
(stål eller aluminium)

STEGE (aluminium)

Det lätta tillträdelsetornet för flexibel åtkomstlösning.

Tillträdesled med stege
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PSI-BOM,  
FÖRSTÄRKT (aluminium)

SPIRA (stål eller aluminium)

PSI-PLANK (stål eller 
aluminium)

SKYDDSGALLER DÖRR 
(aluminium)

MONZON SPARKLIST™ 
(stål eller aluminium)

VÄGGFÄSTE (stål)

INNER TRAPPRÄCKE 
(aluminium)

BOTTENSKRUV (stål)

STRATKRANS (stål eller 
aluminium)

O-HORISONTAL (stål eller 
aluminium)

DIAGONAL  
(stål eller aluminium)

PSI-TRAPPA (aluminium)

MONZON RÄCKE™ 
(aluminium)

TOPPSPIRA (aluminium)

MONZON SKYDDSRÄCKE™ 
(aluminium)

PSI-Trappan monteras i PSI-bommarnas eller PSI-Bommarnas, 
förstärkt PSI-profiler. Utrustad med autolåsstift för snabb montering. 
Lastkapacitet 1,5 kN/m² (max en person). Alla rörliga delar är 
tillverkade av rostfritt stål inklusive fjädrar.

Art Nr Dimension (m) Vikt (kg)

402.050 1.50 × 0.50 × 0.75 18.3

402.100 1.50 × 1.00 × 0.75 17.6

402.150 0.50 × 1.50 × 0.75 21.7

402.250 2.50 × 2.00 × 0.75 28.4

402.300 3.00 × 2.00 × 0.75 34.4

MonZon Trappräcke™, utvändigt trappräcke har en stagande effekt 
på byggnadsställningen. Utrustad med flexibla kilhuvudkopplingar för 
enklare montering och demontering.

Art Nr Dimension (m) Vikt (kg)

445.250 2.50 × 2.00 9.0

445.300 3.00 × 2.00 10.2

MonZonTrappräcke™ är 69% lättare att installera och 50% färre än vid installation av 
O-Trappräcke i ett utvändigt trapptorn.

Används som skyddsräcke på insidan eller båda sidor av PSI-trappan. 
Passar både PSI-Stair 250 och 300.

Art Nr Mutterstorlek (mm) Vikt (kg)

412.280 23 5.0

Finns i mutterstorlek på 21 mm (UK) och 22 mm (7/8" Nordamerika).

Används som skyddsräckesstolpe på översta våningen av ett lätt 
tillträdestorn men också för att skapa ett totalt plant och säkert 
arbetsgolv (se sidorna 44-45).

Art Nr Längd (m) Vikt (kg)

240.045 0.45 1.0

240.095 0.95 1.9

PSI-TRAPPOR (aluminium)

MONZON TRAPPRÄCKE (aluminium)

INNER TRAPPRÄCKE (aluminium) 

TOPPSPIRA (aluminium)

Lättviktstrapptorn för flexibla åtkomstlösningar.

Tillträdesled - Byggtrappa
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Den unika aluminium PSI-profildesignen möjliggör autolåsningsfun-
ktionen hos PSI-Plankor. PSI-Trappvagnstycket har integrerade keder-
spår. Trappan är inte bara ett snabbt och bekvämt sätt att komma åt 
uppåt som möjliggör problemfri vertikal transport av material och 
arbete på alla ställningsnivåer, den gör det också enkelt att bygga 
trapptorn med olika bredder och lastkapacitet i syfte att snabbt koppla 
ihop olika byggarbetsplatsnivåer. Lastkapacitet 3,0 kN/m² (max två 
personer).

Art Nr Dimension (m) Vikt (kg)

422.075 0.75 × 0.50 5.5

422.125 1.25 × 1.00 8.5

422.250 2.50 × 2.00 15.0

PSI-TRAPPVAGNSTYCKE (aluminium)

Skjut in Kederduken i PSI-Trappvagnstycket (under PSI-däcken i 
trappan) för att förhindra att små verktyg, skräp och andra föremål 
faller av trappan. Logotyp eller varningsskyltar kan skrivas ut för mer 
exponering av meddelanden eller synlighet mellan trappstegen.

Art Nr Dimension (m) Vikt (kg)

548.101 1.00 × 1.25 1.1

548.126 1.25 × 1.25 1.4

548.100 1.00 × 2.00 1.8

548.125 1.25 × 2.00 2.3

Skyddsgaller dörr med gallerbeklädnad i aluminium är den perfekta 
lösningen för arbetssäkerhet som förbättrar allmän säkerhet. 

• Största hålavstånd på nätkonstruktionen: 49mm
• Levereras med hög reflekterande 3M tape

Art Nr Dimension (m) Vikt (kg)

446.075 0.75 × 2.00 10.0

446.100 1.00 × 2.00 11.5

446.125 1.25 × 2.00 13.0

KEDERDUK TILL TRAPPVAGNSTYCKE (PVC)

SKYDDSGALLER DÖRR (aluminium)

BOTTENSKRUV (stål)

STARTKRANS  
(stål eller aluminium)

O-HORISONTAL  
(stål eller aluminium)

PSI-BOM (stål eller aluminium)

MONZON SPARKLIST™ 
(stål eller aluminium)

DIAGONAL (stål eller aluminium)

PSI-TRAPPVAGNSTYCKE 
(aluminium)

PSI-PLANK (stål eller aluminium)

 KEDERDUK TILL 
TRAPPVAGNSTYCKE 

(PVC)

VÄGGFÄSTE (stål)

SPIRA (stål eller 
aluminium)

Trapptorn med krav på tillgänglighet för tungbelastning.

Tillträdesled - Byggtrappa
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Monteras på en PSI-Bom, PSI-Bom, förstärkt, PSI-Balk eller en PSI-
Fackverkbalk för att ansluta en annan PSI-Bom så att PSI-Planken kan 
monteras i alla riktningar. Används där det krävs en stegeöppning eller 
när en öppning krävs på ställningsplattformen som en utskärning, till 
exempel en pelare eller rör som kan passera genom arbetsplattformen 
(se sidor 14-15).

Art Nr Vikt (kg)

841.000 0.4

Monteras på en PSI-Bom, PSI-Bom, förstärkt, eller PSI-
Fackverksbalken för att ansluta en eller flera ställningsrör vertikalt vid 
behov. Även optimerad för att linjera 90o med en fast koppling. (se sidor 
14-15). 

Art Nr Mutterstorlek (mm) Vikt (kg)

844.000 23 1.2

Available in a Storlek of 21 mm (UK) and 22 mm (7/8" North America).

Monteras på en PSI-Bom, PSI-Bom, förstärkt,, PSI-Balk eller en PSI-
Fackverkbalk för att ansluta en annan PSI-Bom så att PSI-Planken kan 
monteras i alla riktningar. Används där det krävs en stegeöppning eller 
när en öppning krävs på ställningsplattformen som en utskärning, till 
exempel en pelare eller rör som kan passera genom arbetsplattformen 
(se sidor 14-15).

Art Nr Mutterstorlek (mm) Vikt (kg)

843.000 23 1.0

Finns i en Storlek på 21 mm (UK) och 22 mm (7/8" Nordamerika).

Monteras på en PSI-Bom, PSI-Bom, förstärkt, PSI-Fackverksbalken 
eller en PSI-Balk för att ansluta en eller flera PSI-aluminiumstegar som 
vertikal tillträdesled vid behov.

Låses automatiskt i PSI-Profilen och inga verktyg kräves för att ansluta 
mot stege. 

Art Nr Längd (m) Vikt (kg)

845.000 0.16 0.7

PSI-BOM TILL PSI-BOM KOPPLING  (stål)  RÖR TILL PSI-BOM KOPPLING (stål)

SPIRA TILL PSI-BOM, ENKEL KOPPLING (stål)  STEGE TILL PSI-BOM KOPPLING (aluminium)

Monteras på en PSI-Bom, PSI-Bom, förstärkt, PSI-Balk eller en PSI-
Fackverkbalk för att ansluta en annan PSI-Bom så att PSI-Planken kan 
monteras i alla riktningar. Används där det krävs en stegeöppning eller 
när en öppning krävs på ställningsplattformen som en utskärning, till 
exempel en pelare eller rör som kan passera genom arbetsplattformen 
(se sidor 14-15).

Art Nr Vikt (kg)

842.000 1.8

SPIRA TILL PSI-BOM, DUBBEL KOPPLING  (stål)
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Denna underhållsställning genomförs säkert 
på halva tiden jämfört med tidigare försök med 
traditionella ställningssystem!

INDUSTRISTÄLLNINGAR
plats: australien
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PSI-BOM, FÖRSTÄRKT 
(aluminium)

PSI-BALK INFÄSTNINGSSKO (stål)

PSI-BALK KÄTTINGAR (stål)

PSI-BALK FÖRKORTNINGSKROK  
VKS-V (stål)

PSI-BALK H-BALKKLO (stål)

PSI-BALK ADAPTER 
(aluminium)

O-HORISONTAL 
(aluminium)

Fritt hängande arbetsplattform.

HÄNGSTÄLLNING

MONZON SPARKLIST™ (aluminium)

PSI-BALK SKARVSTÅNG 
(aluminium)

PSI-BALK (aluminium)

PSI-BALK NEDÅTGÅENDE 
SPIRSKARV, LÅNG (stål)

PSI-BALK ÄNDSKARV
(aluminium)

PSI-BALK KRANSFÄSTE 
(aluminium)

MONZON RÄCKE™ 
(aluminium)

PSI-BALK UPPRÄTT 
SPIRSKARV (stål) 

SPIRA MED BULTAD 
SKARVTAPP (aluminium)

PSI-BALK PLATTFORM (aluminium)
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Används till att vid behov att hänga ut en PSI-balk 90° ut från 
längsgående PSI-Balkar.

Art Nr Typ Bredd (m) Längd (m) Djup (m) Vikt (kg)

259.068 Hane 0.25 0.30 0.17 7

259.069 Hona 0.25 0.30 0.17 6.5

Gör det möjligt för byggställningsytan att vara säker och effektivt 
monterad för både upphängd och upprätt byggnadsställning. PSI-Balk 
Plank 25 eller PSI-Balk Plattform 50 är konstruerade för att monteras 
på toppen av PSI-Balken utan hål, verktyg eller låsningsanordningar. 
Alla  PSI-Bom till PSI-Bom Kopplingar och PSI-Balk Infästningsskor för 
upphängd byggställning kommer att passa mellan varje PSI-Planka 
eller PSI-Plattform utan hål. 

Art Nr Dimension (m) Vikt (kg)

259.200 2.00 × 0.30 22.3

259.250 2.50 × 0.30 27.9

259.300 3.00 × 0.30 33.5

259.400 4.00 × 0.30 44.7

259.500 5.00 × 0.30 56.0

259.600 6.00 × 0.30 67.2

259.700 7.00 × 0.30 78.4

Används för att fästa kantskydd i ändarna på PSI-balkarna.

Art Nr Vikt (kg)

259.029 2.2*

*Lägg till 0,42 kg med 2 x säkerhetsnålar och ringnålar.

PSI-BALK ÄNDSKARV (aluminium)

Används för att fästa PSI-Balken på en vertikal spira för 
överbryggningar eller skydda gångbanor. 

Art Nr Dimension (m) Vikt (kg)

259.038 0.50 × 0.25 4.9*

* Lägg till 0,84 kg med 4 x säkerhetsnålar och ringnålar.

PSI-BALK ADAPTER (stål)

PSI-BALK ANSLUTNING 90° (aluminium)PSI-BALK (aluminium)

Används för samman koppls två PSI-Balkar helt utan verktyg!

Art Nr Dimension (m) Längd (m) Vikt (kg)

259.024 Ø25 0.345 1.1

*NOTERA! Det behövs två skarvstångar för att koppla två PSI-Balkar!

PSI-BALK SKARVSTÅNG (stål)

Används för att säkra PSI-Balk Avslutnings 90° till PSI-Balken på en 
eller båda sidorna. Säkra bultar med mutter.

Art Nr Dimension (m) Längd (m) Vikt (kg)

259.071 Ø 0.02 0.095 0.29 

 PSI-BALK ANSLUTNINGS 90° BULT (stål)

Använd att ansluta ändskarv, adapter och förankringsfäste i vardera 
änden av en eller flera sammankopplande PSI-Balkar.

Art Nr Typ Deimension (m) Vikt (kg)

259.065 Hane 0.25 × 0.30 4.4

259.066 Hona 0.25 × 0.30 3.9

PSI-AVSLUTSBALK (aluminium)
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Används för sidoanslutning av O-Horisontaler och O-Plandiagonaler till 
PSI-Balk. Fäst den med bultar med mutter.

Art Nr Vikt (kg)

259.051 0.6*

* Lägg till 1,04 kg med 4 x bultar och muttrar.

Används för att säkra PSI-Balk Kransfästet till PSI-Balken på en eller 
båda sidorna. Säkra bultar med mutter.

Art Nr Dimension (m) Längd (m) Vikt (kg)

259.054 Ø 0.02 0.045 0.2

Används för timmerstöd för trapezformade utjämningsfack eller i böjda 
områden där PSI-Balken inte kan användas parallellt med varandra.

Art Nr Vikt (kg)

259.062 1.6*

* Lägg till 0,22 kg med 1 x säkerhetsnål och fjäderstift.

Används främst för att fästa ställningsduk i PSI-Balken när man 
behöver en helt dammfri arbetsplattform. Levereras med skruvar.

Art Nr Vikt (kg)

259.057 0.1

PSI-BALK KRANSFÄSTES BULT  (stål)

PSI-BALK TRÄBALKSSTÖD (stål) PSI-BALK TÄCKDUKS FÄSTE (pehd och aluminium)

PSI-BALK PLATTFORM (aluminium)

PSI-BALK PLANK (aluminium)

PSI-BALK BULT MUTTER (stål)

Konstruerad för att monteras säkert på toppen av PSI-Balken utan 
några hål, inga snubbelkanter, inga verktyg eller låsningsanordningar. 
Utrustad med automatiskt planklås för snabb montering och 
lyfthandtag utrustade med låsbara sprintar för att förhindra planken 
att röra sig oberoende av varan.

Art Nr Dimension (m) Vikt (kg)

335.050 0.50 × 0.50 4.7

335.075 0.75 × 0.50 6.2

335.100 1.00 × 0.50 7.4

335.125 1.25 × 0.50 8.9

335.150 1.50 × 0.50 10.2

335.175 1.75 × 0.50 11.5

335.200 2.00 × 0.50 13.7

335.225 2.25 × 0.50 15.0

335.250 2.50 × 0.50 16.4

Konstruerad för att monteras säkert på toppen av PSI-Balken utan 
några hål, inga snubbelkanter, inga verktyg eller låsningsanordningar. 
Utrustad med automatiskt planklås för snabb montering och 
lyfthandtag utrustade med låsbara sprintar för att förhindra planken 
att röra sig oberoende av varan.

Art Nr Dimension (m) Vikt (kg)

332.025 0.25 × 0.25 2.1

332.050 0.50 × 0.25 3.1

332.075 0.75 × 0.25 4.0

332.100 1.00 × 0.25 4.9

332.125 1.25 × 0.25 5.9

332.150 1.50 × 0.25 6.8

332.175 1.75 × 0.25 7.8

332.200 2.00 × 0.25 9.2

332.225 2.25 × 0.25 10.2

332.250 2.50 × 0.25 11.1

Används för att säkra PSI-Balk Kransfästet till PSI-Balken på en eller 
båda sidorna. Levereras med självlåsande gängor.

Art Nr Dimension Vikt (kg)

259.053 M 20 0.06

PSI-BALK KRANSFÄSTE (aluminium)
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Europeisk kvalitetskedja godkänd för lyft. Märkning: Enligt standard, 
minst var 20: e länk eller minst en länk per meter märkt med tillverkare, 
klass och spårbarhetskod.

Varning: Får inte värmebehandlas.

Art Nr Diameter (mm) Längd (m) Max belastning (ton) Vikt (kg)

947.192 Ø 10 2 3.2 8

947.193 Ø 10 3 3.2 10.2 

947.194 Ø 10 4 3.2 12.5 

947.195 Ø 10 5 3.2 14.8

Den spärrförsedda förkortningskroken är ett “löst” tillbehör som kan 
placeras på valfri plats utmed kättingen, dock ej som ändbeslag.

Varning: Får inte värmebehandlas.

Art Nr Max belastning (ton) För kättning (mm) Vikt (kg)

947.029 4 10 1.5

PSI-BALK KÄTTNING (stål)

PSI-BALK FÖRKORTNINGSKROK VKS-V  (stål)

Balkklo PBC-S1 är slitstark och enkel att montera på olika balktyper. 
Balkklon är utformad för snabb och enkel riggning av redskap för flera 
olika tillämpningar. 

Blackline-produkter är lämpliga för användning inom teatrar och 
nöjesbranschen, detta tack vare att samtliga delar är mattsvarta för att 
undvika reflektioner.

Art Nr Max belastning (ton) Klo Bredd (mm) Vikt (kg)

947.005 5 90-355 11.0

 PSI-BALK H-BALKKLO PBC-S1 (stål)

Används vid stora spännvidder tillsammans med vantskruv med 
vajer, Vajerspännare, Vajerkoppling och Takstolsvajer för att eliminera 
utåtgående dragkrafter. Lyrschackel levereras med huvudbult med 
mutter och rostfritt stift. I enlighet med EN 13889. 

Art Nr Max belastning (ton) Pin O(mm) Vikt (kg)

946.011 4.75 22 1.2

LYRSCHACKEL (stål)

Snabblyftblock POWERTEX PCB-S2 är ett lyftblock av hög kvalitet 
som är hållbart och enkelt att använda, tack vare den ergonomiska 
manöverkättingen.

Egenskaper: 
• Varje snabblyftblock är dynamiskt provbelastat med 1,5 x WLL 

innan de lämnar fabriken.
• Kompakt lättviktskonstruktion.
• Kättinghjul utrustat med nållager och drivaxel som stöds av 

nållager och glidlager inuti för att säkerställa smidig och effektiv 
drift.

• Säker, väl täckt automatisk lastreaktionsbroms.
• Utrustad med 2 bromsspärrar och 4 bromsfjädrar (dubbel 

säkerhet jämfört med EN 13157 krav).
• Kätting behandlad med COROLIM®, en unik ytbehandling som ger 

utmärkt korrosionsskydd och tyst körning.
• Roterbara krokar i båda ändar förenklar positioneringen.
• Krokarna är utrustade med säkerhetsspärrar och utformade för 

att öppna vid överbelastning för att inte riskera brott.
• Krokarna är försedda med märkning för 

överbelastningsdetektering.
• RFID-utrustad (chip) för enkel service och inspektion.
• QR-kod för enkel åtkomst till användarmanualer på flera språk.
• Testcertifikat och försäkran om överensstämmelse bifogad till 

varje snabblyftblock.
• Tillgänglighet till reservdelar.
• Kan levereras med överbelastningsskydd (OLP).

Art Nr Max belastning (ton) För kättning  (mm) Vikt (kg)

947.040 2.0 10 to 16 18.9

 SNABBLYFTBLOCK POWERTEX PCB-S2/2000KG (stål)

Används för direkt anslutning av PSI-Balk till bärande strukturen vertikalt, 
horisontellt eller vinklat 0-180o.

NOTERA! Fästelement för konstruktionen ingår inte.

Art Nr Vikt (kg)

259.028 11.5*

* Lägg till 0,42 kg med 2 x säkerhetsnålar och fjädernålar.

PSI-BALK FÖRANKRINGSFÄSTE, 0-180° (stål)
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Används för att fästa en schackel och kedja på toppen av PSI-Balken för 
att skapa en hängande arbetsplattform.

NOTERA! Schackel- och kättningfästen för strukturen ingår inte.

Art Nr Vikt (kg)

259.025 4.3*

* Lägg till 0,42 kg med 2 x säkerhetsbultar och lås.

Används för att fästa en schakel och kätting på undersidan av PSI-
Balken för att skapa en upphängd byggnadsställning under en upphängd 
arbetsplattform.

NOTERA! Schackel- och kedjafästen för strukturen ingår inte.

Art Nr Vikt (kg)

259.026 2.6*

* Lägg till 0,42 kg med 2 x säkerhetsbultar och lås.

PSI-BALK INFÄSTNINGSSKO  (stål)

PSI-BALK HÄNGFÄSTE FÖR KÄTTING (stål)

Används för att fästa en vertikal spira med bultad skarvtapp på toppen av 
PSI-Balken för att skapa en upprätt byggställning.

Art Nr Vikt (kg)

259.037 3.1*

* Lägg till 0,42 kg med 2 x säkerhetsbultar och lås.

 PSI-BALK UPPRÄTT SPIRSKARV (stål)

Används för att fästa en vertikal start spira utan tapp på botten av PSI-
Balken för att skapa ett upphängning byggställning.

Art Nr Vikt (kg)

259.027 2.4*

* Lägg till 0,42 kg med 2 x säkerhetsbultar och lås.

Används tillsammans med Spira till PSi-Balk, Enkel koppling i de fall 
då spira utan tapp för skyddsräcke måste monteras i samma position 
vertikalt.

Art Nr Vikt (kg)

259.061 1.5*

* Lägg till 0,42 kg med 2 x säkerhetsbultar och lås.

PSI-BALK NEDÅTGÅENDE SPIRSKARV, LÅNG (stål)

PSI-BALK NEDÅTGÅENDE SPIRSKARV, KORT (stål)

Används för arbetsplattform med upphängd åtkomst vid användning av 
O- Fackverksbalk, U- Fackverksbalk, PSI-Fackverksbalk eller PSI-Balk 
Adapter för att skapa en homogen och säker arbetsplattform under tex 
broar.

Art Nr Längd (m) Vikt (kg)

231.002 0.60 3.5*

* Lägg till 0.8 - 1.8 kg med Lyrschackel.

LYFT TAPP (stål)
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Används för att låsa säkerhetsbult.

Art Nr Dimension (mm) Vikt (kg)

259.052 Ø 4.5 0.01

Används för att hålla och låsa fast de flesta delar fästa på PSI-Balken.

Art Nr Dimension (m) Längd (m) Vikt (kg)

259.003 Ø 0.02 0.096 0.2

PSI-BALK LÅSSPRINT (stål)

PSI-BALK SÄKERHETSBULT (stål)

Används för att säkra Spira till PSI-Balk, Enkel koppling med hjälp av 
PSI-Balk Avslutnings 90° till PSI-Balken på en eller båda sidorna. 

Art Nr Vikt (kg)

259.070 0.22

Monteras på en PSI-Balk för att ansluta en annan PSI-Bom eller PSI-
Bom, förstärkt så att PSI-Balk Plank 25 eller PSI-Balk Plattform 50 
kan monteras i alla riktningar samt montering av vertikal spira på 
monterings stationen vid hängande byggställning.

Art Nr Vikt (kg)

259.063 1.3

* Lägg till 0,22 kg med 1 x säkerhetsnål och fjäderstift.

SPIRA TILL PSI-BALK, ENKEL KOPPLING BULT  (stål)

SPIRA TILL PSI-BALK, ENKEL KOPPLING (stål)

Används för att låsa säkerhetsbult.

Art Nr Dimension (mm) Vikt (kg)

259.064 Ø 4.5 0.02

PSI-BALK FJÄDERSPRINT (stål)
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Maximal nivå av flexibilitet i stämplösningar.

Balk för fördelning av laster i samband med stämpning av valv H20. 

Art Nr Mått Vikt (kg)

244.145 1.45 × 0.20 × 0.08 7.8

244.215 2.15 × 0.20 × 0.08 11.6

244.245 2.45 × 0.20 × 0.08 14.3

244.290 2.90 × 0.20 × 0.08 15.7

244.330 3.30 × 0.20 × 0.08 17.8

244.360 3.60 × 0.20 × 0.08 19.5

244.390 3.90 × 0.20 × 0.08 21.0

244.450 4.50 × 0.20 × 0.08 24.3

244.490 4.90 × 0.20 × 0.08 26.5

244.590 5.90 × 0.20 × 0.08 31.9

Balken uppfyller alla krav i DIN EN 13377 Klass P20.

H20 FORMBALK (wood) 

O-HORISONTAL (stål)

VALVKRONA (stål)

DIAGONAL (stål)

STARTKRANS (stål)

SPIRA MED BULTAD 
SKARVTAPP (stål)

BOTTENSKRUV  FÖR 
STÄMPTORN, MASSIV  (stål)

För tungt belastad stöttning.

Art Nr Längd (m) Vikt (kg)

244.001 0.70 9.4

Används till en eller två H20 valvstämp.

Art Nr Längd (m) Vikt (kg)

244.002 0.70 9.3

BOTTENSKRUV FÖR STÄMPTORN, MASSIV (stål)

VALVKRONA (stål)

Stämptorn
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Den horisontella kilkopplingen är utformad för att ansluta en liggande 
ställning rör och spira (Ø 48,3 mm) direkt till en rosett vid 90 ° på en 
spira.

Art Nr Mutterstorlek (mm) Vikt (kg)

827.023 23 1.4

*Finns i en mutterstorlek på 21 mm (UK) och 22 mm (7/8" Nordamerika).

Används som knutpunkt vinkelrätt när inga standard delar passar. 
Passar till rör Ø 48.3 mm.

Våra kopplingar är testade och godkända enligt AFS 2013:4.

Art Nr Storlek (mm) Vikt (kg)

800.023 23 1.4

* Tillgänglig i en mutterstorlek på 21 mm (UK) och 22 mm (7/8" Nordamerika).

Kilkopplingar används för att avlasta ställningen vertikalt genom att 
koppla ihop två spiror jämte varandra. (se sidor 52-53).

Art Nr Längd (m) Vikt (kg)

804.000 0.45 1.2

Den vertikala kilkopplingen är utformad för att ansluta ett stående 
ställningsrör och spira (Ø 48,3 mm) direkt till en rosett vid 180 °.

Art Nr Mutterstorlek (mm) Vikt (kg)

807.023 23 1.4

* Tillgänglig i en mutterstorlek på 21 mm (UK) och 22 mm (7/8" Nordamerika).

Används som knutpunkt variabelt när inga standard delar passar. 
Passar till rör Ø 48.3 mm.

Våra kopplingar är testade och godkända enligt AFS 2013:4.

Art Nr Storlek (mm) Vikt (kg)

801.023 23 1.5

* Tillgänglig i en mutterstorlek på 21 mm (UK) och 22 mm (7/8" Nordamerika).

Den vridbara kilkopplingen är utformad för att ansluta ett ställningsrör 
(Ø 48,3 mm) direkt till en rosett, vilket ger valfri vinkel eller 
konfiguration.

Art Nr Mutterstorlek (mm) Vikt (kg)

808.023 23 1.5

* Tillgänglig i en mutterstorlek på 21 mm (UK) och 22 mm (7/8" Nordamerika).

Den fasta balkkopplingen är utformad för att ansluta ett ställningsrör 
(Ø 48,3 mm) till flänsen på en stålbalk.

Art Nr Mutterstorlek (mm) Vikt (kg)

806.023 23 1.2

* Tillgänglig i en mutterstorlek på 21 mm (UK) och 22 mm (7/8" Nordamerika).

Kan användas för lyft av kranoffset genom att ansluta till en spira (se 
sidor 26 och 36).  

Art Nr Mutterstorlek (mm) Vikt (kg)

804.023 23 3.4

* Tillgänglig i en mutterstorlek på 21 mm (UK) och 22 mm (7/8" Nordamerika).

KILKOPPLING, HORISONTELL (stål) FAST KOPPLING (stål)

KILKOPPLING, DUBBEL (stål)

KILKOPPLING, VERTIKAL (stål) VRIDBAR KOPPLING (stål)

KILKOPPLING, VRIDBAR (stål) BALKKOPPLING, FAST (stål)

LYFTKROK (stål)
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Används för 45° eller 180° anslutningar. Tillverkad i svart stål så det 
går att svetsa fast den på en stålkonstruktion.

Art Nr Dimension (m) Vikt (kg)

829.000 0.18 × 0.16 (hål Ø 17 mm) 1.8

Används för att ansluta en Spira eller PSI-Ram till väggen för fri 
upphängning. Tillverkad i svart stål så det går att svetsa fast den på en 
stålkonstruktion.

Art Nr Dimension (m) Vikt (kg)

828.000 0.12 × 0.12 (hål Ø 17 mm) 1.1

Ger en säker och säker förankringspunkt i en rad olika material när 
de används med Väggfäste Krans och/eller Väggfäste Kilhuvud. Helt 
återanvändbar, sparar pengar och tid på nuvarande och framtida 
projekt. Levereras i kartonger om 10 eller 25 st.

Art Nr Längd (m) Storlek (m) Vikt (kg)

112.012 120 Ø 0.12 0.1

112.016 145 Ø 0.16 0.2

VÄGGFÄSTE KRANS (stål)

Väggfästen ansluts till ställningen med hjälp av en fast koppling. 
Kroken på väggfästet hakas i en ögleskruv vars ögla skall vara minst 
Ø 18 mm. Kallas även väggstag, väggförankringar, rörfästen eller 
infästningar. Ø 48.3 mm.

Vi rekommenderar alltid att man skall provdra alla väggförankringar 
med hjälp av en provdragare. Speciellt om man avser att täcka för 
byggställningen med vinterväv eller väderskydd.

Art Nr Längd (m) Vikt (kg)

112.030 0.30 1.5

112.050 0.50 2.1

112.065 0.65 2.6

112.082 0.80 3.3

112.130 1.30 5.0

112.180 1.80 6.9

112.220 2.20 8.3

VÄGGFÄSTE (stål)

VÄGGFÄSTE KILHUVUD (stål)

EXPANDER HYLSA  (stål)

Ögleskruven skruvas fast i fasaden varvid väggfästets krok träds 
genom öglan (Ø 20 mm). Skruven kan fästas direkt i trä men vid 
infästning i sten eller betong måste plugg användas. Levereras i 
kartonger om 50, 100 och 150 st.

Art Nr Längd (m) Storlek (m) Vikt (kg)

112.080 0.08 Ø 0.12 0.16

112.120 0.12 Ø 0.12 0.18

112.190 0.19 Ø 0.12 0.24

112.300 0.30 Ø 0.12 0.30

Pluggen används när ögleskruven skall förankras i sten, betong, 
murbruk etc. Levereras i kartonger om 100 st.

Art Nr Längd (m) Storlek (m) Vikt (kg)

112.121 0.07 Ø 0.14 0.007

ÖGLESKRUV (stål)

EXPANDER PLUGG (plast)
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Designad för realisering av förbifarter, överhäng och ingrepp, 
takkonstruktioner, kapslingar och ytkonstruktioner. Den övre och nedre 
omkretsen och ändstolparna har en ytterdiameter på 48,3 mm och kan 
anslutas till ställningen med hjälp av våra standardkopplingar.

Art Nr Dimension (m) Vikt (kg)

500.200 2.00 × 0.45 8.5

500.300 3.00 × 0.45 13.5

500.400 4.00 × 0.45 17.1

500.500 5.00 × 0.45 21.0

500.600 6.00 × 0.45 24.9

500.800 8.00 × 0.45 31.8

O-FACKVERKSBALK 450 (aluminium)

Monterad på en O-Fackverksbalk 45/75 eller spira, med hjälp av den 
integrerade halvkopplaren. En spira monteras på tappen och kan låsas 
med bult med fjäderlås.

Art Nr Mutterstorlek (mm) Vikt (kg)

813.023 23 1.8

*Tillgänglig i en mutterstorlek på 21 mm (UK) och 22 mm (7/8" Nordamerika).

O-SKARVTAPP (stål)

Används vid sammankoppling av två fackverksbalkar.

Art Nr Dimension (m) Vikt (kg)

500.006 0.36 2.0

Ställningsrör har flera olika användningsområden. Dels som 
konstruktionsmaterial i äldre burton-ställningar och som 
kompletteringskomponenter i fasad- och byggställningar.

Art Nr Längd (m) Vikt (kg)

816.100 1.00 1.5

816.200 2.00 3.0

816.300 3.00 4.5

816.400 4.00 6.0

816.500 5.00 7.5

816.600 6.00 9.0

Produkten finns i stål (Art.nr 815.XXX).

SKARVAR TILL FACKVERKSBALKAR (stål) STÄLLNINGSRÖR (aluminium)

Designad för realisering av förbifarter, överhäng och ingrepp, 
takkonstruktioner, kapslingar och ytkonstruktioner. Den övre och nedre 
omkretsen och ändstolparna har en ytterdiameter på 48,3 mm och kan 
anslutas till ställningen med hjälp av våra standardkopplingar.

Art Nr Dimension (m) Vikt (kg)

901.225 2.25 × 0.75 15.0

901.325 3.25 × 0.75 22.0

901.425 4.25 × 0.75 27.6

901.525 5.25 × 0.75 34.0

901.625 6.25 × 0.75 40.2

901.725 7.25 × 0.75 46.6

O-FACKVERKSBALK 750 (aluminium)

Fästning av systemoberoende fackverkshållare till den vertikala sprian 
med standard överbryggningar t.ex Garage infarter.

Art Nr Mutterstorlek (mm) Vikt (kg)

213.075 23 8.5

*Tillgänglig i en mutterstorlek på 21 mm (UK) och 22 mm (7/8" Nordamerika).

UPPHÄNGNING FÖR FACKVERKSBALK 750 (stål)
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Kontrollera snabbt och smidigt förankringarnas 
kraftupptagningsförmåga med en hydraulisk förankringsprovare!

Med förankringsprovaren kan du provdra upp till 25kN. Den tydliga 
mätaren försäkrar dig om att hållfasthet uppnås i syfte att säkra laster 
eller för att validera befintliga förankringar.

Engelsk manual, certifierings- och kalibreringsformulär medföljer.

Art Nr Dimension (mm) Vikt (kg)

112.001 470 × 380 × 120 8.4

Magnetisk vattenpass utvecklat för hård hantering och exakt 
nivåreglering.

Art Nr Vikt (kg)

812.002 0.2

Helt anpassat ställningsbälte för ställningsmontörer där de fem 
vanligaste kvalitetsverktygen ingår för det dagliga arbetet. Säkert, 
lätt och effektivt uppbyggt. Delarna är inte fastsydda på bältet och ger 
därför möjlighet att helt anpassa verktygsbältet efter användarens eget 
behov. Passar både höger- och vänsterhänta.

Alla verktyg har egna verktygshållare som är låsbara samt är 
fästa med säkerhetslina/vajer i livremmen för att förhindra att 
verktyg tappas från byggställningen. Ett verktygsbälte från GRIPPS 
överträffar alla förväntningar och är erkänt världen över för sina 
säkerhetsprodukter. 

• 1 × Förstärkt Syntetisk Arbetsbälte
• 1 × Infällbart hölster för ställningsnyckel
• 2 × Infällbart hölster för spärrskaftsnyckel
• 1 × Infällbart hölster för valfritt verktyg
• 1 × Infällbart hölster för måttband
• 1 × Elastisk säkerhetslina med två karbinhakar, 7.0 kg
• 4 × Säkerhetsblock med automatisk indragningsvajer med två 

karbinhakar
• 1 × Måttbandshållare
• 1 × Måttband
• 1 × Ställningshammare
• 1 × Spärrskaftsnyckel 21 mm × 24 mm (passar även 23 mm)
• 1 × Ställningsnyckel 24 mm (passar även 23 mm)
• 1 × Vattenpass

Art Nr Vikt (kg)

818.000 3.8

Besiktningsskyltarna används till att besiktiga byggnadsställningen. 
Ingår 10 st. skyltar med hållare och en penna.

Art Nr Vikt (kg)

800.001 3

En äkta ställningsnyckel idealisk för många områden inom 
ställningsapplikationer.

Art Nr Mutterstorlek (mm) Vikt (kg)

812.023 23 0.5

* Finns i en mutterstorlek på 21 mm (UK) och 22 mm (7/8" Nordamerika).

Hammare framtagen för arbete på ställning. Skaftet är förstärkt för att 
utöka livslängden.

Art Nr Vikt (kg)

812.101 0.4

BIG BEN® - VÄGGINFÄSTNINGSTEST KIT

BIG BEN® VATTENPASS  (aluminium)

VERKTYGSBÄLTE "GRIPPS"

STÄLLNINGSMÄRKNING SYSTEM

STÄLLNINGSNYCKEL (stål)

STÄLLNINGSHAMMARE (stål)
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Ställningsmontörs kort hi-vis väst möjliggör enklare åtkomst för 
byggnadsställare verktyg/verktygsbälte. Väst med axelkuddar klass 1.

Kan tryckas med din logotyp och större storlekar på begäran.

Art Nr Färg Storlek

819.252 Gul S

819.253 Gul L

819.254 Gul XL

819.255 Gul XXL

819.256 Gul 3XL

BIG BEN SÄKERHET REFLEXVÄST

Först för säkerhet och byggd för komfort kommer den här hjälmen 
att överträffa dina förväntningar. Ultralite-hjälmen från Leachs har 
utformats för både professionellt arbete på höjd och markanvändning. 
Den är lätt, bekväm och har 10 luftintag som ger kylning och 
ventilation. Luftintagen på det yttre skalet är utrustat med ett 
skyddande aluminiumgaller som förhindrar att skräp tränger in i 
hjälmen. Hjälmens yttre skal är gjord av ABS-plast med hög densitet 
och utformad för att motstå stötar från ovan eller från sidan.

Det mjuka andningsfodret överensstämmer med huvudets form för 
förbättrad komfort. & Justeringssystem för mittpartiet säkerställer 
centrering och optimal stabilitet för hjälmen på huvudet

Uppfyller EN12492-standarden och EN397 Industriell standard för 
stötdämpning och penetration.

Fördelar:
• 10 ventiler för ökad komfort och utmärkt luftventilation.
• Lättaste säkerhetshjälm som finns. 417g
• Justerbar 4-punkts hakrem.
• Hakband gjord för att begränsa risken för att förlora hjälm under 

ett fall
• Snabbjusteringsjusterare.
• Extremt tålig och bekväm.
• Tredimensionell kanaldesign: Snygg aerodynamisk design.
• Intern gjuten teknik: när hjälmen påverkas tar hela hjälmen kraften 

jämnt.
• ABS + PP-skal av hög kvalitet.
• Stötbeständighet, ger tillförlitligt skydd.
• Justerbart huvudlås-spänne, PA-band, tvättbara dynor.
• Foderplatta utrustad med varmpressningsteknik.
• Center Fit justeringssystem garanterar centrering och optimal 

stabilitet för hjälmen på huvudet
• Sidospår för montering av hörselskydd
• Fyra clips för montering av en strålkastare med ett elastiskt 

huvudband
• Finns även i 7 andra färger - röd, gul, blå, svart, orange, vit och 

grön
• Huvudets omkrets: 51-62cm

Finns möjlighet att ha logotyp eller företagsinformation på.

Art Nr Färg Vikt (kg)

819.021 Vit 0.417

819.022 Svart 0.417

819.023 Blå 0.417

819.024 Gul 0.417

819.025 Röd 0.417

819.026 Orange 0.417

819.027 Grön 0.417

Visir garanterar ögonskydd och integreras perfekt i BIG BEN® 
UltraLite-hjälmar. BIG BEN® Clear Visor dimma resistent. Lätt att 
montera på BIG BEN® UltraLite Säkerhetshjälm

• Två hjöd positioner:
 - upphöjd ovanpå hjälment 
 - lsänkt i arbetsläge

• Rep- och dimma-resistent
• Uppfyller EN166
• Anti-Fog

Art Nr Lins Färg Vikt (kg)

819.028 Klar 0.22

819.029 Mörk 0.22

Dessa hjälmmonterade hörselskydd passar ett brett utbud av hjälmar 
inklusive BIG BEN® UltraLite, MSA V Guard, JSP Helmets, Centurion 
Hjälmar och Petzl-hjälmar.

26 SNR (db) hörselskydd.

Art Nr Vikt (kg)

819.030 0.32

BIG BEN® SKYDDSHJÄLM BIG BEN® SKYDDSHJÄLM VISIR

BIG BEN® HÖRSELSKYDD
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Nyckelbandet består av dubbla infällbara element som gör det 
möjligt för användare att minimera fritt fallavstånd genom noggrant 
val av förankringspunkter. Utformad för att ansluta till den bakre 
helkroppsselens fallspärrpunkt via skruvkopplingsanslutningen 
och lokaliseras på selen via kardborreförslutningarna på 
energiabsorbentpaketet.

De kraftiga ställnings krokarna i aluminium har utformats för att 
stoppa skador på händerna. Den unika formen ger ett positivt grepp 
och håller knogarna fria från ställningsröret.

Certifierad enligt EN 360 2002.

(Testad även enligt EN 355 fallfaktor 2 som överskrider nuvarande 
indragbar standard.)

Fördelar:
• Storlek: 2m
• Material: Polyester, Polyeten, Aluminium.
• Selensband: Polyeten.
• Räddnings ögla: Ja.
• 100% säkerhet för 140 kg användare.
• Ultra Lätt - väger bara 2,4 kg
• Levereras med unika snabbställningsbrettöppningar till 

byggnadsställningar

Art Nr Längd (m) Vikt (kg)

819.106 2.00 1.50

2-punkts Fallskyddssele med elastiska benremmar och extra 
komfortkuddar på axlar och ben gör denna sele till ett förstahands 
sele. Oberoende testad och godkänd för användare upp till 160 kg. 
Uppfyller EN361, AS / NZS 1891.1 & 4.

• Helt justerbara ben- och axelremmar
• Elastiska benremmar
• Atrium spännen för extra komfort och extra rörelse
• Integrerat registrerings- och inspektionssystem
• 2-punkts främre och bakre förankring
• Ytterligare förankringsstomme bak för användning av 

tröghetsrullar
• Integrerad komfort axel- och benkuddar

Art Nr Storlek Vikt (kg)

819.100 XXS 1.60

819.101 XS/M 1.62

819.102 M/XL 1.74

819.103 2XL 1.76

819.104 3XL 1.82

Enkel elastisk kopplingslina med stötdämpare och Aluminium 
Ställningskrok. Uppfyller EN35555.

Art Nr Längd (m) Vikt (kg)

819.107 2.00 0.92

819.108 1.75 0.95

819.109 1.50 0.98

• Material: Polyester, Polyeten, Aluminium
• Bandmaterial: Polyeten
• Ultra Light - väger bara 1 kg
• Levereras med unikt snabb infästningsbar ställningskrok
• Certifierad enligt EN 360 2002

Art Nr Längd (m) Vikt (kg)

819.105 1.80 1.10

Dubbel elastisk kopplingslina med stötdämpare och 2st Aluminium 
Ställningskrok. Uppfyller EN35555.

Art Nr Längd (m) Vikt (kg)

819.110 2.00 1.6

819.111 1.75 1.5

819.112 1.50 1.4

BIG BEN® FALLSKYDDSSELE

BIG BEN® FALLSKYDDSLINA

BIG BEN® FALLSKYDDSBLOCK

BIG BEN®  Y-FALLSKYDDSLINA

BIG BEN®  Y-INFÄLLBAR FALLSKYDDSLINA
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Kan användas vid manuell nedstigning (självräddning) eller räddning 
av tredje part. Extremt lätt och kompakt - 20 m kit väger bara 1,3 kg 
inklusive väskan! Mycket enkel att använda. Minimal utbildning krävs. 
Andra nedfartslängder tillgängliga 10 m, 20 m, 30 m, 40 m, 60 m, 80 m 
eller 110 m.

Tillgänglig med ett urval av legerade kopplingar eller kopplingar i 
rostfritt stål (offshoreanvändning) Idealisk räddningssats för kran, 
vindturbin, ställning, skopa lastbil & torn räddning/evakuering.

Uppfyller EN3411.

Art Nr Längd (m) Vikt (kg)

819.034 30.00 1.6

Trauma band påse fästs på fallskyddselen. I händelse av ett fall öppna 
blixtlåset som släpper en rem c / w en karabina som kan vara ansluten 
till motsatt sida av fallskyddsselen för att skapa en slinga. 

Att kliva in i öglan kommer att lindra trycket på benen och förhindra 
effekterna av trauma i händelse av fall.

Den har ett motstånd upp till 20 kN, men för att garantera säkerheten i 
användningen är begränsad för endast en användare med en maximal 
vikt på 150 kg.

Art Nr Max load (kg) Vikt (kg)

819.135 150.0 0.36

LonLång hållbarhet, åtsittande ställningshandskar. EN388: 2016 
certifierad.

Art Nr Storlek Vikt (kg)

818.031 M 0.112

818.032 L 0.123

818.033 XL 0.137

BIG BEN® RÄDDNINGS- OCH EVAKUERINGSSATS I PÅSE

BIG BEN® TRAUMA BAND

BIG BEN® MONTAGEHANSKE, VINTER

C5-klassade handskar är tillverkade av ett extra lätt glasfibergarn 
för högsta snittskydd och dubbelbelagda med sandskumnitril som 
kombinerar maximalt snittmotstånd och fingerfärdighet med långvarigt 
grepp.

Den patenterade fästpunkten är konstruerad direkt i handsken och har 
en belastningsgrad för alla verktyg som väger upp till 2,3 kg. Ultra 
Armor TPR bakskydd skyddar bäraren från stötar och knackar på 
baksidan av handen.

Art Nr Storlek Vikt (kg)

818.006 S 0.245

818.007 M 0.265

818.008 L 0.285

818.009 XL 0.315

818.010 2XL 0.345

C5-klassade handskar är tillverkade av ett superlätt HPPE-stickat 
foder och dubbelbelagd med sandskumnitril, som kombinerar maximalt 
snittmotstånd och fingerfärdighet med långvarigt grepp. Detta är en 
handske som är konstruerad för att hålla.

Art Nr Storlek Vikt (kg)

818.011 S 0.175

818.012 M 0.185

818.013 L 0.190

818.014 XL 0.200

818.015 2XL 0.205

Fäst dina handskar på verktygsbältet eller kläderna när du inte 
använder dem.

Art Nr Vikt (kg)

818.016 0.01

GRIPPS® C5 FLEXILITE IMPACT MKII GLOVES

GRIPPS® C5 MONTERINGSHANDSKE MED D-RING

 SÄKERHETSHÅLLARE FÖR HANDSKE (plastic)
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Materialtransportkitet används till att transportera material upp i 
ställningen och maximal last är 50 kg. Kitet innehåller:

• Hisshjul
• Rep 50 m
• Motvikt
• Schackel till hisshjul
• Ring till rep
• Anslutning till ring
• Lastkrok
• Adapter till konsol
• U-Konsol 109 cm med tapp

Art Nr Max load (kg) Vikt (kg)

1400.000 49.0 15.0

BIG BEN® innovativa belysningslösning är utformad för att passa 
snabbt och säkert till alla typer av byggnadsställningar och andra 
industriella applikationer. Denna batteridrivna produkt ger en enkel, 
robust och manipuleringssäker lösning för det ökande behovet av att 
tydligt belysa ställnings- och konstruktionsområden.

Den här fotocellaktiverade produkten ger 360° ljus med längre 
batteritid, särskilt under sommarmånaderna när du sannolikt kommer 
att lämna jobbet innan det blir mörkt och blir ljust innan du kommer 
tillbaka nästa dag.

• Använder 2 × AA-standardbatterier (ingår)
• Batterilivslängd - Cirka 6 månader
• Belysningstyp - LED × 2, kapacitet på minst 1100 mCd
• 360° polykarbonatlins för maximal sikt
• Inget behov av nätanslutning
• Integrerad fotocell (aktiverad av mörker)
• Alternativ strömbrytare
• Monteringsfäste ingår (passar på 48,3 mm rör)
• Robust polykarbonat lämpligt för industriella applikationer
• Sexkantsskruvar (medföljer verktyget)
• Enkelt att installera eller flytta med hjälp av monteringsfästen
• Tät mot damm och vatten

Art Nr Färg Vikt (kg)

818.036 Vit 0.38

818.037 Orange 0.38

818.038 Röd 0.38

Lås valfri ställningsbeslag på bara några sekunder. Den enkla 
lösningen på många säkerhetsproblem med ställningar.

Fördelar:
• Förhindra obehöriga justeringar som kostar pengar och/eller liv!
• Förhindra borttagning av kritiska band/stag
• Lås säkerhetsbarriärer/ledstänger/stegar på plats
• Visat sig förhindra stöld av din ställningsanläggning, t.ex. Heavy 

Duty Scaffold Lamps, Jordan Clamps
• Förblir låst även under hård attack

Art Nr Mutterstorlek (mm) Vikt (kg)

818.044 23 1.2

* Tillgänglig i en mutterstorlek på 21 mm (UK) och 22 mm (7/8" Nordamerika).

Den säkerställer höjning och sänkning av ställningsmaterialet från 
byggställningar och på byggarbetsplatsen. Lasten sänks säkert 
automatiskt med en kontrollerad hastighet som säkerställer säkerheten 
även om du släpper repet genom den patenterade inbyggda bromsen.

• Eliminerar risk
• Last kan säkert höjas och sänkas med rep och hjul
• Förbättrar effektiviteten och minskar arbetskraftskostnaderna
• Minskar fysisk belastning
• Kan användas med valfritt 16-18 mm dubbelflätat polypropen 

(3-trådigt) rep
• Produkten har en maxlast på 50 kg.

Art Nr Max load (kg) Vikt (kg)

818.017 50.0 3.7

BIG BEN® SCAFFLÅS

BIG BEN® SÄKERHETS HJUL MED INBYGGD BROMS

Gör ditt nästa jobb till ett smart jobb med BIG BEN® Reflex skydd

• Kläms helt enkelt fast runt röret
• Återanvändbar gång på gång
• Passar alla ställningsrör
• Inget behov av att knyta eller tejpa
• Hög kvalitet & hållbar
• Smart lätt att rengöra

Vit/specialfärger och längder finns också. Kan skrivas ut med ditt 
företagsnamn.

Art Nr Färg Vikt (kg)

818.039 Röd/Vit 0.04

818.040 Gul/Svart 0.04

BIG BEN® VARNINGSLAMPA

BIG BEN® REFLEX SKYDD

MATERIALTRANSPORTKIT
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Packa, transportera och förvara Spiror, O-Horisontaler, PSI-Bommar, 
PSI-Plankor, Diagonaler, MonZon Räcke™ and MonZon  
Sparklister™ I varje hörn sitter ett avtagbart rör som går att ta loss för 
större flexibilitet. (Se sidor 18-19). 

Art Nr Dimension (m) Vikt (kg)

209.651 1.20 × 0.65 × 0.74 12.5

209.801 1.20 × 0.80 × 0.74 13.2

209.225 1.20 × 2.25 × 0.74 30.0

Packa, transportera och förvara Spiror, O-Horisontaler, PSI-Bommar, 
PSI-Plankor, Diagonaler, MonZon Räcke™ and MonZon  
Sparklister™ I varje hörn sitter ett avtagbart rör som går att ta loss för 
större flexibilitet. (Se sidor 18-19). 

Art Nr Dimension (m) Vikt (kg)

209.650 1.20 × 0.65 × 0.74 25.0

209.800 1.20 × 0.80 × 0.74 33.0

Perfekt lämpad för att säkert säkra verktyg och utrustning 
som används och manuellt transporteras på höjden, Gripps 
Ställningsryggsäck innehåller en mängd funktioner för att 
förhindra tappade föremål. Den unika ryggsäcksfunktionen och 
räckesmonteringssystemet gör Mule Bucket till en stor tillgång för 
många situationer och perfekt lämpad för användning med de flesta 
höjdtillträdesutrustningar.

Art Nr Dimension (m) Vikt (kg)

818.019 0.45 × 0.40 × 0.21 3.4

Möjliggör transport av två O-Horisontaler, PSI-Bommar, PSI-Plankor, 
MonZon Räcke™ or MonZon Sparklister™ med en längd av 75 eller 100 
cm efter varandra.

Art Nr Dimension (m) Vikt (kg)

209.010 0.65 × 0.70 2.5

209.011 0.80 × 0.70 2.6

209.012 2.25 × 0.70 3.8

Med många funktioner erbjuder GRIPPS-säcken en omfattande lösning 
på verktygshantering, transport och förankring för höghöjdsarbete. 
Förankringsöglor inuti och utanför säcken håller verktygen säkrade 
och tillgängliga och en extra kraftig sadelgjordsväv håller innehållet 
säkrat mot tapp och fall.

GRIPPS-säcken är byggd för hårda industrimiljöer och är skyddad mot 
punkteringar med inbyggd komposit i säckbottnen.

Art Nr Max load (kg) Dimension (cm) Vikt (kg)

818.020 45.0 Ø37 × 45/180 1.7

Skapar en palllåda med skiljeplattor för transport av Spiror, 
O-Horisontalser, PSI-Bommar eller MonZon Sparklister™ med en 
maxlängd på 100 cm. Även perfekt för små eller obundet föremål 
som t.ex Bottenskruvar, Startkransar, Väggfäste, Kopplingar och 
Spirskarvar. 

Art Nr Dimension (m) Vikt (kg)

209.020 1.20 × 0.80 × 0.74 34.5*

* Exkluusivt Häcken.

Häcken kommer väl till hands vid transport eller lagerhållning. Kan 
staplas på transport häckar stål & aluminium. Perfekt för små eller 
obundet föremål som t.ex Bottenskruvar, Startkransar, Väggfäste, 
Kopplingar och Spirskarvar. 

Art Nr Dimension (m) Vikt (kg)

209.652 1.20 × 0.65 × 0.77 56.3*

209.802 1.20 × 0.80 × 0.77 60.6*

* Exklusive träpanelen.

För enkel transport och förvaring av PSI-Ram 75 eller 100 cm.

Art Nr Dimension (m) Vikt (kg)

246.000 1.20 × 0.75 19.9

247.000 1.20 × 1.00 21.1

HÄCKAR (aluminium)

HÄCKAR (stål)

GRIPPS® STÄLLNINGSRYGGSÄCK (duk) AVDELNINGSTÖD (aluminium)

GRIPPS® LYFT BAG (duk) PLÅT KIT TILL HÄCK (aluminium)

NÄTHÄCKAR (stål)

RAM HÄCKAR (aluminium)
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Vindtunnelsimulering och hållfasthetsberäkningar i Autodesk Robot® ger dig enkelt alla vindbelastningar enligt EN-1991-4

Analysera resultatet med SCAFFCAD™ i enlighet med de europeiska kraven i SS-EN 16508: 2015.

– Spara      tid, Gör det rätt!

Med SCAFFCAD™ Design-, konstruktions- och beräkningsverktygen levererar vi en komplett lösning för ditt byggnads- och väderskyddsprojekt.

SCAFFCAD™ INCLUDERAR:
• Utforma ditt ställningsprojekt från din .pdf eller 3D-modell.
• Designa, konstruera, beräkna och verifiera byggnadsställningen och väderskyddet som en hel konstruktion enligt 

kraven från Arbetsmiljöverkets senaste krav (2013:4) samt europeiska standarderna SS-EN 12810-1, SS-EN 12811-1 
och SS-EN 16508:2015.

• Lägg till snö-, direkt-, punkt- och dödlaster.
• Lägg till en vindbelastningssimulering enligt EN-1991-4.
• Verifiera utformningen med tredje gradens FEM-analys.
• Få en optimerad materialspecifikation (BOM).
• Beräkning av arbetstid.
• Exportera 2D- och 3D-ritningar till .PDF-, .XLSX-, .DWF-, .DWG-, .IAM- och .NWD-filer.
• Designen kan också enkelt delas med andra via en länk. Med ett klick kan användare studera 3D-modeller, 

ritningar och (BOM) i Autodesk Viewer i en webbläsare. De kan också utforska och markera direkt i modellen och 
kommentera lösningen, som sedan kan granskas av kollegor eller konsulter med tillgång till den länkade modellen.

• Design, konstruktion, beräkning och verifiering kan göras för alla projekt med FRAME®, MODULAR LIGHT®, 
MODULAR®, NO LIMIT™, PROTECT IT™, BILLBOARD™ och EVENT® .

Vindtunnelsimulering och alla andra belastningar tillsammans med Autodesk Robot® gör det möjligt att beräkna både 
ställning och väderskydd enligt EN-1991-4 i enlighet med kraven i SS-EN 16508:2015.

En användare license av SCAFFCAD™-Design inbegriper en tvådagarskurs och certifiering.

Gör det rätt med samma beräkningsmetod som SP Forskningsinstituten använder vid certifiering av ställningssystem.
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Tjänster Ingenjörskonst

Svensk konstruktion

MonZon tillhandahåller ställnings- och väderskyddssystem 
i aluminium som löser problem och samtidigt ger en torr 
arbetsmiljö på arbetsplatser jorden runt. Vi förstår att 
varje projekt måste anpassas utifrån de krav som finns 
och att de inte kan stöpas i en och samma form som 
passar alla. MonZon tillhandahåller en heltäckande lösning 
för alla dina ställningsbehov:

• Arbetsställningar för byggare
• Byggnadsställningar för fasadarbeten
• Ställningar för industrier
• Hängställningar för broar och varvsindustrin
• Väderskydd
• Dockningssystem för flygplan
• Tillträdesställningar

Ställningar och väderskydd till försäljning

Alla produkter från MonZon uppfyller de högsta 
standarderna för säkerhet och driftsäkerhet som gör att 
våra aluminiumställningar har ett mycket gott rykte jorden 
runt. På grund av vår globala räckvidd kan vi erbjuda 

När du köper en ställning från MonZon går du in 
i en samarbetsprocess med våra yrkeskunniga 
tillämpningstekniker. Vi vet att arbetet med att ta fram 
en byggnadsställning är en fin balans mellan erfarenhet, 
teknik och konstruktion. Vi anpassar alla projekt så att 
de passar dina specifika krav. Våra erfarna tekniker 
pratar med dig om dina specifika ställningsbehov, hur 
din arbetsplats ser ut och vilka säkerhetskrav som finns. 
Efter detta samtal är vi väl rustade för att utforma och ta 
fram en komplett lösning som löser dina specifika behov.

• Arbetar du på en byggnad med en unik konstruktion? 
Vi kan göra en kundanpassad ställningslösning som 
passar dessa parametrar.

• Arbetar du med ett projekt med strikta och rigorösa 
säkerhetsföreskrifter? Vi säkerställer att din 
ställning uppfyller alla relevanta standarder, inklusive 
SS-EN 12810-1, SS-EN 12811-1, SS-EN 16508:2015, AS/
NZS 1567.1.2010, AS/NZS 1567.3.2015, ANSI SC100-
5/05, CSA S269.2 och OSHA.

• Arbetar du på ett kommunalt projekt i en tätbefolkad 
stadsmiljö? Vi tar fram en ställning som fungerar 
inom stränga utrymmesbegränsningar. 

Vi kan vara till hjälp i alla dessa utmanande situationer 
och inte endast för att vårt team med tekniker 
arbetar med kraftfulla verktyg, utan också för att 
våra teammedlemmar har unika erfarenheter som 

Komponenterna i alla systemen har utvecklats med hjälp av de senaste 3D-CAD-verktygen och FE-analyser har utförts 
under produktutvecklingsprocessen.

FE-analys av förbindelsemoment för Horisontal/Spira (My+).FE-analys av Monzonräcke™ (enhetligt fördelad belastning).

skräddarsydda köpalternativ som passar alla kunders 
enskilda ställningsbehov. När du köper en ställning från 
MonZon kan du förvänta dig:

• Konkurrenskraftig prissättning på nytt 
ställningsmaterial.

• Inga initiala kostnader vid godkänd kredit.
• Överlägsen kundtjänst.
• Stränga kvalitetskontroller och försäkringspolicyer.
• Regelbunden materialtestning för att uppfylla globala 

krav.
• 10 års garanti på alla aluminiumdelar.

MonZon ser till att en arbetsplats är säker att arbeta 
på genom att garantera säkra, robusta och pålitliga 
lösningar. Låt oss hjälpa dig att hitta en lösning som 
uppfyller dina behov. Om du har frågor som rör köp 
av ställningar är du välkommen att kontakta oss här 
via webbplatsen eller via någon av våra distributörer. 
Våra representanter pratar med dig om dina behov, 
går igenom olika anpassningsalternativ och diskuterar 
finansieringsalternativ.

ställningsmontörer. Vi har förståelse för de utmaningar 
som du står inför och vet vad vi kan göra för att hjälpa till 
att lösa de problem som uppkommer gällande ställningar.

Beprövad ingenjörsvetenskap

MonZons ingenjörer använder branschens mest 
avancerade konstruktionsprogram för att utveckla och 
ta fram ställningskonstruktioner och materiallistor, 
inklusive:

• AutoCAD 2D, 3D och 4D.
• AutoCAD-insticksprogram som Revit och BIM för att 

bygga informationsmodeller.
• Autodesk Inventor 3D.
• Autodesk Robot Structural Analysis Professional.
• SOLIDWORKS för produktkonstruktion och 

animeringar.
• MonZon SCAFFCAD™ för unika och anpassningsbara 

komponenter, för att ta fram materiallistor, 
arbetstimmar, analysera olika arbets- och 
snöbelastningar samt vindtunnelsimulering. 
Integrerar med AutoCAD och Autodesk Robot.

Om du vill undersöka hur ett ställningssystem som 
uppfyller alla dina unika behov tas fram är du välkommen 
att kontakta oss eller ringa till ett lokalt kontor i din 
närhet. Sedan pratar vi tillsammans om vilka utmaningar 
du står inför och vilken lösning som skulle fungera för dig.
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Teknisk Support Utbildning

Utbildnings intyg

Kontakta MonZon eller din lokala representant för mer 
information och information.

Alla deltagare får ett utbildningscertifikat.

Att arbeta med MonZon innebär mycket mer än bara beprövad ställnings- och tillgångsutrustning; det innebär att arbeta 
med människor som har teknisk expertkunskap när det gäller byggnadsställningar och insikt i branschen världen över.

När du köper NO LIMIT™ ställningssystem eller PROTECT 
IT™ väderskyddssystem får du mer än bara utrustning. 
Du får också ta del av fördelarna med vårt företags 
unikt breda och djupa expertkunskap. Med NO LIMIT™ 
får du en ställning av högsta kvalitet som är lätt och kan 
byggas i olika vinklar. Du får också ett heltäckande lära 
känna-program som ett stöd för dig att utnyttja din nya 
investering till max.

Vi levererar inte bara din ställning eller ditt väderskydd 
och lämnar dig att själv fixa resten. Istället erbjuder 
vi ett heltäckande lära känna-program där du och 
dina medarbetare får lära er hur det nya systemet ska 
monteras, användas och demonteras på bästa sätt.

• Support på plats oavsett var. Vi skickar regelbundet 
ut utbildare till avlägsna platser i världen för att 
tillhandahålla den support som våra kunder behöver 
och vi kan göra detsamma för dig.

• Vi förbereder våra introduktionskurser på engelska 
så att alla kan vara med från början vilket är viktigt 
på alla arbetsplatser där arbetet pågår. Om dina 
medarbetare kommer från olika länder och talar olika 
språk försöker vi vara behjälpliga med en översättare 
så att du inte behöver oroa dig för att en del av 
medarbetarna går miste om nödvändig utbildning.

Dessutom har både NO LIMIT™ och PROTECT IT™ båda 
ett antal fördelar. För entreprenörer eller projektledare 
som står inför tuffa deadlines är förmågan att snabbt 
montera ställningen eller väderskyddet, sedan demontera 
det och montera det igen på annat sätt för att klara av 
olika behov ovärderlig. Vi förstår dock att det bland dina 
medarbetare finns olika erfarenheter, däribland veteraner 
och sådana som nästintill är nybörjare. Till och med dina 
erfarna medarbetare kan sakna kunskap om specifika 
delar i systemet som du har köpt. Det är därför vårt 
utbildningsprogram är en ovärderlig del av paketet som 
du får när du köper en produkt från MonZon.

Vad som ingår i MonZons ställningsmonteringsutbildning

I vår ställningsbyggnadsutbildning ingår våra lära 
känna-program som är utformade för att ge dig och dina 
medarbetare den information som ni behöver för att på 
ett säkert och bra sätt använda ert nya system. Vi visar 
bokstavligen hur monteringen av det nya systemet ska 
göras från ruta ett tills allt är klart samt förklarar varje 
steg i monteringsprocessen på ett sätt som säkerställer 
att dina medarbetare kan använda systemet på ett säkert 
sätt. Med MonZons utbildningskurs kan du förvänta dig:

• Anpassade alternativ utifrån dina behov. Dessa 
lära känna-workshops passar inte alla. Istället 
är de specialgjorda utifrån ditt specifika projekt. I 
utbildningskursen pekar vi på alla unika egenskaper 
som MonZon NO LIMIT™-ställningar eller MonZon 
PROTECT IT™-väderskydd har så att du verkligen 
kan utnyttja deras fulla potential.

Local access to our Training Centers.

En av våra supporttjänster är en rapport med nödvändiga hållfasthetsberäkningar som bekräftar alla laster enligt din lokala standard SS-EN 
12810-1, SS-EN 12811-1, SS-EN 16508:2015, AS/NZS 1576.3, ANSI SC100-5/05 och/eller CSA S269.2.

MonZons tekniska expertkunskap inom ställningar

Vårt nätverk av tekniska experter inom teknisk design 
och tillverkning erbjuder stödjande projektinformation, 
inklusive beräknande programlösningar, bedömning av 
lösningar på plats och rekommendationer.

MonZons dokumentation

Vi tillhandahåller aktuella monteringsanvisningar och 
övrigt material som täcker hela omfattningen av vårt 
tekniska team för att stödja våra partners och kunder.

MonZons tekniska team

Vi tillhandahåller anvisningar på plats och problemlösning 
tillsammans med råd om själva arbetet. Tillsammans 
säkerställer den yrkeserfarenhet och kunskap som våra 
experter besitter inom ingenjörskonst och teknik att 
kunderna får absolut maximal produktivitet, hastighet, 
säkerhet och anpassningsbarhet från MonZons 
komponenter på varje enskilt jobb. På förfrågan 
undertecknar en ingenjör en teknisk rapport med 
konstruktionsberäkningar för att verifiera och garantera 
konstruktionen. Handla av MonZon och du får en livslång 
investering i tekniskt kunnande, expertis och förstklassiga 
supporttjäns


