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Rozdzia 1 INFORMACJE
OGÓLNE
1.1. Wprowadzenie
Niniejsza Instrukcja u ytkowania i ograniczenia zastosowania dotycz   wy cznie  jezdnych
rusztowa  roboczych z linii Top System, których o wiadczenie o zgodno ci podano w paragrafie
2.5. Jezdne rusztowania robocze mo na wykorzystywa  wy cznie do prac wyko czeniowych,
do konserwacji lub do podobnych czynno ci. Niniejsza Instrukcja u ytkowania zawiera wa ne
wskazówki dotycz ce u ytkowania, konserwacji i bezpiecze stwa jezdnych rusztowa
roboczych; operator musi si  z nimi dok adnie zapozna  przez przyst pieniem do pracy i na
w asn  odpowiedzialno  musi:

· Zapewni  przestrzeganie przepisów lokalnych, regionalnych i krajowych;
· Przestrzega  zasad (ustaw, regulaminów, dyrektyw, itd...) dotycz cych

Bezpiecze stwa, zawartych w Instrukcji u ytkowania;

· Upewni   si ,  czy Instrukcja u ytkowania jest  dost pna  dla  u ytkowników  oraz czy
przestrzegaj  oni szczeg owo wszystkich zawartych w niej zalece , ostrze e , uwag oraz
przepisów bezpiecze stwa

Monta   jezdnych  rusztowa   roboczych  nale y  przeprowadza   zgodnie  ze  wskazówkami
producenta  po  to,  by  zapewni   warunki  niezb dne  do  uzyskania  stabilno ci, przewidziane
w projekcie i zweryfikowane podczas prób. Nale y przypomnie , e monta  i demonta  obiektów
tymczasowych, zgodnie z prawem, musi by  przeprowadzany pod bezpo rednim nadzorem
kierownika  robót, który jest zobowi zany  do sprawdzenia  nienaruszonego  stanu elementów

konstrukcji  oraz  prawid owo ci  po cze   i  systemów  bezpiecze stwa.  Kierownik  robót musi
zadba  by, podczas monta u, demonta u  lub innych prac wykonywanych przy
niezabezpieczonym rusztowaniu, czynno ci te by y przeprowadzane z zastosowaniem
odpowiednich  zabezpiecze  zapobiegaj cych upadkom. Ponadto kierownik robót musi
sprawdzi , czy podczas monta u i demonta u rusztowania jezdnego nie dochodzi do uderze
lub  upadków  jego  elementów,  co  mog oby  naruszy   ich  struktur   i  funkcjonalno . Przy
ustawianiu podstawy rusztowania jezdnego nale y bardzo uwa nie sprawdzi , czy wznoszone
na maksymaln  wysoko  rusztowanie nie zawadzi o ewentualne przeszkody. Je li wykonuje si
prace  si   w  pobli u  linii  elektrycznych,  nale y  ustawi   rusztowanie  jezdne  w minimalnej
odleg o ci 5m bior c pod uwag  ewentualne odchylenia,  którym  podlegaj   przewody wskutek
dzia ania  wiatru  lub innych zdarze .
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Przypadkowych.  Kolejne  czynno ci  monta u  nale y  przeprowadza   zgodnie  z zaleceniami,
w celu zapewnienia bezpiecze stwa rusztowania jezdnego.

Uwaga!

W niniejszej instrukcji zawarto wymagania BHP ci le zwi zane ze specyfikacj rusztowania.
Pozosta e wymagania BHP przy pracach na wysoko ciach oraz wymagania odno nie nadzoru
rusztowa , ustawienia rusztowa  itp. zawarte s  w nast puj cych dokumentach normatywnych:

Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze nia 2001 r. W sprawie bhp
podczas eksploatacji  maszyn  i  innych  urz dze   technicznych  do  robót ziemnych,
budowlanych i drogowych  (Dz.U. Nr 118 poz. 1263).
Rozporz dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  W  sprawie  bhp
podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz.U. Nr 47 poz. 401).
Rozporz dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia 2003 r.

W sprawie ogólnych przepisów bhp  (Dz.U. Nr 169 poz. 1650).
Rozporz dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 wrze nia 2003 r.

W sprawie minimalnych wymaga  dotycz cych bhp w zakresie u ytkowania maszyn
przez pracownik w podczas pracy  (Dz.U. Nr 178 poz. 1745).

1.2. Oznaczenia
Top System 75x180 Jezdna wie a robocza  3  8/12 XBXD
Top System 75x245 Jezdna wie a robocza  3  8/12 XXXD
Top System 75x300 Jezdna wie a robocza  3  8/12 XXXD
Top System 135x180 Jezdna wie a robocza  3  8/12 XBXD
Top System 135x245 Jezdna wie a robocza  3  8/12 XXXD
Top System 135x300 Jezdna wie a robocza  3  8/12 XXXD
Top System 180x180 Jezdna wie a robocza  3  8/12 XXXD
Top System 180x245 Jezdna wie a robocza  3  8/12 XXXD
Top System 180x300 Jezdna wie a robocza  3  8/12   XXXD

Jezdne rusztowania robocze produkowane s  zgodnie z Normami Technicznymi
UNI HD 1004 oraz UNI EN 1004;

· Jezdne rusztowania robocze maj  3 klas  równomiernego rozk adu obci e
(odpowiadaj c   2,0  kN/m  );
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          przy pracach na wolnym powietrzu i 12,0 m w pomieszczeniach zamkni tych;
Jezdne rusztowania robocze mog  mie  nast puj c  klas  dost pu do

     podest w roboczych:
Dost p typu A: rampa
Dost p typu B: schody
Dost p typu C: drabinka pochylona
Dost p typu D: drabinka pionowa

Na przyk ad: Klasa XBXD oznacza, e jezdna wie a robocza mo e by  wyposa ona (w celu
dost pu do podestów roboczych) w schody (montowane wewn trz rusztowania) oraz w drabinki
pionowe  (w  cz ci  bocznej  rusztowania).  X  oznacza, e  nie  przewidziano  takiego rodzaju
dost pu.

1.3.
Producent
Producentem jezdnych rusztowa  roboczych z linii Top System, opisanych
w  niniejszej Instrukcji u ytkowania jest:

1.4. Odniesienia do przepisów

UNI  HD  1004:  Jezdne wie e robocze (rusztowania jezdne) z o one z

elementów prefabrykowanych. Materia y, elementy, wymiary, obci enia projektowe

i wymogi bezpiecze stwa” ;

UNI EN 1004:2005: „ Mobile access and working towers made of prefabricated
elements

Materials, dimensions, design loads, safety and performance requirements” ;

IMA Spa Tel.: +39 0861 772221
Zona Industriale Contrada Salino Fax: +39 0861 772222
64018 Tortoreto (TE)
ITALY
Dystrybutorem jest:
OROME, Tel. +48 77 417 05 06 Fax: +48 077 544 93 23
Ul. Pu askiego 17, 46-200 Kluczbork www.faraone.opole.pl

e-mail: orome@orome.pl

http://www.faraone.opole.pl
mailto:orome@orome.pl
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CNR  UNI 10011: „ Konstrukcje stalowe: instrukcje dot. oblicze ,

wykonania, próby i konserwacji” ;

EN 1298 (luty 1996): „ Jezdne wie e robocze. Zasady i wytyczne w
sprawie przygotowania instrukcji u ytkowania” ;

1.5.O wiadczenie o zgodno ci

IMAFaraone S.r.l. z siedzib w Tortoreto (TE) Zona Industriale Contrada Salino

O WIADCZA, E

jezdne rusztowania robocze o nazwie: Top System 75/180, Top System 75x245, Top System

75x330, Top System 135x180, Top System 135x245, Top System 135x330, Top System

180x180, Top System 180x245, Top System 180x300 produkowane s zgodnie z Normami

Technicznymi UNIHD1004 i UNIEN1004

rusztowania te produkowane  s zgodnie  z odno nymi prototypami, które przesz y próby

obci eniowe  i wytrzyma o ciowe,  o których mowa  w za cznikach „ A”  i „ B” Normy

Technicznej UNIHD1004,w:

ISPESL Departament ds. technologii i Bezpiecze stwa, Technologiczne Laboratorium

Konstrukcji

Top System 75x300 (na podstawie Certyfikatu ISPESL-DTS-XI-01/05/PTR)

Top System 135x300 (na podstawie Certyfikatu ISPESL-DTS-XI-02/05/PTR)

nawszystkich produkowanychegzemplarzach widnieje numer identyfikacyjny;

Instrukcja u ytkowania i ograniczenia zastosowania znajduj si w opakowaniu k ek

rusztowania jezdnego. Instrukcj t sporz dzono zgodnie z przepisami Normy Technicznej EN

1298oraz z instrukcjami okre lonymi w za czniku „ C” do Normy Technicznej UNIHD1004.
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Rozdzia 2 INSTRUKCJE DOTYCZ CE
BEZPIECZE STWA

2.1. Szczególne instrukcje dotycz ce
bezpiecze stwa

JEZDNE  RUSZTOWANIA ROBOCZE  MO NA  U YTKOWA   WY CZNIE DO

PRAC WYKO CZENIOWYCH, DO KONSERWACJI LUBDOPODOBNYCH CZYNNO CI.

MONTA U, DEMONTA U I PRZEBUDOWY  RUSZTOWA MOG DOKONYWA

POD NADZOREM  KIEROWNIKA ROBÓT PRACOWNICY,  KTÓRZY  ZOSTALI

ODPOWIEDNIO PRZESZKOLENI W TYM ZAKRESIE.

RYS.A: Monta lub demonta jezdnych wie roboczych mog

przeprowadza tylko osoby, które   znaj instrukcj monta u i

u ytkowania. Szczeg y dotycz ce stabilno ci i bezpiecze stwa jezdnych

rusztowa roboczych (np. zastosowanie balastu i podpór stabilizuj cych)

s opisane w niniejszej instrukcji u ytkowania (Rozdzia 6).

RYS.B: Do monta u jezdnych wie roboczych nie wolno wykorzystywa
uszkodzonych elementów.

RYS.C: Do monta u jezdnych wie roboczych mo na wykorzystywa  tylko

oryginalne elementy b d ce  w doskona ym  stanie, zgodnie ze
wskazaniami producenta.

RYS.D: Pod o e, po którym przesuwa si jezdna wie a robocza, musi by

odpowiednio wytrzyma e. Pod o e to musi by wypoziomowane, bez dziur,

studzienek i schodów. W przypadku pracy na nierównym terenie nale y

zakry ewentualne pustki, podk adaj c pod k ka deski lub inne

równorz dne zabezpieczenia. Sprawdzi ci ar, jaki w zale no ci od

modelu - musi wytrzyma pod o e, na którym stoi rusztowanie jezdne (patrz
rozdzia : Ograniczenia zastosowania).
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RYS.E: Jezdne wie e robocze mo na przesuwa  po pod o ach zwartych, g adkich
i   wolnych   od   przeszkód,   w   warunkach   bezwietrznych.   Przed   przesuni ciem
rusztowania   wskazane   jest   zmniejszenie   wysoko ci   rusztowania jezdnego,
odpowiednio   do   stanu   pod o a   i   do   warunków   meteorologicznych.   Podnie
stabilizatory nie wi cej ni  na 20 cm od ziemi, zwolni  hamulce k ek. Po przesuni ciu
za o y  hamulce na wszystkie cztery k ka, ponownie wypoziomowa  rusztowanie,

RYS.F: Jezdne  wie e  robocze  mo na  przesuwa   tylko  r cznie.  Podczas  przesuwania  nie  wolno  przekracza
normalnej pr dko ci poruszania si  pieszego, a na jezdnej wie y roboczej nie mog  znajdowa  si adne przedmioty
ani osoby. Nale y zawsze sprawdza , czy w pobli u nie ma adnych przeszkód lub kabli elektrycznych. Jezdne
rusztowania robocze nie posiadaj  izolacji elektrycznej; nie wolno wi c zbli a  si  do linii elektrycznych na odleg o
mniejsz  ni  pi  metrów (przy okre laniu bezpiecznej odleg o ci nale y wzi  pod uwag  ko ysanie si  przewodów
elektrycznych  oraz  przestrze   ruchow   monta ysty  wraz  z  u ywanymi  przez  niego  narz dziami).  W przypadku
niemo no ci zachowania bezpiecznej odleg o ci, nale y od czy  napi cie w liniach elektrycznych i zabezpieczy je

RYS.G: Podczas monta u jezdnego rusztowania roboczego nale y sprawdzi , czy
jego  podstawa  stoi  pionowo  wzgl dem  pod o a  (pomiaru  dokona   przy  u yciu
poziomnicy). Przed u ytkowaniem rusztowania sprawdzi , czy zosta o ono z o one
w sposób prawid owy i kompletny zgodnie ze wskazaniami producenta, maj cymi na
celu zapewnienie przepisowego u ytkowania rusztowania.

RYS.H: Niedozwolone jest u ywanie podno ników. Nie wolno ponadto wytwarza
obci e  poziomych, które mog yby przewróci  rusztowanie. Wci ganie materia ów i
narz dzi   na   podesty   robocze   mo e   odbywa    si    tylko   r cznie,   wewn trz
rusztowania,  z  podestu  na  podest,  poprzez  specjalne  luki,  z  wykorzystaniem lin
o  odpowiednich  wymiarach; adunki  nie  mog   przekracza   50  kg,  musz   by
wci gane pionowo, równolegle z rusztowaniem i w takiej odleg o ci od niego, by
pozostawa   wewn trz  obszaru  dzia ania  podpór  stabilizuj cych.
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RYS.I: Nie  wolno  stosowa   pomostów  mi dzy  jezdn   wie   robocz ,  a  inn
konstrukcj ,  nie  stanowi c   cz ci  jezdnego  rusztowania  roboczego.

RYS.L: Przed rozpocz ciem u ytkowania nale y upewni  si , czy zastosowano
wszelkie rodki bezpiecze stwa, chroni ce przed przypadkowym przesuni ciem
rusztowania,  czyli  specjalne  hamulce  blokuj ce  i,  ewentualnie,  regulowane
zaciski.

RYS.M. RYS.M: Nie wolno wspina  si  lub schodzi  z rusztowana innymi drogami ni te,
które przewidziano:

drabinka pionowa (w tym wypadku boczne ramy no ne rusztowania s u  Za
drabink ,  antypo lizgowe poprzeczki rozmieszczone s  co 280 mm)

Pochylone schody
W ka dym razie operator mo e wspina  si  lub schodzi  z rusztowania tylko
po jego wewn trznej stronie. Przy monta u lub demonta u jezdnego
rusztowania roboczego nale y obowi zkowo stosowa  pasy bezpiecze stwa
z blokad  zapobiegaj ca upadków

RYS.N

RYS.N: Niedozwolone jest skakanie na rusztowaniu ani wnoszenie adunków
przekraczaj cych  okre lon   przez  producenta  no no .  Niedozwolone jest
zwi kszanie  wysoko ci  rusztowa   za  pomoc   drabin,  skrzynek  lub innych
przedmiotów;  nie  wolno  montowa adnych  os on,  siatek,  plandek,  itp.
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RYS.O

RYS.O: Zgodnie  z  norm   UNI  HD  1004  maksymalna  wysoko jezdnych
rusztowa  roboczych wynosi 8 m na wolnym powietrzu i 12 m pomieszczeniach
zamkni tych  ze  wszystkich  stron. Niezale nie od sposobu monta u dla

okre lonych w niniejszej instrukcji wysoko ci, wskazane jest

kotwienie rusztowa do cian co cztery metry, zarówno na zewn trz, jak

i wewn trz budynku. Po zako czeniu prac prowadzonych na zewn trz lub
w przypadku szczególnych  warunków  meteorologicznych  nale y  przesun
rusztowanie w  miejsce  os oni te  od  wiatru,  zdemontowa   je albo
zabezpieczy   przez przewróceniem, stosuj c odpowiednie rodki (np. kotwy).

Si y kotwi ce przy o y  do poprzeczek obok w z ów ram.

RYS.P. RYS.P: Je eli  podczas  prac  na  jezdnym  rusztowaniu  roboczym  u ywa  si
urz dze    elektrycznych   pod czonych   do   sieci,   nale y   przestrzega
obowi zuj cych przepisów. Niedozwolone jest u ytkowanie jezdnych rusztowa
roboczych  do  prac  na  niezabezpieczonych  urz dzeniach  pod  napi ciem  lub

Nie od czono napi cia w danej cz ci urz dzenia;
Cz  urz dzenia nie jest zabezpieczona przed ponownym w czeniem
napi cia;

Nie sprawdzono, czy cz  urz dzenia nie jest pod napi ciem;
Cz  urz dzenia nie jest zwarta szyn  uziemiaj c ;
Cz  urz dzenia nie jest odizolowana od przyleg ych cz ci b d cych
pod napi ciem

UWAGA:

MAKSYMALNE  DOPUSZCZALNE  OBCI ENIE  POZIOME,  POWSTA E  NA

PRZYK AD WSKUTEK PRAC PROWADZONYCH  DA PRZYLEG YCH

KONSTRUKCJACH,  WYNOSI

25 KG, CO STANOWI  SUM   OBCI E WYWO YWANYCH PRZEZ
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Rozdzia  3  OGRANICZENIA
ZASTOSOWANIA
3.1. Ramy boczne, które pe ni  funkcj  drabinki
pionowej

Dost p  do  podestów  roboczych  rusztowania  jezdnego  mo liwy  jest  jedynie  po  wewn trznej
stronie  rusztowania,  poprzez:

Ramy boczne, które pe ni  funkcj  drabinki pionowej;
Pochylone schody wewn trzne (dost pne tylko w niektórych modelach rusztowa )

3.2.Klasa,no no

Jezdne rusztowania robocze z linii Top System  o ramie bocznej 75cm i 135cm (modele A-B-
C-D- E-F) posiadaj  klas  3 (zgodnie z norm  UNI HD 1004 oraz UNI EN 1004), co oznacza, e
no no  podestu wynosi 2,0 kN/m .

Maksymalna liczba podestów obci onych jednocze nie to:

Ci ar  konstrukcji  jezdnego  rusztowania  roboczego  odpowiadaj cy  maksymalnej konfiguracji
monta u  (12,4 m.)  wynosi:

(Ci ary konfiguracji po rednich podane s  w tabelach zbiorczych w paragrafach
5.2   5.10)
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Jezdne rusztowania robocze z linii Top System  o ramie bocznej 180cm (modele EA-EB-
EC) posiadaj  klas  2 (zgodnie z norm  UNI HD 1004 oraz UNI EN 1004), co oznacza, e
no no  podestu wynosi 1,5 kN/m .

Maksymalna liczba podestów obci onych jednocze nie to:

Ci ar  konstrukcji  jezdnego  rusztowania  roboczego  odpowiadaj cy  maksymalnej konfiguracji
monta u (12,4 m) wynosi :

(Ci ary konfiguracji po rednich podane s  w tabelach zbiorczych w paragrafach
5.2  5.10)

UWAGA: SUMA OBCI E POSZCZEGÓLNYCH PODESTÓW NIE MO E

PRZEKRACZA  WARTO CI C A  KOWITEGO D O P U S Z C Z A L N E G O

OBCI ENI A JE Z DNEGO RUSZTOWANIA ROBOCZEGO.

UWAGA: W PRZYPADKU PRAC NA KILKU PODESTACH KONIECZNE JEST

ZAKOTWIENIE RUSZTOWANIA, ZGODNIE Z OPISEM PODANYM W NINIEJSZEJ

3.3. Maksymalne wysoko ci w r nych
konfiguracjach
Maksymalna wysoko  podestu roboczego bez zastosowania podpór stabilizuj cych
(stabilizatorów) wynosi 2,4 m dla wszystkich modeli rusztowa  Top System.
Maksymalna wysoko  podestu roboczego przy zastosowaniu podpór stabilizuj cych (oraz tam,
gdzie to konieczne, balastów) wynosi dla wszystkich modeli rusztowa  Top System 7,4 m na
wolnym powietrzu i 11,4 m pomieszczeniu zamkni tym.
Minimalna wolna przestrze  mi dzy podestami roboczymi wynosi 1,96 m. Maksymalna odleg o
pionowa pomi dzy podestami wynosi 4 m. Maksymalna odleg o  pionowa mi dzy pod o em
a pierwszym podestem roboczym wynosi 4,4 m.
Maksymalna wysoko  rusztowania wyposa onego w ko a o rednicy 125 mm wynosi 4,40 m,
powy ej tej wysoko ci nale y obowi zkowo stosowa  ko a o rednicy 200 mm.
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3.4. Ograniczenia ze wzgl du na
wiatr

Jezdne rusztowania robocze mo na montowa  tylko w warunkach bezwietrznych. Nale y zwróci
szczególn  uwag  na efekt tunelu  wiatrowego, kiedy rusztowanie jezdne znajduje si
wewn trz budynku b d cego w trakcie budowy.W razie wiatru,

zar wno je li rusztowanie jest wykorzystywane do pracy, jak i nie, nale y
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Rozdzia 4
IDENTYFIKACJA
4.1. Podest
roboczy

Ka dy  podest  roboczy  sk ada  si   z  1  lub  2  aluminiowych  ram,  na  których  umieszczone  s
drewniane,  wielowarstwowe,  antypo lizgowe  p yty;  jedna  z  nich  wyposa ona  jest  w  luk. Ze
wszystkich  czterech  stron  podest  ograniczony  jest  burt   zabezpieczaj c   o  wys.150 mm.
Zabezpieczenie boczne, wzd u  d u szego boku podestu, tworz  2 aluminiowe ramy, zahaczone
do ram bocznych w sposób uniemo liwiaj cy ich przypadkowe wysuni cie; zabezpieczeniem
4.2.
Stabilizatory

Cztery stabilizatory zbudowane s  z aluminiowych rur po czonych przegubowo. Mocuje si  je do
czterech   s upów   rusztowania,   zwi kszaj c   w   ten   sposób   efektywne   wymiary   podstawy.
Mocowanie do konstrukcji opiera si  na po czeniach zawiasowych, zapewniaj cych sta y kontakt
z  pod o em  ( nale y  zwr ci  szczeg ln  uwag  na monta stabilizator w patrz
4.3.Punkty identyfikacyjne

Ka dy element rusztowania oznakowany jest samoprzylepn  etykiet  z nast puj cymi
informacjami:

Adres strony internetowej producenta (1)
Logo producenta (2)
Symbol (3)
Kod kreskowy (4)

Numer seryjny (5)
Opis produktu (6)
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Rozdzia 5 KONFIGURACJE
MONTA U

5.1. Zestawieniemodeli

0,75 1,35 1,8
  3,4 3,4 3,4
  2,4 2,4 2,4

A34 D34 EA34
B34 E34 EB34
C34 F34 EC34
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1

0,75 1,35 1,80
  4,4 4,4 4,4
  3,4 3,4 3,4

A44 D44 EA44
B44 E44 EB44
C44 F44 EC44

14

13

0,75 1,35 1,80
  5,4 5,4 5,4
 4,4 4,4 4,4

A54 D54 EA 54
B54 E54 EB 54
C54 F54 EC 54
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18

17

7

0,75 1,35 1,80
  6,4 6,4 6,4
  5,4 5,4 5,4

A64 D64 EA64
B64 E64 EB64
C64 F64 EC64
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21

18

14

13

8

7

0,75 1,35 1,80
  7,4 7,4 7,4
  6,4 6,4 6,4

A74 D74 EA74
B74 E74 EB74
C74 F74 EC74
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25

24

18

14

13

8

7

0,75 1,35 1,80
  8,4 8,4 8,4
  7,4 7,4 7,4

A84 D84 EA84
B84 E84 EB84
C84 F84 EC84
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28

27

22

18

14

13

8

7

0,75 1,35 1,80
  9,4 9,4 9,4
  8,4 8,4 8,4

A94 D94 EA94
B94 E94 EB94
C94 F94 EC94
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32

31

25

21

18

14

13

8

7

0,75 1,35 1,80
  10,4 10,4 10,4

 9,4 9,4 9,4

A104 D104 EA104
B104 E104 EB 104
C104 F104 EC104
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35

32

28

27

22

18

14

13

8

7

0,75 1,35 1,80
  11,4 11,4 11,4
 10,4 10,4 10,4

A114 D114 EA114
B114 E114 EB 114
C114 F114 EC114
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39

38

32

28

27

22

18

14

13

8

7

0,75
  12,4
 11,4

1,35
12,4
11,4

1,80
12,4
11,4

A124 D124 EA124
B124 E124 EB 124
C124 F124 EC124
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5.2. Tabela elementów: Top System 75x180
(A)

UNI HD 1004  Klasa 3: (2,0 kN/m  )
Ca kowite dopuszczalne obci enie rusztowania: 280 kg
Maksymalna liczba podestów obci onych jednocze nie: 2

ARTYKU

wys. czna [cm]

ci ar czny [kg]

Kod F75200

Kod F75100

Kod P180

Kod T75

Kod TR180

Kod D180

Kod R125

Kod R200

Kod STAB1

Kod GR1

Kod RB180

Kod TF180

Kod TF75

Ilo  elementów

Elementy do
monta u

Bez zakotwienia
5 balastów
na ka d

5 balastów
na ka d 1 balast 1 balast 2 balasty  3 balasty  4 balasty

do ciany

ZEWN RZNE

stron  ramy
bocznej
podstawy

stron  ramy
bocznej
podstawy

na
stabiliz.

na
stabiliz.

na
stabiliz.

na
stabiliz.

na
stabiliz.

N.D.* N.D.* N.D.* N.D.*

Bez zakotwienia 4 balasty
na ka d

4 balasty
na ka d tylko tylko tylko 2 balasty  2 balasty  3 balasty 3 balasty 3 balasty 3 balasty

do ciany

WEWN TRZNEJ

stron  ramy
bocznej
podstawy

stron  ramy
bocznej
podstawy

stabiliz. stabiliz. stabiliz. na
stabiliz.

na
stabiliz.

na
stabiliz.

na
stabiliz.

na
stabiliz.

na
stabiliz.

* N.D.: Niedopuszczalne UWAGA: waga jednego balastu wynosi 15
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5.3. Tabela elementów: Top System 75x245
(B)

UNI HD 1004  Klasa 3: (2,0 kN/m )
Ca kowite dopuszczalne obci enie rusztowania: 360 kg
Maksymalna liczba podestów obci onych jednocze nie: 3

ARTYKU

wys. czna [cm]

ci ar czny [kg]

Kod F75200

Kod F75100

Kod P245

Kod T75

Kod TR245

Kod D245

Kod R125

Kod R200

Kod STAB1

Kod GR1

Kod RB245

Kod TF245

Kod TF75

Ilo  elementów

Elementy do
monta u

Bez zakotwienia

do ciany

ZEWN RZNEJ

5 balastów
na ka d
stron  ramy
bocznej
podstawy

5 balastów
na ka d
stron  ramy
bocznej
podstawy

tylko
stabiliz.

1 balast
na

2 balasty
na

3 balasty

na

3 balasty

na
N.D.* N.D.* N.D.* N.D.*

Bez zakotwienia 4 balasty
na ka d

4 balasty
na ka d tylko tylko 1balast 2 balasty 2 balasty  3 balasty 3 balasty 3 balasty 3 balasty

do ciany

WEWN TRZNEJ

stron  ramy
bocznej
podstawy

stron  ramy
bocznej
podstawy

stabiliz. stabiliz. na
stabiliz.

na
stabiliz.

na
stabiliz.

na
stabiliz.

na
stabiliz.

na
stabiliz.

na
stabiliz.

* N.D.: Niedopuszczalne UWAGA: waga jednego balastu wynosi 15
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5.4. Tabela elementów: Top System 75x300
(C)

UNI HD 1004  Klasa 3: (2,0 kN/m )
Ca kowite dopuszczalne obci enie rusztowania: 450  kg
Maksymalna liczba podestów obci onych jednocze nie: 3

ARTYKU

wys. czna [cm]

ci ar czny [kg]

Kod F75200

Kod F75100

Kod P300

Kod T75

Kod TR300

Kod D300

Kod R125

Kod R200

Kod STAB1

Kod GR1

Kod RB300

Kod TF300

Kod TF75

Ilo  elementów

Elementy do
monta u

Bez zakotwienia

do ciany

ZEWN RZNEJ

5 balastów
na ka d
stron  ramy
bocznej
podstawy

5 balastów
na ka d
stron  ramy
bocznej
podstawy

tylko
stabiliz.

tylko
stabiliz.

2 balasty
na

3 balasty

na

3 balasty

na
N.D.* N.D.* N.D.* N.D.*

Bez zakotwienia 4 balasty
na ka d

4 balasty
na ka d tylko tylko tylko 2 balasty 2 balasty  3 balasty 3 balasty 3 balasty 3 balasty

do ciany

WEWN TRZNEJ

stron  ramy
bocznej
podstawy

stron  ramy
bocznej
podstawy

stabiliz. stabiliz. stabiliz. na
stabiliz.

na
stabiliz.

na
stabiliz.

na
stabiliz.

na
stabiliz.

na
stabiliz.

* N.D.: Niedopuszczalne UWAGA: waga jednego balastu wynosi 15
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5.5. Tabela elementów: Top System 135x180
(D)

UNI HD 1004  Klasa 3: (2,0 kN/m )
Ca kowite dopuszczalne obci enie rusztowania: 480  kg
Maksymalna liczba podestów obci onych jednocze nie: 3

ARTYKU

wys. czna [cm]

ci ar czny [kg]

Ilo  elementów

Kod F135200

Kod F135100

Kod P180

Kod T135

Kod TR180

Kod D180

Kod R125

Kod R200

Kod STAB1

Kod GR1

Kod R180

Kod RB180

Kod TF180

Kod TF135

Elementy do
monta u

Bez zakotwienia 3 balasty 3 balasty tylko 1 balasty  1 balasty 2 balasty 2 balasty
do ciany

ZEWN RZNE
J

na ka d
stron  ramy
bocznej
podstawy

na ka d
stron  ramy
bocznej
podstawy

stabiliz. na
stabiliz.

na
stabiliz.

na
stabiliz.

na
stabiliz.

N.D.* N.D.* N.D.* N.D.*

Bez zakotwienia

do ciany

WEWN TRZNEJ

3 balasty
na ka d
stron  ramy
bocznej
podstawy

3 balasty
na ka d
stron  ramy
bocznej
podstawy

tylko
stabiliz.

tylko
stabiliz.

tylko
stabiliz.

tylko
stabiliz.

tylko
stabiliz.

tylko
stabiliz.

tylko
stabiliz.

2 balasty
na

2 balasty
na

* N.D.: Niedopuszczalne UWAGA: waga jednego balastu wynosi 15
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5.6. Tabela elementów: Top System 135x245
(E)

UNI HD 1004  Klasa 3: (2,0 kN/m )
Ca kowite dopuszczalne obci enie rusztowania: 650  kg
Maksymalna liczba podestów obci onych jednocze nie: 3

ARTYKU

wys. czna [cm]

ci ar czny [kg]

Kod F135200

Kod F135100

Kod P245

Kod T135

Kod TR245

Kod D245

Kod R125

Kod R200

Kod STAB1

Kod GR1

Kod R245

Kod RB245

Kod TF245

Kod TF135

Ilo  elementów

Elementy do
monta u

Bez zakotwienia

do ciany

ZEWN RZNEJ

3 balasty
na ka d
stron  ramy
bocznej
podstawy

3 balasty
na ka d
stron  ramy
bocznej
podstawy

tylko
stabiliz.

tylko
stabiliz.

tylko
stabiliz.

tylko
stabiliz.

2 balasty
na

stabiliz.

N.D.* N.D.* N.D.* N.D.*

Bez zakotwienia 3 balasty 3 balasty tylko tylko tylko tylko tylko tylko tylko 2 balasty  2 balasty
do ciany

WEWN TRZNEJ

na ka d
stron  ramy
bocznej
podstawy

na ka d
stron  ramy
bocznej
podstawy

stabiliz. stabiliz. stabiliz. stabiliz. stabiliz. stabiliz. stabiliz. na
stabiliz.

na
stabiliz.

* N.D.: Niedopuszczalne UWAGA: waga jednego balastu wynosi 15
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5.7. Tabela elementów: Top System 135x300
(F)

UNI HD 1004  Klasa 3: (2,0 kN/m )
Ca kowite dopuszczalne obci enie rusztowania: 800  kg
Maksymalna liczba podestów obci onych jednocze nie: 3

ARTYKU

wys. czna [cm]

ci ar czny [kg]

Kod F135200

Kod F135100

Kod P300

Kod T135

Kod TR300

Kod D300

Kod R125

Kod R200

Kod STAB1

Kod GR1

Kod R300

Kod RB300

Kod TF300

Kod TF135

Ilo  elementów

Elementy do
monta u

Bez zakotwienia

do ciany

ZEWN RZNEJ

3 balasty
na ka d
stron  ramy
bocznej
podstawy

3 balasty
na ka d
stron  ramy
bocznej
podstawy

tylko
stabiliz.

tylko
stabiliz.

tylko
stabiliz.

tylko
stabiliz.

2 balasty
na

stabiliz.

N.D.* N.D.* N.D.* N.D.*

Bez zakotwienia 3 balasty 3 balasty tylko tylko tylko tylko tylko tylko tylko 2 balasty  2 balasty
do ciany

WEWN TRZNEJ

na ka d
stron  ramy
bocznej
podstawy

na ka d
stron  ramy
bocznej
podstawy

stabiliz. stabiliz. stabiliz. stabiliz. stabiliz. stabiliz. stabiliz. na
stabiliz.

na
stabiliz.

* N.D.: Niedopuszczalne UWAGA: waga jednego balastu wynosi 15
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5.8. Tabela elementów: Top System 180x180
(EA)

UNI HD 1004  Klasa 3: (2,0 kN/m )
Ca kowite dopuszczalne obci enie rusztowania: 640  kg
Maksymalna liczba podestów obci onych jednocze nie: 3

ARTYKU

wys. czna [cm]

ci ar czny [kg]

Kod F180200

Kod F180100

Kod P180

Kod T180

Kod TR180

Kod D180

Kod R200

Kod STAB1

Kod GR1

Kod RB180

Kod R180

Kod TF180

Kod TF180FL

Ilo  elementów

Elementy do
monta u

Bez zakotwienia
3 balasty
na ka d

3 balasty
na ka d tylko 1 balasty 1 balasty 2 balasty 2 balasty

do ciany

ZEWN RZNE
J

stron  ramy
bocznej
podstawy

stron  ramy
bocznej
podstawy

stabiliz. na
stabiliz.

na
stabiliz.

na
stabiliz.

na
stabiliz.

N.D.* N.D.* N.D.* N.D.*

Bez zakotwienia
3 balasty
na ka d

3 balasty
na ka d tylko tylko tylko tylko tylko tylko tylko 2 balasty  2 balasty

do ciany

WEWN TRZNEJ

stron  ramy
bocznej
podstawy

stron  ramy
bocznej
podstawy

stabiliz. stabiliz. stabiliz. stabiliz. stabiliz. stabiliz. stabiliz. na
stabiliz.

na
stabiliz.

* N.D.: Niedopuszczalne UWAGA: waga jednego balastu wynosi 15
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5.9. Tabela elementów: Top System 180x245
(EB)

UNI HD 1004  Klasa 3: (2,0 kN/m )
Ca kowite dopuszczalne obci enie rusztowania: 880  kg
Maksymalna liczba podestów obci onych jednocze nie: 3

ARTYKU

wys. czna [cm]

ci ar czny [kg]

Kod F180200

Kod F180100

Kod P245

Kod T180

Kod TR245

Kod D245

Kod R200

Kod STAB1

Kod GR1

Kod RB245

Kod R245

Kod TF245

Kod TF245FL

Ilo  elementów

Elementy do
monta u

Bez zakotwienia

do ciany

ZEWN RZNEJ

3 balasty
na ka d
stron  ramy
bocznej
podstawy

3 balasty
na ka d
stron  ramy
bocznej
podstawy

tylko
stabiliz.

tylko
stabiliz.

tylko
stabiliz.

tylko
stabiliz.

2 balasty

na
N.D.* N.D.* N.D.* N.D.*

Bez zakotwienia
3 balasty
na ka d

3 balasty
na ka d tylko tylko tylko tylko tylko tylko tylko 2 balasty  2 balasty

do ciany

WEWN TRZNEJ

stron  ramy
bocznej
podstawy

stron  ramy
bocznej
podstawy

stabiliz. stabiliz. stabiliz. stabiliz. stabiliz. stabiliz. stabiliz. na
stabiliz.

na
stabiliz.

* N.D.: Niedopuszczalne UWAGA: waga jednego balastu wynosi 15
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5.10. Tabela elementów: Top System 180x300
(EC

UNI HD 1004  Klasa 3: (2,0 kN/m )
Ca kowite dopuszczalne obci enie rusztowania: 900  kg
Maksymalna liczba podestów obci onych jednocze nie: 3

ARTYKU

wys. czna [cm]

ci ar czny [kg]

Kod F180200

Kod F180100

Kod P300

Kod T180

Kod TR300

Kod D300

Kod R200

Kod STAB1

Kod GR1

Kod RB300

Kod R300

Kod TF300

Kod TF300FL

Ilo  elementów

Elementy do
monta u

Bez zakotwienia

do ciany

ZEWN RZNEJ

3 balasty
na ka d
stron  ramy
bocznej
podstawy

3 balasty
na ka d
stron  ramy
bocznej
podstawy

tylko
stabiliz.

tylko
stabiliz.

tylko
stabiliz.

tylko
stabiliz.

2 balasty

na
N.D.* N.D.* N.D.* N.D.*

Bez zakotwienia
3 balasty
na ka d

3 balasty
na ka d tylko tylko tylko tylko tylko tylko tylko 2 balasty  2 balasty

do ciany

WEWN TRZNEJ

stron  ramy
bocznej
podstawy

stron  ramy
bocznej
podstawy

stabiliz. stabiliz. stabiliz. stabiliz. stabiliz. stabiliz. stabiliz. na
stabiliz.

na
stabiliz.

* N.D.: Niedopuszczalne UWAGA: waga jednego balastu wynosi 15
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5.11. Ilustrowana prezentacja cz ci zamiennych i
akcesoriów

BARIERKA

Wymiary rusztowania (m.)

Ci ar (kg)

Kod

ELEMENT
SZCZYTOWY

Szeroko rusztowania (m)
Ci ar (kg)
Kod

RAMA BOCZNA W SKA 75 cm

Wysoko  (m)
Ci ar (kg)
Kod

RAMA BOCZNA SZEROKA 135 cm

Wysoko  (m.)
Ci ar (kg)
Kod

RAMA BOCZNA BARDZO SZEROKA 180
cm

Wysoko  (m)
Ci ar (kg)
Kod
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POPRZECZKA POZIOMA POPRZECZKA UKO NA

Wymiary rusztowania (m)
Ci ar (kg)
Kod

Wymiary rusztowania (m)
Ci ar (kg)
Kod

STABILIZATOR K KO Z HAMULCEM I
TRZPIENIEM

PIERWSZY
STOPIECi ar (kg)

Kod
rednica k ka (mm)

Ci ar (kg)
Kod

Ci ar (kg)
Kod

K KO Z HAMULCEM I
TRZPIENIEM

rednica k ka (mm)
Ci ar (kg)

ELEMENT SZCZYTOWY
do po czenia rodkowego

Kod Ci ar (kg)
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CZNIK KOTWI CY

D ugo 1,5
Ci ar (kg) 12,0
Kod ANCOR.TOP

RAMA BOCZNA OTWARTA
Szeroko rusztowania (m.)
Ci ar (kg)
Kod

PODSTAWA STALOWA

Szeroko (m.)
Ci ar (kg)
Kod

CI AREK
BALASTOWY

Ci ar (kg)
Kod

PODEST Z WEJ CIEM ZAMYKANYM
KLAP

Wymiary rusztowania (m.)
Ci ar (kg)
Kod

PODEST

Wymiary rusztowania (m.)
Ci ar (kg)
Kod

BURTY DO RAMY BOCZNEJ
KRÓTKIEJ

Wymiary rusztowania (m.)
Ci ar (kg)
Kod

BURTY DO RAMY BOCZNEJ
D UGIEJ

Wymiary rusztowania (m.)
Ci ar (kg)
Kod
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SCHODY dla d ugo ci 1,80 m

Ci ar (kg)
Kod

SCHODY dla d ugo ci 2,45 m

Ci ar (kg)
Kod

ZESTAW ZAMYKAJ CY
Kod

ZESTAW ZAMYKAJ CY

Kod RIC180TOPE

Ci ar (kg)
Kod

POR CZ

4 5
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Rozdzia  6 - MONTA , DEMONTA  I
KONSERWACJA

6.1. Informacje ogólne

Do monta u jezdnego rusztowania roboczego mo na przyst pi  dopiero po

przeczytaniu i zrozumieniu wskazówek zawartych w Rozdziale 3 zatytu owanym:

„ Instrukcje dotycz ce bezpiecze stwa” . W pierwszej kolejno ci nale y stosowa si

do wskazówek z Rozdzia u

a) Monta u, demonta u i przebudowy rusztowa mog dokonywa pod

nadzorem kierownika robót pracownicy,  którzy zostali odpowiednio

przeszkoleni  w tym zakresie;

b) Do  monta u  i  demonta u  jezdnego  rusztowania  roboczego  potrzebne  s zawsze
przynajmniej  dwie  osoby,  które  zapozna y  si   z  instrukcj   monta u  i  z ograniczeniami
zastosowania;

c) Przy monta u lub demonta u rusztowania jezdnego, pocz wszy od wysoko ci 2 m od
ziemi, nale y uk ada  na ca ej jego powierzchni podesty robocze lub stopnie monta owe o
wymiarach odpowiadaj cych rusztowaniu, stanowi ce p aszczyzn  oparcia dla
pracuj cych na nich osób;

d) W zale no ci od zamierzonej wysoko ci nale y wybra jedn z
konfiguracji opisanych w Rozdziale 6, w którym podano tak e ci ar
konstrukcji oraz ilo  niezb dnych do monta u elementów. NIE WOLNO
U YWA   RUSZTOWANIA JEZDNEGO W INNEJ KONFIGURACJI, NI PODANO
W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI, BY UNIKN  ZMNIEJSZENIA STABILNO CI
RUSZTOWANIA ZARÓWNO PODCZAS PRAC JAK I PO ICH ZAKO CZENIU;

e) Do  mocowania  barierek,  poprzeczek  poziomych  i  uko nych  stosuje  si zatrzaskowe
po czenia szybkozamykaj ce, które s  automatycznie zabezpieczone przed
ewentualnym, przypadkowym poluzowaniem. Aby zwolni  zamkni cie, nale y przycisn
strzemi  zatrzaskowe, pokonuj c opór spr yny;

f) Podczas monta u nale y zwróci  uwag , aby mocowa  poprzeczki uko ne zawsze od
góry obok pod u nic ramy bocznej, a barierki wzd u ne podestu roboczego do
odpowiednich bocznych s upów no nych, w kierunku od wewn trz na zewn trz;

g) Elementy tworz ce rusztowanie jezdne nale y przenosi  (podczas monta u i demonta u)
pionowo za pomoc  lin lub innych odpowiednich rodków, pojedynczo, uwa aj c, by nie
uderzy y raptownie o ziemi ;

h) Na  wszystkich  poziomach  rusztowania  jezdnego,  u o onych  zgodnie  ze  wskazówkami
podanymi w Rozdziale 6, musz  by  zamontowane zabezpieczenia boczne (barierki) oraz
burty  zabezpieczaj ce,  bez  wzgl du  na  to,  czy  poziomy  te  pe ni   funkcj   podestów
roboczych czy nie.
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6.2. Kontrola wst pna

a) Pod o e,  na  którym  jest  montowane  i  ewentualnie  przesuwane  jezdne rusztowanie
robocze musi mie  wytrzyma o  odpowiedni  do jego ci aru i musi by
wypoziomowane  w  celu  równomiernego  roz o enia  obci e   (aby  okre li   ci ar
ca kowity,  nale y  sprawdzi   w  odno nej  tabeli  ci ar  konstrukcji  oraz maksymalne
obci enie podestu roboczego);

b) Teren musi by  wolny od jakichkolwiek przeszkód;
c) Monta  i demonta  mo e odbywa  si  tylko w warunkach bezwietrznych
d) Nale y  sprawdzi ,  czy  przygotowano  wszystkie  elementy,  ewentualne akcesoria,

narz dzia  oraz  systemy  zabezpieczaj ce,  potrzebne  do  monta u  rusztowania.

6.3. Instrukcje monta u

UWAGA! Monta rusztowania opisano na przyk adzie jezdnego rusztowania
roboczego numer A64 (wysoko podestu roboczego 5,4 m). Prawid owe
wysoko ci podestów roboczych, poprzeczek poziomych i uko nych

oraz barierek zabezpieczaj cych uzyskano na podstawie tabeli
konfiguracji monta u podanej w paragrafie 6.1.

1) Za o y  dwa elementy (Fot. 1) na doln  cz  ramy podstawy (Fot. 2), tak aby wyst py
z  otworem  by y  skierowane  ku  górze,  w  stron   rury  ryflowanej  (Fot.  3).  Zamontowa
p askownik aluminiowy, rub  M6x25 wraz z nakr tk  samo kontruj c  dbaj c
o prawid owe zamkni cie zamka (Fot.4 i Fot. 3) w osi otworu ko cówki ramy, docisn
r cznie obejmy do rury i delikatnie skr ci .

Fot. 1 Fot. 2

Fot. 3 Fot. 4
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2) Za o y  nast pne dwa elementy na rur  ryflowan  w analogiczny sposób z tym, e
wyst py z otworami musz  by  skierowane na przeciw poprzednich, zamontowa drugi
koniec p askownika wraz ze rub  M6x25 i nakr tk  doprowadzaj c do uk adu jak na Fot. 5 i

Fot.5 Fot.6

Zamontowanie powy szych elementów ma na celu zwi kszenie wytrzyma o ci ko cówek
ram  F75200  i  F135200  przy  przesuwaniu  zmontowanego  rusztowania  na  ko ach po

3) Wsun   dwa  k ka  R200  w odpowiednie

mocowania w obu ramach bocznych nr F75200
o s z e r o k o  c i 2 , 0 m , t w o r z  c m o d u

Fot.7: Nak adanie k ek

3)  Zablokowa   k ka  zamocowane do
ramy  bocznej  za  pomoc   specjalnych

Fot.8: Blokowanie k ek
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Fot.9: Monta  poprzeczek poziomych Fot.10: Szczeg  haka mocuj cego

4) Ustawi  równolegle do siebie dwie ramy boczne F75200 w odleg o ci odpowiadaj cej d ugo ci
rusztowania (1,80 m w opisywanym przyk adzie) i za o y  dwie poprzeczki poziome TR180 na

najni szych  szczeblach  ram  bocznych,  staraj c  si   pracowa   jak  najbli ej  bocznych  s upów
no nych; nale y skierowa  w d  otwarte ko cówki haków i sprawdzi , czy s  one zabezpieczone

Fot.11: Monta  poprzeczek uko nych Fot.12: Szczeg  haka mocuj cego

5) Zamocowa  dwie poprzeczki uko ne D180 do ram bocznych; skierowa  w d  otwarte ko cówki
haków i sprawdzi , czy s  one zabezpieczone przed przypadkowym od czeniem (poprzeczk
uko n  nale y wi c wk ada  od góry do do u, Fot.12). Zablokowa  wszystkie cztery k ka w ramie
bocznej  za  pomoc  d wigni  hamulc w  i  obr ci  k ka  w  kierunku  zewn trznym  o  oko o  45



42                                         Opis Techniczny - Top System - Cz  6: Instrukcja u ytkowania i ograniczenia
zastosowania

6)  Wyj   klipsy  zabezpieczaj ce  k ek  (szczeg   1
Fot.13). Wyrówna  podstaw  za pomoc ruby
nastawnej na gwintowanych trzpieniach k ka (szczeg
1 Fot.13). Po  wyrównaniu ustawienia ponownie
z a b l o k o w a  kó  k a w s u w a j  c w t y k i k l i p s y
zabezpieczaj ce.
UWAGA: nale y bardzo uwa nie wyrówna ustawienie
rusztowania, bowiem ewentualne niewielkie odchylenia
od pod o a mog  spowodowa  powa ne odchylenia na
du ych  wysoko ciach.

Fot.13: Wyrównanie ustawienia
            rusztowania jezdnego

7) Za o y  pierwszy stopie  na ram  boczn
i   zabezpieczy    go   za   pomoc    do czonych rub

Fot.14: Monta  pierwszego stopnia

Fot.15: Monta  podestu roboczego Fot.16: Blokada podestu roboczego

8) Zahaczy  podest roboczy z lukiem RB180 na najwy szych szczeblach ram bocznych (Fot.15),
zabezpieczy  przed przypadkowym uniesieniem, naciskaj c strzemi czko do do u (Fot.16).
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Fot.17: Monta  stabilizatora Fot.17: Monta  stabilizatora

9) Zamocowa  górny krawat stabilizatora STAB1 (szczeg  1 Fot.17) do s upa ramy bocznej,
w miar  mo liwo ci pod poprzeczk  poziom . Zamocowa rodkowy krawat stabilizatora do
tego s upa ramy bocznej (szczeg  2 Fot.17). Ustawi  d ugi dr ek stabilizatora tak, by tworzy
k t  30  z  krótkim  bokiem  rusztowania;  ustawi   krótki  dr ek  stabilizatora  jak najbardziej
równolegle do ziemi. Powtórzy  czynno ci z wszystkimi czterema stabilizatorami. Docisn  do

1)  UWAGA: Ilo balastów zale od danej

konfiguracji monta u (patrz odno ne tabele
monta u).  Przymocowa   balasty  do  poprzeczek

Fot.18: Monta  balastów
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Fot.19: Zak adanie ram bocznych

10) Kontynuowa  monta  zak adaj c ramy boczne F75200 o d ugo ci 2,0 m po obu bokach
jezdnego rusztowania roboczego i zablokowa  je za pomoc  obejmy z nitem (Fot.19).

Fot.20: Monta  burt zabezpieczaj cych

11) U o y  najpierw dwie d ugie burty zabezpieczaj ce TF180 jak na Fot.20,
a   nast pnie   dwie   krótkie   TF75,   wsuwaj c   je   w   specjalne   szczeliny   znajduj ce   si

UWAGA: NA TYM ETAPIE PRZYNAJMNIEJ JEDEN Z MONTERÓW MUSI ZA O Y

PAS BEZPIECZE STWA I WEJ C NA PODEST ROBOCZY PO STRONIE

WEWN TRZNEJ PRZEZ SPECJALNY LUK.
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12) Po przymocowaniu ko cówki pasa bezpiecze stwa
do stabilnego punktu rusztowania za o y barierki
zabezpieczaj ce P180 na frontowych i tylnych
wzd u nych  bokach  rusztowania;  nale y  skierowa na
zewn trz otwarte ko cówki haków i sprawdzi , czy s

Fot. 21: Monta barierek zabezpieczaj cych

13) Kontynuowa   monta   zak adaj c  ramy boczne
F75100  o  d ugo ci  1,0  m  po  obu  bokach jezdnego
rusztowania  roboczego  i  zablokowa   je  za  pomoc

Fot.22: Monta  ram bocznych

14) Zamontowa  dwie belki przek tne D180 tak, by jedna
ko cówka by a po czona z ram  boczn  o d ugo ci 2,0
m (szczeg  1 Fot.23), a druga z ram  boczn  o d ugo ci
1,0  m  (szczeg   2  Fot.23).  Nale y  zwróci   uwag , by
skierowa  w d  otwarte ko cówki haków i sprawdzi , czy
s  o n e z a b e z p i e c z o n e p r z e d p r z y p a d k o w ym
poluzowaniem (poprzeczk  uko n  nale y wi c wk ada
od góry do do u). Prawid owe umiejscowienie poprzeczki

Fot.23: Monta  poprzeczek uko nych

15)  Zahaczy   podest  roboczy  z  lukiem  RB180 na
najwy szych szczeblach ram bocznych (Fot.24),
zabezpieczy   przed przypadkowych uniesieniem,

Fot.24: Monta  podestu roboczego
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UWAGA: ZAK ADAJ C KOLEJNE RAMY BOCZNE ZGODNIE Z PUNKTAMIOD10DO
15
MO NA OSI GN C MAKSYMALN WYSOKO C MONTA OW . PRZYNAJMNIEJ
CO
4,0 M  NALE Y  UMIE CI   PODESTY ROBOCZE I W ADNYM  RAZIE NIE

UWAGA: WRAZ  Z  KOLEJNYMI ETAPAMI MONTA U  WIE Y MONTA YSTA

MUSI ZACZEPIA PAS  BEZPIECZE STWA TAK, BY MÓC  WYKONYWA

SWOBODNE I BEZPIECZNE RUCHY.

16)  Wie cz c   cz   górnego  modu u rusztowania
tworz   ko cowe  ramy  boczne  T75  za o one  na obu
przednich bokach (Fot.25). Nast pnie  nale y
zablokowa  ramy boczne za  pomoc  wtyków

Fot.25: Monta  wie cz cych ram bocznych

17) Za o y  barierki zabezpieczaj ce P180
na frontowych i tylnych bokach wzd u nych
rusztowania; nale y skierowa  na zewn trz
otwarte ko cówki haków i sprawdzi , czy s
one  zabezpieczone  przed  przypadkowym

Fot.26: Monta  bocznych barierek zabezpieczaj cych
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1 8 ) U  o  y  n a j p i e r w d w i e d  u g i e b u r t y
zabezpieczaj ce TF180,  ustawiaj c elementy
ko cz ce  jak  na  Fot.27,  a  nast pnie  dwie  krótkie
TF75, wsuwaj c je w specjalne szczeliny znajduj ce

Fot.27: Monta  burt zabezpieczaj cych

UWAGI:

Przed zako czeniem prac monta owych i przyst pieniem do u ytkowania r u s z t o w a n ia

jezdnego nale y sprawdzi , czy wszystkie z cza s  zablokowane  za pomoc
odpowiednich klipsów zabezpieczaj cych oraz  czy wszystkie po czenia

Usun  z rusztowania wszystkie elementy monta owe, które nie s  cz ci  konfiguracji
monta u danego modelu (np. podesty systemowe, deski itp....);
W  przypadku,  gdy  dost p  do  podestów  roboczych  odbywa  si   za  pomoc   pochy ych
schodów  wyposa onych  w  haki,  nale y  je  zaczepi   o  poprzeczk   poziom ,  na  której

Po  zako czeniu  monta u  mo na  przesun   rusztowanie  jezdne  w  docelowe  miejsce
u ytkowania. W tym celu nale y podnie  stabilizatory (maksymalnie o 20 cm nad ziemi ),
zwolni  d wignie hamulców i przesun  rusztowanie w okre lone miejsce, przestrzegaj c

Instrukcji  bezpiecze stwa   podanych  w  Rozdziale  2.  W  miejscu  u ytkowania
nale y zablokowa    k ka   za   pomoc    d wigni   hamulców   i   ponownie   docisn
podstawy stabilizatorów do pod o a. W razie konieczno ci nale y ustawi  k ka tak, by
rusztowanie jezdne znajdowa o si  w pozycji poziomej, a k ka i stabilizatory dok adnie
dotyka y do pod o a.
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6.4. Monta sk adanej
podstawy

Rusztowania jezdne o d ugo ci wy cznie 1,80 m (z ram  boczn  0,75m lub 1,35 m) mog
mie  podstaw  wyposa on  w zestaw zamykaj cy, montowany na ramach bocznych, dzi ki
któremu rusztowania te s  bardziej uniwersalne i szybsze w monta u, bez uszczerbku dla

PODSTAWA  RUSZTOWANIA
MODEL  STANDARDOWY

PODSTAWA  RUSZTOWANIA
MODEL  SK ADANY

WA NE INFORMACJE

MAKSYMALNA WYSOKO JEZDNEGO RUSZTOWANIA ROBOCZEGO Z
PODSTAW WYPOSA ON W ZESTAW ZAMYKAJ CY WYNOSI 8,4 m NIEZALE NIE
OD TEGO, CZY JEST ONO U YTKOWANE NA WOLNYM POWIETRZU, CZY W
MIEJSCU ZAMKNI TYM. PRZY WY SZYCH

WYSOKO CIACH NALE Y OBOWI ZKOWO ZAKOTWI
RUSZTOWANIE;
Zestaw zamykaj cy mo e by  montowany wy cznie do podstawy rusztowania.
Montowanie zestawu zamykaj cego w modu ach rodkowych i ko cowych
rusztowania jest absolutnie zabronione;
Zestaw zamykaj cy zamontowany do podstawy rusztowania zast puje poprzeczk
poziom  i uko n  po stronie zestawu;
Wszystkie INSTRUKCJE BEZPIECZE STWA i UWAGI zawarte w niniejszej
Instrukcji, a dotycz ce rusztowa  jezdnych nie wyposa onych w zestaw zamykaj cy,
Obowi zuj tak e wersj z zestawem zamykaj cym.

Kolejne  fazy monta u zestawu
zamykaj cego:

1. Rozsun  cztery zawiasy boczne tak, by umo liwi ich
zamocowanie  do  s upków  ram  bocznych rusztowania

Fot.28: Przygotowanie zawiasów monta owych
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2.  Zamontowa   pierwsz   cz   zestawu  z zawiasem
górnym tu  pod pierwsz  poprzeczk  poziom  jednej z
dwóch ram bocznych podstawy rusztowania; wystaj ce
elementy zawiasów nale y zwróci  do wewn trz

Fot.29: Monta  pierwszej cz ci zestawu

3.  Zamontowa   drug   cz   zestawu  z zawiasem
górnym  odchylonym  o  oko o  40  mm  w  stosunku do
przeciwleg ego zawiasu; wystaj ce elementy zawiasów

nale y zwróci  do wewn trz rusztowania (fot.30).
Zablokowa  zawiasy.
UWAGA: Brak  wyosiowania  obu  cz ci  zestawu nie
wp ywa  na  wytrzyma o   konstrukcji  rusztowania,  a

Fot.30: Monta  drugiej cz ci zestawu

4.  Monta   trzpienia  blokuj cego  w  obu zawiasach

rodkowych (fot.31).

Fot.31: Blokada ruchomego trzpienia
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6.5.
Demonta

Demonta   rusztowania  jezdnego  nale y  przeprowadza   w  kolejno ci  odwrotnej do
monta u.  Podczas  demonta u  nale y  zwróci   uwag ,  by  u o y   najpierw  na  ca ej
powierzchni rusztowania podesty robocze lub stopnie monta owe o wymiarach
odpowiadaj cych rusztowaniu, stanowi ce p aszczyzn  oparcia dla pracuj cych na nich

6.6. Kontrola, czyszczenie i
konserwacja

a) Po pewnym okresie u ytkowania, nale y usun  z rusztowania resztki
zaprawy, cementu, lakierów, itp., znajduj ce si  na r nych jego elementach;

b) Czy ci  elementy wod  z dodatkiem dost pnego w handlu detergentu. Zabrudzenia
lakierem mo na usuwa  terpentyn  (N.B.: detergenty nie mog  przedosta  si do
ziemi, p yny czyszcz ce nale y zutylizowa  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami
dot. ochrony rodowiska);

c) Smarowa wszystkie elementy ruchome ( ruby nastawne, o yska k ek,
po czenia szybkozamykaj ce) dost pnym w handlu olejem. Przy pracach
zimowych stosowa  olej p ynny. Usun  nadmiar oleju; olej nie mo e sp yn na
podesty, aby unikn  niebezpiecze stwa po lizgni cia (szmaty zabrudzone olejem
nale y zutylizowa  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami dot. ochrony rodowiska);

d) Przed ka dorazowym monta em rusztowania,  nale y
 sprawdzi  stan  jego elementów;  w przypadku zu ycia lub

uszkodzenia nale y wymieni  je na oryginalne

     a. Sprawdzi  ramy boczne pod wzgl dem ewentualnych deformacji,
wgniece  i p kni . W przypadku stwierdzenia wad ramy nie wolno
u ytkowa ;

b. Sprawdzi   poprzeczki  uko ne  i  poziome  pod  wzgl dem  ewentualnych
d e f o r m a c j i , w g n i e c e  i  p  k n i  o r a z d z i a  a n i e p o  c z e
szybkozamykaj cych. W przypadku stwierdzenia wad poprzeczek nie wolno
u ytkowa ;

c. Sprawdzi  barierki zabezpieczaj ce pod wzgl dem ewentualnych
d e f o r m a c j i , w g n i e c e  i  p  k n i   o r a z d z i a  a n i e p o  c z e
szybkozamykaj cych.  W  przypadku  stwierdzenia  wad  barierek  nie  wolno
u ytkowa ;

d. Sprawdzi    podesty   robocze   pod   wzgl dem   ewentualnych   deformacji,
wgniece  i  p kni  oraz dzia anie po cze  szybkozamykaj cych.
W przypadku stwierdzenia wad podestów nie wolno u ytkowa . Sprawdzi
otwieranie si  luku (o ile dost pny);

e. Sprawdzi   stan  drewna  w  burtach  zabezpieczaj cych.  Sprawdzi   burty
zabezpieczaj ce   pod   wzgl dem   ewentualnych   p kni .   W   przypadku
stwierdzenia wad burt nie wolno u ytkowa ;

 f.  Sprawdzi  mo liwo ci jezdne k ek, przesuwanie si  gwintowanego trzpienia
oraz  funkcjonowanie  hamulców.  W  przypadku  stwierdzenia  wad  k ek  nie
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e ) P r z e c h o w y w a n i e  e l e m e n tó w  r u s z t o w a n i a  j e z d n e g o m u s i o d b y w a  s i
w w a r u n k a c h z a b e z p i e c z a j  c y c h j e p r z e d u s z k o d z e n i e m . E l e m e n t y
rusztowania  nale y przechowywa  w  miejscu chronionym przez  dzia aniem
c z y n n i kó w a t m o s f e r y c z n y c h . P r e f e r o w a n e j e s t s k  a d o w a n i e w p o z y c j i
le cej. Podczas transportu z miejsca lub na miejsce przechowywania nale y zabezpieczy

6.7. Rusztowania i obiekty tymczasowe

Podczas  prac  na  wysoko ci  powy ej  2  m  nale y  stosowa ,  w  miar   post pu prac,
odpowiednie   rusztowania,   obiekty   tymczasowe   lub   inne   stosowne zabezpieczenia
zapobiegaj ce niebezpiecze stwu upadku osób lub rzeczy. Monta  i demonta obiektów

6.8. Pasy bezpiecze stwa

Podczas monta u e demonta u rusztowania personel monta owy
m u s i s t o s o w a  p a s y b e z p i e c z e  s t w a z s z e l k a m i
przymocowanymi do linki podtrzymuj cej, która ogranicza upadek
maksymalnie do 0,7m. Linka podtrzymuj ca musi by  przypi ta
bezpo rednio lub za pomoc  pier cienia do specjalnie
naci gni tej  liny,  przymocowanej  do  stabilnych  cz ci obiektu
tymczasowego, wykorzystywanego do monta u/demonta u, lub
do  stabilnych  cz ci  rusztowania.  Zapi cie  zabezpieczaj ce
przed upadkiem, pasy bezpiecze stwa oraz linka podtrzymuj ca
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Rozdzia  7  ZAKOTWIENIE RUSZTOWANIA

7.1. R nice pomi dzy UNI HD 1004 a Dekretem Prezydenta
Republiki z dnia 07.01.1956 nr 164.

Rusztowania jezdne opisane w niniejszej instrukcji s  z punktu widzenia konstrukcyjnego
zgodne zarówno z Norm  Techniczn  UNI HD 1004, jak i z D.P.R. 07.01.1956 nr 164; r nice

Przy  u ytkowaniu  zgodnie  z  UNI  HD  1004  (patrz  niniejsza  instrukcja) maksymalna
dozwolona wysoko  podestu roboczego wynosi 8,0 m na wolnym powietrzu i 12,0 m
w  pomieszczeniach  zamkni tych.  Przy  monta u  rusztowa   nale y ci le  przestrzega
standardowych konfiguracji podanych w niniejszej instrukcji. Wskazane jest, chocia nie

Przy u ytkowaniu zgodnie z D.P.R. 07.01.1956 nr 164 maksymalna dozwolona wysoko
podestu roboczego wynosi 19,4 m. Rusztowania musz  by  obowi zkowo zakotwione co
cztery metry do sta ej i stabilnej konstrukcji. K ka podstawy musz  by  blokowane ko kami.
Dodatkowe  modu y  wykorzystywane  do  wy szych  wysoko ci,  ni   te przewidziane
w Normie UNI HD 1004, musz  by  dodawane w nast puj cy sposób: Z maksymalnej
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Modu y te nale y zast pi  nast puj cymi elementami i zamontowa  na szczycie modu
górny zabezpieczony barierkami bocznymi:

MODU
GÓRNY

2 elementy szczytowe
2 barierki

MODU
RODKOWY

4 ramy boczne 2,0 m
2 poprzeczki poziome
2 barierki
2 poprzeczki uko ne
1 podest roboczy z burtami

7.2. Stosowanie na ciennych uchwytów dystansowych

PRODUCENT NIE PODAJE SZCZEGÓLNEJ TYPOLOGII KOTEW; OGRANICZA SI
DO PODANIA POMOCNYCH  DLA  U YTKOWNIKA WSKAZÓWEK. WYBÓR

SYSTEMU
KOTWIENIA, NAJBARDZIEJ ODPOWIEDNIEGO DO WARUNKÓW PRACY,
NALE Y WI C DO U YTKOWNIKA.

Na cienne uchwyty dystansowe w formie kotew stosowane s  tylko po jednej stronie
rusztowania (od strony ciany) i zapewniaj jego stabilno i bezpiecze stwo;
Nale y wyznaczy  miejsca wprowadzenia w cian  ko ków; podczas monta u
konstrukcji umieszcza  kotwy parami, nie rzadziej ni  co cztery metry (N.B: na
najwy szym rusztowaniu kotwy nale y umie ci  na przedostatniej poprzeczce
(szczeblu) najwy szej bocznej ramy no nej, nie na ramie z barierk   patrz rysunek
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N.B. Schemat zakotwienia podany na rysunku ma wy cznie

charakter przyk adowy

Wywierci   w cianie  otwory  pod  ko ki  pami taj c,  by  si y  kotwi ce  by y  przy o one  do
poprzeczek poziomych obok w z a ramy.
Jako kotew ciennych nale y zawsze u ywa  elementów metalowych (ze stali lub
aluminium) o przekroju nie mniejszym ni  przekrój rur w konstrukcji g ównej.
Niedozwolone jest stosowanie elementów o przekroju pe nym (kr ki, kwadraty,
itp.), dopuszcza si  stosowanie przekrojów otwartych (C,L,U lub podobne) zgodnie

Kotwy rusztowania musz  posiada  nast puj c  charakterystyk  minimaln  na
ka dy punkt po czenia z konstrukcj  sta  (patrz rysunek):

Model rusztowania
Top System bok 75 cm
Top System bok 135 cm
Top System bok 185 cm

Wytrzyma o  na napr eie
zwyczajne (N)

Wytrzyma o cinaj ca (T)
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We wszystkich punktach zakotwienia konstrukcji nale y stosowa  kotwy cienne tego
samego typu i o takiej samej charakterystyce;
Kotwy nale y rozmie ci  symetrycznie do p aszczyzny rodka konstrukcji;
Ewentualna asymetria nie mo e przekracza  100 mm.
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Rozdzia  8  MONTA  RUSZTOWANIA ZE

SCHODAMI WEWN TRZNYMI

Wy cznie w modelach Top System D (135x180) oraz Top System E (135x245) jezdnych
rusztowa   roboczych  mo na  zamontowa   wewn trzne  schody  u atwiaj ce  dost p do
poszczególnych podestów. Poni ej podano konfiguracje monta u dla r nych wysoko ci i
dla r nej liczby elementów.

8.1. Schody wewn trzne dla modelu Top System G
(135x180)

MAKSYMALNA NO NO  SCHODÓW: 200 KG
ARTYKU

wys. czna [cm]

ci ar czny [kg]

Ilo  elementów

Elementy do monta u

Bez zakotwienia

do ciany

ZEWN RZNEJ

Tylko

stabiliz.

1 balast

na

stabiliz.

2 balast

na

stabiliz.

N.D.* N.D.*

Bez zakotwienia

do ciany

WEWN TRZNEJ

Tylko

stabiliz.

Tylko

stabiliz.

Tylko

stabiliz.
1 balast

na

stabiliz.

1 balast

na

stabiliz.

N.D*: Niedopuszczalne
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Wskazówki do monta u rusztowania Top System G (135x180) ze schodami

wewn trznymi:

Jezdne rusztowanie robocze Top System G (135x180) mo na u ytkowa  bez zakotwienia
maksymalnie do wysoko ci  11,4 m. Przy zastosowaniu kotew zgodnie z paragrafem 7.1.-

Sposób  monta u  elementów  wspólnych  rusztowania  jezdnego  (ramy  boczne,  k ka,
barierki,  poprzeczki  uko ne,  elementy  szczytowe,  podesty  i  stabilizatory)  podano  w

Pierwszy podest schodów nale y zamontowa  na wysoko ci pierwszego dolnego stopnia
ramy bocznej danego modu u

Zahaczy  schody na pierwszym dolnym stopniu ramy; zamkn  dok adnie zabezpieczenie
haka przez przypadkowym otwarciem, naciskaj c je do do u;

U o y   podesty  po rednie  schodów  na  wysoko ci  pierwszego  górnego  stopnia  ramy
bocznej danego modu u;

Podesty  po rednie  nale y  traktowa wy cznie jako  podesty  przej ciowe.  Nie  s one
wyposa one w burty i nie mo na ich wykorzystywa  jako podestów roboczych. Jedynie
podest zamontowany na szczycie rusztowania, wyposa ony w burty, mo e by

Boczne zabezpieczenie przed upadkiem w modu ach podstawowych stanowi :

Na stronie przylegaj cej do schodów: barierka zamontowana po rodku ramy;

Na stronie przeciwleg ej do schodów: poprzeczka uko na;

Boczne zabezpieczenia przed upadkiem w modu ach rodkowych stanowi ;

Na stronie przylegaj cej do schodów: dwie równomiernie rozmieszczone
barierki zmniejszaj ce przestrze  niezabezpieczon ;
Na stronie przeciwleg ej do schodów: barierka zamontowana na wysoko ci jednego
metra nad podestem po rednim;

Zamontowa  podest roboczy tak, by luk znajdowa  si  w pobli u punktu po czenia
g rnej cz ci schod w ram boczn .
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8.2. Schody wewn trzne dla modelu Top System ED

MAKSYMALNA NO NO  SCHODÓW: 160 KG

ARTYKU

wys. czna [cm]

ci ar czny [kg]

Ilo  elementów

Elementy do monta u

Bez zakotwienia

do ciany

ZEWN RZNEJ

Tylko

stabiliz.

Tylko

stabiliz.

Tylko

stabiliz.

N.D.* N.D.*

Bez zakotwienia

do ciany

WEWN TRZNEJ

Tylko

stabiliz.
Tylko

stabiliz.

Tylko

stabiliz.

1 balast

na

stabiliz.

1 balast

na

stabiliz.

N.D*: Niedopuszczalne

Wskazówki do monta u rusztowania Top System  ED (135x245)  ze

schodami wewn trznymi:

Jezdne rusztowanie robocze Top System ED (135x245) mo na u ytkowa  bez zakotwienia
maksymalnie do wysoko ci  11,4 m. Przy zastosowaniu kotew zgodnie z paragrafem 7.1.-

Sposób  monta u  elementów  wspólnych  rusztowania  jezdnego  (ramy  boczne,  k ka,
barierki,  poprzeczki  uko ne,  elementy  szczytowe,  podesty  i  stabilizatory)  podano  w
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Pierwszy podest schodów nale y zamontowa  na wysoko ci pierwszego dolnego stopnia
ramy bocznej danego modu u; wyj tek stanowi ostatnia cz  schodów w pobli u podestu

Zahaczy   schody  na  stopniu  ramy;  zamkn   dok adnie  zabezpieczenie  haka przez
przypadkowym otwarciem, naciskaj c je do do u;

Schody musz  by  zawsze wyposa one w por cz;

Boczne zabezpieczenie przed upadkiem w modu ach podstawowych stanowi :

Na stronie przylegaj cej do schodów: barierka zamontowana po rodku ramy;

Na stronie przeciwleg ej do schodów: por cz i poprzeczka uko na;

Boczne zabezpieczenia przed upadkiem w modu ach rodkowych stanowi ;

Na  stronie  przylegaj cej  do  schodów:  dwie  równomiernie  rozmieszczone barierki
zmniejszaj ce

Na stronie przeciwleg ej do schodów: poprzeczka uko na i dwie barierki równomiernie
rozmieszczone, zmniejszaj ce przestrze  niezabezpieczon  (elementy nale y
montowa   kolejno,  zahaczaj c  najpierw  do  ram  bocznych  dwie  barierki,  a  p niej

Zamontowa  podest roboczy tak, by luk znajdowa  si  w pobli u punktu po czenia
górnej cz ci schodów ram  boczn .
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