FLEXY rullställningar erbjuder en rad olika bygg- och

kombinationsmöjligheter. Systemet baseras på två bredder,
tre längder samt stegramar i två olika bygghöjder.
Till systemet finns även en rad olika tillbehör såsom lutande
stege, trappor, väggfäste och fotplattor.

A L U M I N I U M S T Ä L L N I N G A R
FLEXY är ett svensktillverkat system av rullbara alumi
niumställningar med en exceptionellt hög produktkvalitet.
FLEXY är ett flexibelt system baserat på stegramar för en
eller två plattformar på bredden (0,7 m och 1,4 m) samt
plattformar i tre längder 1,7 m, 2,4 m och 3,0 m.
Stegramarna har ett stegavstånd på 25 cm och finns
som standard i åtta- respektive fyrapinnars versioner med
en bygghöjd på 2,03 m och 1,01 m. FLEXYs stegramar kan
användas som bottensektion, mellansektion och räckes
ram. Detta maximerar utnyttjandegraden av ramarna och
förenklar byggnationen.

Rullställning – 0,7 m

Våra kompletta ställningspaket inkluderar alltid alla kom
ponenter som krävs för att uppfylla gällande säkerhetskrav
såsom fotlist och stödben.
För att ytterligare höja säkerheten och förenkla montering,
ingår dessutom alltid minst en plattform per tvåmeters höjd
sektion.

Plattformarna består av en
helsvetsad, kraftig aluminiumram
med ett 61 cm brett gångplan
av halkskyddad, vattenresistent
plywood. Plattformar med integrerad
lucka möjliggör säker klättring på
ställningens insida.

De mindre rullställningarna är
0,7 m breda vilket rymmer en platt
form på bredden. De kan byggas
till en maximal plattformshöjd på
12,48 m. Välj mellan plattformar
i tre olika längder: 1,7 m, 2,4 m
eller 3,0 m.

Trappa. Kompletterad med trappenheter, förvandlas ställningen till
en trappställning som förenklar,
snabbar upp och gör klättringen
säkrare. Trappan monteras enkelt i
rullställningar med 1,4 m bredd och
2,4 m längd.

Bilden visar en rullställning med
basmåtten 0,7 x 1,7 m och övre plattformshöjden 4,35 m (totalhöjd 5,5 m).

Rullställning – 1,4 m

Alla profiler är tillverkade av en extra hård aluminium
legering med en godstjocklek på 2,0-3,7 mm. Ramarna är
tillverkade av 51 mm rör med 2,0-2,2 mm godstjocklek.

De större rullställningarna är
1,4 m breda vilket rymmer två
plattformar i bredd. De kan byggas
till en maximal plattformshöjd på
12,48 m. Välj mellan plattformar i
tre olika längder: 1,7 m, 2,4 m eller
3,0 m.

Alla komponenter är helsvetsade vilket ger högsta
stabilitet och lång livslängd. (Vi använder oss inte av
skruvade eller klämda sammanfogningar.)

Bilden visar en rullställning med
basmåtten 1,4 x 3,0 m och
övre plattformshöjden 4,35 m
(totalhöjd 5,5 m).

Med lätthanterliga funktioner och rejäla, hållbara lågvikts
komponenter – är FLEXY mycket enkel att montera och
hantera.

De finns som standard i åtta- och
fyrapinnars versioner med bygg
höjderna 2,03 m och 1,01 m samt
i bredderna 0,7 m och 1,4 m.
Ihopvikt blir ställningen kompakt
vilket gör den enkel att hantera,
transportera och lagra.

Stegramarna fungerar som botten
sektion, mellansektion samt räckes
ram och är helsvetsade för högsta
kvalitet, stabilitet och livslängd.

Stegramskopplingarna är
robusta och svarvade med konisk
passning för att förenkla montage
och eliminera glapp. Den nedre
kopplingen är försedd med en inte
grerad, fjäderbelastad låssprint för
enkel montering och ökad säkerhet.

Redan 1956 startade vi tillverkning av aluminiumställningar
och på 80-talet skapades varumärket FLEXY som sedan
dess varit ett av marknadens ledande varumärken.

Kontakta gärna oss för rådgivning om hur vi på bästa
sätt kan lösa dina unika ställningsbehov.

Hantverkarställningen
har en maximal plattformshöjd
på 1,65 m och en total vikt på
24 kg (inkl. plattform 35 kg).

Stegramarna har grovt räfflade
stegprofiler med ett stegavstånd
på 25 cm och en godstjocklek på
2,2 mm.

FLEXY rullställningar är testade och typgodkända
enligt svenska och europeiska normer och säkerhetskrav.
Våra kompletta ställningspaket inkluderar alltid alla kompo
nenter som krävs för att uppfylla gällande krav och normer.

Förutom standardiserade ställningssystem erbjuder FLEXY
även kundanpassade lösningar.

Trappställning – 1,4 m
FLEXY trappställning är i grunden
en vanlig rullställning med dubbel
plattformsbredd som kompletterats
med separata trappenheter, hand
ledare och en övre plattform med
extra lång lucka. Dessa komponen
ter är anpassade till ställningar med
plattformslängden 2,4 m.
Bilden visar en trappställning med
övre plattformshöjden 6,39 m
(totalhöjd 7,54 m).

en svensk kvalitetsprodukt

I påbyggbar modell är
hantverkarställningen utrustad med
stegramskopplingar och passar ihop
med FLEXYs övriga ställningskom
ponenter. Den kan byggas till en
maximal plattformshöjd på 12 m.
Påbyggd hantverkarställning med plattformshöjden 3,67 m (totalhöjd 4,82 m).

Bilden visar en påbyggd hantverkarställning med plattformshöjden
2,66 m (totalhöjd 3,81 m).

Stag. Horisontal- och diagonal
stagen tillverkas av 51 mm alumi
niumrör med en godstjocklek på
2 mm. De har en lättmanövrerad
och driftsäker låsfunktion, monte
rad i en kraftig koppling.

Hjul. De låsbara gummihjulen har
Ø 125 mm, som alternativ finns
ett större hjul med Ø 200 mm och
justerbart ben.

Stödbenen finns i fast eller
teleskopiskt utförande.

Stödben. Ställningen kan även
utrustas med små stödben för ökad
säkerhet.

FLEXY ställningsprodukter är typkontrollerade av SP Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut mot kraven i den europeiska standarden SS-EN 1004
och Arbetsskyddsstyrelsens föreskrifter AFS 1990:12.
Maximalt utbredd nyttig last på ställningsplan är 200 kg/m2 (lastklass 3).
Endast ett ställningsplan får belastas.

FLEXY Hantverkarställning är en praktisk hopvikbar
arbetsställning med basmåtten 0,7 x 1,7 m. Ställningen finns
i påbyggbar modell och går då att kombinera med FLEXYs
övriga ställningskomponenter.

Hjul med ben. De låsbara hjulen
med Ø 200 mm är tillverkade av
slitstark polyamid (alt. utförande i
gummi). Höjden på benet går att
justera 26 cm. Praktisk justering
med vingmutter.

Specialställning med trappa och basmåtten 1,4 x 1,7 m.
Max plattformshöjd 1,65 m.

Lutande stege

Delbar trappa för reglering av
arbetshöjd i trappställning.
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Rullställning 1,4 m bred
Max platt
formshöjd
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Stegramarna har grovt räfflade stegprofiler för ökad säkerhet.

Övre plattform i trappställning.

Trappställning 1,4 x 2,4 m. Övre plattformshöjd 4,35 m (totalhöjd 5,5 m).

Trappställning 1,4 m bred
Max platt
formshöjd
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Hantverkarställning 0,7 m bred
Max platt
formshöjd
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Rullställning 1,4 x 1,7 m. Övre plattformshöjd 6,39 m (totalhöjd 7,54 m).

Vid användning av hjul Ø 200 mm ökar plattformshöjden med 0,17 m.

Ställningens totalhöjd är max angiven
plattformshöjd plus 1,15 m.
*

FLEXY Aluminiumställningar
Steens Mekaniska i Tidaholm AB
Box 14, 522 21 Tidaholm
Tel 0502-140 50, Fax 0502-153 29, info@flexy.se

Inkl. 4 st fasta eller teleskopiska stödben.

www.flexy.se
Rullställning 0,7 x 1,7 m. Övre plattformshöjd 2,32 m (totalhöjd 3,47 m).
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