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WST�P 
System rusztowa� ALU HAK to norweskie rusztowania aluminiowe, atestowane i zatwierdzone do u�ytkowania 
do 5 klasy obci��enia wł�cznie. Szczególnie wa�ne jest zapoznanie si� ze sposobem monta�u rusztowa� i z ich 
dopuszczalnym obci��eniem. W przypadku mniejszych  rozmiarów segmentów i ni�szych wysoko�ci , 
rusztowanie mo�e by� obci��ane ponad klas� 5. W takim wypadku, rzeczoznawca lub dostawca rusztowa�
powinien dokona� specjalnych oblicze�.  

Elementy składowe rusztowa� mog� by� ł�czone z niektórymi rusztowaniami aluminiowymi innego typu, pod 
warunkiem, �e osoba montuj�ca je zapozna si� z instrukcj� monta�u innego producenta. Mo�na równie�
poł�czy� nasz system rusztowa� z niektórymi rusztowaniami innego typu. Warunkiem jest ocynkowanie ogniowe 
wyposa�enia tak, aby warstwa cynku stykała si� z elementami aluminiowymi oraz krótki czas eksploatacji takich 
rusztowa�. Patrz rozdział o kontroli i konserwacji. 

Mo�na równie� skorzysta� z usług konsultingowych przed dopasowaniem wyposa�enia rusztowa�  
i zastosowaniem specjalnych rozwi�za� konstrukcyjnych. 

   �yczymy powodzenia w trakcie monta�u i u�ytkowania rusztowa�! 

PO�YTECZNE INFORMACJE 
Poza rad�, aby osoby montuj�ce i u�ywaj�ce rusztowa�, bardzo dokładnie przeczytały instrukcj�, proponujemy 
co nast�puje:  

W celu dokonania oblicze� dotycz�cych specjalnych warunków monta�u np. rusztowa� wisz�cych i okalaj�cych, 
rzeczoznawca mo�e z powodzeniem posiłkowa� si� informacjami zawartymi w zamówieniu nr 500 Dyrekcji 
Pa�stwowej Inspekcji Pracy , w dalszej tre�ci nazywanym zam.500. Istnieje równie� wersja skrócona zam. nr 
500 b, w której poło�ono szczególny nacisk na  systemy rusztowa�,  rusztowania rurowe i poł�czeniowe.  

Norweskie Towarzystwo Certyfikacyjne ( Norges Standariseringsforbund) tworzy norweskie i zagraniczne 
standardy  dotycz�ce wyposa�enia rusztowa�. Polecamy w tym miejscu normy NS-HD-, NS-HD-1004 i NS-EN-
74. 

Chcieliby�my równie� poleci� KURS MONTA�U RUSZTOWA	  przygotowany przez Zwi�zek Producentów 
Rusztowa�. Ksi��k� wydało Wydawnictwo Uniwersyteckie A/S ( Universitetsforlaget A/S). Cz�sto nazywa si� j�
w skrócie “Ksi��k� rusztowa� SEF-u”. Ksi��ka zawiera wiele po�ytecznych tabel i przykładów oblicze�. W�ród 
nich warto wymieni�  obliczenia dotycz�ce siły wiatru oddziaływuj�cej na rusztowania, zakotwienie, kontrol�
kotew i obliczenia stabilno�ci rusztowa� jezdnych. 
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OGÓLNE OBCI��ENIA 
Wszystkie podstawowe komponenty  ALUHAK s� wymiarowane wg. klasy obci��e� 5.z zamówienia nr 500  

Dyrekcji Pa�stwowej Inspekcji Pracy.. 

KLASA RÓWNO 
ROZDZIELONE 
OBCI
�ENIE 

OBCI
�ENIE 
SKONCENTRO
WANE  NA 
POWIERZCHNI 
500x500mm

OBCI
�ENIE 
PRZEZ OSOB�
NA 
POWIERZCHNI
200x200mm

OBCI
�ENIE NA           
CZ��CI  
POWIERZCHNI 

kN/m2 

(kg/m2)
kN/m2 (kg) kN/m2 (kg) kN/m2 

(kg/m2)

1 0,75 (75) 1,5(150) 1,0(100) Niedopuszczalne 

2 1,5(150) 1,5(150) 1,0(100) Niedopuszczalne

3 2,0 (200) 1,5(150) 1,0(100) Niedopuszczalne

4 3,0 (300) 3,0 (300) 1,0(100) 5,0 (500) 0,4A
5 4,5 (450) 3,0 (300) 1,0(100) 7,5 (750) 0,4A
6 6,0 (600) 3,0 (300) 1,0(100) 10,0 (1000) 0,5A

A = Powierzchnia mi�dzy parami wysi�gników 
W dodatku do obci��e�, wymienionych w § 18. zam.500, system  ALUHAK jest równie� obliczony i certyfikowany  
dla siły wiatru i  oddziaływa� opisanych w i § 19, (zakotwienie i obci��enia na por�czach). 

KLASY  RUSZTOWA	 ZALECANE W RÓ�NYCH TYPACH PRAC 
Klasa 1 - 0,75 kN/m2 do prac inspekcyjnych, malarskich i konserwacyjnych, które nie wymagaj� zgromadzenia na 
rusztowaniu du�ej ilo�ci materiału.W takim przypadku, system powinien posiada� komponenty klasy 2 ( lub wy�szej) 
w podłodze. 
Klasa 2 -1,50 kN/m2 do prac malarskich, w trakcie których pewna cz��� materiału jest przechowywana na 
rusztowaniu i  do innych podobnych lekkich pracach.
Klasa 3 -2,0 kN/m2 do prac tynkarskich, spawalniczych i monta�owych, gdzie istnieje potrzeba składowania pewnej 
ilo�ci materiału.  

Klasa 4 og 5 -3,0 i 4,5 kN/m2  do prac wymagaj�cych u�ycia i składowania ci��szego wyposa�enia takich, jak  np. 
prace murarskie i �rednio ci��kie prace instalacyjne, monta� zaworów i pomp o znanej masie itp. 

Klasa 6 - 6,0 kN/m2 do szczególnie ci��kich prac przemysłowych i konstrukcyjnych. 
ALUHAK mo�e by� ewentualnie u�ywany w tej klasie, poprzez redukcj� odcinków rusztowa�. Oblicze� mo�e 
dokona� rzeczoznawca lub mo�na skontaktowa� si� z dostawc� rusztowa�. 

(1kN-100kg) 
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System ALUHAK jest produkowany z odpornego na działanie wody morskiej aluminium o du�ej wytrzymało�ci, 
dobrej spawalno�ci i dobrych wła�ciwo�ciach antykorozyjnych, zakładaj�c oczywi�cie, �e jego komponenty 
u�ywane s� zgodnie z instrukcj�. Patrz rozdział o korozji i erozji.  

Cz��ci składowe rusztowa� powinny by� oznakowane symbolem WA-XXXX, tzn. skrótem nazwy firmy, 
miesi�cem i rokiem. Dzi�ki temu zyskuje si� oszcz�dno�ci w dostawach materiałów i innych czynnikach 
produkcyjnych. 

Wszystkie, u�ywane w naszej produkcji, profile aluminiowe s� dostarczane z certyfikatem producenta.                    
Na �yczenie klienta, mo�emy dostarczy� certyfikat  zweryfikowany przez niezale�nego uprawnionego eksperta.  

DOPUSZCZALNE OBCI��ENIA NA BELKACH I WYSI�GNIKACH 
Uwaga! Warto�ci obci��e� podane s� przy zało�eniu, �e grunt/ podłoga/fundament nie obsun� si�/ nie zawiod�  i �e wysokie 
rusztowania s� wła�ciwie zakotwione w �cianach lub w innej stabilnej konstrukcji. Rusztowanie powinno sta� w 
poziomie/pionie. Pierwszy człon rusztowa� wyka�cza si� pod k�tem, montuje uko�ne belki                i dociska poł�czenia z sił�
50 Nm.

����
���
� 
� !
�

Belka normalny  

monta�                                                             

Belka
monta� ku górze  

ku dołowi                                                                                                                                                      
Belka QkN q kN/m PkN P2 kN P3kN P4kN

LB3.0 16,0 5,3 7,1 3,5 5,3 7,6
LB 2.45 23,0 7,7 9,0 4,5 7,5 9,4
LB 1.9 28,0 14,7 11,0 5,5 9,3 11,0
TB 1.6 31,0 19,4 12,7 6,3 10,8 11,8
TB 1.2 32,0 26,6 15,9 8,0 12,3 12,9
TB 1.0 32,0 32,0 17,8 8,9 13,1 13,5
TB 0.72 32,0 44,4 20,0 10,0 14,3 14,4
TB 0.50 32,0 - 20,0 10,0 15,2 14,9
TB 0.30 32,0 - 20,0 10,0 16,0 15,5

W przypadku wi�kszych obci��e� punktowych, belki powinny by� z boku zabezpieczone tak, aby zapobiec ich 
wyginaniu.
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                        Dopuszczalne obci��enie 
                             belka jednorurowa 

                        
Rura 48,3x5,8 Rura 48,3x4,47Belka

QkN PkN QkN PkN
3,00 
2,45 
1,90 
1,60 
1,20 
1,00 
0,72 
0,50

2,90 
3,60 
4,60 
5,40 
7,10 
8,50 
12,00 
16,00

1,45 
1,80 
2,30 
2,70 
3,60 
4,30 
5,80 
8,20

2,40 
3,00 
3,80 
4,50 
6,00 
7,10 
9,70 
13,70

1,20 
1,50 
1,90 
2,30 
3,00 
3,60 
5,00 
6,90

Nie powinno si� u�ywa� desek na EB powy�ej 1,2 m podczas budowy rusztowania fasadowego, jedynie                 
w dwóch najni�szych klasach jest to dopuszczalne.Tak samo nie powinno si� u�ywa� desek na EB powy�ej            
1,6 m w trakcie budowy rusztowania wie�owego, jedynie w 3 najni�szych klasach jest to dopuszczalne.                  
Nie dotyczy to rurek 5,8 mm ( patrz tabela). EB dostarczane s� w dwóch wersjach ale grubo�� materiału 5,8 mm 
dostarczana jest na specjalne zamówienie. 

"#��$�$
����%�&'���&�(���
� 
� !)�!)�&*+�&��
���&�&!)
Efektywna

długo��
zagi�cia

(m)

Dopuszczalny 
nacisk(kN)

1 42
1,5 22,1
2 14,4

2,5 11,1
3 11

Dopuszczalna 
rozci�gliwo��

35 kN

Warto�ci obci��e� gwarantuj� zachowanie pionu przez wysi�gniki rusztowa�, dostateczn� wytrzymało��
fundamentu i odpowiednie podparcie na wierzchołku wysi�gnika. Obci��enie wysi�gnika nie mo�e by�
podwy�szone w przypadku wi�kszych rusztowa� budowanych na du�ej powierzchni. Tabela z 
dozwolonymi wysoko�ciami budowy powinna byc rozpatrywana razem z niniejsz� tabel�.                       
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Dopuszczalne klasy obci��e
 dla rusztowa
 fasadowych. 

LB (m) * 0,50 0,72 1,00 1,20 1,60 1,90 2,45 3,00
TB(m)

0,50 6 6 6 6 6 6 6 6

0,72 6 6 6 6 6 6 6 6

1,00 6 6 6 6 6 6 6 6

1,20 6 6 6 6 6 6 6 6

1,60 6 6 6 6 6 6 6 5

1,90 6 6 6 6 6 6 5 4

2,45 6 6 6 6 5 4 4 3

3,00 6 6 5 4 4 3 3 2

Klasy obci��e� ( 1 - 6) + 50 %  

Wysoko�� rusztowania =30 m  

Długo�� zagi�cia =1870 mm  

Swobodna wysoko�� komunikacji pieszej = 1839 mm 

Dopuszczalne klasy obci��e
 dla rusztowa
 wie�owych

LB (m) * 0,50 0,72 1,00 1,20 1,60 1,90 2,45 3,00 TB(m)

0,50 6 6 6 6 6 6 6 6

0,72 6 6 6 6 6 6 6 6

1,00 6 6 6 6 6 6 6 6

1,20 6 6 6 6 6 6 6 6

1,60 6 6 6 6 6 6 6 6

1,90 6 6 6 6 6 6 6 5

2,45 6 6 6 6 6 5 5 4

3,00 6 6 6 6 5 4 4 3
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ZALECANE DOPUSZCZALNE OBCI��ENIE DLA POŁ�CZE	
Stosowane w standardowych rusztowaniach rurowych ze stali lub aluminium 

Uwaga! Warto�ci obci��e� podane przy zało�eniu, �e sworznie s� dokr�cone z sił� 50 Nm! 

TYP 
POŁ�CZENIA/POŁ�CZENIE

JAKO��- OBCI��ENIE 1 Kn

NIEOZNAKOWANE OZNAKOWANE
LITER
 A

OZNAKOWANE 
LITER
 B 

Z 

POŁ
CZENIEM 

ZAMKOWYM 

PODWÓJNY

PIER�CIE	 BB

SK - Poł�czenie (Poł�czenie belek) 9 na par�
Stałe poł�czenie k�towe, pojedy�cze 5 6 9 -
Stałe poł�czenie k�towe, podwójne - - - 15
Poł�czenie tulejowe/poł�czenie  
odporne na rozci�ganie

- 3 6 -

Poł�czenie obrotowe - 5 - -

�ródło: “SEF ksi��ka rusztowa�” (1 kN odpowiada 100 kp) 
Poł�cze� Sk ( poł�cze� belkowych) u�ywa si� parami. Montuje si� je ponad lub pod belkami tak , aby rura nie 
wchodziła do �rodka belki, poniewa�, w takim przypadku, mo�e doj�� do wygi�cia/ przesuni�cia rury i poł�czenie 
mo�e si� obluzowa�.  Nale�y pami�ta� o obliczeniu momentu zginania i  działaj�cych sił. Poł�czenia musz� mie�
atesty. Patrz NS-EN 74, DIN 4420 i zam.nr 500.Je�eli monter ma mo�liwo�� u�ycia klucza dynamometrycznego 
mo�e sprawdzi� w praktyce, ile wynosi moment siły o warto�ci 50 Nm. 50 Nm odpowiad 5 kg/m, co z kolei odpowiada 
20 km sile wywieranej na  klucz10” (długo�ci 25cm). Nale�y zachowa� szczególn� dokładno�� przy monta�u 
rusztowa� wisz�cych i okalaj�cych! Najlepiej, w takich wypadkach, u�ywa� klucza dynamometrycznego!  

Uwaga! Pami�taj o obróceniu połacze� w dobrym kierunku, tak aby obci��enie nie trafiło na sworznie i mutry! 

Obci��enie wierzchołka i zawieszenia przy ró�nych k�tach umieszczenia ła
cucha

Sam klips zawieszaj�cy ma dopuszczalne 
obci��enie 12 kN, kiedy zawieszony jest pionowo. 
Zał�czona tabela pokazuje maksymalne 
obci��enia przy ró�nych k�tach zawieszenia 
ła�cucha. 

Tuleja zawieszaj�ca ma dopuszczalne obci��enie 20 
kN, kiedy zwisa pionowo.Zał�czona tabela pokazuje 
maksymalne obci��enia przy ró�nych k�tach 
zawieszenia ła�cucha.

DOPUSZCZALNE 
OBCI
�ENIE PKn

DOPUSZCZALNY 

K
T 

a°

 12 5
11,8 10
11,6 15
11,3 20
10,8 25
10,4 30
9,8 35
9,2 40
8,5 45

Nale�y unika� k�tów wi�kszych ni� 45° 

DOPUSZCZALNE 
OBCI
�ENIE PKn

DOPUSZCZALNY 

20
16
14
12
10
8
6
5

Nale�y unika� k�tów wi
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PRZEGL�D CZ��CI SKŁADOWYCH 

STANDARDOWY WYSI�GNIK ZE SWORZNIEM I ŁA	CUCHEM 

Nazwa Długo��, metrów Waga, kg (FSH)
FS/FSH                      3,00 3,00 10,80

FS/FSH                      2,00 2,45 7,60

FS/FSH                      1,50 1,50 6,00

FS/FSH                      1,00 1,00 3,90

FS/FSH                      0,50 0,50 2,20

Pomi�dzy ka�d� par� pier�cieni/zamocowa
 belki jest 50 cm odległo�ci. 
FS -   Przedłu�enie wysi�gnika bez sworznia/ ła�cucha. 

FSH - Przedłu�enie wysi�gnika, zawieszone ze sworzniem/ ła�cuchem. 

( Nierdzewny sworze�, ła�cuch i zapadka zamykaj�ca). Dopuszczalne obci��enia – patrz tabela str 6, 7 i 25. 

BELKI PODŁU�NE I POPRZECZNE , STANDARD. 

Nazwa Długo��, metrów Waga, kg (FSH)
LB3,00 3,00 8,90

LB2,45 2,45 7,80

LB 1,90 1,90 5,90

TB 1,60 1,60 5,10

TB 1,20 1,20 3,30

TB 1,00 1,00 3,40

TB 0,72 0,72 2,80

TB 0,50 0,50 2,20

TB 0,30 0,30 1,40

TB 1,4 dost�pne na zapytanie klienta. Dopuszczalne obci��enia - patrz tabela str 5. 
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�RUBY SPODNIE ( stal, ocynkowana ogniowo) 

Nazwa Długo��, cm Waga, kg 
BS600 0,60 3,40
BS400 0,40 3,00

BS – �ruba  spodnia ( nogi wsporcze). Dostarczana w postaci gładkiego 
ocynkowanego stalowego czopu. Podpory toleruj� 20 kN na całej swojej długo�ci. 
Czop jest zdeformowany na górze aby zapobiec ustawieniu go w zbyt wysokiej pozycji. 

PŁYTA PRZYPODŁOGOWA (aluminium)      Nazwa Długo��, cm Waga, kg
Cokół podstawy z zatyczk�
wierzchołka

N/A 1,00

FP - fotplate (pa rister, staldekk etc).  

ZAKOTWIENIE  W �CIANIE (stal ocynkowana ogniwo)
Nazwa Długo��, cm Waga, kg 
VF 25,50,75,100 3,2-6,1

VF- Mocowanie do �ciany, do sworznia oczkowego/ mutry pier�cieniowej. Dłu�szy 
element �cienny- dost�pny na zapytanie klienta. 

D0RKSKINNE/SPIRHOLDER 
(SKLISIKKRET,SKRA KANTER)

Benevning Lengde, meter Vekt, kg
DV 3,00 3,00 8,06
DV 2,45 2,45 6,70
DV 1,90 1,90 5,30
DV 1,60 1,60 4,50
DV 1,20 1,20 3,50

Plasseres pa dekk imellom spirene for a hindre disse i a skli ut av stilling. 
Erstatter nedre vange.
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PRZEGL�D CZ��CI SKŁADOWYCH 

STANDARDOWA BELKA ALUMINIOWA, KLASA 5, SZEROKO�� 23 i 17 cm

Nazwa Długo��, metrów Waga, kg 
0,23X3,00 3,00 11,00

0,23X2,45 2,45 9,80

0,23 X 1,90 1,90 7,70
0,23X1,60 1,60 6,80
0,23 X 1,20 1,20 5,50
0,23X1,00 1,00 4,90
0,23X0,72 0,72 3,80
0,23X0,50 0,50 3,20
Nazwa Długo��, metrów Waga, kg 
0,17X3,00 3,00 9,40
0,17X2,45 2,45 8,30
0,17X1,90 1,90 6,50
0,17X 1,60 1,60 5,80
0,17X1,20 1,20 4,70
0,17X 1,00 1,00 4,20
0,17X0,72 0,72 3,30
0,17X0,50 0,50 2,70

Belki bez haków dostarcza si� na zamówienie klienta tak samo, jak deski szersze od 
standardowych. Belki PCP kompatybilne z belkami Hydro s� równie� oferowane. 
Obci��enia - patrz str. 4.

BELKA UKO�NA
  

Nazwa Długo��, metrów Waga, kg 
DST (TELESKOP) 9,10
DSLB3,00 3,00 7,40
DSLB2,45 2,45 7,20
DSLB 1,90 1,90 6,30
DSTB1,60 1,60 5,80
DSTB1,20 1,20 5,30
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PRZEGL�D CZ��CI SKŁADOWYCH 

��"���2��-��������

Nazwa Długo��, cm Waga, kg 
BRM N/A 2,00

RVR N/A 5,00

BRL i BRH s� dost�pne na zapytanie klienta. 

Dopuszczalne obci��enie punktowe na podporach belek powinno zosta� wyliczone z no�no�ci                          
(P) podpór, na których belki spoczywaj�. Patrz- tabela str. 5.  

��"���2�������4�5���/���������61/��

Nazwa Długo��, m Waga, kg 
IP0,70 0,70 1,60
IP0,47 0,47 1,20
IP0,23 0,23 0,86
IPV0,70 0,70 1,80
IPV0,47 0,47 1,40
IPV0,23 0,23 1,00

Równo rozło�one dopuszczalne obci��enie na IP i IPV wynosi 280 kg.  
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PRZEGL�D CZ��CI SKŁADOWYCH 

DRABINKA SCHODKOWA I SCHODKI TYPU STV DLA WYSOKO�CI PI�TRA 2,0 m 

Drabinka schodkowa TRS 2,35 x 0,45 Schody STV
Mo�e zosta� dostarczony element przedłu�aj�cy 0,5.

Podpora jest zrobiona z rury aluminiowej o �rednicy zewn�trznej 048,3. Pozwala to na 
wygodny monta� na zewn�trz rusztowa� na mniejszych wysoko�ciach i daje mo�liwo��
poł�czenie z por�cz�. Aby wykona� wie�yczk� wej�ciow�, schodki ł�czy si� z deskami 
aluminiowymi. Schodki STV dostarcza si� w wykonaniu do  1,2 i 1,6 segmentów.

Nazwa Długo��, m Waga, kg 

STV 1,20X1,20 N/A 15,00
STV 1,20X1,60 N/A 17,80
TRP 1,60x2,00 N/A 20,70
TRS 2,35x0,45 N/A 12,50
VLP1,60 N/A 16,00
SŁUPEK 1,00 1,00 2,00

WEWN.POR�CZ N/A 4,60
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Instrukcja monta�u 

PRZEGL�D CZ��CI SKŁADOWYCH 

WIE�YCZKA WEJ�CIOWA

 Podest - VLP do wie�yczki 

wej�ciowej  

Schody Trapp-TRP2,0m

Wszystkie cz��ci składowe dostarcza si�
do wie�yczki wej�ciowej1,6 x 3,0. 
Opracowano osobn� instrukcj� monta�u 
dla tego typu rusztowa�. WA dostarcza 
wie�yczki wej�ciowe w dwóch rodzajach, 

ten, który tutaj pokazano jest typem                   
z podestem wbudowanym na dole                 
i szczycie schodów. 

Słupek por�czy
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PRZEGL�D CZ��CI SKŁADOWYCH 

BELKA JEDNORUROWA, STANDARD

Nazwa Długo��, m Waga, kg 
EB3,00 3,00 7,70

EB2,45 2,45 6,40

EB 1,90 1,90 5,10
EB 1,60 1,60 4,00
EB 1,20 1,20 3,50
EB 1,00 1,00 3,30
EB0,72 0,72 2,60
EB0,50 0,50 2,20
EB0,30 0,30 1,86

EB 1,4 m dost�pne na zapytanie klienta. Obci��enia - patrz tabela str.6.

PODWÓJNA POR�CZ 

 ( Typ z segmentami)

Nazwa Długo��,cm Waga, kg 
GB 3,00 11,00
GB – belka kratownicowa podwójna, typ z segmentami. 
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PRZEGL�D CZ��CI SKŁADOWYCH 

KONSOLE/ PACHOŁKI, (STANDARDOWE MOCOWANIA)

Nazwa Długo��,m Waga, kg 
SK1.20 1,20 8,00

SK0,72 0,72 5,20

SK0,50 0,50 5,00

SK0,30 0,30 1,20

Konsola 0,5 og 0,72 m

Konsola 1,2 m

Uwaga! Nie wolno budowa� w gór� ( nowy 

poziom) na konsolach bez wzmocnienia, 

obni�enia klasy i oblicze� dokonanych przez 

rzeczoznawc�. Ew. wolno u�ywa� pachołków 
dla ka�dego nowego poziomu. Nale�y te�
zadba� o solidne zakotwienie w �cianie lub               
w �ciance działowej na górze. Wysi�gniki  
konsoli 0,5 i o,72 m s� obecnie tak 

skonstruowane, aby 
mo�na je było przedłu�y�
w dół tak, by mo�na było 
je podeprze�                  i 
rozbudowywa�
rusztowanie dalej bez 
usuwania segmentu z 
konsolami.

Konsola 0,3m 
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PRZEGL�D CZ��CI SKŁADOWYCH 

"��������2��"��,������3��������/�./2�
(SPECIALNY KANAŁ H, WYSOKO� 150mm)

Nazwa Długo��, m Waga, kg 
FL3,00 3,00 7,20
FL2,45 2,45 6,50
FL1.90 1,90 4,70
FL1.60 1,60 4,00
FL1.20 1,20 2,80
FL1.00 1,00 2,80
FL 0,72 0,72 2,20
FL0,50 0,50 1,20
FL KROK N/A 0,14

SWORZE	 M14 KWASOODPORNY, ROZSTAW KLUCZA 22.

Dostarczane w wersji poprzecznej i podłu�nej, z jednym lub dwoma hakami. 

LISTWA ZAMYKAJ�CA / MASKUJ�CA (SPECJALNY PROFIL ANTYPO�LIZGOWY)

Listwa zamykaj�ca odpowiada długo�ci 
belki. Waga 1,28 kg/m, nazwa: DL. 

Otwór pomi�dzy ko�cówkami pomostów 
mo�na wyeliminowa� poprzez poło�enie 
antypo�lizgowego profilu pomi�dzy 
wysi�gniakmi. Z dołu profil jest 
przytrzymywany przez listw�
przypodłogow� i zamyka wszystkie 
pomosty. Unika si� obracania pomostu             
i rozwi�zanie to zapobiega uko�nemu 
przesuni�ciu si� segmentów.
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Instrukcja monta�u

PRZEGL�D CZ��CI SKŁADOWYCH

RÓ	NE WYPOSA	ENIE DODATKOWE 

PŁYTY POKŁADOWE 

Nazwa Długo��, m Waga, kg 
DP 114X63 N/A 10,60
DP 100X50 N/A 5,40
DP 70 X 50 N/A 4,20

Najwi�ksza płyta zrobiona jest z materiału grubo�ci 
5mm i ma maksymaln� szeroko�� 74 cm, dwie inne 
wielko�ci maj� 4 mm grubo�ci i maksymaln�
szeroko�� 60 cm dla 100 x 50  i 30 cm dla 70 x 50. 
Wszystkie płyty maj� otwory Ø 14 mm na wszystkich 
naro�nikach             i bokach. Minimalny zakład 
powinien wynosi� 20 cm. 

.

ZWYKŁY TRAP/DRABINKA 

Nazwa Długo��, m Waga, kg 
LE2,10 2,10 4,00
LE 3,00 3,00 5,00
LE4.00 4,00 7,00
LE 5,00 5,00 8,00
Tylko najkrótsze maj� haki na wierzchołku

VERNEB0YLE

Nazwa Długo��, m Waga, kg 
|vB -100 Zaplecznik  N/A 3,60 
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PRZEGL�D CZ��CI SKŁADOWYCH 

KOMPONENTY DO ZAWIESZANIA 

Nazwa Długo��, m Waga, kg 
L-zawieszenie 60-120 N/A 5,40
H-zawieszenie 80-180 N/A 5,00
H-zawieszenie 150-300 N/A 6,70
Odbijacz do ła�cucha 160x8 N/A 2,00
Odbijacz do rur 160x8 N/A 3,10
Zawieszenie gretingowe N/A 2,70
Zawieszenie tulejowe N/A 1,00
Ła�cuch - metr N/A 2,10
Metalowa obr�cz ze  
sworzniem  szt

N/A 0,20

Zawieszenie 

gretingowe
L-zawieszenie H- zawieszenie

Zawieszenie z  

odbijaczem

Obr�cz

Zawieszenie 
tulejowe

Ła�cuch 
Zawieszenia L, H             
i zawieszenie z 
odbijaczem nie 
powinny by� uko�nie 
obci��ane, te typy 
zawiesze
 s�
skonstruowane dla 
pionowych obci��e
  
i nie mog� odchyla�
si� wi�cej ni� 3 o od 
k�ta belki.

Belki segmentów/ beams dostarczane s� na zamówienie klienta, dostarczane s� te� wtedy 
własne instr. monta�u i własne tabele w zale�no�ci od dostarczanego produktu ( patrz te� str 27) 
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             PRZEGL
D CZ��CI SKŁADOWYCH 

KOŁA DO RUSZTOWA� JEZDNYCH 

1�� �&�
��78�9:����;��$���<=��78�:���>�

Nazwa Długo��, m Waga, kg 
LRG/HJ32 N/A 10,88

Obci��enie 900 kg. 

Koła do rusztowa� jezdnych s� dostarczane w ró�nych rozmiarach, wytrzymało�ci na obci��enie i w ró�nej 
jako�ci. Koła maj�ce kontakt z piaskowaniem powinny posiada� smarownice zarówno w pia�cie i b�bnie 
koła. Standardowe obci��enie dla naszych kół wynosi 900 kg. 

Na zamówienie klienta dostarczamy wi�cej ró�nych typów kół.
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FUNDAMENTY 
Zanim rozpoczniemy budow� rusztowania, musimy wiedzie� z czego składa si� podło�e, na którym je postawimy     
i jakie s� jego główne cz��ci składowe. Płyty podstawy powinny sta� na poziomym podło�u. Je�eli wyst�puj�  
uskoki, nale�y  je jak najszybciej wyrówna� u�ywaj�c regulowanych podpór (nóg) rusztowania lub poprzez budow�
pomostu. 
Pomost powinien mie� minimaln� powierzchni� 150 cm2(1,5 dm2) i minimaln� szeroko��  
12 cm. W przypadku wyst�powania normalnego podło�a mo�emy liczy� si� z nast�puj�cymi obci��eniami: 
�wir i tłucze� kamienny. 800 kN/m2 800 kg/dm2

Gruboziarnisty piasek. �cisła 
warstwa.

600 kN/m2 600 kg/dm2

Drobny piasek. �cisła warstwa. 400 kN/m2 400 kg/dm2

Drobny piasek. Lu�na warstwa 200 kN/m2 200 kg/dm2

Glina. Sucha i �cisła warstwa 400 - 600 kN/m2 400 - 600 kg/dm2

Glina. Mniej �cisła warstwa. 100-400 kN/m2 100-600 kg/dm2

WYMIAR PODUSZKI POMOSTOWEJ POD PŁYTKAMI PODPÓR CM X CM 

OBCI��ENIE WIERZCHOŁKA
PODŁO�E kg/dm2 10 kN 15 kN 20 kN 25 kN

�wir i tłucze� kamienny. 8 15x15 17x17 20x20 22x22
Gruboziarnisty piasek.�cisła 
warstwa.

6 16x16 20x20 23x23 25x25

Drobny piasek.�cisła warstwa. 4 20x20 24x24 28x28 31 x31

Drobny piasek. Lu�na warstwa 2 28x28 34x34 40x40 44x44

Glina. Sucha i �cisła warstwa 4 20x20 24x24 28x28 31 x31
Glina. Mniej �cisła warstwa. 1 40x40 48x48 55x55 62x62

(Tabela pokazuje wymiary minimalne) 

Uskoki i nierówno�ci powoduj� niekontrolowane i niebezpieczne obci��enia na 
cz��ciach składowych rusztowa�. W zwi�zku z tym, nale�y u�ywa� poduszek pod 
pomosty/ pomostów, kanałów stalowych/ płyt stalowych itp. Mo�na te�                    
z wyprzedzeniem wyrówna� i uzupełni� podło�e, albo, ewentualnie wymieni�
niestabilne podło�e. Nale�y unika� monta�u rusztowa� na  �liskie/ pochyłej 
powierzchni i ew. u�ywa�  kotew do sworzni mocuj�cych, wylewki betonowej, 
zewn�trznego kotwienia, podstemplowania, podsypania piaskiem itp. 
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��������	
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Mo�na z powodzeniem rozpocz�� monta�
w pierwszej fazie, z cz��ci składowych  
pokazanych na rysunku. Rozpocznij od  
�rub spodnich ( przykr�cenie od dołu)  
w najwy�szym punkcie. Bez aktualnego  
za�wiadczenia o uko�czeniu kursu mo�na 
jedynie montowa� rusztowania do  
wysoko�ci roboczej 5,0 m . 
Patrz zam.500 Pa�stwowej Inspekcji Pracy. 

Podło�e, na którym wznosimy  rusztowanie/ podstawa 
płyt wsporczych pod podpory/ �ruby denne powinno by�
w najwi�kszym mo�liwym stopniu POZIOME. Kiedy 
podło�e jest pochyłe, ale �cisłe mo�na zag��ci�
ubijakiem niewielk� powierzchni�  lub zdj�� warstw�
wierzchni�, ( ok.20x 20 cm), ewentualnie poło�y� deski 
dobrej jako�ci, zbi� je razem  i poł�czy� z płyt�
podstawy. Na lu�nym podło�u mo�na u�y� desek 
drewnianych, które sa o 30-40 cm dłu�sze ni� szeroko��
rusztowania. Ewentualnie mo�na te� u�y� poduszek z 
drewna.  
Patrz - poprzednia tabela z wymiarami poduszek 
drewnianych.

Kiedy dolne belki s� ju� nieco 
wypoziomowane poprzez regulacj� podpór, 
mo�na rozpocz�� układanie pierwszego 
pomostu, tak, jak pokazano to na rysunku. 
Naro�niki zagina si� pod k�tem/ kontroluje. 

Je�li odległo�� od �ciany jest wi�ksza ni�
30 cm, powinna zosta� zamontowana 
por�cz lub konsola z deskami. 
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Demonta� rusztowa� przeprowadza si� w odwrotnej kolejno�ci. 
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Rusztowanie powinno zosta� usztywnione belkami wzdłu�nymi/poprzeczkami pomi�dzy zewn�trznymi wysi�gnikami 
na całej wysoko�ci w ka�dej z 4 długo�ci segmentu i zawsze w segmentach ko�cowych.  Belki zaka�czaj�ce 
montuje si� na ok.2 m na długo�ci i na górze i zawsze na ka�dym ko�cu. Przy tych usztywnieniach powinno zawsze 
znajdowa� si� zakotwienie do �ciany, które mo�e przej�� działanie sił bocznych. Jako belki poziomej nale�y zawsze 
u�ywa�  standardowej rury rusztowaniowej SR 48 i stałych połacze�.                   
Uwaga! Patrz tez zam.500 i nast�pny rysunek/ szkic zsady usztywniania! 

ZAKOTWIENIE 

Ka�dy poszczególny wysi�gnik wewn�trzny, powinien by� zakotwiony w �cianie co 4 metry na wysoko�ci. 
Zakotwienie powinno by� umieszczone tak blisko poł�cze� wysi�gników jak to jest tylko mo�liwe. Wewn�trzne 
wysi�gniki w ko�cowej por�czy powinny zosta� zakotwione co 2 metry na wysoko�ci. Aby siły boczne działaj�ce 
wzdłu� �ciany mogły zosta� przej�te, powinno by� równie� zrobione zakotwienie co ka�dy szósty metr wysoko�ci  w  
ka�dym z 8 wewn�trznych wysi�gników składaj�ce si� z dwóch umocowa� do �ciany zamontowanych                    w 
stosunku do siebie uko�nie, pod k�tem ok. 45 o  . Nale�y zamontowa� dwa sworznie oczkowe w odst�pie 50-80 cm 
od siebie, 25-40 cm do ka�dej ze stron wysi�gnika, decyduj�ca jest odległo�� od �ciany/ �cianki działowej. Uwaga! 
Je�eli rusztowanie pokrywa si� tkanin�, nale�y w poziomie podwoi� ilo�� zakotwie�. 

KONTROLA/KONSERWACJA/KASACJA 
Zamontowane rusztowanie powinno zosta� skontrolowane przed u�yciem przez rzeczoznawc� i potem nale�y je 
sprawdza� w równych odst�pach czasu, zawsze za�, nale�y dokona� kontroli po dłu�szym okresie , kiedy 
rusztowanie nie było u�ywane lub po okresie złej pogody. Kontroli dokonuje si� w celu odkrycia i naprawy 
ewentualnych usterek tak szybko, jak to b�dzie mo�liwe. Sprawd�, czy nie dochodzi do osiadania/ obni�enia si�
gruntu lub fundamentu, w takim przypadku nale�y ew. wyregulowa� podpory. Nale�y te� sprawdza� poziom i pion 
segmentów rusztowania. 
Rusztowanie powinno by� te� kontrolowane pod k�tem bezpo�rednich uszkodze� materiału, z którego jest 
zbudowane. Poza kontrol� prawidłowo�ci monta�u sprawdza si� te� spawy i szkody wyrz�dzon� przez korozj� itp. 
Komponenty, które ewentualnie s� uszkodzone nale�y wymieni� i odło�y� na bok, wyra�nie oznakowa�                i 
ewentualnie wyrzuci�. Nie powinno dokonywa� si� napraw lub ingerencji w budow� cz��ci składowych rusztowania 
bez zasi�gni�cia opinii rzeczoznawcy lub dostawcy. Mo�e ew. by� opłacalne zebranie wi�kszej ilo�ci uszkodzonych 
pomostów aluminiowych, listew przypodłogowych i przesłanie ich do naprawy/skrócenia. Mo�na o to zapyta�
sprzedawc�. Poł�czenia rur i podpory powinny by� , w razie potrzeby, czyszczone i smarowane olejem.
Poł�czenia, na których zu�yła si� zewn�trzna warstwa cynku w miejscu kontaktu z rur� nale�y posmarowa� zimnym 
cynkiem lub mo�na zebra� ich wi�ksz� ilo�� i przesła� je  do  cynkowania na gor�co  lub  natryskowego cynkowania 
ogniowego. Warunkiem takiej naprawy jest brak uszkodze� sworzni ło�yskowych. Poł�czenia zu�yte na ło�yskach 
powinny zosta� wyrzucone. Sworznie i mutry s� proste do wymiany. Nawierzchnia stalowa, bez powłoki ochronnej, 
nie mo�e wchodzi� w kontakt z aluminium. Prawidłowe u�ytkowanie materiału rusztowa�, wła�ciwe ich składowanie 
i czyste otoczenie jak te� ostro�ny transport, zredukuje koszty konserwacji rusztowa�. 
Korzystne jest równie� przeprowadzanie rutynowej i dokładnej kontroli cz��ci składowych rusztowa�, kiedy materiał 
z rusztowa� trafia do magazynu. Aby upro�ci� konserwacj�, rusztowanie ma wiele cz��ci wymiennych, takich jak 
np. haki podestowe, haki belkowe ( spawy usuwa si� wierceniem), wysi�gniki, pie�cienie wysi�gników itp. 
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Tabela pokazuje dopuszczalne wysoko�ci dla rusztowa� wysi�gnikowych ALUHAK budowanych jako rusztowania 
wysi�gnikowe 5.klasy z ró�nymi alternatywnymi rozwi�zaniami podestów, szeroko�ci rusztowania i długo�ci 
segmentów. Zakłada si� tu wysoko�� poziomu na 2m , JEDEN poziom w pełni obci��ony i jedynie obci��enie  
pomostani komunikacyjnymi na pozostałych poziomach. Wysoko�ci odnosz� si� do konstrukcji, które zostały 
uszywnione i zakotwione zgodnie z przepisami. 

ILO� POZIOMÓW Z 
PODESTAMI 

LB3,0X1,6m
PODEST 

STALOWY/ALUMINIOWY

ILO� POZIOMÓW Z 
PODESTAMI

LB3,0X1,6m
PODEST 

STALOWY/ALUMINIOWY

1 40m 1 66m
2 34m 2 62m
3 30m 3 58m
4 26m 4 54m
5 20m 5 50m
6 16m 6 46m

W pełni opodestowany 14 m i poni�ej 7 42m
8 38m
9 34m

10 30m
11 26m

W pełni opodestowany 24 m i poni�ej
Patrz poprzedni rozdział o zakotwianiu, usztywnianiu i kontroli. Zalecamy te� zapoznanie si� z zam.500 i Norwesk�
Norm� NS-HD 1000. 

WA�NE:  W przypadku wysoko�ci powy�ej 30m nale�y skontaktowa� si� ze sprzedawc�. 
W przypadku wysoko�ci powy�ej 20m obliczenia powinien wykona� rzeczoznawca, ze 
szczególnym uwzgl�dnieniem siły wiatru w półroczu zimowym  i obszarów nadmorskich  
o  trudnych warunkach atmosferycznych. 

   Nara�one na wiatr rusztowania offshore powinny by� zawsze obliczane z uwzgl�dnieniem 
du�ej siły wiatru i dlatego te� powinny mie� specjalnie wytrzymałe zakotwienie i dobre  
usztywnienie. Mog� wyst�pi� obci��enia sił� wiatru rz�du 2-3 kN/m2. 
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Zakotwienia powinny przejmowa� zarówno napre�enia jak i nacisk. Szczególnie wa�ne jest wykonanie ich      w 
sposób odpowiedzialny i fachowy. Zakotwienie powinno wytrzymywa� obci��enie co najmniej 0,8 kN ( 80 kg) 
przez cały okres eksploatacji rusztowania. W przypadku zakotwie� w starych budynkach, których �ciany mog�
by� ró�nej jako�ci, nale�y przetestowa� zakotwienia z u�yciem 30% przeci��enia. Nale�y przy tym u�ywa�  
atestowanego przyrz�du testuj�cego. 

Zazwyczaj u�ywa si� �rub oczkowych/ sworzni oczkowych o minimalnej �rednicy 9 mm. Sworznie powinny by�  
dostosowane do materiałów, z których zbudowana jest �ciana lub konstrukcja wsporcza. Je�eli �ruby oczkowe 
maj� zosta� pozostawione w celu wykorzystania ich w przyszłej konserwacji budowli/konstrukcji  powinny by�  
zrobione z materiału ocynkowanego na gor�co lub, najlepiej powinny by� nierdzewne. 
Sworznie ekspanduj�ce (kołki rozporowe) powinny by� np. wkr�cone i dobrze zamocowane zanim �ciana/fasada 
zostanie otynkowana. 
Wytrzymało�� na napr��anie mo�e wtedy doj�� do 3,0- 4,0 kN. �ruby drewniane wkr�ca si� w podkładki 
drewniane wykonane ze �wie�ego drewna. Nale�y pami�ta� o wczesniejszym wywierceniu otworów mniejszym  
ni� �rednica �ruby o ok.0,5 mm wiertłem. Mo�na to sprawdzi� najpierw na listwie drewnianej o podobnych 
wymiarach. Je�eli materiał drewniany jest złej jako�ci, mo�na u�ywa� sworzni przechodz�cych na wylot z płytk�
ograniczaj�c�/ mutr� z obu stron sworznia. Dobrym rozwi�zaniem mo�e tu by� ocynkowana na gor�co 
gwintowana �ruba 0,10 mm z mutr� pier�cieniow�. Równie� tu nale�y przeprowadzi� próbne obci��enie, nawet 
je�eli zakotwienie, jak zawsze, powinno wytrzyma� jedynie obci��enie wielko�ci 0,8 kN. Je�li nale�y zakotwi�
rusztowanie do płyt fasady wykonanych ze stali lub aluminium, mo�na u�y�  samogwintuj�cych si�  kotew              
i mutr kapturowych. Najpierw nale�y odnale�� rygiel �cienny lub inn� cz��� konstrukcji no�nej. Wst�pne 
wiercenie przeprowadzane dla �rub samogwintuj�cych powinno odby� si� zgodnie ze wskazówkami producenta, 
lub otwór powinien by� o 1,5-2,0 mm mniejszy ni� zewn�trzny wymiar gwintów. 
Wytrzymało�� na napr��anie powinna tu wynosi�  1,5 – 3,5 kN. Pami�taj o u�yciu uszczelki gumowej/ 
uszczelnienia w kontakcie z płytami. W starych murach, pokrytych cienk� warstw� tynku i w przypadku 
mocowania do �cian/ bloków z lekkiego betonu, kołek rozporowy powinien mie� ok. 15 cm długo�ci. Sworznie 
oczkowe/ �ruby oczkowe o mniejszej grubo�ci materiału ni� 0,10 mm powinny mie� zaspawane oczko. 

Je�eli zakotwienie ma znosi� obci��enia wi�ksze ni� 0,8 kN,  powinno zawsze zosta� próbnie 
obci��one z 30% przeci��eniem. Zakotwienie w konstrukcjach stalowych, takich jak �ciany kabin 
statków lub moduły offshore, mo�na wykona� poprzez przyspawanie na stałe płytek/podkładek z 
otworem min. 0,14 lub lub rury rusztowaniowej bezpo�rednio do konstrukcji z ew płytk�/ 
płaskownikiem stalowym pomi�dzy przyspawanym elementem a konstrukcj�. Wa�ne jest przy tym 
zapoznanie si� z lokalnymi procedurami dotycz�cymi spawania.  

Typowy zestaw kotwi�cy do �ciany murowanej.
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Długo�� segmentu 3,0 m , szeroko�� do 1,6 m, wysoko�� poziomu 2,0 m. 

Zakotwienie niezabudowanego rusztowania fasadowego do klasy 3. włacznie. W przypadku zabudowanego 
rusztowania podwaja si� liczb� zakotwie� poziomych, je�li jest to tylko mo�liwe.  
Uwaga! Nie wkalkulowano obci��enia �niegiem. 

"8�+<=����+������A(B��(��$���<=� �C(D��(�!)��<=�#$&��� �9(B���
ALUHAK  zamontowane  jako rusztowanie fasadowe w klasie 4. i 5., np. do murowania. Nale�y tu u�y�
 3 m wysi�gników i zakotwienia  przy ka�dym wysi�gniku. Siły boczne powinny zosta� przej�te przez 
 podwójne  mocowania �cienne, maszty pod k�temi 90° jeden na drugim. Patrz równie � poprzedni  
 rozdział o zakotwianiu. 

 Uwaga! Nie wkalkulowano obci��enia �niegiem.

Instrukcja monta�u 
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RUSZTOWANIA NAD BRAMAMI WJAZDOWYMI/ DU�YMI OTWORAMI  
Je�eli rusztowanie fasadowe ma by� zbudowane nad bram� wjazdow� lub innymi du�ymi otworami w fasadzie,     
w wi�kszo�ci przypadków rozwi�zuje si�  to u�ywaj�c standardowych belek segmentowych. Wielu importerów 
posiada w magazynie belki długo�ci od 4 do 8 m. Dostawcy ALUHAK mog� równie� sprowadzi� inne belki 
segmentowe. W takich przypadkach, wykwalifikowana osoba powinna dokona� oceny, w jaki sposób maj� by�
zamontowane belki i jakich wzmocnie� ewentualnie nale�y u�y�. Mo�na na przykład  wmontowac 2  maszty  
napr��aj�ce z rury rusztowaniowej, pod k�tem 45° lub ostrzejszym do �rodka  belki przegrodowej, zarówno na 
belce wewn�trznej i zewn�trznej. Nale�y te� wykona� stosowne obliczenia. Mog� by� konieczne dodatkowe 
wzmocnienia i ew. dodatkowe zakotwienie w �cianie lub w segmencie. Belki segmentowe dostarcza si� na 
zamówienie klienta, wtedy nale�y przestrzega� instrukcji monta�u producenta. 

OCHRONA PRZED SPADAJ�CYMI PRZEDMIOTAMI 

   Nad bramami wjazdowymi, wej�ciami i miejscami wykonywania prac pod rusztowaniem, powinny by�
   umieszczone specjalne ekrany ochronne. Tego typu zadaszenie mo�na wykona� przy u�yciu rur  
   rusztowaniowych i połacze�. Zadaszenie powinno wystawa� na długo�� od 1,2 do 1,5 m i posiada� spadek/  
   pochylenie ze spadkiem w kierunku rusztowania w stosunku 1:4. Otwory w zadaszeniu nie powinny by� wi�ksze  
   ni� 5cm w przekroju/ wielko�� oczka. Cz��� wystaj�ca z ka�dej strony otworu w fasadzie/burcie (dot.rusztowa�  
   na statkach) powinna mie� minimalnie 1,2 m i 0,5 m. Mo�na zbudowa� zadaszenie z rur i siatki/ plecionki lub  
   mo�na zastosowa� pomosty aluminiowe w odst�pach 20 cm z solidn�  siatk� nad pomostami, przymocowan�  
   dobrze do  ramy z rur stalowych. Zakotwienia powinny zosta� próbnie obci��one. 

G�STA POR�CZ PRZY PRACACH NA DACHU 

Je�eli pod rusztowaniem przebiega komunikacja, w trakcie wykonywania prac na dachu, powinno przeprowadzi�
si� dodatkow� ocen� z uwzgl�dnieniem zagro�e� ze strony  spadaj�cych przedmiotów/materiałów. Mo�e okaza�
si� konieczne wykonanie g�stej por�czy. Aby por�cz była naprawd� solidna, mo�na zamontowa� poziome  belki, 
w poł�czeniu z listwami przypodłogowymi przy pomostach, mo�na te� zamontowa� profil listwy przypodłogowej z 
hakami na ka�dym ko�cu, zarówno pod jak i nad  listw� kolanow�/ belk�. Nast�pnie mocuje si� solidn� siatk�
wewn�trz por�czy, któr� dobrze mocuje si� - szczególnie na samej górze na por�czy. Wa�na jest te�  dokonanie 
oceny, czy  nie nale�ałoby zbudowac wy�szej, ni� zazwyczaj, por�czy. Ka�dy wysi�gnik powinien by�
zakotwiony tak wysoko, jak to b�dzie mo�liwe. Zakotwienia nale�y przetestowa�. Je�eli dach jest stromy i 
niebezpiecze�stwo upadku przedmiotów du�e, powinno si� poza wy�sz� por�cz� ew. zamontowa� poziom�
belk� do czubka najwy�szego wysi�gnika.   

BUDOWA RUSZTOWA	 NA NARO�NIKACH 
Je�eli rusztowanie ma by� zamontowane z dwóch lub wi�cej stron budowli/konstrukcji, mo�e by� opłacalne  
rozpocz�cie  budowy od jednego z naro�ników konstrukcji. Przy szeroko�ci rusztowania 1,2 m i wolnej 
przestrzeni wielko�ci 0,3 m, powinno si� rozpocz�� od  pierwszego wysi�gnika w odległo�ci 1,5 m od 
�ciany/naro�nika i 0,3 m  od pola widzenia wzdłu�/ przy drugiej �cianie. Mo�na montowa�  pod k�tem 90 stopni 
bezpo�rednio na wysi�gnikach z  belk� poziom� na nast�pnej �cianie. Je�eli belka nie pasuje do nastepnego 
naro�nika, nawet je�li próbuje si� zmienia� długo�ci standardowe 1-3 ostatnich belek poziomych, mo�na 
wykona� mocne poł�czenia z rur rusztowaniowych i poł�cze�, równie� dla por�czy. Aby wykona� dobry 
pokład/podłog� mo�na u�y� płyt pokładowych z aluminium i zabezpieczy� je sworzniami lub ocynkowanym 
drutem stalowym. 
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MONTA� RUSZTOWA	 JEZDNYCH 

Na zewn�trz, rusztowania jezdne nie powinny by� u�ywane przy sile wiatru wi�kszej ni� 12,4 m/sek. To odpowiada  
przeci�tnej sile wiatru wiej�cego z pr�dko�ci� od 10,8 do 20,7 m/sek. Zalecana maksymalna wysoko�� rusztowania 
to 8 m , za� rusztowania zbudowanego w hali maks.12 m. Czynnik bezpiecze�stwa, dotycz�cy mo�liwo�ci 
pzewrócenia si� rusztowania, powinien wynie�� 1,5. Rusztowanie mo�e by� u�ywane w klasie 2. ( 1,5 kN/m2) i 
klasie 3. (2,0 kN/m2) i mo�e tolerowa� obci��enie robocze na najwy�szym pomo�cie wielko�ci 0,30 kN. - patrz 
norma norweska NS-HD-1004. 

Maksymalna wysoko�� rusztowania stoj�cego na wolnym powietrzu, bez podpór lub zakotwienia do stabilnej 
konstrukcji, wynosi trzykrotno�� szeroko�ci kół, mierzon� od  �rodka  do �rodka piasty  kół. Odpowiednia 
maksymalna wysoko�� dla rusztowa� jezdnych wewn�trznych to czterokrotno�� szeroko�ci kół. 

Maksymalne obci��enie rusztowania jezdnego z materiału ALUHAK to np.  klasa 2 na wszystkich pi�ciu poziomach 
w rusztowaniu 12-metrowym z powierzchni� podło�a 3,0 x 1,2 m. Ograniczeniem s� tutaj koła standardowe                    
z maksymalnym obci��eniem statycznym wielko�ci 1000 kg i dynamicznym 750 kg ( przesuwanie rusztowania).  
Aby obci��y� rusztowanie powy�ej tych warto�ci powinno mie� ono bardziej wytrzymałe koł�. Skontaktuj si�            
z dostawc�. 

Ogólne zasady stosowania rusztowa� jezdnych: 
1. Przed u�yciem rusztowania nale�y sprawdzi�, na rysunku instrukcji monta�u, czy rusztowanie zostało 

prawidłowo zmontowane, i �e stoi pionowo z zaci�gni�tymi hamulcami. Podło�e, na którym montuje si� takie 
rusztowanie powinno wytrzyma� mas� konstrukcji. 

2. Nie wolno przemieszcza� rusztowania z osobami lub materiałami znajduj�cymi si� na jego platformach.. 
3. Rusztowanie jezdne  powinno by� przesuwane wył�cznie r�cznie  po równym i stałym, wolnym od przeszkód 

podło�u. W trakcie przemieszczania nie wolno  przekracza�  normalnej pr�dko�ci stosowanej przy obsłudze 
rusztowania.. 

4. Nie wolno mocowa� lub u�ywa� urz�dze� podno�nikowych na rusztowaniach jezdnych chyba , �e s� to  
rusztowania specjalnie obliczone dla tego celu. 

5. Nie wolno montowa� pomostów pomi�dzy rusztowaniem jezdnym a budowl�. 
6. Zabroniona jest zewn�trzna wspinaczka po rusztowaniu, nie wolno te� zeskakiwa� z podestu rusztowania. 
7. Rusztowanie jezdne  u�ywane na zewn�trz, je�li to mo�liwe, powinno zosta� zamocowane do �ciany lub 

innej stabilnej konstrukcji. 
8. Koła rusztowa� u�ywanych do piaskowania powinny mie� smarownice lub by� bardzo dokładnie przykryte. 

Przesuwanie rusztowania jezdnego po nierównym podło�u, mo�e z powodzeniem mie� miejsce po stalowych 
lub aluminiowych szynach z ceownika, które ew. poziomuje si� lub prostuje  np.  z u�yciem desek/belek lub 
listew. Drewno ł�czy si� razem lub zabezpiecza w inny sposób tak, aby szyna przebiegała po stabilnym podło�u. 
Powinno si� unika� przesuwania rusztowania, przy du�ej pr�dko�ci wiatru. Mo�na to np. robi� bezpiecznie przy 
pomocy 2 osób z lin� umocowan� wysoko na rusztowaniu. Wa�ne jest, by sprawdzi�, czy rusztowanie stoi 
pionowo, po ka�dym jego przemieszczeniu, �e wszystkie koła s� opuszczone znów na dół i �e wszystkie  cztery 
hamulce s� zaci�gni�te zanim kto� wejdzie na rusztowanie. 

Zabezpieczenie przed przewróceniem wykonuje si� zazwyczaj przy u�yciu nóg wsporczych na 
ka�dym rogu, mo�na te� u�ywa� zakotwienia do �ciany dla rusztowa� fasadowych, mocowania lin�, 
albo kontrobci��enia  betonem lub stal� , które powinien wyliczy� rzeczoznawca. Patrz - SEF ksi��ka 
rusztowa�. Rzeczoznawca mo�e równie� ew. zbudowa� wi�ksz� konstrukcj� wsporcz� na min. jednej 
stronie z rur i poł�cze�, najlepej                      z dodatkowymi kołami. Mo�e to ułatwi� przesuwanie 
rusztowa� i uczyni� je bardzej bezpiecznymi.



30

Instrukcja monta�u 

MONTA� RUSZTOWA� JEZDNYCH
(przykład 3,0 x 1,2 m) 

Budow� rusztowa� jezdnych mo�na 
rozpocz�� z zaprezentowanych cz��ci 
składowych. Otrzymuje si� w ten sposób 
sekcj� podstawow� do dalszej rozbudowy,  
kiedy jest ju� poło�ony pomost. Nale�y 
sprawdzi�, �e wszystkie cz��ci składowe, 
których zamierzasz u�ywa�, s� w dobrym 
stanie. Rusztowanie jezdne mo�e by�  
budowane wył�cznie przez osob�, która  
dokładnie zapoznała si� z t� instrukcj�             
a je�eli górna płaszczyzna robocza ma 
le�e� na wysoko�ci powy�ej 5,0 m osoba ta 
powinna mie� aktualne �wiadectwo 
uko�czenia kursu. Patrz- wymagania 
dotycz�ce szkole� w § 13, zam. 500.

Rozpocznij od zło�enia prostok�tnej ramy z 
zablokowanymi kółkami. Przekr�� haki 
zamykaj�ce  w kierunku obr�czy 
poł�czeniowych  tak, aby  poprzeczki 
zostały zabezpieczone. Nale�y u�ywa�
wył�cznie oryginalnych cz��ci składowych. 
Je�li rusztowanie ma by� do�� wysokie i  
znosi� znaczne obcia�enie, nale�y 
skontaktowa� si�                z rzeczoznawc�
lub sprzedawc�, aby upewni� si�, �e typ 
kół, które zamierzamy u�y� ma odpowiednie 
parametry. Dostarcza si� wielu rodzajów 
kół. Koła rusztowa� u�ywanych do 
piaskowania powinny mie� smarownic�
zarówno w ło�yskach jak i w pia�cie.

Przy umieszczaniu na miejscu  belki wzdłu�nej przy 
montowanej ramie, jedna osoba mo�e podnie�� ram�
w pozycji pionowej i poł�czy� tylko belki wzdłu�ne. 

30 02.07 Rev. 2
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MONTA� RUSZTOWA	 JEZDNYCH 
(przykład 3,0 x 1,2 m) 

Zamontuj nast�pny wysi�gnik                          
z wstawionymi kółkami i zabezpiecz je 
blokadami. Zamontuj poprzeczk� i ostatni 
wysi�gnik z kołami. 

Mo�na teraz wło�y� pomost i doln�
poprzeczk�. Rusztowanie nale�y  
wypoziomowa� z zewn�trz od strony 
najwy�szego naro�nika jednocze�nie  
reguluj�c/dokr�caj�c mutry osiowe. 

Patrz! Rozdział o fundamentach.

Zanim dokr�ci si� ostatnie poł�czenie do 

spodniej poprzeczki, nale�y sprawdzi�, �e  ma 

ono 90° na naro�nikach – wida� to przy 

sprawdzeniu czy pomosty s� równe/ trzymaj�
lini� prost�. Teraz porz�dnie dokr�� uko�n�
poprzeczk�. 

Rusztowanie jezdne o wysoko�ci pomostów 

powy�ej 3 m powinno mie� 2 uko�ne poprzeczki 

spodnie aby zapewni� stabilno�� i wytrzymało��
i przynajmniej jedn� poprzeczk� poziom� pod 

ka�dym pomostem znajduj�cym si� powy�ej 3 

m. 
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MONTA� RUSZTOWA	 JEZDNYCH 
(przykład 3,0 x 1,2 m)

Nast�pnie zamontuj dwie nowe pary 
poprzeczek. Umie�� now� poziom�
poprzeczk� i 4 szt. poprzeczek 
bocznych.Sprawd� czy wysi�gniki le�� w 
pionie poziomic� i dokr��, stopniowo w miar�
wznoszenia rusztowania, �ruby wszystkich 
poprzeczek. Uwaga! Zanim  zacznie si�
dalsz� rozbudowe rusztowania, nale�y 
sprawdzi�, czy nadal s� zaci�gni�te hamulce 
na kołach i �e wszystkie blokady chroni�ce 
przed przechyłem na ko�cach belek 
ustawione s� we wła�ciwej pozycji. 

Zamontuj schodki wej�ciowe, tak, jak pokazano 

to na rysunkach, poprzeczki działaj� w tym 

momencie jak por�cze. Poprzeczki powinny 

wystawac na zewn�trz wysi�gników. Pami�taj     

o dokładnym dokr�ceniu wszystkich poł�cze�, 
zanim przejdziesz do dalszego monta�u. 

Zabezpiecz schodki wej�ciowe ocynkowanym 

drutem stalowym.

Zamontuj 3 szt 3,0 metrowych podestów i 1,9 m 
na  ło�yskach pomostowych tak, aby powstało 
wygodne przej�cie- dost�p do 2. poziomu. 

Zamontuj por�cz, zabezpieczenie i osłon�
otworów. Uwaga! Wszystkie pomosty 

wznoszone na nawy�szych poziomach powinny 

posiadac por�cz i osłon� lub drzwiczki. Nale�y 

te� zamontowa� 4 poprzeczki boczne na 

ka�dym nowym poziomie.   
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MONTA� RUSZTOWA	 JEZDNYCH 
(przykład 3,0 x 1,2 m)

Zamontuj podpory tak, jak pokazano to na 
rysunku - 4 szt. rur rusztowaniowych - 4 
obrotowe poł�czenia i 2 stałe poł�czenia na 
dole wierzchołków. Komplet podpór 
rusztowania mo�e by� ew. dostarczony               
z gumowymi osłonami chroni�cymi podłog�. 

Uwaga! Rusztowanie poziomuje si�
ponownie przy ka�dej nowej pozycji 

roboczej. Je�li  nie ma miejsca na podpory, 

nale�y u�y� bezpiecznych zamocowa� do 

�cian. Patrz- podr�cznik z kursu SEF 

dotycz�cego oblicze�.

Listwy przypodłogowe montuje si� jezeli 

inne osoby pracuj�/przechodz� pod 

rusztowaniem. Na zewn�trz pomosty                   

i kratownice pod pomosty, powinny zosta�
zabezpieczone ocynkowanym drutem 

stalowym lub, co najmniej, na ko�cach, 

powinna zosta� zamontowana listwa 

przypodłogowa utrzymuj�ca pomosty na 

swoim miejscu. 

Demonta�u rusztowania dokonuje si�                
w odwrotnej kolejno�ci. 

                                                           Zabezpieczenia przed upadkiem nie pozwalaj�               
                                                    osobom na wpadni�cie w otwór z drabink�   

schodkow�. 
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RUSZTOWANIA WISZ�CE I OKALAJ�CE 

Nast�pny przykład prezentuje monta�
rusztowania z mocowaniem go do 30 cm 
profilu H ( dwuteownika). 

(U�ywaj atestowanych zabezpiecze� przed 
upadkiem!) 

Monta� rozpocznij od przykr�cenia 
poprzecznej rury wystaj�cej na,przynajmniej 
20 cm, z ka�dej strony. U�yj dwóch 
atestowanych poł�cze� belek SK. 

Uwaga! Wszystkie rusztowania 
wisz�ce  powinny by�  najpierw 
obliczone. Zanim rozpocznie si�
monta�, teren pod rusztowaniem 
powinien zosta� odgrodzony. 

Nast�pnie zamontuj odpowiedniej długo�ci 
wysi�gnik. Sprawd�, czy jest pionowy i dobrze 
go przykr��. Zamontuj poprzeczk�
odpowiedniej długo�ci tak, aby okre�li�
odległo�� do nast�pnego poziomu.  Umie��
nast�pne poprzeczne rury nad belk� za 
pomoc� poł�cze� SK w po��danej pozycji, 
zawie� nast�pny wysi�gnik  i  poprowad�
poprzeczn� rur� wzdłu� dwuteownika tak, aby 
schodziła si� z poprzeczk�. ( sprawd�, �e 
wysi�gnik znajduje si� w pozycji pionowej), 
skr�� dokładnie wszystkie poł�czenia. 

Uwaga! Wysi�gniki powinny by� zamontowane 
mo�liwie jak najbli�ej od poł�cze� belek tak, 
aby zredukowa� moment przechyłu na rurze 
poziomej.  

Poł�czenia doci�ga si�  kluczem 
dynamometrycznym z momentem 50 Nm   ( 
ok 50 kg/m). To znaczy ok 20 kg na klucz 
“10” ( klucz 250 mm).
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Wysi�gniki mocuje si�/doci�ga si� do �ciany 
lub innej stabilnej/solidnej konstrukcji. Dokr��
dobrze poł�czenia rurowe ( stałe poł�czenia). 
Zawieszenia s� teraz gotowe do zamontowania 
belek pod pomost.

Obró� poł�czenia do wła�ciwej pozycji- 
patrz zdj�cie.

Zamontuj belki za pomoc� dwóch talii  
ła�cuchowych ( wieloblocza) i czterech  
wci�garek tak, jak pokazano to na zdj�ciu. 
Sprawd�, czy talie i wci�garki maj� atesty i 
s� sprawne. Nast�pnie zabezpiecza si�/ 
zamyka  ko�cówki belek zł�czkami rur, tak, 
aby nie mogły chwia� si� w trakcie dalszego 
monta�u. 

Belki nale�y wypoziomowa�, wieloblocze  
wyregulowa� i monta� podestu mo�e zosta�
zako�czony. 
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Kiedy pomost jest zamontowany, mo�na 
zamontowa� belki poprzeczne i podłu�ne. 
Pamietaj  �eby obróci� zabezpieczenia przed 
przesuwaniem do wła�ciwej pozycji. Teraz 
mo�e si� rozpocz�� monta� dwóch 
zewn�trznych wysi�gników.

Aby otrzyma� solidne mocowania 
poprzecznych belek, które zast�pi�
wieloblocze, najpierw montuje si� poziom�
rur� po obu stronach rusztowania tak, jak 
pokazano to na rysunku. Mo�na przy tym 
u�ywa� stałych połacze�. Pierwsza 
poprzeczka, któr� si� montuje w celu 
wyznaczenia odległo�ci pomi�dzy 
zawieszeniami, mo�e teraz zosta�
zdemontowana i zosta� przeniesiona na 
przód od zewn�trznej strony pomostu. Teraz 
mo�na dokr�ci� poł�czenia. Unikaj u�ywania  
poł�cze� obrotowych. Poł�czenia umie�� jak 
najbli�ej siebie aby zredukowa� moment 
odchylenia rury.
Zwró� uwag� na to, aby poł�czenia zostały 
zamocowane we wła�ciwych pozycjach, tak , 
aby obci��enie trafiło na spód w  otwór 
poł�czenia a nie na sworze� i 
mutr�.Zamontuj te� dwie ostatnie listwy 
kolanowe w por�czy. 

W przypadku połaczenia rozci�ganego 
zaleca si� stałe poł�czenie i poł�czenie 
zamykane/ poł�czenie zabezpieczaj�ce. 
Teraz mo�na zamontowa� ewentualn� listw�
przypodłogow�. 
Mo�na zdj�� wieloblocze. 
Uwaga! Ten typ rusztowa� okalaj�cych 
wytrzymuje z trudem  nawet małe 
obci��enie- tutaj, na zdj�ciu pokazano 350 
kg. U�yto tu nieoznakowanych poł�cze� A.  
Je�li u�yjemy podwójnych poł�cze� BB, 
rusztowanie mo�e by� obci��one ci��arem 
ok.1000 kg. Patrz tabela na str.7.  

Pami�taj o oznakowaniu rusztowania tablic�.

Demonta�u  rusztowa� wisz�cych dokonuje si� w odwrotnej kolejno�ci. 

Dopuszczalne obci��enie powinno zosta� obliczone przez rzeczoznawc�, za� rusztowanie powinno 
zosta� wyra�nie oznakowane/ zaopatrzone w tablice informacyjne. Aby dokona� dokładnych 
oblicze�- patrz : Podr�cznik z kursu SEF. 

Detale zawieszenia takie, jak zawieszenie ła�cuchowe, zaciski belek, specjalne klamry itp. mo�na 
otrzyma� na zamówienie. Patrz rysunki.    
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Monta� rusztowania wisz�cego za pomoc� zacisków profilowych lub ła
cuchów 

DEKK- POMOST 

STÅLLASRØR- RURA RUSZTOWANIOWA 

DOBBEL KOPLING- PODWÓJNE POŁ
CZENIE 

SPESIAL KLAMER..- U�YWANA JEST SPECJALNA KLAMRA 

SPIR- WYSI�GNIK 

VANGE- POPRZECZKA

DEKK ELLER BJELKE-POMOST LUB BELKA

0PPHENGSBRIKKE- PODKŁADKA ZAWIESZENIA

KJETTING MED SJAKKEL- ŁA	CUCH Z BLOCZKIEM , SWORZNIEM 

SPIR- WYSI�GNIK 

VANGE- POPRZECZKA   
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KOROZJA I EROZJA- KONTROLA I �RODKI ZARADCZE 
Rusztowania systemowe, produkowane z aluminium, były u�ywane w Europie przez wiele dziesi�cioleci i nie 
było z nimi problemów zwi�zanych z korozj�.Jako przykład mo�na tu wymieni� platformy, których u�ywano na 
Morzu Północnym przez 10 do 15 lat  bez  widocznych objawów korozji. Je�eli wyposa�enie  jest 
wyprodukowane z aluminium odpornego na działanie wody morskiej, gdy powietrze wchodzi w kontakt                    
z powierzchniami konstrukcji nie powoduje to korozji. 

Aluminium samo si� broni przed korozj� cienk� warstw� tlenku tak długo, jak ma dost�p powietrza. Okazało si�
jednak, �e w specjalnych przypadkach offshore, w poł�czeniu z mocowaniami do �cian i przy rusztowaniach 
wisz�cych, mo�e jednak , po pewnym czasie, doj�� do korozji. Mo�e to by� spowodowane du�� zawarto�ci� soli 
w morskim powietrzu w poł�czeniu z wysok� wilgotno�ci�. Mo�e te� doj�� do sytuacji, kiedy wilgo�/sól pomi�dzy 
rurami i poł�czeniami w ogóle nie wysycha i nie dociera tam  powietrze/tlen. W ten sposób nie mo�e powsta�
nowa warstwa tlenku i rura aluminiowa szybciej mo�e ulec korozji. Prace spawalnicze, w trakcie których łuk 
elektryczny zbacza ze spawanego punktu, mog� ten proces przy�pieszy�. Najwa�niejsze jest, aby  poł�czenia 
u�ywane  do zawieszania i zakotwiania rusztowa� były nowe tak, �eby warstwa cynku była  nieuszkodzona              
i  jak najgrubsza. 

Aluminium  koroduje w kontakcie ze stal�, w miejscach gdzie dochodzi wilgo� i rzadko wysycha.. Aby mie�
pewno��, �e rusztowanie nie koroduje, nale�y regularnie kontrolowa� rusztowania stoj�ce od dłu�szego czasu. 
W rusztowaniach, które stoj� zmontowane przez 2-4 miesi�ce albo dłu�ej,  mo�na poluzowa� kilka poł�cze�            
i sprawdzi� powierzchni�/ powierzchni� stykow� rury aluminiowej. Je�eli oka�e si�, �e rozpocz�ła si� ju� korozja, 
mo�na wtedy zobaczy� biały nalot lub resztki białego tlenku w postaci proszku. Mo�na wtedy spróbowa�
przesun�� nieco rusztowanie i na nowo je skr�ci�. Nale�y pami�ta� o  podj�ciu �rodków bezpiecze�stwa przed 
przemieszczeniem poł�cze�. Je�eli korozja jest ju� znacznie zaawansowana, nale�y sprawdzi�, czy wartstwa 
cynku w poł�czeniu jest nieuszkodzona i dostatecznie gruba i ew.  wstawi� nowe poł�czenie. Je�li chodzi                                     
o rusztowania, które maj� by� u�ywane przez dłu�szy czas, mo�e opłaca� si� zaizolowanie poł�cze� poprzez 
umieszczenie przekładki plastikowej. Mo�na te�, z powodzeniem stosowa� oleje/ spraje wypieraj�ce wod�               
( np.556), nie pozwoli to na wnikni�cie wilgoci i soli w szczeliny/ powierzchnie stykowe pomi�dzy poł�czeniami 
rur aluminiowych. 

Nale�y te� zwraca� uwag� na erozj�/zu�ycie. Okazało si�, �e w szczególnych przypadkach przy spawaniu,             
w trakcie którego, przez rusztowanie przechodzi uziemienie, mo�e wyst�pi� znaczna erozja. Specjalnie s� na ni�
nara�one wierzchołki rusztowa�, które stoj� bezpo�rednio na metalowym pomo�cie a pr�d u�ywany do spawania 
przechodzi bezpo�rednio od pomostu i dalej przez wysi�gnik i rusztowanie. Szczególnie wa�ne jest 
umieszczenie  kontaktu z pr�dem/uziemieniem bezpo�rednio na spawanej cz��ci! 

Inna forma erozji/zu�ycia powstaje w trakcie ci�gni�cia za sob� komponentów rusztowa� kiedy na przykład 
ko�cówka wysi�gnika trafia ma betonow� podłog� lub zardzewiały stalowy pokład- tego nale�y unika� bo mo�e 
to łatwo doprowadzi� do niepotrzebnego zu�ycia rusztowania.   
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SKŁADOWANIE, MOCOWANIE I TRANSPORT 
Stillasmatehellet, som er laget av sj0vannsbestandig aluminium, kan lagres under apen 
Materiał rusztowa� wykonany z aluminium odpornego na działanie wody morskiej, mo�e by�
składowany pod gołym niebem. Materiał powinien by� zawsze uło�ony na podkładkach, paletach 
itp. i by� rozmieszczony w taki sposób, aby zapewniony był dobry obieg powietrza. W trakcie 
składowania  rusztowania s� odporne na korozj� ale ze wzgl�dów praktycznych powinno si�
unika� gromadzenia si� na cz��ciach rusztowa� błota, �niegu lub lodu. 

Przy pakowaniu ( mocowaniu) rusztowa� nale�y u�ywa� linek nylonowych poniewa� s� one 
bardzej praktyczne ni� liny z włókna lub ła�cuchy. Nie nale�y podnosi� na raz zbyt du�ych paczek 
cz��ci rusztowa�, mo�e to spowodowa� uszkodzenia- zgniecenie boków np. desek. Dolne 
pomosty na bokach kładzie si� tyłem do podło�a tak , aby linki u�ywane do przenoszenia le�ały 
na sztywnej kraw�dzi/ naro�niku pomostu. 

Nale�y próbowa� unika�  mieszania/ podnoszenia pomostów, listew przypodłogowych, profili 
drzwiowych razem z ci��szym wyposa�eniem rusztowa� wykonanym ze stali. Przed 
podnoszeniem lub transportem cz��ci składowych rusztowa�, nale�y je posortowa�. Je�eli jednak 
trudno jest unikn�� transportu mieszanego wyposa�enia, mo�e opłaca� si� poło�enie ci��szego 
wyposa�enia stalowego na spodzie i na bokach tak, by unikn�� zgniecenia. W pojedy�czych 
przypadkach wi�kszych ładunków mo�na u�ywa�  drewnianych kantówek  na zewn�trznych 
kraw�dziach w celu usztywnienia miejsc �ciskanych przez liny. Takie same zasady obowi�zuj� te�
przy mocowaniu/ transporcie rusztowa� samochodami ci��arowymi.  

Listwy przypodłogowe 

składa si� po dwie 

Przykład pakowania 

konsoli 0,72 m
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TABELA MAS GŁÓWNYCH SKŁADNIKÓW  SYSTEMU ALUHAK 

ALUMINIOWE PODESTY I LISTWY PRZYPODŁOGOWE

(Waga w kg)

Długo�� w 

m 

(segment) 

Profile 

podestowe, 

uchwyty 

wysi�gników

Wysi�gnik 

czubek 

wysi�gnika 

zamocowany 

sworzniami i 

Poprzeczka 

z polow�

poł�czenia  

Standardowa 

belka z 

aluminiowymi 

hakami 

Jednorurowa 

belka z 

hakami 

aluminiowym

i

Pojedy�cza 

por�cz z 

hakami 

aluminiowymi

Deska 

pomostowa 

dł.235mm

Listwa 

przypo- 

dłogowa 

 dł. 

150mm
3,00 8,06 10,80 7,40 8,90 7,70 4,30 11,00 7,50

2,50 6,70 9,20 7,20 7,80 6,40 3,80 9,80 6,50

2,00 _ 7,60 _ _ _ _ _ _

1,90 5,30 _ 6,30 5,90 5,10 3,20 7,70 4,70

1,60 4,50 _ 5,80 5,10 4,00 2,90 6,80 4,00

1,50 _ 6,00 _ _ _ _ _ _

1,20 3,50 _ 5,30 3,30 3,50 2,50 5,50 2,80

1,00 3,00 3,90 _ 3,40 3,30 2,30 4,90 2,80

0,70 2,20 _ _ 2,80 2,60 2,00 3,80 2,20

0,50 1,80 2,20 _ 2,20 2,20 1,80 3,20 1,20

0,30 - - - 1,40 1,86 - - -

Zastrzega si� prawo do wprowadzenie mniejszych poprawek konstrukcyjnych i zmian w wadze 
elementów.
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ZAPOTZEBOWANIE MATERIAŁOWE 

Poz. ILO�� OPIS WAGA OZNAKOWANIE

Uwaga! Kopiowa� w razie 
potrzeby. 
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Cz��ci wymienne

Sworze

zamykaj�cy                
z zatyczk�

Hak listwy 
przypodłogo-
wej  (�ruba M-
14A4).

Hak zaka
czaj�cy 
na desk� podestu.

Czubek wysi�gnika          
(sworze
 z mutr�
zamykaj�c�)

Obramowanie
wierzchołka. 

Hak do poprzeczki na 
zam. u dostawcy

  

Zatyczka do listwy przypodłogo-
wej(bez spawania) 

Kompletna ko
cówka deski  
podestu ( na zam. u dostawcy)
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