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Инструкция за сглобяване и използване на мобилно
алуминиево скеле MINI MAX

   Модел: PROFI MAX

                  Мобилните алуминиеви скеле от системата Mini Max отговарят на стандарт  EN 1004:2004

 Скелето отговаря на клас 3 (275 kg/m2 натоварване на платформата)
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Системата  е изградена модулно и може да бъде попълвана с различни допълнителни  части.
Изключително компактно и лесно за сглобяване.
Преди сглобяването всички части трябва да се проверяват за повреди и при откриване на такива, трябва
да се  подменят. Допустимо е използването само на оригинални резервни части.
При огледа трябва да се провери дали по заваръчните шевове и материалите няма пукнатини. Освен това
елементите на скелето не трябва да имат деформации и прегъвания. Трябва да се обърне специално внимание
на безупречното функциониране  и на другите елементи като: колела, щифтове, скоби и др.
Елементите на скелето трябва да се съхраняват така, че да не се повреждат.
Отделните части трябва да се съхраняват легнали и предпазени от климатично въздействие.
При транспортиране елементите на скелето трябва да се осигуряват, за да се предотврати
възникване на повреди от хлъзгане , удари, падане и пр.
Почистването на елементите на скелето може да става с вода и стандартни почистващи средства.

 Зацапванията от боя можете да отстранявате с терпентин.

Скелето трябва да се поставя само върху стабилна и равна основа.

Качването трябва да става само отвътре.
Разрешава се работа само върху една работна платформа.
При издигането му трябва да се прави проверка с нивелир във вертикална и хоризонтална посока. Максимално
допустимият наклон е 1%.  Ако скелето не може да се регулира по височина, нивелирането му трябва да

става с подлагане на здрави и нехлъзгащи се подложки.

Използването на скелето е разрешено само до сила на вятъра, степен 6.
При сила на вятъра от степен 7
скелето трябва да се разглоби, а основата на колела да се избута в защитено от вятъра място и да се
осигури срещу обръщане.
Сглобяването се извършва от минимум двама човека. При придвижване на скелето, върху него

не трябва да има материали и хора
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1.Монтирайте колелата от долната част на регулируемата траверса

             Спирачките на колелата трябва да се отварят само когато е необходимо движение на скелето.

           2.  Поставета вертикалните рамки върху траверсите. След това поставете монтирайте
                проходната платформа / мак.200кг/,като задължително поставяте осигурителни скоби

 3. Ако е необходима допълнителна височина се поставят нови сгъваеми рамки,
    като се заключват с щифтове
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 4.Монтирайте предпазни диагонали и хоризонтали между рамките за по-голяма стабилност

Скелето се монтира бързо и без инструменти!

За достигане на желаната височина се монтират допълнителни сгъваеми рамки, диагонали,

           хоризонтали и платформи.
           При по-голяма височина, за увеличаване на устойчивостта е необходимо

 поставяне на  странични стабилизатори или закрепване към стена.

Скелето се демонтира от горе на долу,като най напред се демонтира платформата,а след това
                  хоризонталите, диагоналите и страничните рам


