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BRUKSANVISNING 1.1.2018

STOLPSKOR SKÄRA: 9” , 10” , 12” , 14” , 20” FÄRG: ORANGE

STOLPSKOR NIVÅ: T 9” , 10” , PE 8” , SE 10” FÄRG: ORANGE

DEN HÄR BRUKSANVISNINGEN ERSÄTTER DE TIDIGARE BRUKSANVISNINGARNA

Användaren av stolpskor måste ha tillräcklig yrkeskunskap och stolpskorna skall användas enligt följande
bruksanvisningar.
Försummande av bruksanvisningarna kan leda till livs fara eller skada på egendom.
Stolpskorna skall användas endast till de arbeten de är avsedda för.

Användaren skall dagligen rengöra stopskorna samt granska fotplattorna, piggarna och remmarna för synliga
sprickor och deformeringar.
Stolpskorna skall inte användas, om några defekter noteras vid granskningen.

Stolpskorna läggs stadigt på användarens skor med remmarna av stolpskorna.
Stolpskornas greppförmåga och tillförlitlighet skall testas genom att ordentligt trycka stolpskorna mot stolpen
under det första steget på väg uppot.
Då man klättrar uppför och arbetar i stolpen eller landar ned på marken, skall man använda
stödbälte (EN358) eller stödlina (EN358) kring midjan samt stödrep eller stödband kring stolpen.

BRUKSOMGIVNINGAR
-avsedd för klättring  trästolpar
-temperatur -35...+55 grader Celsius
-max belastning 136 kg

BETECKNINGAR
-typ, tillverkningsnummer, beteckning för tillverkaren, tillverkningsår

GRANSKNING OCH UNDERHÅLL
-stolpskorna har ibruktagninggranskats vid fabriken
-stolpskorna skall granskas och underhållas endast av en fullmäktiga person nämnd av arbetsgivaren
 denna person måste ha tillräcklig yrkeskunskap och behörig skolning. (TTL)
-stolpskorna skall granskas en gång per kalenderår och märkningar måste föras i medföljande
 kontrolldagbok.

GRANSKNING- OCH UNDERHÅLLÅTGÄRDER
-stolpskorna måste rengöras och granskningsmått mätas
-granskning för synliga deformeringar och sprickor
-granskning av piggarnas vasshet, längd min 30mm, diameter av spetsen 1-2mm
-när man vässar piggarna, får materialet inte upphettas
-granskning av remmarnas skick och fäste samt byte av remserien vid behov
-när man byter remmarna, skall man byta den hela remserien och använda remmen TEHO 100
-när man byter remserien måste man följa monteringsinstruktionerna
-stolpskorna får inte omformas eller ändras, inte heller svetsas eller värmebehandlas
-om det finns några brister eller anmärkningar på stolpskorna, eller om de är över 8 år gamla
 måste de tas ur bruk, dock senast efter 10 år efter tillverkningen

-stolpskor som har tagits ur bruk måste göras oanvändbara t.ex. genom att bryta gripskaften
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