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Vi ønsker dig tillykke med købet af dit originale tilbehør til dit Alulock produkt. Tilbehøret
er udviklet til professionel anvendelse. Normal procedure ved og efter levering af 
tilbehør: Kontroller at emballage og tilbehør er ubeskadiget. Ved transportskader rettes 
reklamationen til transportøren. Ved mangler rettes henvendelse til din leverandør. 

Brugeren er selv ansvarlig for, at lokale, regionale og nationale bestemmelser 
overholdes, samt at de i brugsanvisningens anførte bestemmelser (love, forordninger, 
advarsler samt sikkerhedsbestemmelser) overholdes i alle enkeltheder.

TÆNK PÅ DIN EGEN SIKKERHED - 
LÆS INSTRUKTIONEN FØR DU ANVENDER TILBEHØRET

Varenr. P13/120
Sættet består af:
2 stk. vangeforlænger, 120 cm.
4 stk. beslag inkl. 8 vingemøtrikker.

Vangeforlængeren må kun anvendes 
på 4, 5, 6, 7 og 8 trin stiger.

Max. niveau udligning: 60 cm.
Min. overlap: 60 cm. 

Montering: Stigens ligges vandret ned langs jorden. Vangeforlængeren placeres 
således at den minimum overlapper stigens nederste 2 trin. Vangeforlængeren 
fastgøres med beslag - 2 stk. pr. vangeforlænger. Vingemøtrikkerne spændes til med 
fingerne - og VIGTIGT !!  EFTERSPÆNDES MED EGNET VÆRKTØJ.

Vangeforlængeren skal min. overlappe med 60 cm., 
og må max. udligne niveauforskydninger på op til 60 cm. 

Beslagene tjekkes hver gang stigen anvendes på et nyt 
arbejdssted, og ved hver arbejdsdags begyndelse. 

Husk ! Kan stigen ikke anvendes sikkert - anvend den ikke !
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Copyright: Hel eller delvis gengivelse kun tilladt efter skriftlig  
indhentet tilladelse fra Alulock ApS, DK-4100 Ringsted.

ALULOCK ApS    
DK-4100 Ringsted
Tel.  +(45) 70 22 16 00
www.alulock.com     
E-mail: alulock@alulock.com

Har du nogle spørgsmål til anvendelse 
og vedligeholdelse af dit Alulock produkt, er 
du naturligvis meget velkommen til at 
kontakte os.

Stigekontrol
Inspektion og vedligeholdelse generelt iflg. Arbejdstilsynets vejledning B.3.1.1, juli 2005.
1) Indkøbte stiger opmærkes (nye som gamle) med fortløbende numre. Det er vigtigt, at 
disse numre er synlige, og ikke let kan fjernes.
2) Alle stiger og disses tilbehør gennemgåes min. 1 gang årligt af en stigesagkyndig 
person, og følgende kontrollers: A) Trin B) Vanger C) Buler / slag D) Ledløshed E) Beslag 
F) Stigesko 
G) Fysisk afprøvning af stigens funktion og virkemåde.
3) Ovenstående 7 punkter gennemgåes for hver stige og indføres i kontrolbog eller 
elektronisk database, som opbevares i virksomheden. Kontrolbogen forevises på forlang-
ende til Arbejdstilsynet, hvorved at det kan dokumenteres, at værktøjet er efterset, og 
fundet i orden eller kasseret. 
4) Er der stiger, man er i tvivl om, kontakt Alulock på tlf. +(45) 70 22 16 00. 

Firma

Adresse     

Postnr.             By

Telefon

___________________________________

_________________         

_________________         _____________

_________________

Identifikation 
nr.

Mærke /  
type of ladder

Dato for 
indkøb

Bemærkning 
Fejl / rep. dato

Inspektions-
dato

Initialer

For anvendelse og vedligeholdelse af wienerstiger i træ - læs brugsanvisning for 
wienerstiger.

Husk at opmærke tilbehøret med fortløbende nummer, indføre opmærkningen i virksom-
hedens logbog for værktøj, og efterfølgende udføre stigekontrol min. 1 gang årligt. 
Testresultater indføres i virksomhedens logbog


