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Viktig information om HAKI Ramställning:

1. HAKI Ramställning är typkontrollerad för lastklass 3 med en tillåten belastning på 200 kg/m2.

2. Ställningen ska monteras enligt instruktionerna.

3. Ställningskomponenter får inte tas bort under användning eftersom detta kan försvaga ställningskonstruktionen.

4. Efter användning måste alla komponenter inspekteras och rengöras. Alla skadade komponenter måste                       
kasseras, kontakta eventuellt HAKI innan komponenter repareras.

5. HAKI kan leverera tillbehör till ramställningar: Konsoler, trappor etc... Kontakta HAKI för mer information.

Fig. 1 Kontrollera underlaget där ställningen ska monteras. 
Använd dynplank för att undvika sättningar 

Lägg ut materielen till bottningen längs fasaden.

Placera ut bottenskruvarna ca 200mm från väggen.

Montera de 2 första ramarna på bottenskruvarna.

Montera skyddsräcksramar på första nivån både på de 
inre och yttre spirorna.

Lås skyddsräcksramarna. 

Fortsätt bottningen med bottenskruvar, ramar samt 
skyddsräcksramar längs hela byggnadsställningens 
längd.

Avväg efterhand med vattenpass i både tvär- och     
längsled och justera med bottenskruvarna vid behov.

Fig. 2

I HAKIs originalsystem låses komponenterna mycket 
enkelt med låsfjäder eller hake. I låst position, som visas 
på bilden, förhindras komponenten att ofrivilligt komma 
ur sitt läge.

Låsfjädrar som är defekta skall omedelbart bytas ut och 
detta sker enklast med hjälp av monteringsverktyg lås-
fjäder. HAKI levererar monteringsverktyg låsfjäder samt 
original låsfjädrar.

Fig. 3

Snabbguide för montering av HAKI Ramställningspaket
Se även vår detaljerade monteringsanvisning som kan laddas ner från www.HAKI.se
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Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Montera andra bomlagets plan.

Se till att planen hakar i ramarnas spår.

Planen låses med andra bomlagets ramar.

Förse parallellt andra bomlaget med skyddsräcks-
ramar och ändskyddsräcken. Här behövs längsgående  
skyddsräcken endast på yttre spiror om husfasaden är 
mindre än 300mm från insidan av ställningen. 

Montera längsgående fotlister med hjälp av fotlist-     
beslagen. 

Innan den tredje nivån monteras förankras ställningen i 
fasaden med väggfästen, se bild 7. 

Fortsätt monteringen av följande bomlag enligt ovan.

På översta bomlaget monteras 1 metersram med fotlist 
på gavlarna och i mittfacken L-ramar. 

I det aktuella facket monteras plan med lucka 

Plan med lucka monteras växelvis i bomlagen och     
stegen hakas fast i planet ovanför.

En bra förankring av ställningen till fasaden är mycket 
viktig. HAKI Ramställningspaket måste förankras enligt 
följande:

• 1 nivå hög: Förankras i varje inre ramspira på nivå 1

• 2 nivåer hög: Förankras i varje inre ramspira på nivå 
2

• 3 nivåer hög: Förankras i varje inre ramspira på nivå 
2 och 3 

Väggfästestag fästes till de inre spirorna i toppen av       
ramen.

Om ställningen är inklädd med duk måste förankring-
arna beräknas. Kontakta HAKI för hjälp.


