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Op i den
tynde luft

Altrex

Silkeborg stigefabrik, model K2
Vægt: 30 kg, platform 75x185 cm, platformshøjde 180 cm Pris: 4.700 kr.
Et stillads opbygget af alurør meget i
stil med Jumbo, men med finere detaljer,
hvor der er kræset mere. For eksempel
er hængsler og foldelåse i støbt alu. Raffineret og letgående på nylonbøsninger,
men er det mere solidt end Jumbo og
Wibes beslag? Testens største arbejdsplatform med låsegreb i klo i den ene
ende af platformen.
Stilladset virker fint stabilt, trods det at
selve platformen er bygget på lidt spinkle
I-profiler. Finishen er generelt flot, men
det kan undre, at man i alle svejsninger
har valgt at spare top og bund på alle
svejsesømmene. Forsynet med låsbare
hjul, der let klipses af og på, og forsynet
med blød gummibane, der gør stilladset
nemt at køre rundt.
Vi mener: Alt i alt et fornuftigt stillads
med en god blanding af praktiske og
holdbare løsninger.

Jumbo
Mester & Svend har testet en håndfuld
foldestilladser, som måske er den perfekte
makker for dig – kompakte og nemme at
have med i vognen og lige til at stille op,
hvor det skal være
Du skal fuge, bore, hamre, fræse eller
inspicere et par meter over niveau.
Afhængigt af opgaven vælger du at
arbejde på stillads eller fra stige.
Et stillads giver ’fast’ grund under
sikkerhedsskoene og er velegnet, hvis
der skal udføres tungere arbejde eller
bare arbejde i samme højde. Og så kan
du have værktøj og andet grej lige ved
hånden på platformen.

Måske ville du vælge at opsætte et lavt
stillads eller et par bukke, men et kompakt foldestillads på hjul er ofte det mest
optimale. På en gang nemt at manøvrere
med, hvis du skal rundt flere steder inde
eller uden for bygningen.
Et par gode bud på det kompakte foldestillads har du her. Nemme at slå ud og folde sammen og ikke mindst tilpas stabile at
stå på. Alle platforme med indbygget lem,
så man kan træde op gennem platformen i
stedet for at svaje uden på stilladset.

Jumbo, model 178 SK
Vægt: 32 kg, platform 74x178 cm, platformshøjde 180 cm, stilladsklasse 3 (200 kg/
m2) Pris: 1.896 kr.
Et rigtigt no-nonsens stillads. Her er ikke brugt penge på at gøre stilladset lækkert,
men alt er robust og virker, som det skal. Solide låse, påsvejsede hængselbeslag, hjul
mv. Platformen er vridningsstabil med solide profiler. Den hviler løst på tværstiverne
og aflåses med to drejearme under platformen. Lidt besværligt i forhold til kløer med
låsearm, men ok.
Opstillet er stilladset fint stabilt i alle retninger. Låsbare hjul med blød gummibane og
testens lettest kørte stillads både i udfoldet og sammenfoldet tilstand.
Vi mener: Testens Best Buy. Et stillads, der kan tåle mange tæsk, og den dag, det er
udslidt, køber du bare et nyt.

Det skal du kigge efter
Stabilitet, robusthed, let håndtering, sikkerhedsforanstaltninger og evt. muligheder for at udbygge systemet. Det er en
fornuftig tjekliste at gå frem efter, når du
skal vurdere stilladser.
Af de fire i minitesten skiller ét sig
ud med et markant anderledes design:
Teleskopstilladset Zarges er konstrueret
ligesom traditionelle teleskopstiger med
udtrækkelige sektioner, der klikkes op
og ned. Stilladserne fra Altrex (Silkeborg
stigefabrik), Jumbo og Wibe er mere klassiske foldestilladser. De er alle tre nogenlunde lige lette at samle og skille ad, med
en løs platform, der placeres på stilladsets
tværpinde i den ønskede højde.
Men der er forskelle på pris og kvalitet.
-mir
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Wibe

Zarges

Wibe Ladders, model WFT 750-1,8

Zarges Teleskopstillads

Vægt: 39,1 kg, platform 75x180 cm,
platformshøjde 180 cm, stilladsklasse 3
(200 kg/m2) Pris: 6.500 kr.
Med svenske Vibe er vi i luksusafdelingen for de almindelige foldestilladser.
Kvalitetsmaterialer og gode svejsninger.
Låseklo i begge ender af platformen,
som hviler klippefast på tværpindene.
Rør og profiler er ergonomisk udformet, der hvor det betyder noget, f.eks.
med grebvenlige afrundede profiler på
platformen, så den ligger godt i hånden,
når du bærer rundt på den.
I toppen af stilladset sidder et par
indbyggede ’rørstumper’, der letter og
stabiliserer en evt. tilføjet topsektion.
Testens mest stabile stillads ikke
mindst i kraft af de ydre mål på stilladset
(testens bredeste). Låsbare plasthjul er
uden softbelægning, men er til gengæld
forsynet med testens letteste bremsesystem.
Vi mener: Mange fine detaljer og lækre
løsninger. Kvalitet koster, men Wibe er
pengene værd.

Vægt: 55 kg, platform 60x141 cm, platformshøjde 30–200 cm, klasse 2 (150
kg/m2) Pris: 8.999 kr.
Et teleskopstillads og derfor i helt sin egen
klasse. Hele fidusen er, at stilladset sammenklappet er ultrakompakt (110x80x45
cm) og kan ligge i bagagerummet på
en stationcar. Udfoldet er platformshøjden op til to meter og med indbyggede
gelændere for øget sikkerhed. Platformen klappes sammen og placeres mellem
de to ’teleskopstiger’ til én enhed under
transport.
Stilladset er mest egnet til montageopgaver indendørs i rene miljøer som
hospitaler, skoler og hoteller. Det vil sige
ingen maler- og mørtelklatter og ingen
vand, tak.
Hvor de øvrige foldestilladser i princippet skal opstilles af to mand, kan en enkelt
opsætte teleskopstilladset. Platform i rent
profileret aluminium med magnet lukke på
lemmen. Bløde hjul med indbyggede støtteben, som har hurtig individuel justering
af hvert enkelt støtteben.
Udfoldet virker stilladset fint stabilt
med de indbyggede tværstivere under
platformen, lidt løsere i længderetningen
i forhold til foldestilladerne, men superstabilt tværgående, når støttefødderne er
ude. Selvfølgelig ikke så hurtigt at opstille,
som et almindeligt foldestillads, men med
rutine går det stærkere. Nemt at transportere rundt.
Vi mener: Mange fine detaljer. Har du
behovet, giver teleskopstilladset helt
unikke muligheder, som ingen af de
andre har.

