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1. BeTInGeLSer
JUMBO Stillads påtager sig intet ansvar for dette materiale, ej heller for materialets anvendelighed til specielle formål. JUMBO 
Stillads kan ikke drages til ansvar for fejl i montagevejledningen eller for direkte eller indirekte tab som følge af levering, præ-
sentation eller brug af dette materiale.

Indholdet må ikke fotokopieres, reproduceres eller oversættes, hverken helt eller delvist, uden forudgående tilladelse fra 
JUMBO Stillads. JUMBO Stillads frasiger sig ethvert ansvar vedrørende erstatning til skadelidte, der uforvarende har tilsidesat 
sikkerhedsbestemmelserne i denne montagevejledning.

2. GArAnTIBeSTeMMeLSer
Der er 1 års fabriksgaranti på JUMBO HOBBY Stillads. JUMBO Stillads frasiger sig erstatningspligt på slid og brud på rul-
lestilladsets delkomponenter, der er forårsaget af misligholdelse eller forkert brug. Garantibestemmelserne gælder ikke for 
naturligt slid på delkomponenter. Rullestilladsets levetid anslås til min. 1 år (jf. garantien)

BEMÆRK: Ved brug af uoriginale dele i dit JUMBO-stillads bortfalder garanti, ansvar og godkendelse.

3. AnvenDeLSe oG funKTIon
Stillads af denne type er konstrueret til at blive belastet med max. 200 kg.

JUMBO HOBBY Stillads er beregnet til opstilling, hvor der er behov for en sikker og let adgang til en arbejdsopgave i en given 
højde. Stilladset er vejrbestandigt, men det anbefales at opbevare stilladset indendørs når det ikke er brug. Generelt bør alu-
stilladser undgå kontakt med ubehandlede jernkonstruktioner og områder med jernstøv-partikler, da disse kan arbejde sig ind 
i aluminium.

Ved udendørs opstilling må stilladset kun bemandes ved en max. vindstyrke 
på 12,5 m/sek. Stilladset sikres der ud over mod væltning ved at flytte dett 
til et sikkert sted. Det samme gælder ved arbejdstids ophør.

HUSK: Kontrol af stilladset før hver opstigning: Er hjulene bremset og er 
stilladset opstillet i henhold til denne vejledning.

JUMBO HOBBY Stillads består i sin enkelhed af få modulopbyggede sektioner og kan udbygges i henhold til denne vejledning.

3.1 Sikkerhed
BEMÆRK: Livline/personforankring må IKKE fastgøres på JUMBO HOBBY Stillads.

Ved opstilling i henholdsvis 3,61 og 5,57 meter anbefales det at være to 
personer til at samle et JUMBO HOBBY Stillads

Platformene skal sikres med en stormlåsen, der forhindrer utilsigtet ad-
skillelse (A). Alle hjul skal låses ved at trykke fodbeslaget i bund (B). Alle hånd-
lister og diagonaler er forsynet med selvlåsende monteringskløer (C).

3.2 Ergonomi
Sørg for at arbejdsområdet og adgangsvejen dertil er ryddet, veloplyst og kke glat. Løft så vidt muligt med dine ben m/ret ryg 
og undgå vrid og drej i løftet. Sørg for at planlægge arbejdet og pladsens indretning i forhold til byrden, benyt så vidt muligt 
de letteste komponenter til stilladset, indlæg evt. pauser ved særlig tung byrde, så muskler og led kan aflastes, og brug gerne 
egnede tekniske hjælpemidler (feks. diverse elspil og hejs) for at mindske byrden. 

Vi henviser iøvrigt til ”Branchevejledning om opstilling og nedtagning af stilladser” (findes på www.bar-ba.dk) samt ”Arbejdets 
udførelse” (AT-vejledning D.3.1) for yderligere information om ergonomi og løfteteknik i forbindelse med stilladsarbejde.

3.3 Vedligehold
JUMBO HOBBY stilladset kræver normalt ingen vedligeholdelse, men afrensning for f.eks. mørtel bør foretrækkes frem for 
voldsomme slag med hammer o.l.

Sammenkoblingsklo, stormlås og hjul må IKKE smøres med olie! Til smøring anbefales en PTFE-spray
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4. ALMInDeLIGe reGLer oG AnvISnInGer for BruG 
4.1 Montage og demontage skal foretages i henhold til montagevejledningen eller efter aftale med producenten. JUMBO 

HOBBY Stillads skal monteres i vater. Rullestilladset må kun opstilles eller nedtages af personer der har det fornødne 
kendskab til opbygning og brug. Rullestilladset kan samles af 1 person, men det anbefales at være 2 mand, da dette 
er hurtigere samt mere sikkert. 

4.2 Før montage skal alle stilladsdele checkes for evt. fejl. Der må kun anvendes originale ubeskadigede JUMBO HOBBY 
komponenter 

4.3 Hjulene skal monteres og fastspændes korrekt i rørene af stilladsrammerne. Vægten skal altid være jævnt fordelt på 
alle hjul. 

4.4 Rammerne skal låses med selvlåsende sikkerhedsclips. Den buede del af clipsen skal vende udad og nedad, hvorved 
den låser automatisk. 

4.5 JUMBO HOBBY Stillads skal altid opstilles på et fast og bæredygtigt underlag. Flytning må kun ske ved at skubbe 
stilladset i længderetningen. Stilladset må ikke hælde mere end 2° ved flytning, og flyttes kun ved normal ganghastig-
hed. Slag og stød bør undgås. 

4.6 Ved flytning af opstillet JUMBO HOBBY Stillads må der ikke befinde sig personer eller løse genstande på stilladset. 

4.7 Efter flytning skal hjulene straks bremses. For at undgå utilsigtet løbsk stillads, skal man før bemanding eller når 
opstillingsstedet forlades sikre, at alle stilladshjul er bremset. Før stilladset  benyttes, skal det sikres, at det er 
opbygget efter vejledningen. 

4.8 Pas på forhindringer i højden. Stilladset skal altid være min. 3 m fra strømførende el-kabler ! 

4.9 Der må ikke anbringes eller bruges løfteværktøjer/hejs på JUMBO HOBBY Stillads. 

4.10 Man må kun kravle op i stilladset på indersiden. Opgangslemmene skal altid være anbragt forskudt i forhold til 
hinanden og altid holdes lukket. Op- og nedstigning på platformen må ikke finde sted på anden vis end ad de dertil 
indrettede adgangsveje 

4.11 Personer, der arbejder på JUMBO HOBBY Stillads, må ikke læne sig udover sidegelænderet. 

4.12 Det er ikke tilladt at bruge stilladset som støtte for byggematerialer og - elementer. 

4.13 Der må ikke benyttes ekstra stiger, kasser e. lign. til at forøge rækkevidden. 

4.14 Det er ikke tilladt at springe ned på platformene eller at kaste noget ned på dem. 

4.15 Ætsende væsker og slag er ikke tilladt. 

4.16 Stilladset må ikke udsættes for længerevarende opbevaring ved under -20 ° C eller over +70° C. 

4.17 Hvis stilladset anvendes udendørs eller i åbne bygninger, må det ikke benyttes ved en vindstyrke over 12,5 m/
sek. men skal enten anbringes et beskyttet sted så det ikke vælter, eller evt. demonteres. Det samme gælder ved 
arbejdstids ophør 

4.18 Der må ikke monteres reklameskilte el. lign., der kan forøge vindlasten 

4.19 Vis altid et godt eksempel og gør det til en god vane at bruge personlige værnemidler (Hjelm, handsker, sikkerheds-
fodtøj og livliner) 

4.20 Montagevejledningen skal til enhver tid befinde sig ved stilladset. 

4.21 Hvis stilladset overlades til tredje person, skal montagevejledningen altid følge med.



PAKKE 5 - Støttebenssæt

Består af:
 
4 x Støtteben 250 cm

PAKKE 1 - Grundmodul

Består af:
 
1 x folderamme 6 steps, 72,5x165 cm
1 x platform m/lem 60x180 cm
4 x hjul m/bremse nylon, Ø12,5 cm

PAKKE 2 - Gelændersæt

Består af:
 
2 x Gelænderrammer 2 trin, 72,5x100 cm
2 x Dobbeltgelænder 180 cm

PAKKE 3 - Udbygningssæt

Består af:
 
2 x Rammer 7 trin, 72,5x196 cm
1 x Håndliste 180 cm
2 x Diagonaler 216 cm
1 x Fodlistesæt 60x180 cm

PAKKE 4 - Udbygningssæt

Består af
 
2 x Rammer 7 trin, 72,5x196 cm
2 x Dobbeltgelænder 180 cm
2 x Diagonaler 216 cm
1 x Platform m/lem 60x180 cm

5. PAKKe- oG MoDuLoverSIGT
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MontAGEVEjlEdninG PAKKE 1

6. GrunDMoDuL
Monter alle 4 hjul inden stilladset stilles op!

6.1 Montage af hjul

6.2.2 Derefter lægges dækket på i den ønskede højde. Husk at låse stormlåsene 
på krogene under dækket.

oBS: lås altid alle 4 hjul inden stilladset betrædes!
Hjulene låses ved at træde bremsen ned.

6.1.1 Stik den hvi-
de plastbøsning ind 
i det lodrette rør på 
stilladset

6.1.2 Bag hjulet sidder en bolt. 
Brug den medsendte umbraconøgle 
til at holde igen på bolten og drej så 
på det hvide plaststykke indtil du kan 
mærke hjulet fæstner sig i røret. 
Spænd efter med umbraconøglen.

Gentag for alle 4 hjul.

6.2 opstilling

6.2.1 Rejs stilladset op så det står på hjulene og træk rammerne fra hinanden så 
stilladset foldes ud. Ret foldedelen helt ud indtil knæklåsen låser. 



MontAGEVEjlEdninG

oBS: lås altid alle 4 hjul inden stilladset betrædes!
Hjulene låses ved at træde bremsen ned.

PAKKE 1 PAKKE 2

7.1 Montage af gelænder

7.1.1 Monter gelænderrammer på hver side af stilladset. Husk at sikre rammerne 
ved at skubbe clipsen ind gennem hullet i rammerne, indtil clipsen er låst.

7.1.2 Monter nu to dobbeltgelænder. Husk at montere gelænderne fra indersiden 
af de lodrette rør. Vær opmærksom på at låsetungerne i kløerne falder på plads

7.1.3 Nu kan dækket 
flyttes op til øverste 
trin på grundmodulet 
(trin 6 fra neden). 
Husk at sikre dækket 
med stormlåsene!

7. GrunDMoDuL MeD GeLænDer
Følg først vejledningen under punkt 6. GRUNDMODUL, frem til 6.2.2 
og fortsæt derefter med nedenstående. Ligger dækket på øverste trin, 
kan det være en fordel at flytte det er par trin ned og montere der fra.



MontAGEVEjlEdninG

oBS: lås altid alle 4 hjul inden stilladset betrædes!
Hjulene låses ved at træde bremsen ned.

PAKKE 1 PAKKE 2 PAKKE3 PAKKE 5

8. 3,61 M STILLADSTårn M/STøTTeBen
Følg først vejledningen fra punkt 6. GRUNDMODUL, frem til 6.2.2 
og fortsæt derefter med nedestående.

8.1 Montage af bundsektion

8.1.1 Sørg for dækket ligger på 
øverste trin & monter en håndliste 
på den lodrette søjle - lige over det 
nederste trin. 

Håndlisten skal sidde i modsatte 
side af den fastmonterede foldedel 
og sættes på det lodrette rør inde-
fra - lige over nederste trin. Check at 
låsetungerne er faldet på plads.

8.2 Montage af udbygning

8.2.1 Start med at montere 
en gelænderramme på top-
pen af hver 7-trins ramme. 
Husk at sikre rammerne med 
clipsene! 

8.2.2 Monter nu de 
samlede rammer på top-
pen af bundsektionen. 
Husk at sikre rammerne 
med clipsene! 

8.2.3 Når begge sider er 
monteret kan diagonaler 
sættes på. Husk diago-
nalerne skal placeres i 
hver sin side og på kryds!
Check at låsetungerne er 
faldet korrekt på plads.



8.3 Montage af støtteben

8.3.1 Støtteben monteres i henhold til diagram 8.3.1a - 8.3.1b. Læg koblingen på 
støttebenets afstiver omkring det lodrette rør på rammen - umiddelbart over det 4. 
trin.  Spænd koblingen godt til. Læg nu den øverste kobling på støttebenet omkring 
det lodrette rør på rammen og spænd den kun let. Tryk med den ene hånd let ned på 
selve støttebenet således støttebenets fod får god kontakt med underlaget. Spænd 
herefter koblingen helt til.

8.4 Montage af platform

8.4.1 Det anbefales at være to per-
soner til oplægning af dækket (alter-
nativt kan en stige benyttes). Hver 
person griber en ende af dækket og 
med dækket let på skrå træder man 
op indevendigt i stilladset og monte-
rer dækket på toppen af 7-trinsram-
men - umiddelbart under gelænder-
rammen. Husk at sikre dækket med 
stormlåsene!

8.5 Montage af gelænder

8.5.1 Kravl op på dækket og 
monter et dobbeltgelænder i 
hver side. De skal sættes på 
det lodrette rør på gelænder-
rammerne - indefra og ud. 
Husk at sikre dig at kløerne 
er forsvarligt sat omkring 
røret og at låsetungerne er på 
plads.

8.5.2 Monter nu fodsparket. 
Dette skal blot foldes ud og 
lægges på plads rundt om 
dækket.

8.3.1a: Fritstående

8.3.1b: Mod en væg



MontAGEVEjlEdninG PAKKE 1 PAKKE 2 PAKKE3 PAKKE 4 PAKKE 5

9. 5,57 M STILLADSTårn M/STøTTeBen
Følg først vejledningen fra punkt 6. GRUNDMODUL, frem til 8.1.1 
og fortsæt derefter med nedestående.

9.1 Montage af første udbygning

9.1.1 Monter de to 
7-trinsrammer i hver 
side. Husk at sikre dem 
med clipsene. 

9.3 Montage af anden udbygning

9.3.1 start med at montere gelænder-
rammer på toppen af de to 7-trins ram-
mer. Husk at sikre med clipsene. Monter 
derefter de samlede rammer. Husk at 
sikre med clipsene.

9.2 Montage af første platform (mellemetage)

9.2.1 Flyt nu det første dæk op på øver-
ste trin af udbygningen. Det anbefales at 
være to personer til oplægning af dækket 
(alternativt kan en stige benyttes). Hver 
person griber en ende af dækket og med 
dækket let på skrå træder man op indven-
digt i stilladset og monterer dækket. Husk 
at sikre dækket med stormlåsene!

oBS: lås altid alle 4 hjul inden stilladset be-
trædes! Hjulene låses ved at træde bremsen ned.

9.1.2 Monter derefter 
diagonaler. Husk at de 
ikke må sidde i samme 
side eller parallelt - mon-
ter derimod diagonalerne 
i hver sin side og på kryds. 
Husk at sikre dig låsetun-
gerne er faldet på plads!



9.4 Montage af anden platform

9.4.1 Løft platformen på plads 
på det øverste trin af 7-trinsram-
men. Husk at sikre platformen med 
stormlåsene.

9.5 Montage af gelænder

9.5.1 Kravl op på dækket og monter 
dobbeltgelænder - et på hver side. 
De skal sættes på det lodrette rør på 
gelænderrammerne - indefra og ud. 
Husk at sikre dig at kløerne er fors-
varligt sat omkring røret og at låse-
tungerne er på plads.

9.3.2 Monter som det 
næste dobbeltgelænder. 
Et på hver side - monte-
ret på den lodrette side 
indefra. De nederste 
kløer på hvert gelænder 
skal sidde umiddelbart 
over 2. trin fra platfor-
men.

9.3.3 Monter diagona-
ler. Husk diagonalerne 
skal placeres i hver sin 
side og på kryds!
Check at låsetungerne er 
faldet korrekt på plads.

9.5.2 Monter nu fodsparket på øver-
ste platform. Dette skal blot foldes ud 
og lægges på plads rundt om dækket.



10. DeMonTAGe

JUMBO HOBBY Stillads demonteres i modsat rækkefølge i forhold til opbygningen. 
Også ved demontage skal der i mellemetagen være monteret platform og rækværk 
for at udføre en sikker nedtagning. 

Ingen stilladsdele må på noget tidspunkt kastes ned. 

Hjul aflåses ved at vippe bremsen op. 

Under transport bør man undgå voldsomme stød, som kan forårsage deformationer 
af rørprofilen.

11. forHoLDSreGLer

JUMBO HOBBY Stillads må kun monteres og samles af personer over 18 år, og først 
når brugeren er blevet grundigt instrueret i brug.

JUMBO HOBBY Stillads må ikke anvendes til andet formål end 
stilladsarbejde.

JUMBO HOBBY Stillads må  belastes med max. 200 kg

Ved ståhøjder fra 2 m og opefter skal rækværk monteres. 
Der skal tillige træffes sikkerhedsforanstaltninger, hvor der er mindre ståhøjde, hvis 
der på grund af arbejdets art er særlig fare for nedstyrtning, eller hvis nedstyrtning 
på det omgivende underlag er forbundet med særlig fare.

Ved ståhøjder fra 2 m og opefter skal støtteben monteres 

• JUMBO HOBBY Stillads må kun opstilles på stabil og fast grund.
• Min. afstand til strømførende el-kabler: 3 m.
• Undgå montering af reklameskilte o.l. der kan forøge vindbe-

lastningen.
• Forøg ALDRIG rækkevidden ved brug af stiger e.l.
• Stilladset må aldrig bruges til at fortøjre eller støtte løse byg-

ningsdele.
• Undgå opstilling hvor personer eller dyr færdes. Eventuelle pas-

sager under stilladset skal afskærmes effektivt.
• Hold orden på stilladset, så risikoen for at tabe genstande undgås

Efterse jævnlig stilladset for evt. defekter. Komponenter med skader må ikke benyt-
tes. Opstilling og ibrugtagning må kun ske, når alle stilladsdelene er i forsvarlig stand. 

Livline/personforankring må IKKE fastgøres på JUMBO HOBBY Stillads.

JUMBO HOBBY Stillads må kun monteres med andet udstyr, der er godkendt af 
JUMBO Stillads A/S. Konstruktionsændringer er på eget ansvar.

Beskyt stormlås, sammenkoblingsklo og hjul imod slag og snavs.

!
MAX. 200 kg

Ved yderligere tekniske spørgsmål kontakt: 
JuMBo Stillads A/S, Stålvej 9-23, 6000 Kolding 
Tlf: 75 50 50 75 • Web: www.jumbo.as 

www.jumbo.as


