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Rullestillas 
Innehaver/Produsent 

Hultafors Group AB 
Telegatan 6, 571 22 Nässjö, Sverige 

Leverandør 

Hultafors Group Norge AS 

Produktnavn 

Trade scaffolding HS 680 

Produktbeskrivelse 

I henhold til side 2-3 i dette sertifikatet. Teknisk dokumentasjon i henhold til underlag til RISE, 
nr. P114831.  

Sertifisering 

RISE bekrefter at produktene som sertifikatet omfatter er kontrollert og er i samsvar med kravene i 
Arbeidstilsynets forskrift om konstruksjon, utforming og fremstilling av arbeidsutstyr og kjemikalier 
(produsentforskriften), utgave 22. des 2016 nr. 1837 § 4-1 til 4-4, RISEs sertifiseringsregler SPCR 064 og 
NS-EN 1004-1:2020. 

Evaluerte systemkonfigurasjoner  

Belastningsklasse 3 (2,0 kN/m²), med forutsetninger i henhold til produktbeskrivelsen. 

Merking 

Produktene skal merkes med varig og synlig merking f.eks. ved preging i henhold til nedenstående:  
På synlig sted i øyehøyde på vertikalrammen eller på annen egnet komponent på alle stillaser: Navnet på 
sertifikatutstederen: RISE-sertifisering, sertifikatnummer, produsentens navn eller registrerte 
varemerke, produksjonsår. Betegnelse i henhold til NS-EN 1004-1 , teksten: ”Les bruksanvisningen” eller 
tilsvarende symbol i henhold til EN ISO 7010.  Hver hovedkomponent, f.eks. ramme, plattform, 
beskyttelsesrekkverk, atkomstledd, skal merkes med: navn på sertifikatutsteder, sertifikatnummer, 
produsentens navn eller registrerte varemerke og produksjonsåret. 

Gyldighetstid 

Sertifikatet gjelder høyst til og med 2032-06-06. 

Annet 

RISE utfører en årlig inspeksjon av sertifiserte stillaskomponenter i henhold til avsnitt 5 i SPCR 064.  
 
 
 
 
Martin Tillander    
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Produktbeskrivelse for Trade scaffolding HS 680  

Utforming 
Trade scaffolding HS 680 rullestillas består av en brettbar vertikalramme i bunn, vertikalrammer for 
påbygging, horisontal- og diagonalstag og plattformer, rekkverkrammer, støtteben, fotlister og hjul. Som 
atkomstled brukes en hellende stige. Stillaset har bredde 0,67 m og lengde 1,5 m.  

Stillaset kan bygges med forskjellige kombinasjoner av høyde.  

Komponent Mål (mm) Artikkelnummer 

Ramme 2 tverrstag 750×678 868013 

Ramme 6 tverrstag, V 1500×678 868015 

Ramme 6 tverrstag, H 1500×678 868016 

Ramme 7 tverrstag 1750×678 868017 

Sammenkoblingsramme 1442×560 868018 

Hjul Ø125 868019 

Plattform 1400×600 868020 

Støtteben 2223 868022 

Diagonalstag 1597 868023 

Rekkverk 1561×546 868024 

Sparkelist, kortside 728×150 868026 

Sparkelist, langside 1550×150 868027 

Plattformstige 1824×453 868029 

Annet tilbehør: Låseklo 

 

Dimensjoner 

Komponent Dimensjoner (mm) Materiale 

Ramme  (2 tverrstag,  6 tverrstag,  

7 tverrstag) 

- Vertikalstag 

- Horisontalstag 

 

 

Ø50,8×1,6 

Ø40,7×1,7 

 

 
Aluminium 

Vikram 50×25×1,3 
30×12×1,3 

Aluminium 

Støtteben 43,4×33,4×1,6 Aluminium 

Diagonalstag 43,4×33,4×1,6 Aluminium 

Rekkverk 35×20×1,6 
43,4×33,4×1,6 

Aluminium 

Sparkelist 150×15 Plywood 
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Vilkår ved bruk 
 
1. Plattformhøyder fremgår av følgende tabell. 

 Plattformhøyde 
maks. (m) 

Støtteben 

 1,1 − 

 1,4 X 

 2,4 X 

 4,2 X 

 Støtteben plasseres i 45° vinkel mot kortsidens forlengelse. 
 
2. På arbeidsplanet skal det alltid finnes en plattform, 2-leddet rekkverk i form av dobbelte 

horisontalstag på langsider og enderekkverk på kortsider og fotlist. 2-leddet beskyttelsesrekkverk 
skal også finnes på alle andre plan. Beskyttelsesrekkverk skal ha en høyde på minst 1 m (≥ 950 mm).  

 
3. Bare ett (1) stillasplan må belastes. Maksimal utbredt last på stillasplan er 2,0 kN/m²  

(belastningsklasse 3). 
 
4. Atkomst til stillaset må bare skje fra innsiden.  
 
5. Stillaset må ikke brukes som atkomstledd til andre konstruksjoner. 
 
6. Diagonal- og horisontalstag må ikke brukes som stige. 
 
7. Stillasets hjul skal være låst unntatt når det flyttes. 
 
8. Det er forbudt å feste vindfangende gjenstand, f.eks. reklameskilter e.l på stillaset. 

 
9. Ved sertifiseringen er monteringsinstruks Manual HS 680 P3 2022-06-02 gransket. 

 

Monterings- og bruksveiledning 

Monterings- og bruksveiledningen på norsk skal følge med produktet ved omsetning. 
 

Bruk 

Stillaset er, uansett om det er forsynt med hjul eller ikke, bare beregnet på kortvarige arbeider.  
 

Anvendelse 

Sertifikatet gjelder for produkt med produsent i henhold til sertifikatet og med materiale, dimensjoner 
og utførelse som stemmer overens med det sertifiserte eksemplaret.  
 
Stillaset må ikke bygges med innblanding av komponenter fra annet stillas uten at særlig undersøkelse 
om bæreevnen er utført. 
 
Sertifikatet skal følge med produktet ved omsetning. 


