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Scando uppfyller RS-Gruppens säkerhetsstandard

I februari 2011 införde RS-Gruppen (bestående av NCC, Veidekke, Svevia, Skanska, 
Peab, JM) sin nya säkerhetsstandard Bra arbetsmiljöval på alla sina byggarbets-
platser. Märkningen syftar till att minska antalet fallolyckor genom att säkerställa  
att bara professionella, säkra stegar och bockar som lever upp till kraven används.

Det är ett initiativ som Scando välkomnar. Sedan starten har vårt mål varit att till verka 
marknadens bästa och säkraste stegar för alla ändamål och höjder. För att påvisa 
vilka av våra produkter som uppfyller kraven för bra arbets miljöval förser vi därför alla 
våra godkända stegar och bockar med den gröna märkningen här till höger.
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< 0,5 m plattformshöjd. Bock tillåten.

– Maxhöjd två steg inkl. ståplan.
– Minimimått på ståplan ska vara (b x d) 600 x 300 mm.
–  Bocken ska ha lika många steg på båda sidor om den  

inte har bygel.
– Höjd mellan steg max 300 mm.
– Stegdjup minst 500 mm.

< 1,25 m plattformshöjd.  
Trappstege/Arbetsplattform.

– ”Stoppanvisning” på minst tre sidor t ex. med bygel.
– Minimimått på ståplan ska vara (b x d) 300 x 250 mm.
– Höjd mellan steg max 300 mm.
– Stegdjup minst 500 mm.

> 1,25 m < 2 m plattformshöjd.  
Trappstege/Arbetsplattform.

– Räcke på minst tre sidor.
– Minimimått på ståplan ska vara (b x d) 400 x 400 mm.
– Höjd mellan steg max 300 mm.
– Stegdjup minst 500 mm.

> 2,0 m plattformshöjd.  
Mobil plattfomsstege/plattformsstege/arbetsplattform.
– Skydd på fyra sidor.
– Minimimått på plattform ska vara (b x d) 400 x 400 mm.
– Höjd mellan steg max 300 mm.
– Stegdjup minst 500 mm.
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Nivå 1 0 – 0,5 m plattformshöjd. Bock tillåten.
– Maxhöjd 500 mm.
– Minimimått på ståplan ska vara (b x d) 600 x 300 mm.
– Bocken ska ha lika många steg på båda sidor om den inte har en bygel.
– Höjd mellan steg max 300 mm.

Arbetsbock Pro Classic XL
Dubbelsidig, topplatta 650 x 300 mm.

– Scandoinfästning av fotsteg och topplatta med stegsidorna, 
fri från skruvar och nitar.

– Mycket vridstyv, tack vare topplattans integrerade  
längsgående gångjärn.

– Kraftiga viklänkar i alumninium.
– Det unika trappsteget är 80 mm djupt, utformat med 

förlängd framkant för bästa ergonomi.
– Stegen kan kompletteras med en mängd tillbehör.

Tekniska data
Art nr 210051
Höjd till plattform m 0,45
Antal steg 2
Transportlängd cm 54
Nedre bredd cm 70
Vikt kg ca 5,8
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Nivå 2 0 – 1,25 m plattformshöjd. Trappstege/arbetsplattform.
– Fallskydd på minst tre sidor t ex med bygel.
– Minimimått på ståplan ska vara (b x d) 300 x 250 mm.
– Höjd mellan steg max 300 mm.

Yrkestrappstege Scando Pro Classic
Trappstege med plattform och verktygslåda.

– Scandoinfästning av fotsteg och topplatta med stegsidorna, fri från skruvar och nitar.
– Mycket vridstyv, tack vare topplattans integrerade längsgående gångjärn.
– Kraftiga viklänkar i alumninium.
– Det unika trappsteget är 80 mm djupt, utformat med förlängd framkant för bästa ergonomi.
– Plattformen är 300 x 250 mm.
– Stegen kan kompletteras med en mängd tillbehör.

Trappa med plattform och räcke Proff, aluminium
Rullbar arbetsplattform, TMR.

– Stabil och säker att arbeta från.
– Räfflade och halksäkra 80 mm breda fotsteg.
– Räfflad och halksäker plattform med kantlist.
– Plattformen är 500 x 600 mm.
– Levereras hopfälld.

 Tekniska data
Art nr 230121
Höjd till plattform m 1,2
Bredd framtill mm 580
Bredd baktill mm 850
Antal steg 5
Transportlängd m 2,3
Vikt kg 26,0

Trappa med plattform och räcke Solid, stål
Rullbar arbetsplattform. För dig som behöver stå stadigt på högre höjder.

Tekniska data
Art nr 231012
Höjd m 1,2
Basbredd m 1,2
Arbetshöjd m 3,2
Antal steg 6
Vikt kg 32

En stabil lättflyttad arbetsplattform som ger 
dig en säker arbetsplats även när du behöver 
stå stadigt lite högre upp. Passar bra för dig 
som utför tillfälliga montagearbeten, målar 
eller arbetar på lager.

– Stommen är tillverkad i stål som elförzinkats 
för att få korrosionsskydd och bli extra stabil. 
Monteras ihop med 4 st bultar.

– Plattformen i aluminium på 500 x 600 mm  
är halkskyddad och försedd med räcken för 
att ge dig en säker ståplats.

– Räckena är tillverkade i stål som elförzinkats 
för att få korrosionsskydd. H=1100 mm.

– De räfflade halksäkra fotstegen är  
480 x 110 mm och tillverkade i aluminium.

– För att du enkelt ska kunna flytta plattformen 
finns två hjul monterade på den bakre delen. 
Hjuldiameter 100 mm.

Tekniska data
Art nr 200051 200071 200101 200121
Höjd till plattform m 0,45* 0,7 0,95 1,2
Antal steg inkl plattform 2 3 4 5
Transportlängd m 1,16 1,48 1,75 2,03
Nedre bredd mm 450 480 520 550
Vikt kg ca 5,0 6,0 7,0 8,5

Bredd i toppen 320 mm. Höjd från arbetsplattform till verktygshylla 600 mm utom *200051 som är 550 mm.

300 mm
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Trappa med plattform och räcke Solid, stål
Rullbar arbetsplattform. För dig som behöver stå stadigt på högre höjder.

En stabil lättflyttad arbetsplattform som ger dig en säker arbetsplats även när du behöver 
stå stadigt lite högre upp. Passar bra för dig som utför tillfälliga montagearbeten, målar eller 
arbetar på lager.
– Stommen är tillverkad i stål som elförzinkats för att få korrosionsskydd och bli extra stabil. 

Monteras ihop med 4 st bultar.
– Plattformen i aluminium på 500 x 600 mm är halkskyddad och försedd med räcken för att 

ge dig en säker ståplats.
– Räckena är tillverkade i stål som elförzinkats för att få korrosionsskydd. H=1100 mm.
– De räfflade halksäkra fotstegen är 480 x 110 mm och tillverkade i aluminium.
– För att du enkelt ska kunna flytta plattformen finns två hjul monterade på den bakre delen. 

Hjuldiameter 100 mm.

Nivå 3 > 1,25 m < 2,0 m plattformshöjd. Trappstege/arbetsplattform.
– Fallskydd på minst tre sidor.
– Minimått på ståplan ska vara (b x d) 400 x 400 mm.
– Höjd mellan steg max 300 mm.

Trappa med plattform  
och räcke Proff, aluminium
Rullbar arbetsplattform, TMR.

– Stabil och säker att arbeta från.
– Räfflade och halksäkra 80 mm breda fotsteg.
– Räfflad och halksäker plattform med kantlist.
– Plattformen är 500 x 600 mm.
– Levereras hopfälld.

 
Tekniska data
Art nr 230161
Höjd till plattform m 1,6
Bredd framtill mm 580
Bredd baktill mm 850
Antal steg 7
Transportlängd m 2,8
Vikt kg 32,0

Tekniska data
Art nr 231016 231018
Höjd m 1,6 1,8
Basbredd m 1,4 1,5
Arbetshöjd m 3,6 3,8
Antal steg 8 9
Vikt kg 36 39

400 mm
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Nivå 4 > 2,0 m plattformshöjd.  
Mobil plattfomsstege/plattformsstege/arbetsplattform.
– Fallskydd på fyra sidor.
– Minimimått på plattform ska vara (b x d) 400 x 400 mm.
– Höjd mellan steg max 300 mm.

Trappa med plattform och räcke Solid, stål
Rullbar arbetsplattform. För dig som behöver stå stadigt på högre höjder.

En stabil lättflyttad arbetsplattform som ger dig en säker arbetsplats även när du behöver 
stå stadigt lite högre upp. Passar bra för dig som utför tillfälliga montagearbeten, målar eller 
arbetar på lager.
– Stommen är tillverkad i stål som elförzinkats för att få korrosionsskydd och bli extra stabil. 

Monteras ihop med 4 st bultar.
– Plattformen i aluminium på 500 x 600 mm är halkskyddad och försedd med räcken för att 

ge dig en säker ståplats.
– Räckena är tillverkade i stål som elförzinkats för att få korrosionsskydd. H=1100 mm.
– De räfflade halksäkra fotstegen är 480 x 110 mm och tillverkade i aluminium.
– För att du enkelt ska kunna flytta plattformen finns två hjul monterade på den bakre delen. 

Hjuldiameter 100 mm.

Trappa med plattform och räcke  
Proff, aluminium
Rullbar arbetsplattform, TMR.

– Stabil och säker att arbeta från.
– Räfflade och halksäkra 80 mm breda fotsteg.
– Räfflad och halksäker plattform med kantlist.
– Plattformen är 500 x 600 mm.
– Levereras hopfälld.

 
Tekniska data
Art nr 230211 230251 230301
Höjd till plattform m 2,1 2,5 3,0
Bredd framtill mm 580 580 580
Bredd baktill mm 850 1100 1100
Antal steg 9 11 13
Transportlängd m 3,3 3,8 4,3
Vikt kg 38,0 44,0 53,0

Tekniska data
Art nr 231020 231024 231030
Höjd m 2,0 2,4 3,0
Basbredd m 1,6 1,8 2,25
Arbetshöjd m 4,0 4,4 5,0
Antal steg 10 12 15
Vikt kg 42 56 67

400 mm
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Säkerhetssele
Komplett med lina och glidskydd.

Justerbar sele med stödbälte. Tre infästningspunkter. Ergonomisk vaddering för bekväm 
passform. Tillverkad i polyamid med snabbspännen i aluminium. Sele och stödbälte uppfyller 
kraven enligt EN361:2002 och EN358:1999.

Räcke till pall och bock

– Passar till Pro Classic arbetspallar, bock, enkeltrapp och dubbeltrapp.
– Höjd till plattform, max 660 mm.
– Fyra fästen per räcke ingår.

Övriga säkerhetsprodukter

Tekniska data
Art nr 
709901 Fallskyddssele
709909 Förvaringsväska – röd
709900 Fallskyddssele inkl. förvaringsväska
709903 Rep 10 m med automatiskt glidlås
709904 Block 2,5 m
709910 Fallskyddssele + väska + 10m rep med glidlås
709920 Fallskyddssele + väska + block 2,5 m

Tekniska data
Art nr Bredd nederst mm
300709 355
300711 405
300713 540
300715 650

Tekniska data
Art nr 160652 160653 160654
Höjd till plattform m 0,45 0,7 0,95
Antal steg 2 3 4
Transportlängd mm 540 810 1080
Nedre bredd mm 700 740 770
Vikt kg ca 5,8 7,5 9,4 

Arbetsbock Solid komplett med räcke

En stabil och säker arbetsbock med räcke. Räcket ger extra stöd när du arbetar och minskar 
dessutom fallrisken betydligt. 
– Scandoinfästning av fotsteg och topplatta med stegsidorna, fri från skruvar och nitar.
– Mycket vridstyv tack vare topplattans integrerade längs gående gångjärn.
– Kraftiga viklänkar i stål.
– Det unika trappsteget är 80 mm djupt, utformat med förlängd framkant för bästa ergonomi.
– Stegen kan kompletteras med en mängd tillbehör.
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Daniel Wahlund
Distriktschef region norr och mellansverige
Telefon: 021-10 37 05
daniel.wahlund@scando.se 

Cecilia Thelin
Distriktschef region öst/väst
Telefon: 021-10 37 02
cecilia.thelin@scando.se

Sabina Johansson
Innesälj
Telefon: 021-10 37 03
sabina.johansson@scando.se

Scando AB | Lancashirevägen 5c | 730 60 Ramnäs | Tel  021-10 37 00 | Fax  021-10 37 10 | www.scando.se

Våra broschyrer gör det enkelt att hitta den produkt du söker. Vi har redskapen som ger en säkrare arbetsmiljö 
och fritid. Scando tillhandahåller följande broschyrer:

– Produktkatalog
– Rullställningar i aluminium
– Utfällbar räddningsstege
– Bra arbetsmiljöval

Vill du ha en broschyr? Fråga din återförsäljare, ring oss på tel. 021-10 37 00 eller gå in på www.scando.se

Säljdistrikt

Här tillverkar vi våra produkter!


