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HAKIs produktansvar og monteringsveiledninger gjelder bare for konstruksjoner som         
inneholder komponenter produsert og levert av HAKI.

Typegodkjenningen gjelder for stillaser med materiell, dimensjoner og utførelse som 
overensstemmer med gransket underlag.

HAKIs ulike systemer tillates ikke bygget med innblanding av komponenter eller sammen-
kobles med konstruksjon av annat fabrikat enn HAKI. I slike tilfeller skal en særskilt beregning 
utføres. Normal komplettering med stillasrør og koblinger er dog ingen hindring. 

Sammenblanding av forskjellige leverandørers produkter kan medføre frafall av forsikring.

HAKI forbeholder seg retten til løpende tekniske endringer.

Siste versjoner av HAKI monteringsveiledninger kan lastes ned fra vår hjemmeside,                  
www.HAKI.no.

For konstruksjoner som ikke omfattes av denne monteringsveiledning, kontakt HAKIs            
tekniske avdeling.

Horisontaler og diagonaler merkes med modulmål (cc mål spirer) og en fargekode. Merking-
en er et utmerket hjelpemiddel ved montering og håndtering av stillasmateriellet.

1000 N = 1 kN ~ 100 kg   

10 N ~ 1 kg

Alle mål i mm

Ettertrykk av tekst og bilder/illustrasjoner er ikke tillatt uten HAKIs tillatelse.

Viktig informasjon

HAKI fargekoder

Faktarute
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Monteringsveiledning HAKI Rørkoblinger, 
kobling fast RA 48x48 og kobling vridbar SW 48x48

Bruk:

1. Med de ovennevnte verdiene er koblingene kun beregnet for bruk i stålrør med en dia-
meter på 48,3 mm, en veggtykkelse på minst 3,2 mm og en flytegrense på minst 235 N/
mm², (alternativt en veggtykkelse på minst 2,7 mm og en flytegrense på minst 315 N/mm²).
Koblingene er også beregnet for bruk i aluminiumsrør med en diameter på 48,3 mm, vegg-
tykkelse på minst 4,0 mm og en flytegrense på minst 195 N/mm².

2. For spesifiserte verdier for kapasitet og stivhet, se SS-EN 74-1. Merk at verdiene i henhold til 
SS-EN 74-1 er karakteristiske verdier, og for å oppnå tillatte verdier må de deles med 1,65.

3. Koblingene skal strammes med et tiltrekkingsmoment på 50 Nm.

4. Skruene til koblingene må holdes smurte slik at den indre friksjonen ikke blir for stor.

5. Skadede koblinger må ikke brukes.

Dersom konfigurasjonen BB etter SS-EN 74-1 skal benyttes, må koblingene være identiske.

FORUTSETNINGER

Typegodkjenning og vurdering gjøres av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
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BESKRIVELSE

Kobling fast RA 48x48 art. nr. 2048010

Koblingsdelene er varmgalvaniserte med en gjennomsnittlig tykkelse på 50µm. T-bolter og 
muttere er gulkromaterte med et kromatlag med gjennomsnittlig tykkelse på 15 µm. 

M14 gjenger brukes til T-bolter og muttere; 22 mm nøkkelvidde. 

Typegodkjent i henhold til EN 74-1: 2005. Kobling fast (RA) Klasse B.
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BESKRIVELSE

Kobling vridbar SW 48x48 art. nr. 2048011

Koblingsdelene er varmgalvaniserte med en gjennomsnittlig tykkelse på 50µm. T-bolter og 
muttere er gulkromaterte med et kromatlag med gjennomsnittlig tykkelse på 15 µm. 

M14 gjenger brukes til T-bolter og muttere; 22 mm nøkkelvidde. 

Typegodkjent iht EN 74-1: 2005. Kobling variabel (SW) Klasse B.
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Eksempler på bruk:

 Fagverksbjelke i spire        Veggforankring

Koblingstype Art. nr. Tillatt vertikal belastning ved 
bruk for innfesting av for ek-
sempel fagverksbjelke, spire 
eller lignende. [kN / kobling]

Tillatt belastning ved bruk 
for innfesting av for eksempel 
veggforankring, hvor det kan 
oppstå trekk eller trykk i rør. 
[kN / kobling]

Kobling fast RA 
48x48

2048010 12 8

Kobling variabel
SW 48x48

2048011 7 5

Tillatte belastninger

BELASTNINGSFORUTSETNINGER
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   Sjekkliste for stillaskontroll

1. Underlaget kontrolleres med hensyn til belastning

2. Avstand til vegg eller lignende så kort som mulig

3. Stillas justeres vannrett og loddrett

4. Komponenter riktig montert og låst

5. Riktig utført stagning

6. Forankring med riktig antall og plassering

7. Innplanking riktig utført

8. Innplanking låst

9. Rekkverk med fotlist ved fallhøyde to meter eller mer

10. Lett tilgang til stillaset

11. Stillas utført i riktig lastklass
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