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Viktig information
HAKIs produktansvar och monteringsinstruktioner gäller endast för ställningar som
enbart innehåller komponenter tillverkade och levererade av HAKI.
HAKIs typkontrollintyg gäller endast för ställningar med vilkas material, dimensioner
och utförande överensstämmer med det granskade underlaget.
HAKIs systemställningar får inte byggas med inblandning av komponenter eller
sammankopplas med ställning av annat fabrikat än HAKI utan att en särskild
utredning om bärförmågan har gjorts. Normal komplettering av ställning med
ställningsrör och godkända kopplingar möter dock inga hinder.
Att blanda komponenter från olika leverantörer kan göra försäkringsskyddet ogiltigt.
HAKI förbehåller sig rätten till löpande tekniska förändringar.
Monteringsinstruktion skall medfölja ställningen då den avlämnas till användaren.
De senaste versionerna av HAKI monteringsinstruktioner kan laddas ner från HAKIs
hemsida, www.HAKI.se.
För ställningskonstruktioner som ej omfattas av denna monteringsinstruktion,
kontakta HAKIs tekniska avdelning.
Krav för att uppföra, använda och nedmontera ställning finner man i AFS 1990:12
ersatt av AFS 2013:4.

HAKI färgkoder
Horisontaler och diagonaler märks med modulmått (cc mått spiror) och en
färgkod. Märkningen är ett utmärkt hjälpmedel vid montering och hantering av
ställningsmaterialet.
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Faktaruta
1000 N = 1 kN ~ 100 kg
10 N ~ 1 kg
Alla mått i mm
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Eftertryck av text och bilder/illustrationer får inte ske utan HAKIs medgivande.
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Produkthandbok HAKI Rörkopplingar, koppling fast RA 48x48 och
koppling variabel SW 48x48.
Typgranskning och bedömning är gjord av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
Användning
1. Kopplingarna är med ovanstående värden endast avsedda att användas till stålrör
med diametern 48,3 mm, godstjockleken minst 3,2 mm och sträckgränsen minst
235 N/mm², alternativt godstjockleken minst 2,7 mm och sträckgränsen minst
315 N/mm²; eller aluminiumrör med diametern 48,3 mm, godstjockleken minst
4,0 mm och sträckgränsen minst 195 N/mm².
2. Ytterligare kapacitetsvärden samt styvhetsvärden kan erhållas från SS-EN 74-1.
Värdena enligt SS-EN 74-1 är karakteristiska värden och för att erhålla tillåtna värden
måste de divideras med 1,65.
3. Kopplingarna ska dras åt med ett åtdragningsmoment av 50 Nm.
4. Kopplingarnas skruvar ska hållas insmorda så att inte den inre friktionen blir för stor.
5. Skadade kopplingar får inte användas.
Ifall konfigurationen BB enligt SS-EN 74-1 ska användas, ska kopplingarna vara
identiska.
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BESKRIVNING

Koppling fast RA 48x48 art. nr. 2048010

Kopplingsdelarna är varmförzinkade med en medeltjocklek på 50µm. T-skruv och mutter
gulkromaterade med en medeltjocklek på 15 µm.
M14 gänga i T-skruv och mutter. 22 mm nyckelvidd.
Typgodkänd enl. EN 74-1:2005. Rätvinklig koppling (RA) Klass B.
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BESKRIVNING

Koppling variabel SW 48x48 art. nr. 2048011

Kopplingsdelarna är varmförzinkade med en medeltjocklek på 50µm. T-skruv och mutter
gulkromaterade med en medeltjocklek på 15 µm.
M14 gänga i T-skruv och mutter. 22 mm nyckelvidd.
Typgodkänd enl. EN 74-1:2005. Vridbar koppling (SW) Klass B.
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Tillåtna belastningar
Kopplingstyp

Art. nr.

Tillåten vertikal belastning
vid användning för fastsättande av exempelvis
fackverksbalk, spira eller
dylikt. [kN/koppling]

Tillåten belastning vid användning för fastsättande av
exempelvis väggförankring,
där drag eller tryck kan uppkomma i rör. [kN/koppling]

Koppling fast RA
48x48

2048010

12

8

Koppling variabel
SW 48x48

2048011

7
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Exempel på användning.

Fackverksbalk i spira			Väggförankringar
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Checklista för ställningskontroll
1. Plan för uppförande, användning och nedmontering av
ställning ifylld. Blankett finns på www.HAKI.se.
2. Underlaget kontrollerat med hänsyn till bärighet
3. Avstånd till vägg e.d. så litet som möjligt
4. Ställningen avvägd vågrät och lodrät
5. Komponenter rätt monterade och låsta
6. Stagning rätt utförd
7. Förankring med rätt antal och placering
8. Inplankning rätt utförd
9. Skyddsräcke med fotlist vid fallhöjd två meter eller mer
10. Lämplig tillträdesled till ställningen
11. Ställningen utförd i rätt lastklass
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12. Uppgifter om ställningen ifyllda och anslagna. Blankett
finns på www.HAKI.se.

