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Hantverkarställning Quickup 
Innehavare/Leverantör/Tillverkare 

Solideq AS 
Rypevegen 2, 2406 Elverum, Norge 

Produktnamn 

Hantverkarställning Quickup 

Produktbeskrivning 

Enligt sidorna 2-3 i detta typkontrollintyg. Teknisk dokumentation enligt underlag till RISE, nr P109224. 

Certifikat 

RISE intygar att produkt enligt detta certifikat uppfyller kraven i Arbetsmiljöverkets författningssamling 
AFS 2013:4 Ställningar, 10 § (RISE certifieringsregler SPCR 064) och SS-EN 1004:2005. 

Utvärderade systemkonfigurationer  

Lastklass 3 (2,0 kN/m²), med förutsättningar enligt produktbeskrivningen. 

Märkning 

Samtliga huvudkomponenter ska vara försedda med varaktig märkning med kod enligt enligt SQ-RRM 
som motsvarar Solideq Quickup (SQ) samt tillverkningsår (RR) och månad (M) i enlighet med beskrivning 
i tillhörande manual. Produkterna kan också förses med RISE typkontrollmärke (exempel se nedan). På 
bottenramen i ögonhöjd ska framgå typkontrollintygets nummer samt RISE typkontrollmärke.  

Giltighetstid 

Typkontrollintyget gäller längst till och med 2032-01-20. 

Övrigt 

RISE utför årlig kontroll av typkontrollerade ställningskomponenter enligt avsnitt 5 i SPCR 064. Detta är 
första utgåvan av detta typkontrollintyg. 
 
 
 

 

Martin Tillander     
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Produktbeskrivning för Hantverkarställning Quickup   

Utformning 
Quickup hantverkarställning består av en vertikalram vilken sammanhålls med plattform och 
horisontalstag (räcke) samt gavelräckesram. Tillträde till plattformen sker från insidan via gavelramen. 
Maximal plattformshöjd är 2,0 m. 

Ingående komponenter enligt tabellen nedan. 

Komponent Dimensioner (mm) Artikelnummer 

Plattform 180cm aluminium/ -

komposit med lucka 

1786×610 FOLD-PLF 

Hopvikbar grundsektion 1786×690×1700 FOLD-RAM 

Enkelräcke 180cm aluminium 1786 FOLD-RV 

Gavelräckesram 100cm 690×1050 FOLD-1M 

Övriga tillbehör: Låsbygel 

Dimensioner 

Komponent Dimensioner (mm) Material 

Hopvikbar grundsektion  Aluminium 

 - Vertikal Ø50×2  
 - Horisontal Ø50/49 × 2,6/2,1  
 - Vikram Ø40×1,2  
 - U-profil 43×47×3  

Enkelräcke Ø50,7×2,6 Aluminium 

Gavelräckesram - Vertikal 
 - Horisontal 

Ø50×2 
Ø50/49 × 2,6/2,1 

Aluminium 

Plattformsprofiler 77,8×33×1,9 
50×45×3 
40×20×3 

Aluminium 

Villkor vid användning 
1. Maximal plattformshöjd för Quickup hantverkarställning är 2,0 m. 

 
2. Endast arbete som inte medför större horisontella krafter än 100 N, får utföras från ställningen.  
 
3. Ställningen är inte dimensionerad för vindlast.  
 
4. Tillträde till ställningen får endast ske från insidan via stegramen.  
 
5. Ställningen får ej användas som tillträdesled till andra konstruktioner. 
 
6. Diagonal- och horisontalstag får ej användas som stege. 
 
7. Ställningens hjul ska vara låsta utom då den flyttas. 
 
8. Det är förbjudet att fästa vindfångande föremål, såsom reklamskyltar eller dyl. på ställningen. 
 
9. Vid typkontrollen har monteringsinstruktion 2021-01 på svenska granskats. 
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Monteringsinstruktion 
Monteringsinstruktion ska medfölja ställningen då den avlämnas till användaren.  

Användning 
Ställningen är, oavsett om den försetts med hjul eller inte, endast avsedd för kortvariga arbeten.  

Tillämpning 
Typkontrollintyget gäller för ställningar med tillverkare enligt typkontrollintyget och vilkas material, 
dimensioner och utförande överensstämmer med det typkontrollerade exemplaret.  
 
Ställningen får inte byggas med inblandning av komponenter från annan ställning utan att särskild 
utredning om bärförmågan har gjorts. 
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