KONSTRUKTION & FUNKTION

Horisont byggtrappa
Samtliga steg är vridbart förbundna genom de fyra bärande sidostyckena.
För att stegen inte ska tippa framåt när man går uppför eller nedför trappan
finns en spärr som låser stegen. Vid hopfällning av trappan, eller om man vill
ändra dess lutning, måste man lossa på spärren.

Uppställning av trappa
Uppställning sker enklast om man har tillgång till en kran och ett par personer
(beroende av trapplängd, de kortare trapporna kan hanteras utan kran).
Uppställning av en hopfälld trappa sker enligt följande
(OBS! om underlaget är löst bör ett fast underlag anordnas så att spetsarna
inte riskerar att sjunka ner. Risk för fastfrysning vintertid):
1. Sätt med fördel dit räckena innan trappan är upställd. Sätt dit räckena på trappan
genom att föra ned stolparnas ändar i ”holkarna” i trappstegen.
2. Koppla kranvajern med en sling i övre delen av trappan runt ett trappsteg och
innanför räckena så att räckena och trappan inte pressas ihop. Se till att slingen
inte är lagd runt mitten av trappsteget för att undvika att trappsteget böjs.
3. Res upp den hopfällda trappan till det höjdplan den skall betjäna.
4. Passa in trappan så att överändens glidskydd kommer ca 50 mm ovanför bjälklaget.
5. Stig på det nedersta steget med en fot och skjut samtidigt räckena framåt varvid
trappan fälls ut. Om underlaget är vågrätt ställer samtliga steg själva in sig vågrätt.
6. Om trappan kräver förankring upptill, använd de tillbehör (valvfäste alt. rörfäste)
som tagits fram speciellt för detta ändamål.
7. Om understöttning av (speciellt längre) trappor behövs kan man med fördel
använda vårt Horisont Universalstöd.

Skarvning av trappor
Alla standardtrappor kan skarvas med varandra enligt följande:
1. Skruva först ur de fyra skarvbultarna i den övre trappans nedre del.
2. Skjut ihop de spetsade nederändarna på den övre trappans sidostycken (trapporna
måste vara lika mycket utfällda) i den nedre trappans skarvjärn och sidostycken.
3. Skruva ihop trapporna med skarvbultarna.
4. Sätt ihop räckena genom att först ta bort skarvbulten och pressa därefter det övre
räckets nederända över kroken på det nedre räcket. Skruva ihop räckena med
skarvbulten.
5. För att underlätta inställning av vinkeln kan man lossa på spärren på den övre
trappan så att den nedre spärren verkar för bägge trapporna. Kom dock ihåg att
skruva åt den lossade spärren (så att den ”leker” mot sidostycket) efter isärtagning.

