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Általános
rendelkezések
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A PIONART - PUM modell keretes állvány szerelésére és használatára vonatkozó általános rendelkezések, valamint az ezekre
vonatkozó biztonsági szabályok a következő dokumentumok alapján lettek kidolgozva:
• PN-M-47900-1: 1996 – Rögzített fém munkaállványok. Meghatározások, felosztásuk és fő paramétereik;
• PN-M-47900-2: 1996 – Rögzített fém munkaállványok. Moduláris csőállványok;
• PN-M-47900-3: 1996 – Rögzített fém munkaállványok. Keretes állványok;
• PN-EN 12810-1:2010 – Homlokzati állványok előre gyártott elemekből. 1. rész: Termékelőírások;
• PN-EN 12810-2:2010 – Homlokzati állványok előre gyártott elemekből. 2. rész: Részletes számítási módszerek a szerkezet kialakítására;
• PN-EN 12811-1:2007 – Építési segédszerkezetek. 1. rész: Állványok. Teljesítménykövetelmények és általános kialakítás;
• PN-EN 12811-2:2008 – Építési segédszerkezetek. 2. rész: Anyagtájékoztató;
• PN-EN 74-1:2006 – Csatlakozások, központosító csapok és talplemezek munka- és zsaluzóállványokhoz. 1. rész: Csatlakozások
csövekhez. Követelmények és vizsgálati eljárások (ered.);
• Állami közlöny 47. sz. / 2003. 401. tétel - Az Infrastruktúráért felelős Miniszter rendelete az építőipari munkák biztonságáról és
egészségvédelméről;
• Állami közlöny 178. sz. / 2003. 1745. tétel - A Gazdaságügyi, Szociális és Munkaügyi Miniszter rendelete, mely módosítja a
munkavállalók által a munkájuk során használt munkaeszközök biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményeiről szóló
rendeletet;
• K / 0812-72/1/08 – A termékek értékelési kritériumai biztonsági szempontból. Fix álló munkaállvány rendszerek. Varsói Építőipari
és Bányászati Mechanizációs Intézet.
Minden dolgozó a PIONART - PUM modell keretes állvány szerelésének, használatának vagy bontásának megkezdése előtt
köteles megismerni a jelen kezelési és karbantartási útmutató tartalmát (a továbbiakban DTR). Minden munkálatot a jelen kezelési
és karbantartási útmutatóban szereplő irányelvek szerint kell elvégezni - vagy, amennyiben nem lettek meghatározva ebben a
dokumentumban - a fent felsorolt dokumentumok szerint.
A termék gyártója, valamint a PIONART - PUM modell keretes állvány kezelési és karbantartási útmutatójának tulajdonosa a
PIONART cég.
A PIONART - PUM modell állvány szereléséhez kizárólag eredeti, a rendszer részét képező elemeket szabad használni. A
PIONART - PUM modell állvány az IMBiGS által kiadott B/02/004/12 sz. biztonsági tanúsítvánnyal rendelkezik.
A rendszerhez nem tartozó elemek használata és a PIONART - PUM modell állvány elemeivel történő keverése egy szerkezeten
belül azt eredményezi, hogy a jelen kezelési és karbantartási útmutató nem vonatkozik az állványra, az IMBiGS által kiadott
tanúsítvány pedig érvényét veszti.
A PIONART - PUM modell állvány elemeinek keverése más rendszerek elemeivel egy szerkezeten belül felmenti a gyártót és a
forgalmazót bárminemű felelősség alól a 2003. december 12-i, a termékek általános biztonságáról szóló jogszabály rendelkezései
szerint (Állami Közlöny 229. sz., 2275. tétel).
A statikai számítások elvégzéséhez szükséges PIONART - PUM modell állványelemek szerkezeti dokumentációja elérhető a
gyártónál.
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Az állványrendszer
műszaki leírása
1. AZ ÁLLVÁNYRENDSZER MŰSZAKI LEÍRÁSA
1.1. AZ ÁLLVÁNY ALKALMAZÁSI TERÜLETEI
A PIONART - PUM modell - keretes állványrendszer (a PN-47900-1:1996 szabvány meghatározása szerint olyan állvány, amely
sík keretszerkezetre támaszkodik és előgyártott elemekből áll, amelyben a szerkezeti rács minden méretét - vagy legalább azok
egy részét az elemekhez szorosan kapcsolódó részek egyértelműen meghatározzák) a következő munkák végzésénél nyújtanak
megoldást:
• falvakolás és festés;
• épületek hőszigetelésének felhelyezése;
• ablakok tisztítása;
• homlokzatfelújítás, -karbantartás és - díszítés;
• épületek és építmények téglafalazása;
• ipari berendezések szerelése;
• acélszerkezetek tisztítása és korrózióvédelme.
Tekintettel a járófelület maximális megengedett terhelésére, amely 2 kN/m 2 (3. névleges csoport a PN-M-47900:1:1996 szabvány
szerint, 3. terhelési osztály a PN-EN 12811:1:2007 szabvány szerint), a munkálatok során tilos az állványszerkezeten építőanyagot
tárolni, kivéve azokat, melyek azonnal felhasználásra kerülnek.

1.2. AZ ÁLLVÁNY MŰSZAKI JELLEMZŐI
PIONART - PUM MODELL - keretes állvány műszaki adatai:
• maximális magasság (további statikai számítások nélkül) - 60,2 m (burkolat nélkül) vagy 40,2 m (hálóval);
• mezők alapvető hossza: 2,0 m, 2,5 m vagy 3,0 m;
• hossz - tetszőleges, 0,7 m; 1,1 m; 1,5 m; 2,0 m; 2,5 m vagy 3,0 m hosszúságú mezők összeépítésével;
• szélesség: 0,74 m;
• keretmagasság: 2,0 m;
• a járófelület maximális teherbírása: 2 kN /m 2;
• zárt vagy részben nyitott (olyan homlokzatokhoz, amelyeken az egyenletesen elhelyezkedő nyílások nem haladják meg a teljes
falfelület 60%-át) homlokzatokhoz építhető;
• lehetőség vagy keskeny (0,36 m) és széles (0,73 m) járólap szélesítő konzolok használatára;
• az állványtengely függőleges tengelye eltolható;
• az állvány hálóval vagy ponyvával burkolható;
• anyagmozgató szerkezetek használata max. 150 kg teherbírásig;
• a rácsos tartók alkalmazása lehetővé teszi az akadályok kikerülését és átjárók létesítését;
• az acélelemek tüzihorganyzással védettek korrózió ellen;
• a fa elemek impregnációs védelemmel
rendelkeznek. Az állványelemek a következő
felirattal vannak jelölve:

PUM / XX
ahol XX - a gyártási év két utolsó számjegye.
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Szerelési alapelvek
2. SZERELÉSI ALAPELVEK
Az állvány felépítését és bontását kizárólag a törvényileg szükséges jogosultságokkal rendelkező személyek végezhetik, az arra
jogosult személy vezetésével. A jelen útmutatóban leírt jellemző kialakítású állványok szerelését a kezelési és karbantartási
útmutatónak és a szerelési tervnek (szerelési rajzok, a szerelt szerkezet vázlata a kikötési és merevítési pontok megjelölésével)
megfelelően kell elvégezni. A jellemzőtől eltérő kivitelezésű szerkezetek esetén a szerelést a kezelési és karbantartási
útmutatónak, valamint az épített szerkezet vonatkozásában speciálisan elkészített terv szerint kell elvégezni.
Az első szint felépítését követően el kell végezni az állványszerkezet szintezését. A második szinttől kezdve, a felépítést az
előzőleg összeszerelt, korlátokkal biztosított járófelületről kell végezni. Az állvány merevítését és kikötését fokozatosan kell
végezni, a kezelési és karbantartási útmutatóban vagy a tervezetben meghatározott kikötési kiosztásnak megfelelően. A szerelés
során ellenőrizni kell az egymást követő állványszintek függőleges helyzetét és szükség esetén korrigálni kell.
SZABVÁNY (ELŐÍRÁS)

TARTALOM

Az Infrastruktúráért felelős
Miniszter 2003. február 6-i
rendelete
az
építkezési
munkálatok
elvégzésének
munkavédelméről
és
egészségügyi
biztonságáról
(Állami Közlöny 47. sz., 401.
tétel).

Az állványokat és a mozgatható munkaállványokat a gyártó dokumentációja vagy az egyedi
tervezet szerint kell összeszerelni.
A rendszerállványokat a projekt dokumentációnak megfelelően kell szerelni, a gyártó által a
szerkezeti követelményeknek való megfelelés szempontjából bevizsgált elemekből, mely
követelményeket a termékek biztonsági értékelési kritériumai tartalmazzák.
Az állványszerkezetek, valamint mobil munkaállványok szerelésében és bontásában részt
vevő dolgozóknak megfelelő engedélyekkel kell rendelkezniük.
A szerelést és bontást végző személyek kötelesek magasból való leesés elleni védelmi
eszközöket alkalmazni.
Az állványok szerelése és bontása előtt ki kell jelölni és körbe kell keríteni a veszélyzónát.

A Gazdaságügyi, Szociális és
Munkaügyi Miniszter 2003.
szeptember 30-i rendelete,
mely
módosítja
a
munkavállalók által a munkájuk
során
használt
munkaeszközök biztonsági és
egészségvédelmi
minimumkövetelményeiről
szóló
rendeletet
(Állami
Közlöny 178. sz., 1745. tétel).

Abban az esetben, ha az adott állványra vonatkozó számításokat tartalmazó dokumentáció
nem elérhető, vagy ha ez a dokumentáció nem tér ki az alkalmazott állvány szerkezetére,
el kell végezni az állvány ellenállóképességére és stabilitására vonatkozó számításokat,
kivéve, ha az állványok szerelése az általánosan érvényes szabvány szerint kerül
felépítésre.
Az adott állvány összetettségétől függően:
1) az állvány szerelésére, használatára és bontására vonatkozó tervet egy illetékes
személynek kell kidolgoznia;
2) az 1. pontban meghatározott terv készülhet szabványos utasítás formájában, az adott
állvány speciális részleteire vonatkozó részekkel kiegészítve.
Az állványok szerelését, bontását vagy jelentős átalakítását kizárólag felügyelet alatt, külön
előírásokban meghatározott jogosultságokkal rendelkező személyek végezhetik.
A felügyelő személy, valamint a szerelést, bontást vagy jelentős átalakítást végző dolgozók
rendelkezésére kell bocsátani a szerelési és bontási tervet, beleértve az abban foglalt
A rendelet 1. sz. mellékletében említett munkagépeket (többek között fém építési és
utasításokat.
szerelési állványokat) kizárólag olyan személyek kezelhetik, akik elvégezték az erre
vonatkozó képzést és pozitív eredményt értek el a Varsói Építőipari és Bányászati
Mechanizációs Intézet által létrehozott bizottság által lefolytatott vizsgán.

A Gazdaságügyi Miniszter
2001. szeptember 20-i, a
földmunkákhoz,
építkezési
munkálatokhoz és útépítési
munkálatokhoz használt gépek
és
egyéb
berendezések
alkalmazásának
munkavédelmi
és
egészségügyi
biztonságáról
szóló
rendelete
(Állami
Közlöny 118. sz., 1263. tétel).
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Szerelési alapelvek
2.1.

A TALAJ TEHERBÍRÁSÁRA ÉS AZ ÁLLVÁNY ALAPOZÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
TARTALOM

SZABVÁNY (ELŐÍRÁS)
Az Infrastruktúráért felelős
Miniszter 2003. február 6-i
rendelete
az
építkezési
munkálatok
elvégzésének
munkavédelméről
és
egészségügyi
biztonságáról
(Állami Közlöny 47. sz., 401.
tétel).

Az állványokat stabilizált és kidolgozott felületre kell felépíteni, melynek dőlése lehetővé
teszi az esővíz elfolyását.

PN–M-47900-2:1996 –
Rögzített fém állványok.
Moduláris csőállványok.

Az állvány telepítése talajon.
Az alátétek nagyságát úgy kell meghatározni, hogy a talaj vonatkozásában teljesüljenek a
szabvány 4.3.1. pontjában meghatározott követelmények (azaz a talaj teherbírása, melyre
az állvány telepítésre került, nem lehet kevesebb, mint 0,1 Mpa). A talaj teherbírását a PNB-03020:1981 (PN-81/B-03020) szabvány szerint vagy más, műszakilag indokolt módon
kell meghatározni. Fagyott talajra történő telepítés esetén a felületet először fagymentes
homokkal kell kiegyenlíteni. Tilos az állványlábak felállítása repedezett és törött alátétekre,
ék alátétekre vagy téglából összeállított alátétekre.
Az állvány telepítése építési felületen.
Abban az esetben, ha az állvány építési felületen kerül felszerelésre, a telepítésnek meg
kell felelnie a szabvány 4.3.2. és 4.3.3. pontjaiban meghatározott követelményeknek
(többek között az építési felület teherbírását szilárdsági számítások alapján kell
meghatározni, az állványszerkezetre ható egységnyi terhelés pedig nem haladhatja meg az
adott felület szerkezetére vonatkozó megengedett terhelési értékeket).
Az állvány telepítése utak, utcák és gyalogos járdák felületén. Az állvány telepítése a
szabvány 4.10. pontjában meghatározott védelmi elemek (többek között korlátok,
szegélyek, védőtetők, kerítések, figyelmeztető jelölések, stb.) előzetes ellenőrzése és az
illetékes helyi hatóságok beleegyezését követően engedélyezett.
Alátétek elhelyezése.
Az alátéteket előkészített felületre, az épület falára merőlegesen kell elhelyezni oly módon,
hogy az alátét teljes alsó síkja nyomást gyakoroljon a talajra, az alátét szélének pedig 5
cm-re kell elhelyezkednie az épület alapzatától. Engedélyezett az alátétek az épület falára
párhuzamos lefektetése, azonban csak építési felület esetében, amikor szükség van az
oszlop által leadott terhelés átvitelére az építési felület szomszédos elemeire. Az állvány
ferde talajra történő telepítése esetén, az állvány mentén lévő 6 fokot meghaladó dőlés
esetén egy legalább 0,74 m széles platformot kell kialakítani. A talajsávnak legalább 0,74
m-rel a külső állványoszlopokon túl kell nyúlnia. A talajon összegyűlt esővizet a talajsávon
túl kell elvezetni.

PN-EN 12810-1:2010 –
Homlokzati állványok előre
gyártott elemekből. 1. rész:
Termékelőírások.

A lábelemek állíthatósági tartományának legalább 200 mm-nek kell lennie.

PN-EN 12811-1:2007 –
Építési segédszerkezetek. 1.
rész:
Állványok.
Teljesítménykövetelmények és
általános kialakítás.

Az alátétek, valamint a csavaros támasztékok szilárdságának és merevségének
biztosítania kell, hogy a munkaállványról nem ad át a talajra (alapzatra) a tervben
elfogadott maximális terhelésnél többet.

ÁLLVÁNY KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ PIONART - PUM MODELL
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Szerelési alapelvek
2.2. A VÉDELMI ELEMEK FELSZERELÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
SZABVÁNY (ELŐÍRÁS)

TARTALOM

Az Infrastruktúráért felelős
Miniszter 2003. február 6-i
rendelete
az
építkezési
munkálatok
elvégzésének
munkavédelméről
és
egészségügyi
biztonságáról
(Állami Közlöny 47. sz., 401.
tétel).

A tolókocsik és talicskák számára fenntartott, a talajszint felett több, mint 1 méterrel
elhelyezkedő közlekedési útvonalakat korlátokkal kell biztosítani. A korlát 0,15 m magas
szegélylécből és 1,1 m magasságban elhelyezett védőkorlátból áll. A szegélyléc és a
védőkorlát közötti szabad felületet oly módon kell befedni, hogy a dolgozók biztosítva
legyenek a magasból történő leesés ellen.
Állványrendszerek esetében megengedett a védőkorlát 1 méter magasságban történő
felszerelése.
Az állványokra és a mozgatható munkaállványokra vonatkozó követelmények:
1) rendelkeznie kell olyan járópadozattal, melynek munkafelülete elegendő a munkát
végző személyek számára, valamint az eszközök és szükséges mennyiségű anyagok
tárolására;
2) rendelkeznie kell a terheléseknek megfelelő stabil szerkezettel;
3) biztosítania kell a biztonságos közlekedést és a munkaállomások szabad elérését;
4) biztosítania kell a nem túl megerőltető testhelyzetben történő munkavégzést;
5) rendelkeznie kell védőkorláttal;
6) rendelkeznie kell közlekedő átjárókkal.
Abban az esetben, ha az állvány és a fal közötti távolság meghaladja a 20 cm-t, a fal felőli
oldalon korlátot kell alkalmazni. A közlekedési útvonalak vonalán elhelyezett állványok
esetében szükséges ezen útvonalakra illetékes felügyeleti hatóságok engedélye, valamint
az általuk követelt biztonsági intézkedések betartása. A biztonsági intézkedéseket a
forgalomszervezési tervnek kell tartalmaznia.
A közlekedési útvonalak vonalán elhelyezett állványoknak az alábbiakat kell legalább
tartalmazniuk:
1) tárgyak állványról történő leesése elleni védelem;
2) a járókelők védelme az állványszerkezet elemei által esetlegesen okozott személyi
sérülések és ruházatban okozott károk ellen.

PN-EN 12811-1:2007 –
Építési segédszerkezetek. 1.
rész:
Állványok.
Teljesítménykövetelmények és
általános kialakítás.

A munkaterületeket és elérési területeket oldalvédelemmel kell ellátni, amely fő korlátból,
köztes végkorlátból és bokalécből áll. Az oldalvédelmet véletlen elcsúszás ellen kell
biztosítani.

2.3. A MEREVÍTŐK FELSZERELÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
SZABVÁNY (ELŐÍRÁS)
PN–M-47900-2:1996 –
Rögzített fém állványok.
Moduláris csőállványok.

12

TARTALOM
Függőleges merevítő.
A homlokzati és szabadon álló állványok külső oszlopait függőleges merevítőkkel kell
egymáshoz csatlakoztatni az állvány teljes magasságában.
Az állvány diagonál rendszerének biztosítania kell az állvány rendkívüli stabilitását,
megtartva a kinetikus stabilitást a külső erőktől függetlenül, az alsó diagonál
csomópontoknak pedig közvetlenül a talajszint felett kell elhelyezkedniük.
A függőleges merevítőket szimmetrikusan kell elhelyezni és minden állványszintnek
legalább 2 merevítőt kell tartalmaznia. A diagonál mezők (merevített közök) közötti
távolság nem haladhatja meg a 10 m-t.
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Szerelési alapelvek
2.4. A JÁRÓPADOZAT FELSZERELÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
TARTALOM

SZABVÁNY (ELŐÍRÁS)
Az Infrastruktúráért felelős
Miniszter 2003. február 6-i
rendelete
az
építkezési
munkálatok
elvégzésének
munkavédelméről
és
egészségügyi
biztonságáról
(Állami Közlöny 47. sz., 401.
tétel).

A különböző szinteken egyidejűleg végzett munka engedélyezett a munkahelyek között
előírt távolságok betartásának feltételével.
A fent említettektől eltérő esetekben a biztonságos távolság vízszintben legalább 5 m,
függőleges síkban pedig egy lezárt járópadozatból állnak, eltekintve attól a járópadozattól,
amin a munkálatok folynak.

A Gazdaságügyi, Szociális és
Munkaügyi Miniszter 2003.
szeptember 30-i rendelete,
mely
módosítja
a
munkavállalók által a munkájuk
során
használt
munkaeszközök biztonsági és
egészségvédelmi
minimumkövetelményeiről
szóló
rendeletet
(Állami
Közlöny 178. sz., 1745. tétel).

Az állvány járópadozatainak mérete, formája és elrendezése:
1) meg kell, hogy feleljen a végzett munka jellegének és az átvitt terhelésnek;
2) biztosítania kell a biztonságos munkavégzést és közlekedést.
Az állvány járópadozatát oly módon kell összeszerelni, hogy:
1) annak részei ne mozoghassanak a használat során;
2) a járópadozatok részei és a leesés elleni biztosítékként szolgáló védőelemek között
előforduló rések biztonságosak legyenek.

PN-EN 12810-1:2010 –
Homlokzati állványok előre
gyártott elemekből. 1. rész:
Termékelőírások.

A járópadozat felületét ki kell szintezni és botlás által okozott veszélytől mentesnek kell
lennie. Az állványrendszernek megfelelően méretezett járópadozatokat kell tartalmaznia az
elemek között található 25 mm-nél szélesebb rések lefedése céljából.
Azokon a helyeken, ahol a járópadozat részeit oszlop választja el, ezen részek közötti
távolság nem haladhatja meg a 80 mm-t.
A járópadozat részeit kiemelésgátlóval kell ellátni. Javasoljuk a járópadozatot alkotó részek
helyzetének rögzítését az egymást követő komponensek hozzáadásával a felépítés
folyamata során. Alternatív megoldásként rögzítőeszköz is alkalmazható, amely járólap
kiemelésgátló szerepet tölt be, és amely megfelelő telepítése fentről vagy lentről vizuálisan
ellenőrizhető. A járópadozat egymással szomszédos elemei csatlakoztathatók egymáshoz
a kölcsönös elhajlás csökkentése céljából, abban az esetben azonban, ha e célra különálló
komponens kerül felhasználásra, akkor ezt az elemet nem lehet figyelembe venni az
értékelés során.

PN-EN 12811-1:2007 –
Építési segédszerkezetek. 1.
rész:
Állványok.
Teljesítménykövetelmények és
általános kialakítás.

Lehetővé kell tenni a járópadozatok részeinek biztosítását veszélyes elmozdulás ellen, pl.
szél okozta véletlen eltolódás vagy felemelkedés ellen. A munkafelületek részeinek
csúszásgátló felülettel kell rendelkezniük.
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Szerelési alapelvek
2.5. A KIKÖTÉSEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
SZABVÁNY (ELŐÍRÁS)

TARTALOM

Az Infrastruktúráért felelős
Miniszter 2003. február 6-i
rendelete
az
építkezési
munkálatok
elvégzésének
munkavédelméről
és
egészségügyi
biztonságáról
(Állami Közlöny 47. sz., 401.
tétel).

Az állvány kikötési pontjainak száma és elrendezését, valamint a kikötési erő mértékét az
állvány tervezetében vagy a gyártó dokumentációjában kell meghatározni.
Egy állványrögzítés vízszintes együtthatója nem lehet kevesebb, mint 2,5 kN. Az
állványszerkezet nem nyúlhat 3 m-nél túl a legfelső horgonyzási ponton, a munkafelületet
pedig e szintnél legfeljebb 1,5 méterrel magasabbra lehet felszerelni.

PN–M-47900-2:1996 –
Rögzített fém állványok.
Moduláris csőállványok.

Azokat az állványokat, melyek magassága meghaladja az alap legkisebb méretének
négyszeresét, valamint azokat az állványokat, melyek anyagmozgató szerkezettel vannak
felszerelve, a statikai számításoktól függetlenül kikötésekkel kell rögzíteni. Az állványokat
úgy kell az építményhez vagy épület falához kikötni, hogy a kikötés biztosítsa az állvány
statikai biztonságát és merevségét, valamint lehetővé tegye az állványra ható külső erők
átvitelét (pl. oldalszél terhelés, excenteres statikai terhelés, személyi terhelés, a nem
egyenletes szerkezeti eloszlásból adódó erők).
Az állványzat egy szakaszára jutó kikötési pontok számát a statikai számítások alapján kell
meghatározni, azzal a kikötéssel, hogy az állvány leválási erejének (a falra merőlegesen)
értéke 1 kikötésre nem haladhatja meg a 250 daN-t. Azokban az esetekben, ha a
szerkezeti indikációk lehetővé teszik, engedélyezett ennek az erőnek magasabb értéke is,
ha az épület vagy építmény, melyhez az állvány kikötésre került, teherbíróképessége
megengedi azt.
A kikötési pontokat szimmetrikusan kell elhelyezni az állvány teljes felületén, és a kikötési
pontok közötti távolság vízszintben nem haladhatja meg a 4-5 m-t, úgy, hogy az állvány
minden 16 – 30 m2 felületére egy kikötési pont jusson.
Az állvány minden olyan elemét, amely az épület sarkain túllóg, és szél hatásának van
kitéve, kiegészítő kikötésekkel kell rögzíteni, figyelembe véve a szél vízszintes nyomó és
szívó erejét. A homlokzati állványok szerkezete nem nyúlhat 3,0 m-nél túl a legfelső
horgonyzási vonalon, a munkafelületet pedig e szintnél legfeljebb 1,50 méterrel
magasabbra lehet felszerelni.

2.6. A KÖZLEKEDŐ ÁTJÁRÓK SZERELÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
SZABVÁNY (ELŐÍRÁS)

TARTALOM

Az Infrastruktúráért felelős
Miniszter 2003. február 6-i
rendelete
az
építkezési
munkálatok
elvégzésének
munkavédelméről
és
egészségügyi
biztonságáról
(Állami Közlöny 47. sz., 401.
tétel).

A moduláris állványoknak kijelölt biztonságos közlekedő átjárókkal kell rendelkezniük. A
legtávolabbi munkahely távolsága a közlekedő átjárótól nem haladhatja meg a 20 m-t, a
közlekedő átjárók közötti távolság pedig a 40 m-t.

PN–M-47900-2:1996 –
Rögzített fém állványok.
Moduláris csőállványok.

A közlekedő átjárókat az állványszerkezet felépítésével egyidejűleg kell összeszerelni az
állványhálón belül, vagy ha ezt az építési körülmények igénylik, az alap állványszerkezet
mellett felépített különálló szegmensként. A szomszédos közlekedő átjárók távolsága
egymástól nem haladhatja meg a 40 m-t, a legtávolabbi munkahely távolsága a közlekedő
átjáró középpontjától pedig a 20 m-t.
A közlekedő átjáróknak tartalmazniuk kell az alábbi elemeket:
a) létrák,
b) védőkorláttal felszerelt járópadozatok.
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PN-EN 12811-1:2007 –
Építési segédszerkezetek. 1.
rész:
Állványok.
Teljesítménykövetelmények és
általános kialakítás.

Az állványrendszernek biztosítania kell a különböző állványszintek közötti átjárást. Ezeket
döntött létrákkal vagy lépcsőkkel kell megoldani, melyeket a járópadozatnál, a
munkaállvány szélesítésénél kell elhelyezni, az oszlopköz mellett vagy a közvetlenül
szomszédos toronyban.
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2.7.

A VÉDŐTETŐK SZERELÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
SZABVÁNY (ELŐÍRÁS)

TARTALOM

Az Infrastruktúráért felelős
Miniszter 2003. február 6-i
rendelete
az
építkezési
munkálatok
elvégzésének
munkavédelméről
és
egészségügyi
biztonságáról
(Állami Közlöny 47. sz., 401.
tétel).

Közvetlenül az utak, utcák mellett, valamint gyalogos közlekedéseknél elhelyezett
állványoknak, a Rendelet 112.§-ban meghatározott követelményeknek való megfelelésen
kívül, védőtetőkkel és védőhálókból álló borítással kell rendelkezniük.
A védőtetőket a legalacsonyabb helyen a talajhoz képest legalább 2,4 m magasságban kell
felszerelni, 45° eséssel a veszélyforrás felé. A védőtetők borításának zártnak és leeső
tárgyak behatolásával szemben ellenállónak kell lennie.
Az átjáró útvonalak keresztezésénél a védőtetőnek az átjáró útvonal szélességénél minden
oldalon legalább 0,5 méterrel szélesebbnek kell lennie.
Tilos a védőtetőket állványként vagy eszközök, berendezések és anyagok tárolására
használni.

PN–M-47900-2:1996 –
Rögzített fém állványok.
Moduláris csőállványok.

Közvetlenül a közlekedési útvonalak, vagyis járdák, utcák, utak, stb. mellett elhelyezett
állványt az épület felé 45 fokos esésű védőtetővel kell felszerelni. A tető és a talaj közötti
távolság nem lehet kisebb, mint 2,40 m.
Az átjárók feletti védőtetőknek zártnak kell lenniük, legalább 24 mm vastagságú deszkákból
kell felépíteni és olyan anyaggal kell lefedni, amely tompítja a tárgyak esését.
A tetőnek legalább 1,0 méterrel szélesebbnek kell lennie, mint az átjáró szélessége, a
tetőnek pedig érintkeznie kell az épület falával.
A védőtető kinyúlása a külső oszlopszélességtől számítva a következő magasságú
állványok esetében:
- 20 m-ig - legalább 2,50 m,
- 20 m felett - legalább 3,50 m.
A védőtető tartóknak a járdaszegélyektől legalább 0,80 méterre kell elhelyezkedniük.

2.8. SZÁLLÍTÓ ESZKÖZÖK SZERELÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
SZABVÁNY (ELŐÍRÁS)

TARTALOM

Az Infrastruktúráért felelős
Miniszter 2003. február 6-i
rendelete
az
építkezési
munkálatok
elvégzésének
munkavédelméről
és
egészségügyi
biztonságáról
(Állami Közlöny 47. sz., 401.
tétel).

Az állványszerkezethez karral rögzített anyagmozgató berendezés emelőképessége nem
haladhatja meg a 1,5 kN-t.

PN–M-47900-2:1996 –
Rögzített fém állványok.
Moduláris csőállványok.

A legfeljebb 150 kg súlyú anyagok mozgatásához a kijelölt helyeken, csövekből készült
szállítókarokat kell rögzíteni bilincsek segítségével. A szerkezetnek a névleges terhelés
1,40-nek megfelelő függőleges statikus terhelést, valamint a kötél megfeszülése által
okozott vízszintes terhelést kell elviselnie. A csörlőnek vagy az emelőcsigán átvetett kötelet
húzó embernek legalább 4,0 m távolságban kell elhelyezkednie a csiga függőleges
tengelyétől.
A szállítókarokat két kiegészítő kikötéssel kell rögzíteni. A szállítókarok közötti távolság
nem haladhatja meg a 30 m-t, a kar távolsága az állvány közelebb fekvő végéhez pedig a
15 m-t. Az emelőcsiga rögzítési pontjának a járópadozat szintjétől mért magassága nem
lehet kevesebb, mint 1,60 m. Az anyagmozgatásra szolgáló helyeken a köztes korlátok
közötti távolságnak lehetővé kell tennie a rakomány felhúzását a járópallóra, de nem
haladhatja meg a 0,74 m-t.
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2.9. VILLÁMVÉDELMI RENDSZER SZERELÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
TARTALOM

SZABVÁNY (ELŐÍRÁS)
Az Infrastruktúráért felelős
Miniszter 2003. február 6-i
rendelete
az
építkezési
munkálatok
elvégzésének
munkavédelméről
és
egészségügyi
biztonságáról
(Állami Közlöny 47. sz., 401.
tétel).

Biztosítani kell a fém részekből készült állvány földelését és villámvédelmi rendszerét.

PN–M-47900-2:1996 –
Rögzített fém állványok.
Moduláris csőállványok.

Az állványszerkezetnek meg kell felelnie az épületek villámcsapások elleni védelméről
szóló vonatkozó előírások rendelkezéseinek, és ezért rendelkeznie kell villámvédelmi
rendszerrel.
Abban az esetben, ha az állványt villámhárítóval rendelkező épület falához telepítették,
megengedett az állvány csatlakoztatása a villámhárító függőleges felfogójához, az állvány
villámvédelmi rendszerének kiépítése helyett. Abban az esetben, ha az állványt
építmények belső zárt terébe telepítették, nincs szükség villámvédelmi rendszer
telepítésére.
A villámhárító rendszer függőleges felfogóját az állványon a legalább 4,00 m hosszúságú
csőszakaszok alkotják, melyeket csatlakoztatni kell a külső oszlopok végeihez (csúcsaihoz)
toldóbilincsek segítségével. A csövek felső végeinek laposnak és hegyesnek kell lennie. A
függőleges felfogók közötti távolság nem haladhatja meg a 12 m-t.
A felfogókat a földeléssel 3 mm x 20 mm horganyzott vagy réz vagy 6 mm átmérőjű
horganyzott acél huzalból készült elvezető vezetékkel kell csatlakoztatni.
Biztosítani kell minden acélcsőből készült szerkezet földelését a max. 1 kV feszültségű
villamos berendezések földeléséről és nullázásáról szóló megfelelő rendelkezésekben
foglalt követelményekkel összhangban. Az 50 Hz frekvenciájú váltakozó árammal mért
földelési ellenállás nem haladhatja meg a 10 ohmot. A földelési pontok közötti távolság
nem haladhatja meg a 12 m-t.

2.10. ÁLLVÁNY FELÉPÍTÉSE ÉS HASZNÁLATA ELEKTROMOS VEZETÉKEK KÖZELÉBEN
TARTALOM

SZABVÁNY (ELŐÍRÁS)
Az Infrastruktúráért felelős
Miniszter 2003. február 6-i
rendelete
az
építkezési
munkálatok
elvégzésének
munkavédelméről
és
egészségügyi
biztonságáról
(Állami Közlöny 47. sz., 401.
tétel).

Állványok és mobil munkaállványok szerelése, használata és bontása felső elektromos
vezetékek közelében akkor engedélyezett, ha az elektromos vezetékek a veszélyzónán
kívül helyezkednek el. Más esetekben, a munkálatok megkezdése előtt a felső elektromos
vezetékeket áramtalanítani kell.
Munkahelyeket, termék- és anyag lerakóhelyeket, illetve építőipari gépeket és
berendezéseket tilos közvetlenül a felső elektromos vezetékek alá vagy a szélső
vezetékektől számított alábbi távolságra telepíteni:
1) 3 m – a legfeljebb 1 kV névleges feszültségű vezetékek esetében;
2) 5 m – az 1 kV és 15 kV közötti névleges feszültségű vezetékek esetében;
3) 10 m – a 15 kV és 30 kV közötti névleges feszültségű vezetékek esetében;
4) 15 m – a 30 kV és 110 kV közötti névleges feszültségű vezetékek esetében;
5) 30 m – a 110 kV feletti névleges feszültséggel rendelkező vezetékek esetében.
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2.11.
ÁLLVÁNYKERÍTÉSEK ÉPÍTÉSÉRE ÉS LEZÁRÁSOK, FIGYELMEZTETŐ TÁBLÁK ÉS FIGYELMEZTETŐ
FÉNYEK ALKALMAZÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
SZABVÁNY (ELŐÍRÁS)
Az Infrastruktúráért felelős
Miniszter 2003. február 6-i
rendelete
az
építkezési
munkálatok
elvégzésének
munkavédelméről
és
egészségügyi
biztonságáról
(Állami Közlöny 47. sz., 401.
tétel).

PN–M-47900-2:1996 –
Rögzített fém állványok.
Moduláris csőállványok.

TARTALOM
Az állványokat vagy mobil munkaállványokat táblával kell ellátni, melyek a következőket
tartalmazzák:
1) az állvány vagy mobil munkaállvány szerelését végző alanyt, a vezetéknév és név vagy
megnevezés, valamint a telefonszám megadásával;
2) a járólapok és az állványszerkezet vagy a mobil munkaállvány megengedett
terhelhetőségét.
Az állványok szerelése vagy bontása előtt ki kell jelölni és körbe kell keríteni a veszélyes
területet. Az építési- vagy munkaterületet körbe kell keríteni vagy más módon kell
megakadályozni illetéktelen személyek bejutását erre a területre.
Abban az esetben, ha nem lehetséges az építési- vagy munkaterület elkerítése, a terület
határát figyelmeztető táblákkal kell kijelölni és szükség esetén biztosítani kell az állandó
felügyeletet.
Az építési terület elkerítését oly módon kell elvégezni, hogy az ne jelentsen veszélyt a
közelben tartózkodókra. A kerítés magassága legalább 1,5 m legyen.
A veszélyes terület oly módon kell elkeríteni és jelölni, ami megakadályozza illetéktelen
személyek bejutását.
Az olyan veszélyes területeket, ahol fennáll a leeső tárgyak veszélye, a Rendelkezés 15.§
2. bekezdésében meghatározott korlátokkal kell elkeríteni.
Az 1. bekezdésben említett veszélyes terület az építmény síkjától számított legkisebb
hosszmérete vonatkozásában nem lehet kevesebb, mint annak a magasságnak az 1/10-e,
ahonnan a tárgyak esetlegesen leeshetnek, de legalább 6 m.
A sűrűn beépített városi területeken a veszélyes terület mérete csökkenthető más műszaki
vagy szervezeti megoldás alkalmazásának feltételével, amelyek védelmet nyújtanak a
leeső tárgyakkal szemben.
Kerítés.
Az állvány szereléséhez vagy bontásához közvetlenül kapcsolódó munkavégzés területét
legalább 1,5 m magas kerítéssel kell körülvenni, a kerítést pedig az állvány szélétől az
esetlegesen leeső tárgyak vagy anyagok esési magasságának 1/10-vel megegyező
távolságban, de legalább 6 m-re kell telepíteni.
Ütközők.
A kapuknál, alagutaknál és átjáróknál elhelyezett oszlopokat ütközőkkel kell ellátni,
amelyek nem alkotják a szerkezet részét.
Figyelmeztető táblák.
Az állvány szerelésével és bontásával kapcsolatos munkavégzés helyét a talajtól legfeljebb
2,5 m-re látható módon elhelyezett figyelmeztető táblákkal kell megjelölni. A táblán
található feliratoknak legalább 10 m távolságról láthatónak kell lennie.
Figyelmeztető fények.
Abban az esetben, ha a felépített állvány akadályozza az átjutást (az illetékes helyi hatóság
engedélyével), korlátot és piros, az átmenő forgalom megszűnéséről tájékoztató
figyelmeztető táblát kell kihelyezni, éjszakára pedig piros fényjelzést kell telepíteni.
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2.12. AZ ÁLLVÁNY ALKALMAZÁSI ALAPELVEI
2.12.1.
Műszaki vizsgálatok
TARTALOM

SZABVÁNY (ELŐÍRÁS)
PN–M-47900-2:1996 –
Rögzített fém állványok.
Moduláris csőállványok.

2.12.2.

Minden állványt használatba vétel előtt (az összes szerelési művelet befejezését követően)
a következő működési vizsgálatoknak kell alávetni:
a) a talaj állapotának ellenőrzése - elegendő beszerezni az építésvezetőtől egy igazolást
arra vonatkozóan, hogy elvégezték a talaj állapotának vizsgálatát a megfelelőség
szempontjából;
b) az állványalap szemrevételezéses ellenőrzése;
c) az állvány szerkezeti kiosztásának ellenőrzése - a függőleges és átlós kerettávolságok
méretei, valamint szintmagasságok ellenőrzése a megengedett eltérések
figyelembevételével;
d) a felépített állványszerkezet függőleges és vízszintes tengelytől való eltérésének
ellenőrzése; a következő eltérési szintek megengedettek:
• a keret tetejének függőleges eltérése: legfeljebb 15 mm a 10 m-nél alacsonyabb
állványok esetében, legfeljebb 25 mm a 10 m-nél magasabb állványok esetében;
• legfeljebb 10 mm - a függőleges keret függőleges eltérése egy állványszinten;
• ± 50 mm – a merevítők vízszintes eltérése a hossztengely körül az egész
állványhosszon, függetlenül a függőleges keretek távolságától;
• ± 20 mm – a kereszttartók vízszintes eltérése az állvány átlós tengelye mentén;
e) az átlós merevítők állapotának szemrevételezéses ellenőrzése;
f) a kikötési pontok ellenőrzése - speciális mérőberendezéssel végzett húzásos próbával. A
vizsgálatoknak a kikötések véletlenszerűen kiválasztott kb. 10%-át kell alávetni;
g) járólapok szemrevételezéses ellenőrzése;
h) a felállított állvány közlekedési előírásoknak való megfelelőségének szemrevételezéses
ellenőrzése;
i) villámhárító berendezések ellenőrzése ellenállásméréssel;
j) az állvány helyzetének ellenőrzése a felső elektromos vezetékekhez képest;
k) a biztonsági rendszerek szemrevételezéses ellenőrzése.

Az állvány átvétele
TARTALOM

SZABVÁNY (ELŐÍRÁS)
Az Infrastruktúráért felelős
Miniszter 2003. február 6-i
rendelete
az
építkezési
munkálatok
elvégzésének
munkavédelméről
és
egészségügyi
biztonságáról
(Állami Közlöny 47. sz., 401.
tétel).

Az állvány használatba vétele kizárólag az állvány átvételét követően engedélyezett az
építésvezető vagy más meghatalmazott személy által.
Az állvány átvételét az építési naplóba vagy a műszaki átvételi jegyzőkönyvbe bevezetett
bejegyzéssel kell igazolni.
Az építési naplóba vagy a műszaki átvételi jegyzőkönyvbe bevezetett
bejegyzésben többek között az alábbiakat kell meghatározni:
1) az állvány felhasználója;
2) az állvány rendeltetése;
3) az állvány szerelését végző alany, a vezetéknév és név vagy megnevezés, valamint a
telefonszám megadásával;
4) a járólapok és az állványszerkezet megengedett terhelhetőségét;
5) az állvány használatba vételének dátuma;
6) földelési ellenállás;
7) az állvány következő ellenőrzéseinek időpontja.

ÁLLVÁNY KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ PIONART - PUM MODELL

19

www.allvanyok.hu

Szerelési alapelvek
2.12.3. Az állvány ellenőrzése a használat során
TARTALOM

SZABVÁNY (ELŐÍRÁS)
Az Infrastruktúráért felelős
Miniszter 2003. február 6-i
rendelete
az
építkezési
munkálatok
elvégzésének
munkavédelméről
és
egészségügyi
biztonságáról
(Állami Közlöny 47. sz., 401.
tétel).

Az építésvezetőnek vagy más meghatalmazott személynek minden alkalommal el kell
végeznie az állványok és mobil munkaállványok ellenőrzését erős szelet, csapadékot és
más olyan tényező fellépését követően, amely veszélyezteti a munkavégzés biztonságát,
valamint a 10 napot meghaladó munkaszünet után, továbbá rendszeresen, legalább
havonta egyszer.
Az ellenőrzés által lefedett tevékenységek körét a gyártói utasítások vagy az egyéni projekt
határozza meg.

PN–M-47900-2:1996 –
Rögzített fém állványok.
Moduláris csőállványok.

Normál használat során az állványon a következő ellenőrzéseket kell elvégezni:
a) napi ellenőrzések;
b) 10 napi ellenőrzések;
c) azonnali ellenőrzések.
Az egyes ellenőrzések által lefedett tevékenységek körét az adott állványra vonatkozó
megfelelő szerelési és használati útmutatóban kell meghatározni. A műszaki ellenőrzések
elvégzéséért az építésvezető vagy az általa megbízott személy felel. Az ellenőrzés
eredményét az építési naplóban kell rögzíteni.

2.12.4. Az állványelemek szállítása
SZABVÁNY (ELŐÍRÁS)
PN–M-47900-2:1996 –
Rögzített fém állványok.
Moduláris csőállványok.
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TARTALOM
A megfelelően rögzített és sérülés elleni védelemmel ellátott állványelemek bármilyen
járművön szállíthatók. Az egyes elemek a vevő kérésére és elvárása szerint kerülnek
csomagolásra.
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A PIONART - PUM modell keretes állványrendszer
összeszerelése
3. A PIONART KERETES – PUM MODELL - ÁLLVÁNYRENDSZER ÖSSZESZERELÉSE
3.1. SZERELÉSI UTASÍTÁSOK
a) A PIONART - PUM modell - állvány felépítését a lábelemek megfelelő távolságra helyezésével kell megkezdeni, az anyák
kicsavarása nélkül (2. ábra). A lábelemeket megfelelő alátétfára kell helyezni, távolságukat pedig az odakészített korlátelem
mérete alapján kell meghatározni.

2. ábra Lábelemek elhelyezése

Az ily módon elhelyezett állítható lábelemekre helyezze fel a merevítés és az állványkeret alsó rögzítését (3. ábra, csak a külső
lábakra azokban a merevített mezőkben, ahol a merevítési csomópont közvetlenül a talaj felett helyezkedik el), majd
csatlakoztassa korláttal - 4. ábra (amit az 1,0 m magasságban elhelyezett csatlakozókhoz kell rögzíteni), valamint az átlós
merevítővel. Az átlós merevítő kezdő adapterének csatlakozóját a merevítő belső nyílásába kell helyezni (azon az oldalon, ahol
a merevítőben két nyílás van) - lásd 5. ábra. A korlátok és merevítő felhelyezését követően a kereten és a merevítő alsó
csatlakozóján található reteszeknek függőleges helyzetben kell lenniük.

3. ábra Merevítő kezdő adapterének felszerelése a lábelemekre

4. ábra Keretek és korlátok szerelése az első állványmezőben
ÁLLVÁNY KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ PIONART - PUM MODELL
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5. ábra Diagonál szerelése az első állványszinten

Az első állványmezőt két 0,32 m széles acél járólappal zárja le, amelyeket a keret tartóira kell szerelni (6. ábra). A mező ily
módon történő összeszerelését követően folytassa az első szint szerelését a keretek, diagonálok (a diagonál kiosztások szerint)
és járólapok felszerelésével, melyek egyben a vízszintes állványmerevítők szerepét is betöltik;

6. ábra Az első állványmező acél járólapjainak szerelése

7. ábra Első állványmező

b) a közlekedő átjáróba létrás átjárólapot kell szerelni (8. ábra).

8. ábra Létratámasztó deszka használata az
alsó járószinten
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9. ábra Alapgerenda és acél járólap használata a létra
megtámasztására az alsó állványszinten
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A közlekedés és szállítás felsőbb szintekre való biztosítása érdekében a létrát az alsó szinten deszkákra vagy acél járólapra kell
támasztani (lásd 8. és 9. ábra). Acél járólap szerelése esetén először az alapgerendákat kell a lábelemekre szerelni, majd a
járólapokat és kereteket. Az állványszerkezet szerelése, használata és bontása alatt a létrás átjáró ajtókat kinyílás ellen
biztosítani kell az ajtó alatti retesszel. Az ajtókat csak a szintek közötti átjárásnál szabad kinyitni.
c) vízmérték segítségével végezze el az állvány szintezését az állítható lábakon található csavarok szabályozásával (10. ábra),
majd végezze el a szerkezet kikötését a 3.2.3. pontban leírtak szerint (11. ábra);

10. ábra Az állvány szintezése

11. ábra A kikötések szerelése az első állványszinten

d) a következő állványszint építését az átjárómezőkbe szerelt keretekkel és korlátokkal kell folytatni (12. ábra); a szerelés során a
szerelést végző személyeknek védőeszközöket kell használni lezuhanás ellen;

12. ábra Keretek és korlátok szerelése a második járószinten az átjárómezőben
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e) az átjárómezőtől mindkét irányban folytassa a keretek szerelését és egyúttal határozza meg az egyes mezők elhelyezkedését a
(az állvány külső részén elhelyezkedő) keretcsatlakozókba rögzített két korlát segítségével. A merevített mezőkbe átlós
merevítőket kell szerelni (13. ábra). A merevítő profilos végénél a csatlakozót helyezze a merevítő külső nyílásába. A korlátok
és merevítők felhelyezését követően a keretcsatlakozóin található reteszeknek függőleges helyzetben kell elhelyezkedniük;

13. ábra Diagonál szerelése a második állványszinten

f) biztosítsa az állványszintet véglezáró korlátokkal, láblécekkel és lezáró láblécekkel (14. ábra);

14. ábra Lezáró korlátok és láblécek szerelése

g) a következő mezőket járólapokkal (acél vagy gyalogjáró) kell ellátni, a C-profilú csatlakozóra szerelve azokat;
h) végezze el a szerkezet kikötését a 3.2.3. pontban leírtak szerint (16. ábra);

15. ábra Második járószint beszerelt járólapokkal

16. ábra A kikötések szerelése a második állványszinten
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i) a következő szintek szerelését a d - h pontokban leírtak szerint végezze;
j) a legfelső szint biztosítása érdekében szereljen fel L kereteket - lásd 17. ábra (keretcsövekbe történő szerelés), valamint
(beépített végszegéllyel felszerelt) felső kereteket - lásd 18. ábra - az állvány szélső keretoszlopára. Rögzítse a korlátokat a
keret csatlakozóihoz, majd szerelje fel a lábléceket. A szerelésnél használjon lezuhanás ellen védő személyes védőeszközöket.

17. ábra L keretek szerelése

18. ábra Felső keret szerelése

19. ábra Kész állványszerkezet
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3.2. AZ EGYES ÁLLVÁNYELEMEK ÖSSZESZERELÉSE
3.2.1.

Az állvány szintezése

A PIONART - PUM modell - keretes állvány szintezése elvégezhető a következő elemek segítségével:
• állítható lábelemekkel (20a ábra);
• kiegyenlítő keretekkel (20b ábra).

a)

b)
20. ábra Állvány szintezése: a) állítható lábelemmel; b) kiegyenlítő kerettel

Az első módszer az állvány 0,2 - 0,5 m-es szintkülönbség anyával történő kiegyenlítését teszi lehetővé. A lábelemek menetén
található védelemnek köszönthetően az anyák nem csavarhatók le egészen. Kínálatunk 400, 500, 600 és 800 mm hosszú
lábelemeket tartalmaz.
A második módszerrel nagyobb terepszint különbségeket lehet áthidalni. Ilyen esetekben az állványépítést a magasabban fekvő
szinteken kell kezdeni becsavart lábelemekkel. A gyártó termékkínálatában 0,5; 1,0 és 1,5 m magas kiegyenlítő keretek találhatók.

3.2.2.

Diagonál rendszerek

Az állvány diagonál rendszere biztosítja a szerkezet rendkívüli stabilitását, megtartva a kinetikus stabilitást a külső erőktől
függetlenül, az alsó diagonál csomópontoknak pedig közvetlenül a talajszint felett kell elhelyezkedniük.
Az átlós merevítőket szimmetrikusan kell elhelyezni és minden állványszintnek legalább 2 merevítőt kell tartalmaznia. A
diagonál mezők közötti távolság nem haladhatja meg a 10 m-t (a 3,0 m hosszúságú mezők esetében a merevítőket legalább
minden negyedik mezőbe fel kell szerelni, a 2,5 m hosszú mezők esetében pedig minden ötödik mezőbe).
A merevítőket a keret csomólemezébe és a keretoszlop alsó részén található csatlakozókba kell rögzíteni (Szerelési útmutató
3.1a és 3.1e pontja). A merevítők felhelyezését követően a csatlakozókon található reteszeknek függőleges helyzetben kell
elhelyezkedniük (21. ábra);
A jellemző állványkialakítások diagonál kiosztásait a 7.7. fejezet tartalmazza.

21. ábra Merevítő rögzítése a kereten
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3.2.3. Fali kikötők
A PIONART - PUM modell keretes állványrendszer kikötése kikötő csavarokkal történik, melyeket derékszögű vagy állítható
bilinccsel kell a keretcsövekbe rögzíteni (a csomólemez alsó furatában). A kikötőelem (Ø16) horgát a 12 mm átmérőjű falba
szerelendő kikötőcsavar furatába kell rögzíteni (szem átmérője Ø24).
A kikötőelem horgát úgy kell elhelyezni, hogy csak a falra merőleges vízszintes erőket vegyen fel - a kikötőelem nem vehet fel
függőleges erőket.
A 7.7. fejezet bemutatja a PIONART - PUM modell - állványrendszer egyes kialakításaira vonatkozó kikötési kiosztásokat,
figyelembe véve a következőket:
- fali kikötések száma és fajtája,
- kikötések elhelyezkedése,
- kikötések rögzítési módja az állvány függőleges kereteihez.
A kikötésekhez használhatók rövid (pl. 0,5 m hosszú) kikötések, amelyeket a belső keretoszlopokra kell rögzíteni (lást 22a ábra)
vagy hosszú (pl. 1,2 m hosszú) kikötések, amelyeket mindkét keretoszlophoz kell rögzíteni (lásd 22b ábra) - az állvány
konfigurációjától függően (pl. kiegészítő elemek - konzolok, átjáró keretek - vagy pl. hálós állványburkolatok felszerelése).

a)

b)

22. ábra Kikötési rendszerek: a) rövid kikötőkkel (a belső keretoszlopra rögzítve); b) hosszú kikötőkkel (mindkét keretoszlopra rögzítve)

A jellemző kialakításokat bemutató példákban kikötésenként a megengedettnél nagyobb terhelést feltételeztünk. Azonban
minden esetben ellenőrizni kell a fal szilárdságát, amelybe a szemes csavarok rögzítésre kerülnek a kikötésekhez (ellenőrzés
végzése húzással speciális mérőberendezés segítségével).

3.2.4. Oldalvédelmi rendszerek
A PIONART - PUM modell keretes állványrendszer a következő oldalvédelemmel rendelkezik:
• korlátok;
• végkorlátok;
• láblécek;
• végoldali láblécek;
• felső keretek beépített acél szegéllyel.
A korlátokat az állvány külső oldalán a keretcsatlakozókba kell helyezni és ékekkel kell rögzíteni. A korlátok felhelyezését
követően a keretcsatlakozókon található reteszeknek függőleges helyzetben kell elhelyezkedniük (23. ábra). Amennyiben korlát
felszerelése a homlokzati oldalon is szükséges (a fal és az állvány közötti távolság meghaladja a 0,2 m-t), retesszel ellátott
csatlakozókat kell alkalmazni. A végkorlátok szerepe az állványszerkezet oldalsó védelme. A keretcsatlakozót helyezze a végkorlát
csövébe, majd a végkorlátot félbilincs segítségével rögzítse a keretoszlophoz (24. ábra).

23. ábra Korlátok szerelése
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24. ábra Végkorlátok szerelése

Az állvány külső oldalát védő lábléceket a keretek, L keretek vagy felső keretek csavarjaihoz kell rögzíteni (lásd 25a ábra). A
végoldali lábléceket egyik végükön a felső keretcsavarhoz kell rögzíteni, a másik végüket pedig a keretcsőre kell pattintani (lásd
25b ábra).

a)

b)

25. ábra a) láblécek b) végoldali láblécek rögzítési módja

3.2.5.

A felső állványszint védelme

A legfelső állványszint biztosítását a következő elemekkel kell elvégezni:
a) beépített végszegélyes rendelkező felső keretek - az állvány oldalára szerelve, az állványkerettel azonos módon (18. ábra). A
felső keretszerkezet védi a munkaterületet a járószint felett 0,6 és 1,0 m magasságban elhelyezett korlátok segítségével;
b) L keretek - a keretcsőre szerelve - 18. ábra;
c) korlátok - a szerelési utasításokban leírtak szerint szerelve;
d) láblécek - a fenti utasításokban leírtak szerint szerelve.

3.2.6.

Az állvány szélesítése

A PIONART - PUM modell - keretes állvány kívülről, illetve belülről is szélesíthető az alábbi konzolok segítségével:
- 0,32 m vagy 0,64 m - állvány szélesítése az épülethomlokzati oldalon,
- 0,74 m – állvány szélesítése a külső oldalon.
A konzolokat félbilincsekkel kell a keretekre rögzíteni oly módon, hogy a konzoltartó (C-profil) a járólapokhoz legyen szerelve a
kerettartóval megegyező magasságban. Ezt követően a járólapokat szerelje a konzolokra, a 0,74 m konzolok esetében pedig a
konzolokra helyezett járólapok és keretek közötti réseket konzol pallóval (kiegészítő pallóval) kell kitölteni.
A állványt a konzolokon oldalt felső keretekkel vagy végoldali korlátoszlopokkal és végkorlátokkal kell biztosítani. Ezt követően
szerelje fel a korlátokat és lábdeszkákat.
Abban az esetben, ha a homlokzat és a konzolra szerelt járólap közötti távolság meghaladja a 20 cm-t, további korlátokat és
lábléceket kell felszerelni a homlokzati oldalon is.
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3.2.6.1.

0,32 konzol

A 0,32 m konzol minden állványszinten belülről szerelhető (homlokzati oldalon) - lásd 26-28 ábrák. A konzolt a lentebb
elhelyezkedő szintről kell a helyére rögzíteni, majd a félbilincs anyát a megfelelő nyomatékkal meg kell húzni. A járólapot tartó
konzol tartógerendáját abban a magasságban kell rögzíteni, ahol a konzolt tartó keretelem található. Ezután szerelje a járólapokat a
csatlakozókra.
A kiterjesztővel felszerelt 0,32 m konzol lehetővé teszi a (konzolon elhelyezett) járópalló véletlen kicsúszását, valamint
rendelkezik a bokaléc rögzítésére szolgáló csatlakozóval.
Abban az esetben, ha védőkorlát (korlát és lábléc) felszerelése szükséges a homlokzati oldalon (pl. abban az esetben, ha az
állvány a faltól 20 cm-nél távolabb van), a konzolcsapokba korlátoszlopokat, az oszlopcsatlakozókba pedig korlátokat kell szerelni
(a reteszeknek függőleges pozícióban kell elhelyezkedniük). Az állványt oldalról végkorlátokkal és bilincsekkel felszerelt korlátokkal
kell biztosítani.

1. Keret
1

10. Lezáró korlát

1
0
25. 0,32 m konzol
kiterjesztővel

4. Acél járólap

2
5

1
2
1
1

4

8

26. ábra 0,32 m konzol kiterjesztővel az állvány közbenső szintjére szerelve
33. L keret
3
3
25. 0,32 m konzol kiterjesztővel

1
4

1
1

4
2
5

1. Keret

8
1

27. ábra 0,32 m konzol kiterjesztővel az állvány legfelső szintjére szerelve
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1
4
41. Korlát bilinccsel
4
1

14. Felső keret

3
0

4

1
1

30. Korlátoszlop

25. 0,32 m konzol kiterjesztővel
2
5

8

1. Keret
1

28. ábra Kiterjesztővel rendelkező 0,32 m konzolokra szerelt járólapok biztosítása, az állvány és a fal közötti távolság meghaladja a 20 cm-t

3.2.6.2. 0,64 m konzol
A 0,64 m konzolok egy állványszint szélesítésére szolgálnak a belső oldalon (homlokzati oldalon) - lásd 29. ábra (a legfelső
állványszint kivételével). A konzolokat egy állványszinten lehet felszerelni, a lentebb elhelyezkedő szintről kell a helyére rögzíteni,
majd a félbilincs anyát a megfelelő nyomatékkal meg kell húzni. A járólapot tartó konzol tartógerendáját abban a magasságban kell
rögzíteni, ahol a konzolt tartó keretelem található. Ezt követően helyezzen a konzolra egy 0,32 m szélességű járópallót (az
állványkeret felől), majd a második járópallót (a homlokzat felől) már a felsőbb szintről szerelje fel.
A járópallók véletlen kicsúszása elleni védelem biztosítása érdekében a konzol pallókat szerelje fel védőelemmel, mely
rendelkezik a bokaléc rögzítésére szolgáló csatlakozóval.
Abban az esetben, ha védőkorlát felszerelése szükséges a homlokzati oldalon (abban az esetben, ha az állvány a faltól 20 cm nél távolabb van), alkalmazhatja a korlátoszlopokat, melyek a korlátok felszereléséhez szükséges reteszes csapokkal vannak
felszerelve (a reteszeknek függőleges pozícióban kell elhelyezkedniük). Az állványt oldalról végkorlátokkal, csövekkel és
derékszögű bilincsekkel kell biztosítani.
1. Keret

4. Acél járólap

36. Konzol palló leszorító

3
6

1
1

4
24. 0,64 m konzol

2
4

8

1

29. ábra A köztes állványszint belső szélesítését szolgáló 0,64 m konzolok
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3.2.6.3.

0,74 m konzol

A 0,74 m konzolok (két csatlakozóval, melyek elhelyezése megegyezik a keretoszlopok helyzetével) a legfelső állványszint
szélesítésére szolgálnak a külső oldalon. A konzolt a lentebb elhelyezkedő szintről kell a helyére rögzíteni, majd a félbilincs anyát a
megfelelő nyomatékkal meg kell húzni. A járólapot tartó konzol tartógerendáját abban a magasságban kell rögzíteni, ahol a konzolt
tartó keretelem található. Helyezzen a konzolra egy 0,32 m szélességű járópallót (az állványkeret felől), majd a második járópallót
(a homlokzat felől) már a felsőbb szintről szerelje fel. A keretre rögzített járólapok és a konzol közé helyezzen konzol pallókat, a
konzol alá pedig konzol tartót.
a)

1
4

33. L keret

8
35. Palló leszorító

3
2
7

27. Konzol palló

3

1
1

4
3
5

4. Acél járólap
23. 0,74 m
konzol

2
3

3
2

32. Konzol támasz
1. Keret

1

b)

3
3
1
4

14. Felső keret

8
27. Konzol palló
4. Acél járólap

2
7

1
1

4

23. 0,74 m konzol

2
3

32. Konzol támasz

3
2

1. Keret

10. Lezáró korlát

1

30. ábra 0,74 m konzol a legfelső állványszint külső szélesítésére:
a) az állvány és a fal közötti távolság kisebb, mint 0,2 m b) védőkorláttal a belső és külső oldalon (az állvány és a fal közötti távolság nagyobb,
mint 0,2 m
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A járópallók véletlen kicsúszása elleni védelem biztosítása érdekében a konzol pallókat szerelje fel védőelemmel (az elemben
található csavar meghúzásával - véletlen bontás elleni védelem), mely rendelkezik a bokaléc rögzítésére szolgáló csatlakozóval.
Abban az esetben, ha védőkorlát felszerelése szükséges a homlokzati oldalon (abban az esetben, ha az állvány a faltól 20 cmnél távolabb helyezkedik el), alkalmazhatja a korlátoszlopokat, melyek a korlátok felszereléséhez szükséges reteszes csapokkal
vannak felszerelve (a reteszeknek függőleges pozícióban kell elhelyezkedniük). Az állványt oldalról felső korláttal biztosíthatja,
melyeket a keret és a 0,74 m konzol csatlakozóira kell felszerelni.
8
27. Konzol palló

1
4

14. Felső keret
3
3

1
1

2
7

4

4. Acél járólap

2
5

25. 0,32 m konzol kiterjesztővel
23. 0,74 m konzol

2
3

1
3
2

32. Konzol támasz

10. Lezáró korlát

1. Keret

31. ábra A legfelső állványszint szélesítése 0,32 m konzolokkal (belső oldal) és 0,74 m konzolokkal (külső oldal)

3.2.6.4. Biztonság tetőn való munkavégzésnél
A személyek biztonsága érdekében a tetőn való munkavégzésnél 2,0 m L kereteket kell alkalmazni. Ezek felszerelhetők
közvetlenül a legfelső állványszint keretére (lásd 32a ábra) vagy a 0,74 m konzolokra (lásd 32b ábra).
Abban az esetben, ha az L kereteket a konzolokra rögzíti, szerelje fel a konzol támaszokat, a keretre rögzített járólapok és a
konzol közé pedig helyezzen konzol pallókat. Ezt követően az L keretekre szerelje fel a korlátokat és lábdeszkákat. A 2,0 m L keret
felhelyezését követően húzza meg a keret alsó részét rögzítő csavart (a véletlen bontás megelőzése érdekében).
a)
34. 2,0 m L
keret

8

3
4

4. Acél járólap

4

2
5

1
1

. 0,32 m konzol kiterjesztővel
2
5

1
Keret
1
.
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b)
34. 2,0 m L keret

3
4
8
27. Konzol palló
35. Palló leszorító

4. Acél járólap

25. 0,32 m konzol kiterjesztővel

23. 0,74 m
konzol

4

1
1

4. Acél járólap

2
7

2
5

3
5
2
3
3
2

32. Konzol támasz

1. Keret
1

32. ábra Állványvédelem tetőn való munkavégzéshez: a) állványszélesítés 0,32 m konzolokkal;
b) b) állványszélesítés 0,74 m és 0,32 m konzolokkal

3.2.6.5.

Védőtető

Egy állványmező védőtetője (33. ábra) két 0,74 m konzolból, védőtető támaszokból (melyeken két járólap helyezkedik el),
valamint járólap leszorítókból áll. A 0,74 m konzolokat az állvány külső részén lévő keretre kell rögzíteni és két járólapot kell rájuk
felhelyezni. A keretre rögzített járólapok és a 0,74 m konzol közé helyezzen konzol pallót. Ezt követően a konzolcsapokra rögzítse
fel a támaszokat és helyezzen fel további két járólapot. A teljes szerkezetet egészítse ki a védőtető pallóihoz szükséges
védőelemekkel - melyek egyik végét a támaszték felső részébe, másik végét pedig a konzol belső csapjára rögzít. Az oldalra
kinyúló védőtetők az állványszerkezettől védőkorláttal (korláttal és láblécekkel) elkülöníthetők, mivel nem alkotják a munkaterület
részét. A védőtetőkön tilos anyagot tárolni. A védőtetők kialakítása megfelel a DIN-4420 szabványnak.

1.
Keret
1

27. Konzol palló

4. Acél járólap

43 Védőtető biztonsági eleme
.

42
.

8

4

Védőtető tartó

43

11
42

23. 0,74 m
konzol
27

23

33. ábra Védőtető felépítése
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3.2.7.

Gyalogos közlekedőkeret

A felállított állvány alatti közlekedés biztosítására, pl. a gyalogjárdán, gyalogos közlekedőkereteket kell a legalsó állványszinten
kialakítani (lásd 34. ábra). A gyártó kínálatában megtalálhatók 4 vagy 5 járópalló felszerelését biztosító átjáró keretek - az átjáró
szélessége a keretekben 1430, illetve 1756 mm, a legkisebb magasság az állítható lábakra (az anyák kicsavarása nélkül) és fa
alátétekre állított keretekben a gyalogos átjárónál pedig - 2100 mm.
A legalsó szintet ez esetben a következőképpen kell szerelni: szerelje a gyalogos közlekedőkeretet a lábelemekbe a korlátokkal
és merevítőkkel (az állványszerkezet mind belső, mind külső oldalán).
A gyalogos közlekedőkeretre szerelje fel a járólapokat és a konzol pallókat. A gyalogos közlekedőkeretre közvetlenül felszerelt
első állványszint átlós merevítőjének egyik végét a keretcsatlakozóban, másik végét - az állítható bilincs segítségével - pedig a
keretoszlopra kell rögzíteni.

1. Kere
t

9. Átlós merevítő

47. Állítható bilincs
10. Lezáró korlát

36. Konzol palló leszorító
1
12. Végoldali bokaléc
9

1
0

1
2

4. Acél járólap

3
6

1
1

4
8
38. Átjáró keret

3
8

34. ábra Állványzat 4 pallós gyalogos átjáróval

3.2.8.

Keret kiugrásokhoz

A kiugrásokhoz való keretek az épület kiugró részeinek, pl. eresz vagy párkány, elkerülését szolgálják. Lehetővé teszik az
állványépítés folytatását a járólap szélességének megváltoztatása nélkül. A kiugrásokhoz való keretek végoldali biztosítása az ilyen
keretekhez illeszthető végkorlátok alkalmazásával lehetséges (35. ábra). A kiugrásokhoz való keretekre max. négy állványszint
építhető. Az átjáró szélessége ezeknél a kereteknél 362 mm, ami max. 480 mm kinyúlású párkányok elérését teszi lehetővé
(feltéve, hogy a faltól való távolság nem haladja meg a 0,2 m-t).
Az ilyen keretek használatakor fontos az állvány megfelelő függőleges tervezése (megfelelő magasságú kiegyenlítő keretek
esetleges alkalmazásával), hogy a kereteket az épület ereszéhez vagy párkányaihoz lehessen igazítani.
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8

14. Felső keret
1
4

39. Keret kiugrásokhoz

362

3
9

3
9
4
0

4. Acél járólap

40. Végkorlát

4

1
1

1
10. Lezáró korlát
1. Keret

35. ábra A kiugrásokhoz való keretek alkalmazása

3.2.9.
S
arkok
Az állványsarkok szerelése a következőképpen végezhető:
- sarokcsatlakozó (lásd 36. ábra) vagy csövek és kereszt- vagy forgóbilincsek segítségével, az állványmezők közötti hely
kitöltésével,
- járópadozat szintosztóval (lásd 37. ábra), melyet az állványsarkoknál a kerethez oly módon kell rögzíteni, hogy a szintosztó
tartórúdja a szomszédos keretekkel megegyező magasságban legyen, miután a félbilincsek csavarját a megfelelő nyomatékkal
meg kell húzni. Az állványsarok területét fedje le 0,74 m járólapokkal; szerelje fel a korlátokat (pl. a csatlakozók segítségével) és
a lábléceket.
29. Sarok összekötő
1. Keret
9. Átlós merevítő
8. Korlát

10. Lezáró korlát
10

12. Végoldali bokaléc

11

4

PIONART

11. Bokaléc

4. Acél járólap

9

12

1
8

29

5

36. ábra Sarokkiképzés sarokbilincsekkel
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4. Acél járólap

22. Szintosztó
járópadozathoz

8.
Korlát
9. Átlós merevítő
1.
Keret

1
4
8

9

2
2

1

37. ábra Sarokkiképzés járópallóhoz való szintosztó segítségével

3.2.10. Gerenda
kiegészítők
A rácsos tartók és rájuk helyezhető kiterjesztők platformok kialakítását teszik lehetővé (38. ábra). A kiterjesztőket szerelje a
rácsos tartók felső bordáihoz félbilincsek segítségével. Ezután a szomszédos rácsos tartók pallóinak csatlakozóira 0,32 m
szélességű acél járólapokat helyezhet fel.
A PIONART cég kínálatában kettő, három, négy vagy hat 0,32 m szélességű acél járólap szerelését biztosító kiterjesztők találhatók meg.
4. Acél járólap

20. Gerenda
kiegészítők

4

46. Derékszögű bilincs
17. Rácsos tartó
19. Alumínium rácsos
tartó

4
6
9

10. Lezáró korlát
12. Végoldali bokaléc

1
0

3

17 /
19

2
0

4. Acél járólap

1.
Keret

1
1

1
2

38. ábra Alumínium (acél) rácsos tartók és kiterjesztők alkalmazása platform létrehozásához
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Nyitható járólap
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6. Korlát
7. Átlós merevítő
8. Lezáró korlát
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Bokaléc
17. 2,0 m L keret
Végoldali bokaléc
18. Korlát bilinccsel
Alátétfa
19. Kikötőkar
20. Derékszögű bilincs
Felső keret
0,74 m konzol
0,64 m konzol
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3.2.11.

Közlekedés az állvány alatt

A felállított állvány alatti közlekedés rácsos tartókkal biztosítható, amelyeknek az állványszerkezet terhelését kell viselniük. A
rácsos tartókat diagonál rendszerrel kell összekötni, biztosítva a tökéletes funkcionalitást függőleges síkban.
A PIONART cég kínálatában a következő rácsos tartók találhatók meg:
1) 0,4 m tengelymagasságú acél rácsos tartók. Állítható csatlakozóval és csatlakozó nélkül is elérhetők.
2) 0,4 m tengelymagasságú alumínium rácsos tartók, melyek kizárólag csatlakozó nélküli kivitelben elérhetők.
Acél rácsos tartók - a tartók felső és alsó bordái Ø 48,3 mm átmérőjű és 3,2 mm falvastagságú csövekből készültek. Az
állítható csatlakozóval rendelkező rácsos tartók esetében a rácsos tartókat tartalmazó állványrész szerelése a következőképpen
zajlik: két csatlakozóval ellátott rácsos tartót az állványkeretre kell rögzíteni a rácsos tartók félbilincsei segítségével (a rácsos tartók
távolsága lehetővé teszi 2,5 m-es mező modulok rájuk helyezését az 5,0 m hosszúságú rácsos tartók esetében vagy 3,0 m-es
mező modulok felszerelését 6,0 m hosszúságú rácsos tartók esetében) - lásd 39. ábra. A nagyobb átmérőjű cső csatlakozójához
szerelje a keret szintosztóját úgy, hogy a járólapok rögzítésére szolgáló gerenda és a rácsos tartókat hordó keret gerendái azonos
magasságban legyenek. Ezt követően a félbilincs anyáit a megfelelő nyomatékkal meg kell húzni. Majd szerelje fel a rácsos tartók
vízszintes merevítését - csatlakoztassa a rácsos tartókat a 39. ábra szerint - Ø48,3x3,2 acél csövekkel, valamint forgó és
derékszögű bilincsekkel. A keret szintosztó és a keretek közötti távolságot 2,5 m vagy 3,0 m hosszú járólapokkal kell kitölteni, az
alkalmazott rácsos tartó függvényében. A következő állványszintek szerelését a keretek felszerelésével kell kezdeni - a kereteket a
rácsos tartók csatlakozóihoz is rögzítve. 6,0 m-es rácsos tartók; minden állványszint belső oldalán 0,32 m konzolok és a legfelső
állványszint külső oldalán 0,64 m konzol alkalmazása esetén A típusú merevítők és csatlakozó csöveket kell felhasználni az
állványszerkezet megerősítéséhez (a 39. ábra és az 1. táblázat szerint). Az állvány további szerelését a Szerelési utasításokban
található általános alapelvek szerint kell végezni.
Az egyes acél rácsos tartók teherbírását a jellemző kivitelezések (24,2 m-ig) esetében az 1. táblázat szemlélteti. Figyelembe kell
venni azonban azt, hogy abban az esetben, ha nincs vízszintes merevítés, A típusú merevítés, valamint az állvány csövekkel és
bilincsekkel történő megerősítése (a kivitelezési mód és a rácsos tartó hosszának függvényében), a rácsos tartók teherbírása
jelentősen kisebb. A csatlakozó nélküli rácsos tartók esetében (5,2 m és 6,2 m hosszúságú rácsos tartók) a szerelést az alumínium
rácsos tartókkal megegyező módon kell elvégezni (40. ábra), különös figyelmet fordítva a vízszintes és függőleges síkok megfelelő
merevítésére.
Csatlak
ozó

Rácsos tartó felső
bordája

Rácsos tartó alsó
bordája

Felső borda merevítésének vázlata
ø48,3x3,2
cső

l

l

1

2

Szintosztó
kerethez

L

Derékszögű
bilincs

Állítható bilincs

l
3

Alsó borda merevítésének vázlata
Derékszögű
bilincs

38

ø48,3x3,2
cső

50
0
L
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39. ábra Csatlakozóval rendelkező acél rácsos tartók szerelésének, valamint merevítés felépítésének vázlata
1. táblázat Acél rácsos tartók teherbírása jellemző kivitelezések esetén (24,2 m-ig)

Rácsos tartó

csatlakozóval

csatlakozó nélkül

5,00 m

6,00 m

5,20 m

6,20 m

Külső rácsos tartó - konzol nélküli állvány

16,33 kN

19,09 kN

16,33 kN

19,09 kN

Belső rácsos tartó - konzol nélküli állvány

12,99 kN

15,62 kN

12,99 kN

15,62 kN

Külső rácsos tartó - 0,32 m konzol minden állványszinten a belső
oldalon és 0,74 m konzol a legfelső szint külső oldalán

22,63 kN

26,53 kN**

22,63 kN

26,53 kN*

Belső rácsos tartó - 0,32 m konzol minden állványszinten a belső
oldalon és 0,74 m konzol a legfelső szint külső oldalán

19,47 kN

24,82 kN**

19,47 kN

24,82 kN

* kötelező megerősítés közvetlenül a rácsos tartók fölött elhelyezkedő mezőkben felszerelt A típusú merevítőkkel - lásd 40. ábra;
** kötelező megerősítés közvetlenül a rácsos tartók fölött elhelyezkedő járópallók fölé szerelt A típusú merevítőkkel és derékszögű bilincsekkel
rögzített csövekkel (a csöveket kizárólag a konzolok felszerelésének oldalán kell alkalmazni) - lásd 39. ábra;

Alumínium rácsos tartók - a tartók felső és alsó bordái Ø 48,3 mm átmérőjű és 4,0 mm falvastagságú csövekből készültek. Az
állványszerkezet alumínium rácsos tartókat tartalmazó részének szerelését a rácsos tartók kerethez rögzítésével kell kezdeni (a
felső és alsó tartóbordák végén) derékszögű bilincsek segítségével. Ezt követően a rácsos tartók közé szerelje fel a
kiegyenlítőkereteket (1000) a derékszögű bilincsek segítségével úgy, hogy a kiegyenlítő keret és a szomszédos keretek csatlakozó
gerendái azonos magasságban legyenek és fel lehessen rájuk helyezni a járópallókat. A rácsos tartók felső bordáit Ø48,3x3,2 acél
csövekkel, valamint forgó és derékszögű bilincsekkel merevítse a 40. ábra szerint.
A kiegyenlítő keret és a szomszédos keretek közötti távolságot 2,5 m vagy 3,0 m hosszú járólapokkal kell kitölteni, az
alkalmazott rácsos tartó függvényében. A következő állványszintek szerelését a keretek felszerelésével kell kezdeni - a keretet a
kiegyenlítő keretre szerelve. Olyan állványok esetében, ahol minden állványszint belső oldalán 0,32 m konzolok és a legfelső
állványszint külső oldalán 0,74 m konzolok találhatók, A típusú merevítőket kell alkalmazni az állvány megerősítéséhez (a 40. ábra
és a 2. táblázat szerint).
Az állvány további szerelését a Szerelési utasításokban található általános alapelvek szerint kell végezni.
Az egyes rácsos tartók teherbírását a jellemző kivitelezések (24,2 m-ig) esetében az 2. táblázat szemlélteti. Figyelembe kell
venni azonban azt, hogy abban az esetben, ha nincs keresztirányú merevítés, a rácsos tartók teherbírása jelentősen kisebb.
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Felső borda merevítésének vázlata
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40. ábra Alumínium rácsos tartók (vagy csatlakozó nélküli acél rácsos tartók) szerelésének, valamint merevítés felépítésének vázlata
2. táblázat Alumínium rácsos tartók teherbírása jellemző kivitelezések esetén (24,2 m-ig)

Alumínium rácsos tartó

5,2 m

6,2 m

Külső rácsos tartó - konzol nélküli állvány

16,13 kN

18,89 kN

Belső rácsos tartó - konzol nélküli állvány

12,79 kN

15,42 kN

Külső rácsos tartó - 0,32 m konzol minden állványszinten a belső oldalon és 0,74 m konzol a
legfelső szint külső oldalán

22,43 kN

26,33 kN*

Belső rácsos tartó - 0,32 m konzol minden állványszinten a belső oldalon és 0,74 m konzol a
legfelső szint külső oldalán

19,27 kN

24,62 kN

*

kötelező megerősítés közvetlenül a rácsos tartók fölött elhelyezkedő mezőkben felszerelt A típusú merevítőkkel - lásd 40. ábra;

4. AZ ÁLLVÁNYRENDSZER LEBONTÁSA
Az állványok bontási folyamata a felépítési folyamat fordítottja, azonban figyelembe kell venni a következő tilalmakat:
a) tilos a fali kikötők eltávolítása, ha a kikötők felett még állványszint áll,
b) tilos az átlós merevítők eltávolítása, ha a merevítők felett még állványszint áll,
c) tilos a magasból állványelemeket ledobni.
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Az állványbontást csak akkor szabad elkezdeni, ha az állványról végzett minden munka befejeződött, és a szerszámok és anyagok
lekerültek az állványszerkezetről és járófelületekről. A munka haladtával megengedett a felső állványszint részleges bontása.
Lebontás után el kell végezni az állványelemek tisztítását, ellenőrzését és szétválogatását a következő csoportokra:
a) további használatra megfelelő,
b) javítást vagy cserét igénylő (tartós deformáció felfedezése esetén).

5. AZ ÁLLVÁNY ALKALMAZÁSI ALAPELVEI
5.1.AZ ÁLLVÁNY ÁTVÉTELE
Használatba vétel előtt az állványon minden esetben a következő ellenőrzéseket kell elvégezni:
a) a talaj állapotának ellenőrzése - elegendő beszerezni az építésvezetőtől egy igazolást arra vonatkozóan, hogy elvégezték a
talajvizsgálatot a jelen dokumentáció 2.1. pontjában található adatoknak való megfelelőség szempontjából;
b) az állványalap szemrevételezéses ellenőrzése;
c) az állvány szerkezeti kiosztásának ellenőrzése - a függőleges és átlós kerettávolságok méretei, valamint szintmagasságok
ellenőrzése a megengedett eltérések figyelembevételével;
d) a felépített állványszerkezet függőleges és vízszintes tengelytől való eltérésének ellenőrzése; a következő eltérési szintek megengedettek:
• a keret tetejének függőleges eltérése: legfeljebb 15 mm a 10 m-nél alacsonyabb állványok esetében, legfeljebb 25 mm a 10 mnél magasabb állványok esetében;
• legfeljebb 10 mm - a függőleges keret függőleges eltérése egy állványszinten;
• ± 50 mm - a merevítők vízszintes eltérése a hossztengely körül az egész állványhosszon, függetlenül a függőleges keretek
távolságától;
• ± 20 mm - a kereszttartók vízszintes eltérése az állvány átlós tengelye mentén;
e) az átlós merevítők állapotának szemrevételezéses ellenőrzése;
f) a fali kikötők szilárdságának ellenőrzése a PIONART kínálatában is megtalálható speciális mérőberendezéssel végzett húzásos
próba során - ellenőrzött kikötések száma a Kezelési és karbantartási útmutató 7.4.4. pontja szerint;
g) járólapok szemrevételezéses ellenőrzése;
h) a felállított állvány közlekedési előírásoknak való megfelelőségének szemrevételezéses ellenőrzése;
i) villámhárító berendezések ellenőrzése ellenállásméréssel;
j) az állvány helyzetének ellenőrzése a felső elektromos vezetékekhez képest;
k) a biztonsági rendszerek szemrevételezéses ellenőrzése.

5.2. AZ ÁLLVÁNY ELLENŐRZÉSE
Normál használat során az állványon a következő ellenőrzéseket kell elvégezni:
a) napi ellenőrzések;
b) 10 napi ellenőrzések;
c) azonnali pl. vihar, erős szél, stb. után Az
ellenőrzéseknek a következő elemeket kell
érinteniük:
a) az állvány alapozása;
b) védelem (korlátok és láblécek);
c) járólapok (sérülések, járólapok terhelésének módja);
d) közlekedési utak (létrák, átjáróajtók rögzítése, nyitásuk és zárásuk);
e) a járólapok védelme kiesés ellen a legfelső állványszinten és a konzolokon;
f) kereszt- és forgóbilincsek állapota;
g) fali kikötők és merevítők állapota.
A műszaki ellenőrzések elvégzéséért az építésvezető vagy az általa megbízott személy felel. Az ellenőrzés eredményét az
építési naplóban kell rögzíteni.

5.3. AZ ÁLLVÁNYSZERKEZETEK SZÁLLÍTÁSA
A megfelelően rögzített és sérülés elleni védelemmel ellátott állványelemek bármilyen járművön szállíthatók. Az egyes elemek a
vevő kérésére és elvárása szerint kerülnek csomagolásra. Az állványgyártó biztosít továbbá raklapokat a keretek szállításához,
valamint villástargoncával, csörlővel vagy daruval rakodható raklapokat az állványelemek (pl. korlátok, merevítők, láblécek)
szállításához, mozgatásához és tárolásához.
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PIONART - PUM modell - jellemző állványkialakítások
6. MUNKABIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEK AZ ÁLLVÁNY ÉPÍTÉSE ÉS HASZNÁLATA ALATT
A PIONART - PUM modell keretes állvány felépítése, használata és bontása során a következő munkaegészségügyi és biztonsági követelményeket kell betartani:
a) az állvány felépítését és bontását kizárólag az állványszerkezetekben járatos és a felépítésre, bontásra megfelelően képesített
személyek végezhetik. Az állványszerkezeten kizárólag olyan személyek végezhetnek munkát, akik elmúltak 18 évesek, ismerik
az állvány használatára vonatkozó szabályokat és az egészségügyi és biztonsági előírásokat, valamint megfelelő fizikai
állapotban vannak.
b) az állványszerkezet felépítését és bontását olyan személynek kell koordinálnia, aki felelős a szerelők tájékoztatásáért az állvány
típusára, szerkezeti jellemzőire és összeszerelési (bontási) módjára vonatkozóan a jelen kezelési és karbantartási útmutató
szerint;
c) a szerelőknek és az állványon dolgozó más személyeknek érvényes orvosi igazolást kell bemutatniuk arról, hogy egészségi
állapotuk megfelelő a magasban végzett munkához. Minden alkalmazottnak jó egészségi állapotban kell lennie, különösen jó
hallással, egyensúlyérzékkel és elsősegélynyújtási képességgel kell rendelkeznie;
d) az állványon végzett munkák előtt ellenőrizni kell, hogy az állványon elvégezték-e a jelen kezelési és karbantartási útmutató 5.1.
pontjában előírt használatba vételi ellenőrzéseket;
e) az állványon tilos a munkavégzés, amíg a csatlakozások ellenőrzése és az átvételi eljárás meg nem történt;
f) szigorúan tilos:
• a járólapok túlterhelése,
• az állvány magasabbra építése a jelen kezelési és karbantartási útmutatóban megengedett szintnél ,
• anyagok és szerszámok tárolása a járólapon oly módon, hogy azok akadályozzák a szabad munkavégzést,
• az állványelemek akár kis magasságból való ledobása,
• alkoholos befolyásoltság alatt levő alkalmazott munkavégzésének megengedése,
• a védőtetők és védőhidak használata anyagraktározásra vagy munkaállványként,
• hibás elemek felhasználása az állvány összeszerelése során,
• felmászni az állványszerkezetre,
• világítótestek szerelése közvetlenül a járólapokra,
• szerelés vagy bontás végzése az alsóbb szinteken való munkavégzés közben;
g) be kell tartani az állvány használata során elvégzendő ellenőrzésekre vonatkozó határidőket;
h) a járólapokat tisztán és rendben kell tartani, azokat egyenletesen kell terhelni a járólapok egész felületén;
i) a faltól 20 cm-nél távolabb felszerelt állványon kizárólag akkor szabad dolgozni, ha az állvány oldalára korlátokat és lábléceket
vagy konzol támasztékokat szerelnek fel;
j) kiegészítő világítás elemlámpával megengedett;
k) minden, az állványon dolgozó alkalmazottnak megfelelő overál-típusú védőruhát, csúszásgátló cipőt és védősisakot kell viselnie;
l) 10 m/s-t meghaladó szélerősség esetén, azaz, amikor a vastag faágak és vékonyabb törzsű fák lengenek a szélben, az
állványon végzett minden munkát le kell állítani és az alkalmazottaknak el kell hagyni az állványt.

7. PIONART - PUM MODELL - JELLEMZŐ ÁLLVÁNYKIALAKÍTÁSOK
7.1.

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

A PIONART - PUM modell állványrendszerek a jellemző kialakításokban ellenőrzési munkákhoz és könnyű építési munkákhoz
(festés, vakolás) használhatók munkaállványként, olyan esetekben, amikor anyagtárolás nem szükséges.
A jelen fejezetben bemutatott állványtípusokhoz a részletes rendelkezésekben meghatározott használathoz felépített
szerkezetek esetén nem szükséges statikai-szilárdsági tanúsítvány. A leírtaktól eltérő összes állványszerkezet nem tipikusnak
tekintendő.
A nem tipikus kivitelű állványok körébe többek között az alábbiak tartoznak:
- 10 m-nél rövidebb homlokzati állványok;
- a kezelési és karbantartási útmutatóban megadott maximális magasságnál magasabb állványok (azaz 60,2 m háló nélkül; 40,2 m hálóval
burkolva);
- nyitott homlokzatra épített állványok;
- ponyvával burkolt állványok;
- a 2 kN/m2 névleges érték feletti terhelésnek kitett állványok;
- olyan állványok, melyekhez 150 kg teherbírás feletti építési daru vagy emelő lett szerelve;
- olyan állványok, amelyeken egynél több szint van terhelve;
- gyalogos átjárókerettel, rácsos tartókkal, védőtetőkkel és kereszttartókkal felszerelt állványok;
- a kezelési és karbantartási útmutatóban leírtakból eltérő szerkezetű állványok.
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7.2. PIONART - PUM MODELL - JELLEMZŐ ÁLLVÁNYKIALAKÍTÁSOKON ALKALMAZOTT JELÖLÉSEK
A 3. táblázat bemutatja a PIONART - PUM modell keretes állvány jellemző állványkialakításai esetében
alkalmazott jelöléseket. A következő jelölések és megnevezések használatosak:
- PUM – modell;
- 2,5 vagy 3,0 - mező hossza 2,5 m vagy 3,0 m;
- 24, 40, 60 – állványmagasság 24,2 m, 40,2 m vagy 60,2 m;
- a – állványozás 0,32 m konzolokkal minden állványszinten a belső oldalon és 0,74 m konzolokkal a legfelső szint külső oldalán;
- A – burkolatlan állvány;
- B – hálóval burkolt állvány;
- 8 m, 4 m, 2 m –a fali kikötések közötti maximális távolság 8 m, 4 m vagy 2 m.
4. táblázat PIONART - PUM modell - jellemző állványkialakításokon alkalmazott jelölések

ÁLLVÁNY LEÍRÁSA

KÓD
PUM/2,5/24/A/8m

PIONART - PUM modell keretes állvány 2,5 m mezőszélességgel és 24,2 m magassággal, járólap szélesítés
vagy hálóburkolat nélkül, zárt vagy részben nyitott homlokzathoz építve, a kikötések közötti távolság max. 8
m.

PUM/2,5/24/B/4m

PIONART - PUM modell keretes állvány 2,5 m mezőszélességgel és 24,2 m magassággal, járólap szélesítés
nélkül, hálóburkolattal, zárt vagy részben nyitott homlokzathoz építve, a kikötések közötti távolság max. 4 m.

3. táblázat PIONART - PUM jellemző állványkialakításokon alkalmazott jelölések
modell -

PUM/2,5/24/B/2m

PIONART - PUM modell keretes állvány 2,5 m mezőszélességgel és 24,2 m magassággal, járólap szélesítés
nélkül, hálóburkolattal, zárt vagy részben nyitott homlokzathoz építve, a kikötések közötti távolság max. 2 m.

PUM/2,5/24a/A/8m

PIONART - PUM modell keretes állvány 2,5 m mezőszélességgel és 24,2 m magassággal, belső 0,32 m
konzolokkal minden szinten és külső 0,74 m konzolokkal a legfelső szinten, hálóburkolat nélkül, zárt vagy
részben nyitott homlokzathoz építve, a kikötések közötti távolság max. 8 m.

PUM/2,5/24a/B/4m

PIONART - PUM modell keretes állvány 2,5 m mezőszélességgel és 24,2 m magassággal, belső 0,32 m
konzolokkal minden szinten és külső 0,74 m konzolokkal a legfelső szinten, hálóburkolattal, zárt vagy részben
nyitott homlokzathoz építve, a kikötések közötti távolság max. 4 m.

PUM/2,5/24a/B/2m

PIONART - PUM modell keretes állvány 2,5 m mezőszélességgel és 24,2 m magassággal, belső 0,32 m
konzolokkal minden szinten és külső 0,74 m konzolokkal a legfelső szinten, hálóburkolattal, zárt vagy részben
nyitott homlokzathoz építve, a kikötések közötti távolság max. 2 m.

PUM/2,5/40/A/8m

PIONART - PUM modell keretes állvány 2,5 m mezőszélességgel és 40,2 m magassággal, járólap szélesítés
és hálóburkolat nélkül, zárt vagy részben nyitott homlokzathoz építve, a kikötések közötti távolság max. 8 m.

PUM/2,5/40/B/4m

PIONART - PUM modell keretes állvány 2,5 m mezőszélességgel és 40,2 m magassággal, járólap szélesítés
nélkül, hálóburkolattal, zárt vagy részben nyitott homlokzathoz építve, a kikötések közötti távolság max. 4 m.

PUM/2,5/40/B/2m

PIONART - PUM modell keretes állvány 2,5 m mezőszélességgel és 40,2 m magassággal, járólap szélesítés
nélkül, hálóburkolattal, zárt vagy részben nyitott homlokzathoz építve, a kikötések közötti távolság max. 2 m.

PUM/2,5/40a/A/8m

PIONART - PUM modell keretes állvány 2,5 m mezőszélességgel és 40,2 m magassággal, belső 0,32 m
konzolokkal minden szinten és külső 0,74 m konzolokkal a legfelső szinten, hálóburkolat nélkül, zárt vagy
részben nyitott homlokzathoz építve, a kikötések közötti távolság max. 8 m.

PUM/2,5/40a/B/4m

PIONART - PUM modell keretes állvány 2,5 m mezőszélességgel és 40,2 m magassággal, belső 0,32 m
konzolokkal minden szinten és külső 0,74 m konzolokkal a legfelső szinten, hálóburkolattal, zárt vagy részben
nyitott homlokzathoz építve, a kikötések közötti távolság max. 4 m.

PUM/2,5/40a/B/2m

PIONART - PUM modell keretes állvány 2,5 m mezőszélességgel és 40,2 m magassággal, belső 0,32 m
konzolokkal minden szinten és külső 0,74 m konzolokkal a legfelső szinten, hálóburkolattal, zárt vagy részben
nyitott homlokzathoz építve, a kikötések közötti távolság max. 2 m.

PUM/2,5/60/A/8m

PIONART - PUM modell keretes állvány 2,5 m mezőszélességgel és 60,2 m magassággal, járólap szélesítés
és hálóburkolat nélkül, zárt vagy részben nyitott homlokzathoz építve, a kikötések közötti távolság max. 8 m.

PUM/2,5/60a/A/8m

PIONART - PUM modell keretes állvány 2,5 m mezőszélességgel és 60,2 m magassággal, belső 0,32 m
konzolokkal minden szinten és külső 0,74 m konzolokkal a legfelső szinten, hálóburkolat nélkül, zárt vagy
részben nyitott homlokzathoz építve, a kikötések közötti távolság max. 8 m.
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KÓD

ÁLLVÁNY LEÍRÁSA

PUM/3,0/24/A/8m

PIONART - PUM modell keretes állvány 3,0 m mezőszélességgel és 24,2 m magassággal, járólap
szélesítés és hálóburkolat nélkül, zárt vagy részben nyitott homlokzathoz építve, a kikötések közötti
távolság max. 8 m.

PUM/3,0/24/B/4m

PIONART - PUM modell keretes állvány 3,0 m mezőszélességgel és 24,2 m magassággal, járólap
szélesítés nélkül, hálóburkolattal, zárt vagy részben nyitott homlokzathoz építve, a kikötések közötti
távolság max. 4 m.

PUM/3,0/24/B/2m

PIONART - PUM modell keretes állvány 3,0 m mezőszélességgel és 24,2 m magassággal, járólap
szélesítés nélkül, hálóburkolattal, zárt vagy részben nyitott homlokzathoz építve, a kikötések közötti
távolság max. 2 m.

PUM/3,0/24a/A/8m

PIONART - PUM modell keretes állvány 3,0 m mezőszélességgel és 24,2 m magassággal, belső 0,32
m konzolokkal minden szinten és külső 0,74 m konzolokkal a legfelső szinten, hálóburkolat nélkül, zárt
vagy részben nyitott homlokzathoz építve, a kikötések közötti távolság max. 8 m.

PUM/3,0/24a/B/4m

PIONART - PUM modell keretes állvány 3,0 m mezőszélességgel és 24,2 m magassággal, belső 0,32
m konzolokkal minden szinten és külső 0,74 m konzolokkal a legfelső szinten, hálóburkolattal, zárt vagy
részben nyitott homlokzathoz építve, a kikötések közötti távolság max. 4 m.

PUM/3,0/24a/B/2m

PIONART - PUM modell keretes állvány 3,0 m mezőszélességgel és 24,2 m magassággal, belső 0,32
m konzolokkal minden szinten és külső 0,74 m konzolokkal a legfelső szinten, hálóburkolattal, zárt vagy
részben nyitott homlokzathoz építve, a kikötések közötti távolság max. 2 m.

PUM/3,0/40/A/8m

PIONART - PUM modell keretes állvány 3,0 m mezőszélességgel és 40,2 m magassággal, járólap
szélesítés és hálóburkolat nélkül, zárt vagy részben nyitott homlokzathoz építve, a kikötések közötti
távolság max. 8 m.

PUM/3,0/40/B/4m

PIONART - PUM modell keretes állvány 3,0 m mezőszélességgel és 40,2 m magassággal, járólap
szélesítés nélkül, hálóburkolattal, zárt vagy részben nyitott homlokzathoz építve, a kikötések közötti
távolság max. 4 m.

PUM/3,0/40/B/2m

PIONART - PUM modell keretes állvány 3,0 m mezőszélességgel és 40,2 m magassággal, járólap
szélesítés nélkül, hálóburkolattal, zárt vagy részben nyitott homlokzathoz építve, a kikötések közötti
távolság max. 2 m.

PUM/3,0/40a/A/8m

PIONART - PUM modell keretes állvány 3,0 m mezőszélességgel és 40,2 m magassággal, belső 0,32
m konzolokkal minden szinten és külső 0,74 m konzolokkal a legfelső szinten, hálóburkolat nélkül, zárt
vagy részben nyitott homlokzathoz építve, a kikötések közötti távolság max. 8 m.

PUM/3,0/40a/B/4m

PIONART - PUM modell keretes állvány 3,0 m mezőszélességgel és 40,2 m magassággal, belső 0,32
m konzolokkal minden szinten és külső 0,74 m konzolokkal a legfelső szinten, hálóburkolattal, zárt vagy
részben nyitott homlokzathoz építve, a kikötések közötti távolság max. 4 m.

PUM/3,0/40a/B/2m

PIONART - PUM modell keretes állvány 3,0 m mezőszélességgel és 40,2 m magassággal, belső 0,32
m konzolokkal minden szinten és külső 0,74 m konzolokkal a legfelső szinten, hálóburkolattal, zárt vagy
részben nyitott homlokzathoz építve, a kikötések közötti távolság max. 2 m.

PUM/3,0/60/A/8m

PIONART - PUM modell keretes állvány 3,0 m mezőszélességgel és 60,2 m magassággal, járólap
szélesítés és hálóburkolat nélkül, zárt vagy részben nyitott homlokzathoz építve, a kikötések közötti
távolság max. 8 m.

PUM/3,0/60a/A/8m

PIONART - PUM modell keretes állvány 3,0 m mezőszélességgel és 60,2 m magassággal, belső 0,32
m konzolokkal minden szinten és külső 0,74 m konzolokkal a legfelső szinten, hálóburkolat nélkül, zárt
vagy részben nyitott homlokzathoz építve, a kikötések közötti távolság max. 8 m.
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7.3. PIONART - PUM MODELL - JELLEMZŐ ÁLLVÁNYKIALAKÍTÁSOK MŰSZAKI ADATAI
A 4.-6- táblázatok bemutatják a PIONART - PUM modell keretes állvány jellemző kialakításainak műszaki adatait.

ÁLLVÁNYMÓDOZAT

PUM/2,5/24 | PUM/3,0/24

PUM/2,5/24a | PUM/3,0/24a

0,739

0,739

Állványszélesség b [m]

2,5 vagy 3,0

Mezőhosszúság l [m]

2,5 vagy 3,0

max. 24,2

Állványmagasság h [m]

max. 24,2
0,32 m konzol minden szinten a belső
oldalon és 0,74 m konzol a legfelső szint
külső oldalán

nincs

Járólap szélesítés
nincs

A

zárt vagy részben
nyitott homlokzat*

B

zárt vagy részben
nyitott homlokzat*

Burkolat / állvány felállítás
háló**
Megengedett normál terhelés q [kN/m 2]
Járólapok típusa

nincs
háló**

A

zárt vagy részben
nyitott homlokzat*

B

zárt vagy részben
nyitott homlokzat*

2,0

2,0

acél 2,5 m vagy 3,0 m

acél 2,5 m vagy 3,0 m

0,20

0,55

A járólap széle és az épület fala közötti
max. távolság [m]

5. táblázat A 40,2 m magasságú PIONART – PUM modell - keretes állványrendszer műszaki adatai

Állványmódozat

PUM/2,5/40 | PUM/3,0/40

PUM/2,5/40a | PUM/3,0/40a

0,739

0,739

2,5 vagy 3,0

2,5 vagy 3,0

Állványszélesség b [m]
Mezőhosszúság l [m]

max. 40,2

Állványmagasság h [m]

max. 40,2
0,32 m konzol minden szinten a belső
oldalon és 0,74 m konzol a legfelső szint
külső oldalán

nincs

Járólap szélesítés
nincs

A

zárt vagy részben
nyitott homlokzat*

B

zárt vagy részben
nyitott homlokzat*

Burkolat / állvány felállítás
háló**
Megengedett normál terhelés q [kN/m 2]
Járólapok típusa

nincs
háló**

A

zárt vagy részben
nyitott homlokzat*

B

zárt vagy részben
nyitott homlokzat*

2,0

2,0

acél 2,5 m vagy 3,0 m

acél 2,5 m vagy 3,0 m

0,20

0,55

A járólap széle és az épület fala közötti
max. távolság [m]

6. táblázat A 60,2 m magasságú PIONART – PUM modell - keretes állványrendszer műszaki adatai

ÁLLVÁNYMÓDOZAT

PUM/2,5/60 | PUM/3,0/60

PUM/2,5/60a | PUM/3,0/60a

0,739

0,739

2,5 vagy 3,0

2,5 vagy 3,0

Állványszélesség b [m]
Mezőhosszúság l [m]

max. 60,2

Állványmagasság h [m]
Járólap szélesítés
Burkolat / állvány felállítás
Megengedett normál terhelés q [kN/m 2]
Járólapok típusa
A járólap széle és az épület fala közötti
max. távolság [m]

nincs

A

max. 60,2

nincs

0,32 m konzol minden szinten a belső
oldalon és 0,74 m konzol a legfelső szint
külső oldalán

zárt vagy részben
nyitott homlokzat*

nincs

A

zárt vagy részben
nyitott homlokzat*

2,0

2,0

acél 2,5 m vagy 3,0 m

acél 2,5 m vagy 3,0 m

0,20

0,55

* - részben nyitott homlokzat - olyan homlokzat, melyen a nyílások felülete nem haladja meg a fal teljes felületének 60%-át
** – háló – 50%-os áteresztőképességgel rendelkező hálót feltételezünk
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7.4. RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK
7.4.1. Az állvány alapozása
A talajnak, amelyre az állvány felépítésre kerül, vízszintesnek és megfelelő teherbírásúnak kell lennie. A talaj teherbírását a jelen
útmutató 2.1. pontjában leírtak szerint kell meghatározni. Az állványláb talajnyomásának a 7. táblázatban szereplő adatok szerint
kell meghatározni. Az alátétdeszkák méretét úgy kell megválasztani, hogy az állványszerkezet egyenletes terhelése ne haladja
meg a talaj teherbírását. Abban az esetben, ha az állványt egyenetlen terepre építi fel, szintkiegyenlítő deszkákat kell alkalmaznia.

7.4.2. Járólapok
Az állványszerkezeten a járólapok vízszintes síkú merevítés szerepét is betöltik, ezért azokat minden állványmezőbe be kell
építeni.

7.4.3. Védőkorlátok és lábdeszkák
Minden járólapot fő és közbenső korlátokkal (a függőleges keretek csatlakozóiba szerelve) és láblécekkel kell védeni. Abban az
esetben, ha a járólap széle és az építmény fala közötti távolság meghaladja a 20 cm-t, a járólapot a homlokzati oldalon is
biztosítani kell (két korláttal és lábléccel).

7.4.4. Fali kikötés
Kikötési kiosztás és kikötőerők
A kikötési kiosztások és kikötési típusok az egyes felépítési kialakítások terveiben találhatók, míg a 8. táblázat tartalmazza a
kikötési erők értékeit. A kikötőelemek nem vehetnek fel függőleges erőket.
A táblázatban megadott szükséges kikötési erők a következő állványkialakításokra lettek meghatározva:
- részben nyitott homlokzatoknál elhelyezett állványok, azaz olyan homlokzatoknál, melyeken az egyenletesen elhelyezkedő
nyílások nem haladják meg a teljes falfelület 60%-át;
- zárt homlokzatoknál elhelyezett állványok, azaz olyan homlokzatoknál, melyeken nincsenek nyílások.
Nyitott falaknál a kikötési erők lineáris interpolációja nem megengedett.
A kikötési erők bevezetése a kikötési aljzatba
Az állványokat úgy kell az építményhez vagy épület falához kikötni, hogy a kikötés biztosítsa az állvány statikai biztonságát és
merevségét, valamint lehetővé tegye az állványra ható külső erők átvitelét (oldalszél terhelés, excenteres statikai terhelés, személyi
terhelés, a nem egyenletes szerkezeti eloszlásból adódó erők). Tilos az állványok kikötése villámhárítókhoz, ablakkeretekhez,
csatornákhoz, stb. A kikötésekhez kizárólag az állvány tartozékait alkotó kikötőelemeket szabad alkalmazni (szorítók). Tilos
drótkötelek, hurkok, stb. használata kikötési célra.
Ha a kikötésnél az építkezés típusának megadásával rögzítőcsapok kerülnek használatra, be kell tartani azok használati
útmutatójában található előírásokat, többek között az alábbiakat:
- kikötési alapok dokumentált adatai;
- szerkezeti elemek méretei és a szélek közötti távolságok;
- speciális kialakítás.
Az állványrögzítők és a falazat közötti rögzítőelemek teherbírását vizsgálatokkal kell igazolni.
Próbaterhelés
A próbaterhelésre kijelölt kikötési pontokat (azok számát és helyét) az ellenőrzést végző személynek kell
meghatároznia. A próbaterhelést a következő szempontok szerint kell elvégezni:
a) a próbaterhelésnek a 8. táblázatban meghatározott szükséges F kikötési erő 1,2-szeresének kell lennie;
b) az ellenőrzött pontok számának legalább a következőknek kell lenniük:
• a kikötési pontok 20%-a betonfal esetében,
• a kikötési pontok 40%-a minden más építőanyag esetében;
c) mindegyik fajta csapot ellenőrizni kell, az ellenőrzött kikötések minimális száma 5.
Abban az esetben, ha valamelyik rögzítőelem nem viseli el az alkalmazott próbaterhelést, az ellenőrzést végző személy köteles:
• meghatározni az okot;
• javaslatot tenni más megfelelő rögzítésmódra;
• esetlegesen kiterjeszteni az ellenőrző vizsgálatok tartományát.
A vizsgálati eredményeket fel kell jegyezni és az állvány használatának teljes idején meg kell őrizni. A gyártó képviselője
részletes tájékoztatást nyújt az állvány felállítására és a rögzítési technológiára vonatkozóan.
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7.4.5. Függőleges (diagonális) merevítők
A merevítőket a diagonál kiosztás szerint kell alkalmazni az egyes kialakítások tervei alapján, valamint be kell tartani azt az
elvet, hogy 2,5 m mezőhossz esetében minden ötödik mezőbe, 3,0 m mezőhossz esetében pedig minden negyedik mezőbe
merevítőt kell beépíteni. Minden állványszinten legalább két merevítőt kell használni. A merevítőket toronyszerűen kell beépíteni
(egy függőleges oszlopba elhelyezve).

7.4.6. Keskeny járólap szélesítő
Keskeny járólap szélesítőt minden állványszinten, mind a belső, mind a külső oldalon be lehet építeni.

7.4.7. Széles járólap szélesítő
Széles járólap szélesítő (ami két 0,32 m járólapból áll) csak az állvány külső oldalán és kizárólag a munkaszinti járólapnál
alkalmazható.

7.4.8. Terhelés
A tervezett munkához szükséges építőanyagokat tilos a járólapra megengedett terhelés felső határát túllépő mennyiségben a
járófelületeken tárolni. Az anyagokat egyenletesen kell a teljes járólap felületén elhelyezni. A járólapokat tilos embercsoporttal
terhelni, ha a csoport általi terhelés meghaladja a járólap megengedett terhelését. Az állványon dolgozó egy alkalmazott súlyát 80
kg-ban határozták meg. A járólapok nem terhelhetők rezgésgerjesztő gépekkel, kivéve, ha rezgéscsillapító megoldással
rendelkeznek. A habarcstömlőket az állvány szerkezeti elemeire kell felfüggeszteni.

7.5. PIONART - PUM MODELL - JELLEMZŐ ÁLLVÁNYKIALAKÍTÁSOK TALAJTERHELÉSE
A 7. táblázat bemutatja a PIONART - PUM modell keretes állvány jellemző kialakításainak talajterhelését.

Állványmagasság [m]

Egy állványláb talajterhelése [kN]
Járólap szélesítés

Járólap hosszúság [m]

7. táblázat PIONART - PUM modell keretes állvány jellemző kialakításainak talajterhelése

PUM/2,5/24

2,50

-

24,2

15,45

0,57

15,58

0,44

PUM/2,5/24a

2,50

0,32+0,74

24,2

17,25

0,57

17,38

0,44

PUM/2,5/40a

2,50

0,32+0,74

40,2

23,92

0,57

21,41

0,44

PUM/2,5/60a

2,50

0,32+0,74

60,2

26,82

0,57

x

x

PUM/3,0/24

3,00

-

24,2

18,06

1,29

18,15

0,52

PUM/3,0/24a

3,00

0,32+0,74

24,2

20,06

1,29

20,15

0,52

PUM/3,0/40a

3,00

0,32+0,74

40,2

28,33

1,29

24,84

0,52

PUM/3,0/60a

3,00

0,32+0,74

60,2

31,05

1,29

x

x

PIONART PUM modell
állványmódozatai

Burkolatlan állvány A

Hálóval burkolt állvány B

Zárt vagy részben nyitott homlokzat
F
nyomás
[kN]

F
nyírás
[kN]

F
nyomás
[kN]

F
nyírás
[kN]

Megjegyzés:
- egy állványláb által a talajra ható nyomóerők számított értékek, ahol γ = 1,5.

terhelési tényező lett számításba véve.
f
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7.6. PIONART - PUM MODELL - ÁLLVÁNY JELLEMZŐ KIALAKÍTÁSAIHOZ SZÜKSÉGES KIKÖTŐERŐK
A 8. táblázatban bemutatjuk a PIONART - PUM modell keretes állvány jellemző kialakításaihoz szükséges kikötőerőket.

Állványmagasság [m]

Szükséges kikötőerő

Járólap szélesítés

Járólap hosszúság [m]

8. táblázat PIONART - PUM modell - keretes állvány jellemző kialakításaihoz szükséges kikötőerők

PUM/2,5/24/8m

2,50

-

24,2

2,50

1,37

x

x

PUM/2,5/24/4m

2,50

-

24,2

2,50

1,37

8,25

0,42

PUM/2,5/24/2m

2,50

-

24,2

x

x

4,64

0,42

PUM/2,5/24a/8m

2,50

0,32+0,74

24,2

2,50

1,37

x

x

PUM/2,5/24a/4m

2,50

0,32+0,74

24,2

2,50

1,37

8,25

0,42

PUM/2,5/24a/2m

2,50

0,32+0,74

24,2

x

x

4,64

0,42

PUM/2,5/40a/8m

2,50

0,32+0,74

40,2

2,50

1,37

x

x

PUM/2,5/40a/4m

2,50

0,32+0,74

40,2

x

x

8,25

0,42

PUM/2,5/40a/2m

2,50

0,32+0,74

40,2

x

x

4,64

0,42

PUM/2,5/60a/8m

2,50

0,32+0,74

60,2

2,50

1,37

x

x

PUM/3,0/24/8m

3,00

-

24,2

3,35

1,40

x

x

PUM/3,0/24/4m

3,00

-

24,2

2,50

1,40

9,88

0,48

PUM/3,0/24/2m

3,00

-

24,2

x

x

5,56

0,48

PUM/3,0/24a/8m

3,00

0,32+0,74

24,2

3,35

1,40

x

x

PUM/3,0/24a/4m

3,00

0,32+0,74

24,2

2,50

1,40

9,88

0,48

PUM/3,0/24a/2m

3,00

0,32+0,74

24,2

x

x

5,56

0,48

PUM/3,0/40a/8m

3,00

0,32+0,74

40,2

3,35

1,40

x

x

PUM/3,0/40a/4m

3,00

0,32+0,74

40,2

x

x

9,88

0,48

PUM/3,0/40a/2m

3,00

0,32+0,74

40,2

x

x

5,56

0,48

PUM/3,0/60a/8m

3,00

0,32+0,74

60,2

3,35

1,40

x

x

PIONART PUM modell
állványmódozatai

Hálóval burkolt állvány B

Burkolatlan állvány A

Zárt vagy részben nyitott homlokzat
F┴
[kN]

F II
[kN]

F┴
[kN]

F II
[kN]

ahol:
- 0,32 - 0,32 m széles konzol;
- 0,74 - 0,74 m széles konzol;
- zárt homlokzat - nyílás nélküli homlokzat,
- részben nyitott homlokzat - olyan homlokzat, amelyen az egyenletesen elhelyezkedő nyílások felülete nem haladja meg a teljes
falfelület 60%-át;
Megjegyzések:
- a kikötőerők számított értékek, ahol γf = 1,5 terhelési tényező lett számításba véve;
- a számítások a következő aerodinamikai tényezővel lettek f ≤ 1,30; cfII ≤ 0,1.
elvégezve: c
┴
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A Pionart - PUM modell állvány jellemző kialakításainak diagonál és kikötés
kiosztásai
7.7. A PIONART - PUM modell ÁLLVÁNY JELLEMZŐ KIALAKÍTÁSAINAK DIAGONÁL ÉS KIKÖTÉS KIOSZTÁSAI
+24,2
m
+22,2
m
+20,2
m
+18,2
m

PIONART - PUM
modell keretes állvány
PUM/2,5/24/A/8m

24 m

+16,2
m
+14,2
m

8m

+12,2
m
4m

+10,2
m

5 x 2,5 m

+4,2
m

Állványtípus: PIONART - PUM modell
Állványszélesség b

0,739 m

Mezőhosszúság l

2,5 m

Állványmagasság

24,2 m

Normál terhelés

2 kN/m2

Max. távolság a faltól c

0,20 m

Állvány felállítás

Zárt vagy részben nyitott homlokzat

Burkolat

Nincs

Járólap szélesítés

Nincs

b

5 x 2,5
m

c

0,20
m

+6,2
m

c

0,20
m

+8,2
m

Szükséges kikötőerő

F┴ [kN]
2,50

+2,2
m

FII [kN]
1,37

Maximális erők a lábelemeken
F┴ [kN]
15,45

FII [kN]
0,57
Kikötési típus:

- a belső keretoszlopra szerelt rövid kikötő

+24,2
m
+22,2
m
+20,2
m

+16,2
m

24 m

+18,2
m

PIONART - PUM
modell keretes állvány
PUM/2,5/24/B/4m

háló

+14,2
m

2m

+10,2
m

4m

+12,2
m

+8,2
m
+6,2
m

Állványtípus: PIONART - PUM modell

+4,2
m

Állványszélesség b

0,739 m

Mezőhosszúság l

2,5 m

Állványmagasság

24,2 m

Normál terhelés

2 kN/m2

Max. távolság a faltól c

0,20 m

Állvány felállítás

Zárt vagy részben nyitott homlokzat

Burkolat

Háló

Járólap szélesítés

Nincs

+2,2
m
háló

5 x 2,5 m

5 x 2,5
Szükséges kikötőerő
m

F┴ [kN]
8,25

b

FII [kN]
0,42

Maximális erők a lábelemeken
F┴ [kN]
15,58

FII [kN]
0,44
Kikötési típus:

- mindkét keretoszlopra szerelt hosszú kikötő
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A Pionart - PUM modell állvány jellemző kialakításainak diagonál és kikötés
kiosztásai
A-A

B-B

A-A

B-B

+24,2
m
+22,2
m
+20,2
m

háló

PIONART - PUM
modell keretes állvány
PUM/2,5/24/B/2m

24 m

+16,2
m

24 m

+18,2
m
háló

+10,2
+14,2
m

+2,2
m
háló

5 x 2,5
m

5 x 2,5
m

b

0,20
m

+4,2
m

c

b

c

0,20
m

2m

+6,2
m

4m

+8,2
+12,2
mm

Szükséges kikötőerő

Állványtípus:

PIONART - PUM modell

Állványszélesség b

0,739 m

Mezőhosszúság l

2,5 m

Állványmagasság

24,2 m

Normál terhelés

2 kN/m2

Max. távolság a faltól c

0,20 m

Állvány felállítás

Zárt vagy részben nyitott homlokzat

Burkolat

Háló

- a belső keretoszlopra szerelt rövid kikötő

Járólap szélesítés

Nincs

- mindkét keretoszlopra szerelt hosszú kikötő

F┴ [kN]
4,64

FII [kN]
0,42

Maximális erők a lábelemeken
F┴ [kN]
15,58

FII [kN]
0,44
Kikötési típus:

+24,2
m
+22,2
m
+20,2
m
+18,2
m

PIONART - PUM
modell keretes állvány
PUM/2,5/24a/A/8m

24 m

+16,2
m
+14,2
m
8m

+12,2
m
4m

+10,2
m

+6,2
m

Állványtípus:

5 x 2,5 m

+4,2
Állványszélesség
b
m

b

5 x 2,5

PIONART - PUM
m modell
0,739 m
2,5 m

Állványmagasság
m

24,2 m

Normál terhelés

2 kN/m2

Max. távolság a faltól c

0,55 m

Állvány felállítás

Zárt vagy részben nyitott homlokzat

Burkolat

Nincs

Járólap szélesítés

0,32 m konzol minden szinten a belső oldalon
és 0,74 m konzol a legfelső szint külső oldalán

50

Szükséges kikötőerő
F┴ [kN]
2,50

Mezőhosszúság l
+2,2

c

0,20
m

+8,2
m

FII [kN]
1,37

Maximális erők a lábelemeken
F┴ [kN]
17,25

FII [kN]
0,57
Kikötési típus:

- a belső keretoszlopra szerelt rövid kikötő
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A Pionart - PUM modell állvány jellemző kialakításainak diagonál és kikötés
kiosztásai
+24,2
m
+22,2
m
+20,2
m

+16,2
m

PIONART - PUM
modell keretes állvány
PUM/2,5/24a/B/4m

24 m

+18,2
m
háló

+14,2
m

2m

+10,2
m

4m

+12,2
m

+6,2
m

5 x 2,5 m

Állványtípus:

PIONART - PUM modell

Állványszélesség b

0,739 m

Mezőhosszúság l

2,5 m

Állványmagasság

24,2 m

Normál terhelés

2 kN/m2

Max. távolság a faltól c

0,55 m

Állvány felállítás

Zárt vagy részben nyitott homlokzat

Burkolat

Háló

Járólap szélesítés

0,32 m konzol minden szinten a belső oldalon
és 0,74 m konzol a legfelső szint külső oldalán

b

5 x 2,5
m

+4,2
m

c

0,20
m

+8,2
m

Szükséges kikötőerő

+2,2
m

F┴ [kN]
8,25

háló

FII [kN]
0,42

Maximális erők a lábelemeken
F┴ [kN]
17,38

FII [kN]
0,44
Kikötési típus:

- mindkét keretoszlopra szerelt hosszú kikötő

A-A

B-B

A-A

B-B

+24,2
m
+22,2
m
+20,2
m

+16,2
m

háló

24 m

PIONART - PUM
modell keretes állvány
PUM/2,5/24a/B/2m

24 m

+18,2
m
háló

+14,2
m

+8,2
m

Állványtípus:

+4,2
PIONART - PUM
m modell

5 x 2,5
m

5 x 2,5
m

b

b
0,20
m

+6,2
m

c
Szükséges
kikötőerő

c

Állványszélesség b

0,739 m

Mezőhosszúság l

2,5 m

Állványmagasság

24,2 m

Normál terhelés

2 kN/m2

Max. távolság a faltól c

0,55 m

Állvány felállítás

Zárt vagy részben nyitott homlokzat

Burkolat

Háló

- a belső keretoszlopra szerelt rövid kikötő

Járólap szélesítés

0,32 m konzol minden szinten a belső oldalon
és 0,74 m konzol a legfelső szint külső oldalán

- mindkét keretoszlopra szerelt hosszú kikötő

+2,2
m
háló

F┴ [kN]
4,64

0,20
m

2m

+10,2
m

4m

+12,2
m

FII [kN]
0,42

Maximális erők a lábelemeken
F┴ [kN]
17,38

FII [kN]
0,44
Kikötési típus:
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A Pionart - PUM modell állvány jellemző kialakításainak diagonál és kikötés
kiosztásai
+40,2
m
+38,2
m
+36,2
m
+34,2
m

PIONART - PUM
modell keretes állvány
PUM/2,5/40a/B/4m

40 m

+32,2
m

háló

+30,2
m

2m

+10,2
m

4m

+12,2
m

+8,2
m

5 x 2,5 m

PIONART - PUM modell

Állványszélesség
b
+2,2

0,739 m

m
Mezőhosszúság
l

b

5 x 2,5
m

+4,2
m
Állványtípus:

Szükséges kikötőerő
F┴ [kN]
8,25

2,5 m

háló

Állványmagasság

40,2 m

Normál terhelés

2 kN/m2

Max. távolság a faltól c

0,55 m

Állvány felállítás

Zárt vagy részben nyitott homlokzat

Burkolat

Háló

Járólap szélesítés

0,32 m konzol minden szinten a belső oldalon
és 0,74 m konzol a legfelső szint külső oldalán

+40,2
m

A-A
B

c

0,20
m

+6,2
m

FII [kN]
0,42

Maximális erők a lábelemeken
F┴ [kN]
21,41

FII [kN]
0,44
Kikötési típus:

- mindkét keretoszlopra szerelt hosszú kikötő

B-

A-A

B-B

+38,2
m
+36,2
m

háló

40 m

+32,2
m

40 m

+34,2
m
háló

PIONART - PUM
modell keretes állvány
PUM/2,5/40a/B/2m

+30,2
m

+6,2
m

5 x 2,5 m

+4,2
m

5 x 2,5
m

b

b

c

c
0,20
m

+8,2
m

0,20
m

2m

+10,2
m

4m

+12,2
m

Szükséges kikötőerő

Állványtípus:

PIONART - PUM modell

+2,2
Állványszélesség
b

0,739 m

Mezőhosszúság l

2,5 m

Állványmagasság

40,2 m

Normál terhelés

2 kN/m2

Max. távolság a faltól c

0,55 m

Állvány felállítás

Zárt vagy részben nyitott homlokzat

Burkolat

Háló

- a belső keretoszlopra szerelt rövid kikötő

Járólap szélesítés

0,32 m konzol minden szinten a belső oldalon
és 0,74 m konzol a legfelső szint külső oldalán

- mindkét keretoszlopra szerelt hosszú kikötő

m

háló
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F┴ [kN]
4,64

FII [kN]
0,42

Maximális erők a lábelemeken
F┴ [kN]
21,41

FII [kN]
0,44
Kikötési típus:
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A Pionart - PUM modell állvány jellemző kialakításainak diagonál és kikötés
kiosztásai
+60,2
m
+58,2
m
+56,2
m
+54,2
m
60 m

+52,2
m

PIONART - PUM
modell keretes állvány
PUM/2,5/60a/A/8m

+10,2
+50,2
m
m
8m

+8,2
m
4m

+6,2
m

5 x 2,5 m

5 x 2,5
m

b

c

0,20
m

+2,2
m

c

0,20
m

+4,2
m

Szükséges kikötőerő

Állványtípus:

PIONART - PUM modell

Állványszélesség b

0,739 m

Mezőhosszúság l

2,5 m

Állványmagasság

60,2 m

Normál terhelés

2 kN/m2

Max. távolság a faltól c

0,55 m

Állvány felállítás

Zárt vagy részben nyitott homlokzat

Burkolat

Nincs

Járólap szélesítés

0,32 m konzol minden szinten a belső oldalon
és 0,74 m konzol a legfelső szint külső oldalán

F┴ [kN]
2,50

FII [kN]
1,37

Maximális erők a lábelemeken
F┴ [kN]
26,82

FII [kN]
0,57
Kikötési típus:

- a belső keretoszlopra szerelt rövid kikötő

+24,2
m
+22,2
m
+20,2
m

24 m

+18,2
m
+16,2
m

PIONART - PUM
modell keretes állvány
PUM/3,0/24/A/8m

+14,2
m

4m

8m

+12,2
m
+10,2
m
+8,2
m
+6,2
m

Állványtípus:

PIONART - PUM modell

Állványszélesség b

0,739 m

Mezőhosszúság l

3,0 m

Állványmagasság

24,2 m

Normál terhelés

2 kN/m2

Max. távolság a faltól c

0,20 m

Állvány felállítás

Zárt vagy részben nyitott homlokzat

Burkolat

Nincs

Járólap szélesítés

Nincs

+4,2
m
+2,2
m

4 x 3,0 m

4 x 3,0
m

b

Szükséges kikötőerő
F┴ [kN]
3,35

FII [kN]
1,40

Maximális erők a lábelemeken
F┴ [kN]
18,06

FII [kN]
1,29
Kikötési típus:

- a belső keretoszlopra szerelt rövid kikötő
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A Pionart - PUM modell állvány jellemző kialakításainak diagonál és kikötés
kiosztásai
+24,2
m
+22,2
m
+20,2
m

+16,2
m

24 m

+18,2
m
háló

PIONART - PUM
modell keretes állvány
PUM/3,0/24/B/4m

+10,2
+14,2
m
m

2m

+6,2
m

4m

+8,2
+12,2
mm

+2,2
m
háló

4 x 3,0 m

b

4 x 3,0
m

Szükséges kikötőerő

Állványtípus:

PIONART - PUM modell

Állványszélesség b

0,739 m

Mezőhosszúság l

3,0 m

Állványmagasság

24,2 m

Normál terhelés

2 kN/m2

Max. távolság a faltól c

0,20 m

Állvány felállítás

Zárt vagy részben nyitott homlokzat

Burkolat

Háló

Járólap szélesítés

Nincs

A-A

c

0,20
m

+4,2
m

F┴ [kN]
9,88

FII [kN]
0,48

Maximális erők a lábelemeken
F┴ [kN]
18,15

FII [kN]
0,52
Kikötési típus:

- mindkét keretoszlopra szerelt hosszú kikötő

B-B

A-A

B-B

+24,2
m
+22,2
m
+20,2
m

háló

24 m

+16,2
m

24 m

+18,2
m
háló

+10,2
+14,2
m
m

PIONART - PUM
modell keretes állvány
PUM/3,0/24/B/2m

2m

+6,2
m

4m

+8,2
+12,2
mm

háló

4 x 3,0 m

4 x 3,0
m

b

c

b

c

0,20
m

+2,2
m

0,20
m

+4,2
m

Szükséges kikötőerő

Állványtípus:

PIONART - PUM modell

Állványszélesség b

0,739 m

Mezőhosszúság l

3,0 m

Állványmagasság

24,2 m

Normál terhelés

2 kN/m2

Max. távolság a faltól c

0,20 m

Állvány felállítás

Zárt vagy részben nyitott homlokzat

Burkolat

Háló

- a belső keretoszlopra szerelt rövid kikötő

Járólap szélesítés

Nincs

- mindkét keretoszlopra szerelt hosszú kikötő
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F┴ [kN]
5,56

FII [kN]
0,48

Maximális erők a lábelemeken
F┴ [kN]
18,15

FII [kN]
0,52
Kikötési típus:
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A Pionart - PUM modell állvány jellemző kialakításainak diagonál és kikötés
kiosztásai
+24,2
m
+22,2
m
+20,2
m

24 m

+18,2
m
+16,2
m

PIONART - PUM
modell keretes állvány
PUM/3,0/24a/A/8m

+14,2
m

4m

8m

+12,2
m
+10,2
m

4 x 3,0 m

+4,2
m

Állványtípus:

PIONART - PUM modell

Állványszélesség b

0,739 m

Mezőhosszúság l

3,0 m

Állványmagasság

24,2 m

Normál terhelés

2 kN/m2

Max. távolság a faltól c

0,55 m

Állvány felállítás

Zárt vagy részben nyitott homlokzat

Burkolat

Nincs

Járólap szélesítés

0,32 m konzol minden szinten a belső oldalon
és 0,74 m konzol a legfelső szint külső oldalán

4 x 3,0
m

b

c

0,20
m

+6,2
m

c

0,20
m

+8,2
m

Szükséges kikötőerő

+2,2
m

F┴ [kN]
3.35

FII [kN]
1,40

Maximális erők a lábelemeken
F┴ [kN]
20,06

FII [kN]
1,29
Kikötési típus:

- a belső keretoszlopra szerelt rövid kikötő

+24,2
m
+22,2
m
+20,2
m

+16,2
m

PIONART - PUM
modell keretes állvány
PUM/3,0/24a/B/4m

24 m

+18,2
m
háló

+10,2
+14,2
m
m

2m

+6,2
m

4m

+8,2
+12,2
m
m

+4,2
m
+2,2
m
háló

Állványtípus:

PIONART - PUM modell

Állványszélesség b

0,739 m

Mezőhosszúság l

3,0 m

Állványmagasság

24,2 m

Normál terhelés

2 kN/m2

Max. távolság a faltól c

0,55 m

Állvány felállítás

Zárt vagy részben nyitott homlokzat

Burkolat

Háló

Járólap szélesítés

0,32 m konzol minden szinten a belső oldalon
és 0,74 m konzol a legfelső szint külső oldalán

4 x 3,0 m

4 x 3,0
m

b

Szükséges kikötőerő
F┴ [kN]
9,88

FII [kN]
0,48

Maximális erők a lábelemeken
F┴ [kN]
20,15

FII [kN]
0,52
Kikötési típus:

- mindkét keretoszlopra szerelt hosszú kikötő
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A Pionart - PUM modell állvány jellemző kialakításainak diagonál és kikötés
kiosztásai
A-A

B-B

A-A

B-B

+24,2
m
+22,2
m
+20,2
m

háló

PIONART - PUM
modell keretes állvány
PUM/3,0/24a/B/2m

24 m

+16,2
m

24 m

+18,2
m
háló

+10,2
+14,2
m
m

2m

+6,2
m

4m

+8,2
+12,2
mm

háló

4 x 3,0 m

4 x 3,0
m

b

c

0,20
m

+2,2
m

b

c

0,20
m

+4,2
m

Szükséges kikötőerő

Állványtípus:

PIONART - PUM modell

Állványszélesség b

0,739 m

Mezőhosszúság l

3,0 m

Állványmagasság

24,2 m

Normál terhelés

2 kN/m2

Max. távolság a faltól c

0,55 m

Állvány felállítás

Zárt vagy részben nyitott homlokzat

Burkolat

Háló

- a belső keretoszlopra szerelt rövid kikötő

Járólap szélesítés

0,32 m konzol minden szinten a belső oldalon
és 0,74 m konzol a legfelső szint külső oldalán

- mindkét keretoszlopra szerelt hosszú kikötő

F┴ [kN]
5,56

FII [kN]
0,48

Maximális erők a lábelemeken
F┴ [kN]
20,15

FII [kN]
0,52
Kikötési típus:

+40,2
m
+38,2
m
+36,2
m
+34,2
m
+32,2
m

PIONART - PUM
modell keretes állvány
PUM/3,0/40a/B/4m

40 m

háló

+30,2
+10,2
m

2m

+6,2
m

4m

+8,2
+12,2
mm

+2,2
m
háló

4 x 3,0 m

b

4 x 3,0

Állványtípus:

PIONART - PUMmmodell

Állványszélesség b

0,739 m

Mezőhosszúság l

3,0 m

Állványmagasság

40,2 m

Normál terhelés

2 kN/m2

Max. távolság a faltól c

0,55 m

Állvány felállítás

Zárt vagy részben nyitott homlokzat

Burkolat

Háló

Járólap szélesítés

0,32 m konzol minden szinten a belső oldalon
és 0,74 m konzol a legfelső szint külső oldalán

56

c

0,20
m

+4,2
m

Szükséges kikötőerő
F┴ [kN]
9,88

FII [kN]
0,48

Maximális erők a lábelemeken
F┴ [kN]
24,84

FII [kN]
0,52
Kikötési típus:

- mindkét keretoszlopra szerelt hosszú kikötő
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A Pionart - PUM modell állvány jellemző kialakításainak diagonál és kikötés
kiosztásai
A-A

B-B

A-A

B-B

+40,2
m
+38,2
m
+36,2
m

+32,2
m

háló

40 m

PIONART - PUM
modell keretes állvány
PUM/3,0/40a/B/2m

40 m

+34,2
m
háló

+30,2
+10,2
m

háló

4 x 3,0 m

b

4 x 3,0
m

c

b

c

0,20
m

+2,2
m

c

0,20
m

+4,2
m

0,20
m

2m

+6,2
m

4m

+8,2
+12,2
mm

Szükséges kikötőerő

Állványtípus:

PIONART - PUM modell

Állványszélesség b

0,739 m

Mezőhosszúság l

3,0 m

Állványmagasság

40,2 m

Normál terhelés

2 kN/m2

Max. távolság a faltól c

0,55 m

Állvány felállítás

Zárt vagy részben nyitott homlokzat

Burkolat

Háló

- a belső keretoszlopra szerelt rövid kikötő

Járólap szélesítés

0,32 m konzol minden szinten a belső oldalon
és 0,74 m konzol a legfelső szint külső oldalán

- mindkét keretoszlopra szerelt hosszú kikötő

F┴ [kN]
5,56

FII [kN]
0,48

Maximális erők a lábelemeken
F┴ [kN]
24,84

FII [kN]
0,52
Kikötési típus:

+60,2
m
+58,2
m
+56,2
m
+54,2
m

PIONART - PUM
modell keretes állvány
PUM/3,0/60a/A/8m

60 m

+52,2
m
+10,2
+50,2
m
m
8m

+8,2
m
4m

+6,2
m
+4,2
m
+2,2
m

Állványtípus:

PIONART - PUM modell

Állványszélesség b

0,739 m

Mezőhosszúság l

3,0 m

Állványmagasság

60,2 m

Normál terhelés

2 kN/m2

Max. távolság a faltól c

0,55 m

Állvány felállítás

Zárt vagy részben nyitott homlokzat

Burkolat

Nincs

Járólap szélesítés

0,32 m konzol minden szinten a belső oldalon
és 0,74 m konzol a legfelső szint külső oldalán

4 x 3,0 m

b

4 x 3,0
mSzükséges kikötőerő

F┴ [kN]
3,35

FII [kN]
1,40

Maximális erők a lábelemeken
F┴ [kN]
31,05

FII [kN]
1,29
Kikötési típus:

- a belső keretoszlopra szerelt rövid kikötő
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A kopott vagy sérült elemek megítélésének
kritériumai
8. A KOPOTT VAGY SÉRÜLT ELEMEK MEGÍTÉLÉSÉNEK KRITÉRIUMAI
Az állvány lebontása után az elemeket minden alkalommal ellenőrizni kell, hogy nem kopottak vagy sérültek-e, a kopott és sérült
elemek további használatból való kivonása céljából.
A 9. táblázatban bemutatjuk a kopott vagy sérült elemek megítélésének kritériumait.
9. táblázat A kopott vagy sérült elemek megítélésének kritériumai

Elem
Acél járólap

Nyitható járólap

Ellenőrzés
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Javasolt eljárás

Hegesztett csatlakozások

Hibás hegesztés

Kivonás a további használatból

Csúszásgátló perforáció

Repedések a furat szélén

Kivonás a további használatból

Szegélyprofil

Állandó, nagy deformáció

Kivonás a további használatból

Megfogók

Repedések a keretcsavarokhoz való
furatok szélén

Kivonás a további használatból

Hegesztett csatlakozások

Repedezett hegesztések

Kivonás a további használatból

Megfogók

Repedések a furat szélén

Kivonás a további használatból
vagy cserealkatrész beszerzése
a gyártótól

Ajtó és létra reteszek

Nem lehetséges rögzíteni az ajtót
vagy a létrát

A retesz javítása vagy cseréje

Rétegelt lemez

Rétegelt lemez repedések

Kivonás a további használatból
vagy cserealkatrész beszerzése a
gyártótól

Szegélyprofil

Tartós, nagy sérülés

Kivonás a további használatból
vagy cserealkatrész beszerzése a
gyártótól

Létra

Hibás vagy nincs

Új létra beépítésének kérése a
gyártótól

Kereszttartók

Hibás vagy nincs

Új tartók beépítésének kérése a
gyártótól

Csuklópántok

Hibás vagy nincs

Csere kérése a gyártótól

Hibás hegesztés

Kivonás a további használatból

Reteszek

Alak deformáció

Reteszek kiegyenesítése vagy a
hegesztések sérülése esetén kivonás
a további használatból

Ékek

Hibás vagy nincs

Új ékek beszerelése

ø48,3 x 2,7 és ø38 x 3,2
oszlopcső végek

A cső átmérőbeli deformációja
± 2 mm tartományban

Elfogadható (esetlen
javítás javasolt)

ø48,3 x 3,2 és ø38 x 2,7
oszlopcső csatlakozások

Repedések

Kivonás a további használatból

Tartók a járólap
szereléséhez

A járólap beszerelését
meggátoló deformáció

Javítás vagy a hegesztések
sérülése esetén kivonás a
további használatból

Rögzítő csövek távolsága

Tengelytávolság eltérés 739 mm
± 2 mm

Javítás javasolt

Szerelőnyílások
átmérője

Méretbeli eltérések
1,5 mm tartományban

A megengedett tartomány
túllépése esetén kivonás a
további használatból

Szerelőnyílások
széleinek állapota

Repedések a furat szélén

Kivonás a további használatból

Egyenesség

Hajlás

Kiegyenesítés

Tartós deformációk

Törések

Kivonás a további használatból

Keretek és felső/kiegyenlítő keretek Hegesztett csatlakozások

Merevítők és korlátok

Sérülés fajtája
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A kopott vagy sérült elemek megítélésének
kritériumai
Elem
Lezáró korlát

Állítható láb

Láblécek

Kikötőkar

Bilincsek

Ellenőrzés

Javasolt eljárás

Sérülés fajtája

A cső és a csatlakozó
hegesztett csatlakozása

Hibás hegesztés

Kivonás a további használatból

Bilincs

Sérült csavar- vagy anyamenet

Hibás elem cseréje

Hegesztett csatlakozások

Hibás hegesztés

Kivonás a további használatból

Anya

Sérült anyaforgató kar

Kivonás a további használatból

Menetes csap

Hajlás

Kiegyenesítés vagy, ha repedt,
kivonás a további használatból

Menetvédelem az anya
kicsavarodásának
megakadályozására

Nincs vagy hibás

Kivonás a további használatból

Alaplemez

Hajlott

Kiegyenesítés
vagy
a
hegesztések sérülése esetén
kivonás a további használatból

Léc

Repedések

Kivonás a további használatból vagy
cserealkatrész beszerzése a gyártótól

Csőszegecsek a lemez és
a léc csatlakoztatására

Repedések

Kivonás a további használatból vagy
cserealkatrész beszerzése a gyártótól

Furnir

Hajlások, repedések

Furnir cseréje a gyártótól

Hegesztett csatlakozások

Hibás hegesztés

Kivonás a további használatból

Horog állapota

Deformáció vagy repedés

Kivonás a további használatból

Csatlakozás állapota

A bilincs alkotóelemeinek
ledörzsölődése, repedése vagy
deformációja

Kivonás a további használatból

Deformáció nyomai - 0,5 mm
mélységet meghaladó
felületi bemélyedés az anya
oldalán

Kivonás a további használatból

A szorítópofa nyílás szélessége az
M14 T csavar bemeneténél
nagyobb, mint 15,5 mm

Kivonás a további használatból

A szegecselt testek közötti lazaság
meghaladja a 0,8 mm-t (csak
forgóbilincs esetében)

Kivonás a további használatból

Ledörzsölődés és sérülés a
csavarfelületen, anyán és azok
menetein

A sérült elemek cseréje

Csatlakozóelemek hiánya

Pótlás

Csavarok és
anyák állapota
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Elemjegyzék
9. ELEMJEGYZÉK
S.s
z.
1.

Állvány alkatrész

Megnevezés / cikkszám

Méretek / súly

Keret
Cikkszám PUM-07-01-00

Magasság:
Szélesség:
Súly:

2150 mm
847 mm
19,30 kg

2.

Keret egy járópadozathoz
Cikkszám PUM-07-01-01

Magasság:
Szélesség:
Súly:

2150 mm
522 mm
17,10 kg

3.

Nyitható járólap 2,5 m
alumínium létrával

Hossz:
Szélesség:
Súly:

2490 mm
655 mm
25,80 kg

Cikkszám PUM-07-03-02

Hossz:
Szélesség:
Súly:

2990 mm
655 mm
30,30 kg

Acél járópadozat 0,74 m
Cikkszám PUM-07-04-01

Hossz:
Súly:

734 mm
5,70 kg

Acél járópadozat 1,1 m
Cikkszám PUM-07-04-02

Hossz:
Súly:

1060 mm
7,60 kg

Acél járópadozat 1,5 m
Cikkszám PUM-07-04-03

Hossz:
Súly:

1495 mm
10,20 kg

Hossz:
Súly:

1995 mm
13,40 kg

Hossz:
Súly:

2495 mm
16,50 kg

Hossz:
Súly:

2995 mm
19,30 kg

Cikkszám PUM-07-03-01
Nyitható járólap 3,0 m
alumínium létrával

4.

Acél járópadozat 2,0 m
Cikkszám PUM-07-04-04
Acél járópadozat 2,5 m
Cikkszám PUM-07-04-05
Acél járópadozat 3,0 m
Cikkszám PUM-07-04-06
5.

Állítható láb L=400
Cikkszám RR-08-05-02

Magasság:
Súly:

400 mm
2,70 kg

Állítható láb L=500
Cikkszám RR-08-05-03

Magasság:
Súly:

500 mm
3,10 kg

Állítható láb L=600
Cikkszám RR-08-05-04

Magasság:
Súly:

600 mm
3,60 kg

Állítható láb L=800
Cikkszám RR-08-05-05
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Magasság:
Súly:

800 mm
4,00 kg
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6.

Állvány alkatrész

Megnevezés / cikkszám

Méretek / súly

Átlós merevítő kezdő adaptere
Cikkszám PUM-07-06-00

Magasság:
Hossz:
Súly:

68 mm
200 mm
0,70 kg

7.

Palló rögzítő
Cikkszám PUM-07-21-00

Szélesség:
Súly:

847 mm
3,70 kg

8.

Korlátrúd 0,74 m

Hossz:
Súly:

799 mm
1,30 kg

Hossz:
Súly:

1125 mm
1,90 kg

Hossz:
Súly:

1560 mm
2,70 kg

Hossz:
Súly:

2060 mm
3,40 kg

Hossz:
Súly:

2560 mm
4,40 kg

Hossz:
Súly:

3060 mm
5,30 kg

Hossz:
Súly:

2560 mm
7,50 kg

Hossz:
Súly:

2888 mm
8,50 kg

Hossz:
Súly:

3262 mm
9,70 kg

Hossz:
Súly:

3666 mm
10,80 kg

Cikkszám PUM-07-08-01
Korlátrúd 1,1 m
Cikkszám PUM-07-08-02
Korlátrúd 1,5 m
Cikkszám PUM-07-08-03
Korlátrúd 2,0 m
Cikkszám PUM-07-08-04
Korlátrúd 2,5 m
Cikkszám PUM-07-08-05
Korlátrúd 3,0 m
Cikkszám PUM-07-08-06
9.

Átlós merevítő 1,5 m
Cikkszám PUM-07-10-01
Átlós merevítő 2,0 m
Cikkszám PUM-07-10-02
Átlós merevítő 2,5 m
Cikkszám PUM-07-10-03
Átlós merevítő 3,0 m
Cikkszám PUM-07-10-04

10.

Végkorlát
Cikkszám PUM-07-12-00

Magasság:
Szélesség:
Súly:

495 mm
770 mm
4,00 kg

11.

Bokaléc 0,74 m
Cikkszám PUM-07-13-01

Hossz:
Súly:

770 mm
1,40 kg

Bokaléc 1,1 m
Cikkszám PUM-07-13-02

Hossz:
Súly:

1095 mm
2,30 kg

Bokaléc 1,5 m
Cikkszám PUM-07-13-03

Hossz:
Súly:

1530 mm
3,00 kg

Bokaléc 2,0 m
Cikkszám PUM-07-13-04

Hossz:
Súly:

2030 mm
4,30 kg

Bokaléc 2,5 m
Cikkszám PUM-07-13-05

Hossz:
Súly:

2530 mm
5,20 kg

Bokaléc 3,0 m
Cikkszám PUM-07-13-06

Hossz:
Súly:

3030 mm
6,10 kg

Magasság:

150 mm
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12.

Állvány alkatrész

Megnevezés / cikkszám
Végoldali bokaléc
Cikkszám PUM-07-14-00

13.

Kikötőkar 0,3 m
Cikkszám RR-08-15-05
Kikötőkar 0,5 m
Cikkszám RR-08-15-04
Kikötőkar 1,2 m
Cikkszám RR-08-15-01
Kikötőkar 1,5 m
Cikkszám RR-08-15-02
Kikötőkar 2,0 m
Cikkszám RR-08-15-03

Méretek / súly
Hossz:
Magasság:
Súly:

710 mm

Hossz:
Súly:

350 mm
1,30 kg

Hossz:
Súly:

550 mm
2,10 kg

Hossz:
Súly:

1250 mm
4,80 kg

Hossz:
Súly:

1550 mm
5,80 kg

Hossz:
Súly:

2050 mm
7,50 kg

110 mm
1,70 kg

14.

Végoldali korlát
Cikkszám PUM-07-16-00

Magasság:
Szélesség:
Súly:

1085 mm
787 mm
13,80 kg

15.

Csigatartó konzol
Cikkszám RR-08-18-00

Magasság:
Szélesség:
Súly:

700 mm
800 mm
13,40 kg

16.

Kiegyenlítő keret 500

Magasság:
Szélesség:
Súly:

650 mm
847 mm
8,90 kg

Magasság:
Szélesség:
Súly:

1150 mm
847 mm
12,20 kg

Magasság:
Szélesség:
Súly:

1650 mm
847 mm
15,50 kg

Hossz:
Súly:

5200 mm
51,80 kg

Hossz:
Súly:

6200 mm
61,50 kg

Cikkszám PUM-07-19-01
Kiegyenlítő keret 1000
Cikkszám PUM-07-19-02
Kiegyenlítő keret 1500
Cikkszám PUM-07-19-03

17.

Rácsos tartó 5,2 m
Cikkszám PUM-07-24-01
Rácsos tartó 6,2 m
Cikkszám PUM-07-24-02

Teljes magasság:
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18.

19.

Állvány alkatrész

Megnevezés / cikkszám

Méretek / súly

Rácsos tartó 5,0 m
csatlakozóval
Cikkszám PUM-07-24-03

Hossz:
Súly:

5100 mm
52,40 kg

Rácsos tartó 6,0 m
csatlakozóval
Cikkszám PUM-07-24-04

Hossz:
Súly:
Teljes magasság:

6100 mm
62,10 kg
725 mm

Alumínium rácsos tartó 5,2 m
Cikkszám PUM-07-26-01

Hossz:
Súly:

5200 mm
21,00 kg

Alumínium rácsos tartó 6,2 m
Cikkszám PUM-07-26-02

Hossz:
Súly:

6200 mm
25,00 kg

Teljes magasság:

450 mm

Hossz:
Súly:

650 mm
3,60 kg

Hossz:
Súly:

970 mm
4,90 kg

Hossz:
Súly:

1295 mm
6,30 kg

Cikkszám PUM-07-43-06

Hossz:
Súly:

1945 mm
9,50 kg

21.

Szintosztó kerethez
Cikkszám PUM-07-63-00

Szélesség:
Súly:

810 mm
4,10 kg

22.

Szintosztó járópadozathoz
Cikkszám PUM-07-20-00

Szélesség:
Súly:

810 mm
4,20 kg

23.

Konzol 0,74 m
Cikkszám PUM-07-58-00

Magasság:
Szélesség:
Súly:

920 mm
970 mm
10,30 kg

24.

Konzol 0,64 m
Cikkszám PUM-07-29-02

Magasság:
Szélesség:
Súly:

830 mm
860 mm
8,30 kg

20.

Gerenda kiegészítő 2P
Cikkszám PUM-07-43-02
Gerenda kiegészítő 3P
Cikkszám PUM-07-43-03
Gerenda kiegészítő 4P
Cikkszám PUM-07-43-04
Gerenda kiegészítő 6P
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25.

Állvány alkatrész

Megnevezés / cikkszám
Konzol 0,32 m:
- kiterjesztővel
Cikkszám PUM-07-30-00
- kiterjesztő nélkül
Cikkszám PUM-07-30-01
- csőösszekötő nélkül
Cikkszám PUM-07-30-02

Méretek / súly
Magasság:
Szélesség:
Súly:

580 mm
490 mm
5,70 kg

Magasság:
Szélesség:
Súly:

580 mm
440 mm
5,20 kg

Magasság:
Szélesség:
Súly:

390 mm
330 mm
3,50 kg
235 mm
180 mm
1,70 kg

26.

Konzol 0,15 m
Cikkszám PUM-07-37-00

Magasság:
Szélesség:
Súly:

27.

Konzol palló 2,5 m
Cikkszám PUM-07-31-01

Hossz:
Súly:

2495 mm
16,70 kg

Konzol palló 3,0 m
Cikkszám PUM-07-31-02

Hossz:
Súly:

2995 mm
20,30 kg

28.

Szélesség:

300 mm

Acél palló 0,15 m x 0,74 m
Cikkszám PUM-07-28-01

Hossz:
Súly:

734 mm
3,70 kg

Acél palló 0,15 m x 1,1 m
Cikkszám PUM-07-28-02

Hossz:
Súly:

1060 mm
5,00 kg

Acél palló 0,15 m x 1,5 m
Cikkszám PUM-07-28-03

Hossz:
Súly:

1495 mm
7,00 kg

Acél palló 0,15 m x 2,0 m
Cikkszám PUM-07-28-04

Hossz:
Súly:

1995 mm
9,20 kg

Acél palló 0,15 m x 2,5 m
Cikkszám PUM-07-28-05

Hossz:
Súly:

2495 mm
11,20 kg

Acél palló 0,15 m x 3,0 m
Cikkszám PUM-07-28-06

Hossz:
Súly:

2995 mm
13,30 kg

Szélesség:

150 mm
250 mm
1,50 kg

29.

Sarok összekötő
Cikkszám RR-08-32-00

Hossz:
Súly:

30.

Korlátmagasító

Magasság:

– bokaléc tartóval
Cikkszám PUM-07-33-00

Súly:

4,30 kg

– bokaléc tartó nélkül
Cikkszám PUM-07-33-01

Súly:

4,10 kg
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31.

Állvány alkatrész

Megnevezés / cikkszám

Méretek / súly
2070 mm

Korláttartó 2,0 m

Magasság:

– bokaléc tartóval
Cikkszám PUM-07-34-00

Súly:

8,05 kg

– bokaléc tartó nélkül
Cikkszám PUM-07-34-01

Súly:

7,70 kg

32.

Konzol támasz
Cikkszám PUM-07-35-00

Hossz:
Súly:

2010 mm
8,20 kg

33.

L keret
Cikkszám PUM-07-36-00

Magasság:
Szélesség:
Súly:

1025 mm
865 mm
5,40 kg

34.

L keret 2,0 m
Cikkszám PUM-07-09-00

Magasság:
Szélesség:
Súly:

2070 mm
865 mm
9,90 kg

35.

Palló leszorító
Cikkszám PUM-07-17-00

Szélesség:
Súly:

830 mm
2,30 kg

36.

Konzol palló leszorító
Cikkszám PUM-07-18-00

Szélesség:
Súly:

800 mm
2,40 kg
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37.

38.

Állvány alkatrész

Megnevezés / cikkszám
Bilincses biztosító csap
Cikkszám PUM-07-42-00

Méretek / súly
0,80 kg

Súly:

Átjáró keret
- 4 pallóhoz
Cikkszám PUM-07-44-00

Magasság:
Szélesség:
Súly:

2550 mm
1650 mm
36,00 kg

- 5 pallóhoz

Magasság:
Szélesség:
Súly:

2550 mm
1974 mm
39,20 kg

Cikkszám PUM-07-44-01

39.

Keret
Cikkszám PUM-07-53-00

Magasság:
Szélesség:
Súly:

2150 mm
847 mm
23,50 kg

40.

Korlát
Cikkszám PUM-07-54-00

Magasság:
Szélesség:
Súly:

510 mm
405 mm
2,90 kg

41.

Korlát bilinccsel
Cikkszám PUM-07-12-01

Hossz:
Súly:

380 mm
1,00 kg

42.

Védőtető tartó
Cikkszám PUM-07-32-00

Magasság:
Súly:

620 mm
3,50 kg
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43.

Állvány alkatrész

Megnevezés / cikkszám

Méretek / súly

Védőtető biztonsági
eleme
Cikkszám PUM-07-34-00

Magasság:
Szélesség:
Súly:

660 mm
825 mm
2,90 kg

44.

Csatlakozó gerenda
Cikkszám PUM-07-40-00

Hossz:
Súly:

455 mm
1,80 kg

45.

Biztosító csap
Cikkszám PUM-07-201-00

Súly:

0,10 kg

46.

Derékszögű bilincs
Cikkszám RR-08-55-00

Súly:

1,20 kg

47.

Állítható bilincs
Cikkszám RR-08-56-00

Súly:

1,30 kg

48.

Toldó bilincs
Cikkszám RR-08-58-00

Súly:

1,40 kg

49.

Stift toldó bilincshez
Cikkszám RR-08-59-00

Súly:

1,00 kg

50.

Kikötések ellenőrzésére
szolgáló eszköz

Magasság:
Átmérő:
Terhelés:
Súly:

Cikkszám RR-08-57-00

390 mm
210 mm
0 - 5 kN
3,60 kg
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51.

Állvány alkatrész

Megnevezés / cikkszám

Méretek / súly

Kábelcsörlő
GEDA Mini 60S
Cikkszám RR-08-201-60

Emelési magasság:
40/76 m
Emelési sebesség: 23/69 m/min
Kapacitás:
60 kg

52.

Kábelcsörlő
GEDA Mini 120S
Cikkszám RR-08-201-120

Emelési magasság:
40/76 m
Emelési sebesség: 20/60 m/min
Kapacitás:
120 kg

53.

Kábelcsörlő
GEDA Mini 150S
Cikkszám RR-08-201-150

Emelési magasság:
40/76 m
Emelési sebesség: 15/45 m/min
Kapacitás:
150 kg

54.

Kábelcsörlő
GEDA Mini 250S
Cikkszám RR-08-201-250

Emelési magasság:
Emelési sebesség:
Kapacitás:

68

25/50 m
28 m/min
250 kg
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Elemjegyzék
S.s
z.
62.

Állvány alkatrész

Megnevezés / cikkszám

Méretek / súly

Emelő konzol
Cikkszám RR-08-202-00

Magasság:
Szélesség:
Súly:

950 mm
1100 mm
11,70 kg

63.

Konzol tartó
Cikkszám RR-08-203-00

Magasság:
Súly:

2070 mm
12,90 kg

64.

Tároló kaloda
Cikkszám RR-08-204-00

Magasság:
Szélesség:
Hossz:
Súly:

935 mm
840 mm
1320 mm
44,80 kg

65.

Szemes csavar L=230
Cikkszám RR-08 -205-230

Hossz:
Súly:

230 mm
0,28 kg

Szemes csavar L=300
Cikkszám RR-08-205-300

Hossz:
Súly:

300 mm
0,33 kg

Szemes csavar L=350
Cikkszám RR-08-205-350

Hossz:
Súly:

350 mm
0,36 kg

Átmérő:

12 mm

66.

Alátétfa
Cikkszám RR-08-206-00

Hossz:
Szélesség:
Vastagság:
Súly:

1100 mm
250 mm
44 mm
4,80 kg

67.

Acélcső ø48,3 x 3,2
Cikkszám RR-08-207-100

Hossz:
Súly:

1000 mm
3,80 kg

Acélcső ø48,3 x 3,2
Cikkszám RR-08-207-120

Hossz:
Súly:

1200 mm
4,60 kg

Acélcső ø48,3 x 3,2
Cikkszám RR-08-207-300

Hossz:
Súly:

3000 mm
11,50 kg

Rendelhető 1000 - 7000 mm
hosszúsági tartományban
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