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Ställningstillverkaren Plus 
Eight lanserar en ny mon-
teringsplattform. Den 
används tillsammans med 
ställningssystemet Plus 8. 

År 2003 fick Plus Eight ett arbets-
miljöpris på numera nedlagda 
Byggmaskinmässan i Göteborg 
för ett flyttbart skyddsräcke som 
ger ställningsbyggare fallskydd 
samtidigt som de bygger ställ-
ningen.

Från den nya  monteringsplatt-
formen som lanseras nu kan en 
person ensam bygga ställnings-
planet ovanför och samtidigt ha 
säkert fallskydd under arbetet. 
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n 2015 är ett mellanår för svenska 
byggmässor, de flesta leverantörer 
väntar på Nordbygg som går i Stock-
holm i början av april nästa år.
Men visst finns det mässor även i år.

På Malmömässan arrangerades  
nyligen en byggmässa. Det är som 
vanligt: karameller, popcorn och sorl, 
men ändå ganska glest och mycket 
stillsamt på golvet bland de cirka 160 
utställarna. Senaste Nordbygg hade 
sex gånger fler. Men visst finns det 
intressanta nyheter. På den här sidan 
presenteras några. 

k
e

n
n

e
t

h
 p

e
t

t
e

r
s

o
n

Överdelen har räcken som hind- 
rar ställningsbyggaren från att 
falla.

PlattFormen Fixeras  vid ställ-
ningen med två gaffelliknande 
konsoler som viks över det un-
dersta räcket, så att plattformen  
säkras från att välta.

Monteringsplattformen rullas  
i sidled, ett fack i taget, allt efter-
som arbetet med att bygga nästa 
ställningsnivå fortskrider.

Vid förf lyttning i sidled  
längs ställningsbommen fri-
görs bromsen genom att broms- 
pedalen trampas ner. När pedalen 
släpps upp är plattformen brom-
sad. 

Kenneth petterson

n Bland najmaskiner dominerar ja-
panska Max, åtminstone i Sverige. Nu 
lanseras konkurrenten Tjep. Maski-
nerna är snarlika. På Tjep RE-BAR 40, 
kan en lucka öppnas så att man lätt 
kan se och rengöra trådrullen, framhål-

ler leverantören danska Kyocera.  Men 
framför allt är Tjep billigare, den kostar 
cirka 15 000 kronor, jämfört med cirka 
25 000 för en Max-maskin. Tjep-ma-
skinen drivs med 14, 4 volts uppladd-
ningsbart batteri, 3 amperetimmar.

Monteringsplattformen High Mount premiärvisades på Malmömässan. 
n Mattias Tjärnström 
från Kramfors, hobby-
snickare och grundare 
av det egna företaget 
Kneefree, har ut-
vecklat en lätt-
are variant av 
det knäskydd 
som vi tidigare 
berättat om  
i Byggnads- 
arbetaren  
(nr 8 2012).

Skyddet, som sätts 
utanpå byxan med 
kardborrband, gör att 
kroppstyngden belastar hela underbe-
net vid knästående arbete. Knän, tår 
och vrister får vila, vilket är efterläng-
tat för vvs-montörer, golvläggare och 
andra som ofta arbetar knästående. 

Det nya skyddet väger 200 gram 
styck, mot drygt 400 gram tidigare, är 
tillverkat av formsprutad plast som 
påminner on cellplast. Sulan är utbyt-
bar; filt, gummi eller plast beroende 
på underlaget.   

bEkvämt  
för knäna

säker bland 
ställningarna

Monteringsplattfor-
men påminner om en 
barnstol. Montören 
skyddas från fall av 
räcken runt om sig. 


