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MONTAŽA – OSNOVNE INFORMACIJE 

 Za montažo in demontažo premičnega odra sta potrebna najmanj dva delavca, ki sta 

seznanjena z navodili za montažo in demontažo; 

 Odvisno od željene višine, izberite eno izmed ponujenih konfiguracij iz navodil; 

 Poškodovani deli se ne smejo uporabljati; 

 Dovoljena je uporaba samo originalnih delov navedenih iz strani proizvajalca. 

PRIPRAVA PRED MONTAŽO 

 Izbrana površina za postavitev odra mora biti sposobna prenesti težo. Postavitev, uporaba in 

premikanje odra se lahko izvede samo na ravnemu ali poravnanemu terenu; 

 Nagib odra ne sme biti večji od 1 %; 

 Montaža se lahko izvede samo v brezvetrju; 
 Pred montažo se mora preveriti vse sestavne dele, če so nepoškodovani in varni za montažo. 

NAVODILA ZA MONTAŽO 

 Potem, ko se preverili če je zadoščeno vsem pogojem za montažo, nadaljujte z montažo 

osnove. Osnova mora biti izvedena iz vseh pripadajočih sestavnih delov; 

 Bočni nosilni okvir vstavite v ustrezne nastavke na robovih osnove; 

 
 Bočni nosilni okvir in elemente za spajanje osnove povežite s kljuko za učvrstitev; 

 
 Umestite druga dva bočna nosilna okvirja v že pred tem postavljene ter povežite z ograjo. 

Zgornji del ograje zataknite na prečnik iznad spoja bočnega nosilnega okvirja, spodnji del na 

katerem se nahaja zapiralo vstavite v zgornji prvo postavljenega bočnega nosilnega okvirja; 
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 Nadaljujte s sestavljanjem ter ponavljajte postopek do željene višine s pomočjo delovne 

platforme, katero premikate po višini glede na potrebo montaže; 

 Po koncu postavljanja platforme zaščitite delovno površino z nogobrani, zaključno zaščitno 

polnitvijo in zaključnim prečnikom.  

 

 Pred pričetkom uporabe odra še enkrat preverite izniveliranost osnove, blokirajte kolesa z 

zavorami ter, da so vsi vijaki za zavarovanje zategnjeni.  

 Tekom montaže višjih delov odra se priporoča uporaba odgovarjajočega škripca, vendar se 

morajo sestavni deli dvigovati posamično; 

 S pomočjo bočnih nastavljivih stabilizatorjev se lahko oder brez dodatnega sidranja uporablja 

do max. 5'2 m. V vseh ostalih primerih se mora izvesti pričvrstitev na zid ali s pomočjo podpor; 

 Podpora se spaja z dvema spojnicama, ki se priporočajo poleg podpor in katere omogočajo 

spremembo kota postavitve. 

  


