PLATFORMSTIGE
Kaldenavn:
Kategori Stiger

Platformstiger er stiger med en platform, som man kan stå på. Platformstiger kan eksempelvis være
velegnede i situationer, hvor varer skal hentes og håndteres i højden, og hvor brug af andre stiger eller
andet teknisk hjælpemiddel ikke er praktisk eller forsvarligt fx i forbindelse med vareopfyld-ning, trimning af reoler, løft af vare fra høje paller og ekspedition af varer.

Fordele
• Platformstiger kan give mulighed for at nå højtplacerede hylder og varer på sikker vis
• Varer kan håndteres i bedre arbejdshøjder, og man kan undgå høje og akavede løft over skul-derhøjde
• Giver en stabil, plan og delvis afskærmet standplads i højden og gør dermed to hånds håndtering af
varer i højden sikker og forsvarlig
• Fås i forskellige højder, bredde, trinnenes og platformens størrelse og udformning, gelænder, hjul
m.m., så de passer til opgaven og pladsen

Forudsætninger for at bruge den
• At platformstigen har en passende højde og udformning til opgaven
• Varerne, der skal håndteres fra eller ad en platformstige, skal være lette og let håndterlige
• Bæring af varer på en platformstige skal kunne udføres med en hånd, så den anden hånd er fri og kan
støtte på stigen/gelænderet
• På platformstiger med en maksimal hældning på 45o kan det være forsvarligt at bære mindre og lettere varer op og ned ad trappen med to håndsgreb
• At platformstigen kan placeres ud for opgaven, der skal udføres, så lange rækkeafstande undgås
• At eventuelle hjul på stigen er låst, når man stiger op på den
• Personer, der arbejder på platformstiger, skal være iført fastsiddende sko med bøjelig sål
• Der skal være plads til platformstigen og underlaget/gulvet skal være plant og stabilt.

Overvejelser før anskaffelse
• Hvor skal vi bruge platformstigen og hvilke opgaver ønsker vi at bruge platformstigen til?
• Hvilke krav har vi til platformstigens udformning fx i forhold til materiale, højde, bredde, trine-nes og
platformens størrelse og udformning, gelænder, hjul m.m.
• Kontroller at den ønskede stige er mærket med belastningsskema og godkendt i forhold til stan-darden EN 131eller DS/INSTA 650.
fortsættes ...
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Efter anskaffelse
•
•
•
•

Efterses for mangler/defekter inden brug
Vedligeholdes som beskrevet i brugsanvisningen
Medarbejdere skal instrueres i hvordan og til hvilke opgaver man bruger platformstigen
Hold øje med, at instruktionerne bliver fulgt

