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Az új, EN 131-4 szabvány

Az egy- és többcsuklós létrákra vonatkozó aktuális változtatások
Az EN 131 a hordozható létrákra vonatkozó, Európában érvényben lévő ipari szabvány. A szabvány magában foglalja a létra típusaira, lehetséges
kiviteleire, terhelhetőségére, megfelelő jelölésére és a jótállásra vonatkozó előírásokat, amelyek Európa szerte egységesen biztosítják az eszközök
biztonságos használatát. A szabvány mind a hat egységét rendszeresen felülvizsgálják, valamint a munkahelyi biztonság maximalizálása érdekében
végrehajtják a szükséges módosításokat.

Az EN 131-1 szabvány széleskörű módosításai 2018. január 1-jén léptek hatályba,
amelyek vonatkoznak minden, a 3 m magasságot meghaladó támasztólétraként
használható létrára. A módosítások óta az ilyen létrákat a teljes hosszukhoz illeszkedő
kiegészítő kitámasztóval kell felszerelni.
A szabvány 131-2 része az új terméktesztelésre vonatkozik, amely alapján a létrákat
két osztályba sorolják. Hatályba lépése: 2018.01.01.
A szabvány 131-3 része szabályozza a felhasználói információkat, valamint a használati
és üzemeltetési utasításokat. A szabvány hatályba lépésével a létrák jelölésére használt
piktogramok skálája is bővült. Az új piktogramok mellett az adott létra típusához
illeszkedő használati és kezelési útmutatót is mellékelni kell.

professional

domestic/private

+ domestic/private

Professional use –
ipari felhasználás
Azokra a létrákra vonatkozik,
melyeket otthoni és ipari
környezetben is lehet alkalmazni.

Domestic use –
nem ipari felhasználás
Azokra a létrákra vonatkozik,
melyeket csak otthoni
környezetben lehet alkalmazni.
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Az EN 131-4 szabvány módosításai, amelyek a KRAUSE munkadobogóként
is használható univerzális csuklós létráira vonatkoznak
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A szabványi előírások negyedik részében található, az egy- és többcsuklós létrákra vonatkozó új szabályok is
hatályba léptek. Az univerzális csuklós létrák 2018 óta rendelkeznek az új szabványi előírásoknak megfelelő alsó
kitámasztással, valamint a professzionális felhasználásra szánt címkével és a megfelelő használati és üzemeltetési
utasításokkal. Ezek a szabályok vonatkoznak mind a három termékcsaládunk – CORDA, MONTO, STABILO – univerzális csuklós
létráira. További információért kérjük, tekintse meg a következő oldalakat. Az új szabványi előírásoknak megfelelően, a gyártónak
a munkadobogóként is használható 3x4 létrafokos univerzális létrához megfelelő dobogót kell biztosítania.

A meglévő létrák utánszerelése
A már meglévő, munkadobogóként is használható egy- és többcsuklós létrákhoz az előírásokat követve biztosítjuk a megfelelő dobogót.
Az utánszerelési dobogó készlet mind a három termékcsaládunk – CORDA, MONTO, STABILO – univerzális csuklós létráihoz elérhető.

A raktáron lévő létrák értékesítése
A kereskedők az EN 131-4 szabvány életbe lépése után is értékesíthetik a raktáron lévő, még a korábbi szabványi előírásoknak
megfelelő univerzális csuklós létrákat. Az eszközölt szabványi változások alapját a rendszeres felülvizsgálatok képezik, nem pedig
a felhasználókra vonatkozó esetleges kockázatok növekedése. Ennek értelmében a régi szabvány szerint készült létrák nem
tekinthetőek veszélyesnek, így értékesítésük továbbra is zavartalanul folyhat.
2020. október 1-jétől a gyártó kizárólag az új szabványi előírásoknak
megfelelő univerzális csuklós létrákat gyárthat és szállíthat.

Legyen mindig naprakész

STABILO
Professional

®

3

MONTO

®

A magasban végzett munkálatokhoz
használható eszközökkel és a szabványi
változásokkal kapcsolatos kérdéseivel kérjük, forduljon bizalommal
szakembereinkhez. Ezenkívül lehetősége van regisztrálni a
https://www.krause-systems.hu/neuenorm oldalon, így elsőkézből
értesülhet a létrákra vonatkozó szabványok és a munkavédelmi
biztonsággal kapcsolatos újdonságokról.

Az új, EN 131-4 szabvány

STABILO
Professional

Dobogó készlet (2 lemez)

Létrafokos univerzális
csuklós létra

+
+
+
+

®

151 x 30 cm méretű
2 fenolgyantás szitanyomott lemez
csúszásmentes és nedvesen lezárt
az összecsukódás elleni védelmet
kampók biztosítják
+ összecsukott állásban a létrán
maradhat

Utánszerelési készlet

Dobogó készlet

=

A 4x3 létrafokos változat dobogóval
Cikkszám: 123909

MONTO

A dobogó az utánszerelési készlet része
Cikkszám: 122261

®

Dobogó készlet (2 lemez)

Létrafokos univerzális
csuklós létra

+ 142 x 30 cm méretű
+ 2 acéllemez
+ csúszásmentes és bordázott

Utánszerelési készlet

Dobogó készlet

=

A 4x3 létrafokos változat dobogóval
Cikkszám: 120687

Létrafokos univerzális
csuklós létra

A dobogó az utánszerelési készlet része
Cikkszám: 122247

Dobogó készlet (2 lemez)
+ 142 x 28 cm méretű
+ 2 acéllemez
+ csúszásmentes és bordázott

Utánszerelési készlet

Dobogó készlet

=

A dobogó az utánszerelési készlet része
A 4x3 létrafokos változat dobogóval
Cikkszám: 085214

Cikkszám: 085023
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