
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Instrucțiuni de folosire 
 
 

 

Scări mobile cu platformă 
EN 131 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 

 

 

Toate platformele mobile sunt construite la cele mai înalte standarde de 

calitate și, atunci când sunt utilizate corect, vor oferi un mijloc sigur de 

acces. 

 

O atenție deosebită trebuie acordată de operatori, în orice moment, atunci 

când se utilizează platformele mobile. 

 

Toate echipamentele sunt furnizate presupunând că vor funcționa în 

condiții normale de temperatură atmosferică și de temperatură aplicabile 

în Romania. 

 

Înainte ca un operator să fie autorizat  să folosească  orice platformă  

mobilă, 

acesta ar trebui să cunoască "Regulamentul de lucru la înălțime" și să fie 

intruit în mod corespunzător. 

 

Se recomandă ca responsabilul  cu siguranța să fie întotdeauna consultat.   

 

Modul de lucru ar trebui să fie stabilit de către responsabilul cu siguranța 

în munca din cadrul companiei beneficiarului, atunci când se utilizează 

platforma mobila. 

 

 



Max 
125kg 

Max 
150kg 

 

 
 
 
 

 
Greutatea maxima 

125kg. 

 
Greutatea maxima 150kg.

 
    .Numărul maxim de utilizatori           Pentru modelele cu arc – adaosul     Pentru toate celelalte modele – 

  permiși este de o persoană.                 maxim de greutate este 125kg        greutatea maximă  

  Este permisă purtarea și utilizarea                                                                este 150kg  

  sculelor manuale. Utilizarea de 

  cutii sau instrumente grele ar trebui 

      să fie descurajata.                                                                                                                                                                                                                                                         
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Verificări vizuale complete 

înainte de utilizare - asigurați-vă 

că nu există deteriorări evidente 

ale structurii treptelor. Verificările 

ar trebui să urmărească în mod 

special  sudurile ( daca din   punct 

de vedere structural  nu prezintă 

semne de distorsiune) 

Deasemenea se mai verifica daca  

rotile sunt în stare bună și nu sunt 

deteriorate, plăcile de picior sunt 

în poziție și în ordine iar  

materialul de rulare este  încă 

aderent la suprafața de rulare ,

Platforma este stabile daca e 

utilizată corect. Operatorii ar 

trebui instruiți să nu se aplece 

peste balustrade . Operatorii ar 

trebui să stea în poziție centrală 

pe platforma de sus și să lucreze 

în limita distanței dintre produse 

sau întreținere, etc. 

Utilizați numai pe teren dur. 

Suprafața trebuie să fie solidă și 

netedă - suprafețele abrupte / 

neuniforme pot provoca 

instabilitatea treptelor. 

Deplasarea platformei pe terenul 

dur / neuniform ar putea, de 

asemenea, să deterioreze rotile și 

picioarele. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Nu folosiți niciodată                        

echipament 

deteriorat. 

 
Inspectați picioarele înainte  

de utilizare.                                      Utilizați numai cu stabilizatori

 
Nu folosiți niciodată 

echipamente deteriorate ; 

eventualele defecte   trebuie   să 

fie imediat raportate 

responsabilului pentru sănătate și 

siguranță . Nu trebuie să utilizați 

platforma până în momentul în 

care organismul competent a 

întreprins reparațiile 

corespunzătoare.

Inspectați picioarele 

înainte de utilizare - 

asigurați-vă că toate 

picioarele din cauciuc / 

plastic sunt prezente și în 

stare bună de lucru. Dacă nu, 

piese de schimb sunt 

disponibile la comandă. 

Pentru platforme  prevăzute 

cu stabilizatoare - 

stabilizatorii trebuie să fie în 

poziția complet extinsă înainte 

de a urca treptele



 

Lista elementelor care trebuie inspectate: 

 

• Nu există daune evidente la structura scării  

• Sudurile sunt bune din punct de vedere structural și nu prezintă semne 

de distorsiune  

• Roțile sunt în stare bună și nu sunt deteriorate  

• Tampoanele pentru picioare sunt în poziția normala și în ordine  

• Materialul de rulare este în poziția normal și este aderent la banda de 

rulare  

• Banda de rulare formată este în stare bună și fără buclă  
 

Înainte de utilizare 
 

• Asigurați-vă că aveți o greutate normală pentru a utiliza o scară. 

Anumite afecțiuni medicale sau medicamente, abuzul de alcool sau de 

droguri ar putea face ca scara să nu fie sigură. 

• Când transportați scara într-un utilaj de transport uzinal, asigurați-vă că 

aceasta e amplasată corespunzător pentru a preveni deteriorarea. 

• Inspectați scara după livrare și înainte de prima utilizare pentru a 

confirma starea și funcționarea tuturor pieselor. 

  • Verificați vizual dacă scara nu este deteriorată și este în siguranță 

  să se folosească, la începutul fiecărei zile lucrătoare când se utilizează  

scara. 

  • Pentru utilizatorii profesioniști este necesară o inspecție periodică  

  • Asigurați-vă că scara este potrivită pentru sarcină. 

  • Nu utilizați o scară deteriorată. 

  • Îndepărtați orice substanță care afectează aderența pe scară, cum ar fi 

vopseaua umedă, noroi, ulei sau zăpadă. 

  • Înainte de a utiliza scara la locul de muncă, trebuie efectuată o   

  evaluare a riscurilor respectând legislația din România. 
 

 

Poziționarea scării:  
• Dispozitivele de blocare, dacă sunt montate, trebuie să fie bine fixate 

înainte de utilizare. 

• Scara trebuie să fie pe o bază partajată, uniformă și neschimbată. 

• Scara nu va fi niciodată poziționată de sus în jos. 



 

• Când poziționați scara luați în considerare riscul de coliziune cu scara, de 

ex. De la pietoni, vehicule sau uși. Ușile securizate (fără ieșiri de 

incendiu) și ferestrele, acolo unde este posibil, în zona de lucru. 

• Identificați orice risc electric în zona de lucru, cum ar fi linii aeriene sau 

alte echipamente electrice expuse. 

• Scara trebuie să stea pe picioare, nu pe trepte. 

• Scara nu trebuie poziționată pe suprafețe alunecoase (cum ar fi gheață, 

suprafețe lucioase sau suprafețe solide contaminate semnificativ), cu 

excepția cazului în care se iau măsuri eficiente pentru a împiedica 

alunecarea scării sau pentru a asigura că suprafețele contaminate sunt 

suficient de curate. 

 
 

Utilizarea scării:  
• Nu depășiți sarcina totală maximă pentru tipul de scară. 

• Nu utilizați scări dispuse pe platformă pentru a mări înălțimea de lucru. 

• Scările trebuie utilizate numai pentru lucrări ușoare de scurtă durată. 

• Nu folosiți scara în exterior în condiții meteorologice nefavorabile, cum 

ar fi vântul puternic. 

• Luați măsuri de precauție împotriva copiilor care se joacă pe scară. 

• Asigurați ușile (nu ieșirile de incendiu) și ferestrele, acolo unde este 

posibil, în zona de lucru.  

 .• Mențineți o prindere sigură pe scară atunci când urcați și    

  coborâți. 

  • Purtați încălțăminte adecvată atunci când urcați pe o scară. 

  • Evitați încărcarea laterală excesivă, de ex. Caramida de foraj si  

  beton. 

  • Nu petreceți perioade îndelungate de scară fără pauze regulate 

  (Oboseala este un risc). 

  • Echipamentul folosit în timpul utilizării unei scări trebuie să fie   

  ușor de manevrat. 

  • Evitați lucrările care impun o sarcină laterală pe scară, cum ar fi forajul 

lateral prin materiale solide (de  exemplu, cărămidă și beton). 

 

  



 

(Reparare și întreținere):  

• Reparațiile și întreținerea vor fi efectuate de o persoană competentă. 
 

PASTRAREA SCARILOR. 

1. Pastrati scarile intr-un loc sigur si uscat.  

2. Depozitati scarile pe suporti.  

3. Asigurati corespunzator scarile cand sunt transportate.  

4. Pastrati scarile curate si fara materiale straine pe ele.  

5. Nu depozitati materiale peste scari.  

6. Pastrati scarile curate,fara grasimi,combustibili,noroi, zapada,vopsea neuscata sau orice 

alte materiale care pot cauza alunecari. 

 

REGULI GENERALE DE SIGURANTA PENTRU SCARI 

1. ESTE INTERZISA pozitionarea laterala,in afara scarii. 

2. ESTE INTERZISA utilizarea scarii pe suprafete umede,alunecoase sau cu grad ridicat 

de murdarie. 

3. ESTE INTERZISA urcarea în partea laterala a scării. 

4. ESTE INTERZISA utilizarea scarii pe orizontala. 

5. ESTE INTERZIS a se sta pe varful scarii.Acest lucru poate duce la dezechilibrare, 

care poate cauza caderea. 

6. NU va recomandam sa utilizati incaltaminte cu talpa din piele. 

7. NU efectuati reparatii temporare la partile stricate sau lipsa ale scarii. Distrugeti scara 

daca nu se mai poate repara, avertizati daca a fost expusa la foc sau coroziune chimică, 

suprasarcini dinamice și deteriorari mecanice cu deformări remenente. 

8. NICIODATA sa nu montati o scara si sa o lasati nesupravegheata.Este necesara o 

atentie deosebita pentru a nu permite accesul copiilor la scara. 

9. Daca starea sanatatii dumneavoastra este precara, daca aveti vreun handicap fizic care 

va impiedica sa folositi normal scara,daca sunteti sub influenta alcoolului sau a unui drog 

(fie el si legal,care cauzeaza ameteli),ESTE INTERZIS sa utilizati scara. 

10. NU utilizati scara in exterior,pe vreme de furtuna sau cand bate vantul,chiar si 

moderat. 

11. NU ridicati greutati (unelte masive,marfuri,etc.) care impreuna cu greutatea 

utilizatorului sa depaseasca limitele admise (150 kg). 

12. Zonele de sprijin ale scarii trebuie sa fie solide.Este interzisa utilizarea scarii 

folosind ca zona de sprijin, atat pentru partea inferioara cat si pentru partea superioara, a 

unor suprafete cu proprietati plastice (pamant moale,etc.) sau elastice (cabluri sau funii 

pentru partea superioara,etc.).Aceste suprafete pot produce dezechilibrarea si/sau 

rasturnarea scarii sau intrarea intr-un balans exagerat care poate duce la deformarea 

legaturii tronsoanelor sau la depasirea limitelor de incarcare datorita componentelor 

dinamice ale fortelor care actioneaza asupra lonjeroanelor. 

13. Scarile nu sunt proiectate pentru a asigura coborarea in canale sau pentru utilizare 

in situatii asemanatoare care presupun agatarea scarii si asigurarea ei de partea superioara 

.In acest caz sistemul de fixatori nu poate functiona si scara se dezasambleaza. 


