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                       MANUAL DE UTILIZARE SI INTRETINERE  
 

 

 

PRODUSE 

 

■ Scări rezemate cu un singur tronson, cu trepte de tip stinghie, scări extensibile cu două tronsoane, scări multifuncţionale cu două 

tronsoane, scări extensibile cu trei tronsoane, scări multifuncţionale cu trei tronsoane, scări extensibile cu două tronsoane, cu 

acţionare cu coardă şi instrucţiuni generale pentru diverse tipuri de scări. 

 

 

 

    
 

 

* Pentru întrebuinţarea în siguranţă a produselor, citiţi cu atenţie manualul de utilizare. 

* Păstraţi manualul de utilizare în mod adecvat. 
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■ Înainte de fiecare utilizare, verificaţi scara, urmând instrucţiunile din lista operaţiunilor de verificare. 

 

■ Lista operaţiunilor zilnice de verificare 

 

Lista operaţiunilor de verificare Starea 

Înainte de fiecare utilizare, verificaţi scara pentru identificarea componentelor uzate, slăbite sau care lipsesc.  

Verificaţi dacă pe scară există etichetele cu instrucţiuni de utilizare.  

Verificaţi dacă picioarele sau dispozitivele de stabilizare sunt fixate corespunzător.  

Verificaţi dacă picioarele sau dispozitivele de stabilizare sunt uzate.  

Verificaţi dacă scara poate fi utilizată şi dacă dispozitivele de blocare funcţionează corespunzător.  

Verificaţi dacă toate sistemele de blocare şi de fixare sunt în stare bună.  

Verificaţi dacă toate niturile sunt în stare bună.  

Verificaţi dacă părţile componente ale scării sunt afectate de coroziune.  

Verificaţi dacă instrucţiunile sunt în stare bună.  

 

 

Codul produsului    :   .............................................................................................................................................................. 

 

Persoana care a efectuat verificarea  :   .............................................................................................................................................................. 

 

Data verificării     :   .............................................................................................................................................................. 
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Înainte de utilizare 

 

a. Asiguraţi-vă că sunteţi apt să lucraţi pe scară. Dacă suferiţi de anumite afecţiuni medicale sau urmaţi un anumit tratament 

medicamentos, vă aflaţi sub influenţa alcoolului sau a drogurilor, este posibil să nu puteţi utiliza scara în condiţii de siguranţă; 

b. Dacă transportaţi scara într-un autovehicul sau pe barele de pavilion ale unui autovehicul, asiguraţi-vă că aceasta este fixată în mod 

corespunzător în vederea evitării producerii de pagube; 

c. Verificaţi scara la livrare şi înainte de prima utilizare pentru a vă asigura că este în stare bună şi că toate componentele sunt 

funcţionale; 

d. La începutul fiecărei zile de lucru în care folosiţi scara, efectuaţi o verificare vizuală a acesteia pentru a vă asigura că nu este avariată 

şi poate fi utilizată în siguranţă; 

e. În cazul utilizării scării în scopuri profesioniste, este necesară efectuarea unei verificări periodice; 

f. Asiguraţi-vă că scara este adecvată scopului în care o folosiţi; 

g. Nu utilizaţi scara, dacă este avariată; 

h. Îndepărtaţi de pe scară urmele de murdărie, precum vopsea proaspătă, noroi, uleiuri sau zăpadă; 

i. Înainte de a se lucra pe scară la locul de muncă, trebuie efectuată o analiză a riscurilor, în conformitate cu legislaţia ţării în care este 

utilizată scara. 

 

Poziţionarea şi montarea scării 

 

a. Scara trebuie montată în poziţia corectă, respectându-se unghiul corect de înclinare pentru scările rezemate (unghiul de înclinare = 

aproximativ 1:4); treptele trebuie să fie în poziţie orizontală, iar scara trebuie să fie complet deschisă; 

b. În cazul în care scara este prevăzută cu dispozitive de blocare, acestea trebuie acţionate complet înainte de utilizare pentru blocarea 

scării; 

c. Suprafaţa pe care este montată scara trebuie să fie dreaptă, plană şi stabilă; 

d. Scările rezemate trebuie sprijinite de suprafeţe plane şi rezistente, respectiv trebuie fixate înainte de utilizare, de exemplu prin legare 

sau prin folosirea unui dispozitiv adecvat de ancorare; 

e. Nu modificaţi poziţia scării de sus; 

f. La montarea scării, aveţi în vedere riscul de lovire a acesteia, de exemplu, de pietoni, vehicule sau uşi. Blocaţi, pe cât posibil, uşile (cu 

excepţia ieşirilor de incendiu) şi ferestrele din zona în care lucraţi; 

g. Identificaţi riscurile de electrocutare din zona în care lucraţi, precum liniile de înaltă tensiune sau alte echipamente electrice; 

h. Scara trebuie să se sprijine pe picioarele cu care este prevăzută şi nu pe trepte; 

i. Scara nu trebuie montată pe suprafeţe alunecoase (de exemplu, suprafeţe acoperite cu gheaţă, suprafeţe lustruite sau suprafeţe 

solide foarte murdare) fără a se lua măsuri suplimentare de siguranţă pentru prevenirea eficientă a alunecării scării sau fără a se 

asigura curăţarea adecvată a suprafeţelor. 

 

Utilizarea scării 

 

a. Nu depăşiţi sarcina maximă totală pentru tipul de scară utilizat; 

b. Nu vă întindeţi în afara scării; zona mediană a taliei utilizatorului (catarama curelei, ombilicul) trebuie să se afle în interiorul scării, iar 

ambele picioare trebuie să fie poziţionate pe aceeaşi treaptă; 

c. Nu păşiţi în lateral, în afara scării când lucraţi la înălţime pe o scară rezemată, fără a vă lua măsuri suplimentare de siguranţă, cum ar 

fi ancorarea sau folosirea unui dispozitiv adecvat de stabilizare; 

d. Nu utilizaţi scări duble pentru acces la un nivel superior; 

e. Nu staţi pe ultimele trei trepte ale unei scări rezemate; 

f. Nu staţi pe ultimele două trepte ale unei scări duble fără platformă şi balustradă/bară de protecţie pentru genunchi; 

g. Nu staţi pe ultimele patru trepte ale unei scări duble prevăzute cu extensie în partea de sus; 

h. Scările trebuie utilizate doar pentru lucrări uşoare şi de scurtă durată; 

i. Utilizaţi numai scări din materiale care nu conduc electricitatea în cazul în care nu puteţi evita efectuarea de lucrări la instalaţii sub 

tensiune; 
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j. Nu utilizaţi scara în exterior în condiţii meteorologice nefavorabile, de exemplu, vânt puternic; 

k. Luaţi măsurile de siguranţă necesare, astfel încât copiii să nu se poată juca pe scară; 

l. Blocaţi, pe cât posibil, uşile (cu excepţia ieşirilor de incendiu) şi ferestrele din zona în care lucraţi; 

m. Staţi cu faţa la scară atunci când urcaţi şi coborâţi; 

n. Ţineţi-vă bine de scară când urcaţi şi coborâţi; 

o. Nu folosiţi scara drept pasarelă; 

p. Purtaţi încălţăminte corespunzătoare când folosiţi scara; 

q. Evitaţi sarcina laterală excesivă, de exemplu la efectuarea de lucrări de găurire în cărămidă sau beton; 

r. Nu staţi mult timp pe scară fără a face pauze (oboseala reprezintă un factor de risc); 

s. Scările rezemate folosite pentru a avea acces la un nivel superior trebuie extinse cu cel puţin un metru faţă de nivelul vizat; 

t. Echipamentele pentru lucrul pe scară trebuie să aibă greutate mică şi să fie uşor de manevrat; 

u. Evitaţi efectuarea de lucrări care implică o sarcină laterală pe scările duble, precum lucrările de găurire în materiale cu rezistenţă 

mare (de exemplu, cărămidă sau beton); 

v. Ţineţi-vă cu mâna în timp ce lucraţi pe scară sau luaţi măsuri suplimentare de siguranţă în cazul în care nu puteţi face acest lucru. 

 

tilizarea scării 

Repararea, întreţinerea şi depozitarea 

 

Lucrările de reparaţii şi întreţinere trebuie efectuate de o persoană competentă, în conformitate cu instrucţiunile producătorului. 

Scara trebuie depozitată în conformitate cu instrucţiunile producătorului. 

1. Depozitati platforma in interior într-un mediu uscat. 

2. Asigurati corespunzator scarile cand sunt transportate. 

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

4. Nu depozitati materiale peste scari. 

5. Pastrati scarile curate,fara grasimi,combustibili,noroi,zapada,vopsea neuscata sau orice alte materiale care pot cauza alunecari 

lizarea scării 

Cauze ale accidentelor 

 

Mai jos, sunt prezentate principalele riscuri şi cauze de accident, fără ca enumerarea acestora să fie exhaustivă, asociate cu utilizarea 

unei scări. Acestea au fost utilizate ca elemente de bază pentru elaborarea informaţiilor cuprinse în aceste instrucţiuni. 

lizarea scării 

a. Instabilitate 

 

1) Montarea incorectă a scării (de exemplu, montarea într-un unghi necorespunzător a unei scări rezemate sau deschiderea 

incompletă a unei scări duble); 

2) Alunecarea părţii de jos a scării (depărtarea părţii de jos a scării de perete); 

3) Alunecarea în lateral, căderea sau răsturnarea (de exemplu, în cazul în care vă întindeţi în afara scării sau suprafaţa superioară de 

contact nu este suficient de rezistentă); 

4) Starea scării (de exemplu, lipsa picioarelor antiderapante); 

5) Păşirea în lateral, în afara unei scări nefixate corespunzător, la înălţime; 

6) Starea suprafeţei de montare (de exemplu, suprafaţă moale şi instabilă, teren înclinat, suprafaţă alunecoasă sau suprafaţă solidă 

acoperită cu murdărie); 

7) Condiţii meteorologice nefavorabile (de exemplu, vânt puternic); 

8) Lovirea scării (de exemplu, de un vehicul sau de o uşă); 

9) Alegerea necorespunzătoare a scării (de exemplu, prea mică, inadecvată pentru scopul în care este utilizată). 

lizarea scării 

b. Manevrare necorespunzătoare 
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1) Transportul scării la locul de utilizare; 

2) Montarea şi demontarea scării; 

3) Transportul de echipamente pe scară. 

 

c. Alunecarea şi căderea utilizatorului 

 

1) Purtarea de încălţăminte neadecvată; 

2) Trepte murdare; 

3) Mod de utilizare nesigur (urcarea a câte două trepte în acelaşi timp, coborârea pe lateralele scării). 

 

d. Ruperea scării 

 

1) Starea scării (laterale avariate, uzură); 

2) Supraîncărcarea scării. 

 

e. Risc de electrocutare 

 

1) Efectuarea de lucrări inevitabile la instalaţii sub tensiune (de exemplu, identificarea defecţiunilor); 

2) Montarea scării prea aproape de echipamente electrice sub tensiune (de exemplu, linii de înaltă tensiune);  

3) Avarierea echipamentelor electrice de către scară (de exemplu, avarierea izolaţiei sau elementelor de protecţie); 

4) Alegerea necorespunzătoare a tipului de scară pentru efectuarea de lucrări la instalaţiile electrice. 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

■ Scări rezemate cu un singur tronson, cu trepte de tip stinghie, scări extensibile cu două tronsoane, scări multifuncţionale cu două 

tronsoane, scări extensibile cu trei tronsoane, scări multifuncţionale cu trei tronsoane, scări extensibile cu două tronsoane, cu acţionare 

cu coardă şi instrucţiuni generale pentru diverse tipuri de scări 
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■ Scări rezemate cu un singur tronson, cu trepte de tip stinghie 

 

 
 

Cod Trepte A (m.)  B (m.) *   (kg.) (W.xL.xH./cm.) 

T6020 6 1,88 2,60 3,5 41x188x6,3 

T6025 8 2,44 3,10 4,5 41x244x6,3 

T0030 10 2,97 3,60 6,0 41x297x7,5 

T0035 12 3,54 4,10 7,0 41x354x7,5 

T0040 14 4,09 4,60 7,5 41x409x7,5 

T0045 15 4,39 4,90 9,0 41x439x7,5 

T0050 17 4,95 5,40 9,5 41x495x7,5 

T10055 19 5,52 5,90 13,5 41x552x10 

T10060 21 6,05 6,40 15,0 41x605x10 

 

■ Scări multifuncţionale cu două tronsoane 
  

 

 

 

 

 

 

 

Cod Trepte A (m.) B (m.)* C (m.) B1 (m.)* A1 (m.) B2 (m.)* (kg.) (axbxh/cm.) 

TSA4 2x6 1,88 2,60 1,78 2,56 3,00 3,70 9,5 41x188x13 

TSA5 2x8 2,44 3,10 2,30 3,08 4,12 4,80 11,5 41x244x13 

TSA6 2x10 2,98 3,60 2,81 3,61 4,93 5,80 13,5 41x298x13 

TSA7 2x12 3,55 4,10 3,35 4,14 6,06 6,80 16,5 41x355x13 

TSA8 2x14 4,10 4,60 3,86 4,66 6,89 7,60 17,5 41x410x13 
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■ Scări extensibile cu două tronsoane 

 

 

Cod Trepte A (m.) A1 (m.) B (m.) * (kg.) (W.xL.xH./cm.) 

TS6040 2x6 1,88 3,00 3,60 7,0 41x188x11,5 

TS6050 2x8 2,44 4,12 4,70 8,5 41x244x11,5 

TS6 2x10 2,97 4,93 5,50 12,5 41x297x13,0 

TS7 2x12 3,54 6,06 6,50 14,5 41x354x13,0 

TS8 2x14 4,09 6,89 7,30 15,5 41x409x13,0 

TS9 2x15 4,39 7,47 7,80 16,5 41x439x13,0 

TS10 2x17 4,95 8,59 8,90 20,5 41x495x13,0 

TS10011 2x19 5,52 9,72 9,90 27,5 41x552x17,0 

TS10012 2x21 6,05 9,97 10,20 30,5 41x605x17,0   
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■ Scări extensibile cu trei tronsoane 

 

 
 

Cod Trepte A (m.) A1 (m.) B1 (m.)* (kg.) (axbxh/cm.) 

TS6060 3x6 1,88 4,12 4,70 11 48x188x16 

TS075 3x8 2,43 5,79 6,30 15 48x243x18 

TS090 3x10 2,97 6,89 7,30 18 48x297x18 

TS105 3x12 3,54 8,58 8,90 22 48x354x18 

TS120 3x14 4,09 9,69 9,90 24,5 48x409x18 

 

 

■ Scări multifuncţionale cu trei tronsoane 

 
 

Cod Trepte A (m.) B (m.)* C (m.)* B1 (m.)* C1 (m.) B2 (m.) A1 (m.) B3 (m.) (kg.) (axbxh/cm.) 

TS6160 3x6 1,88 2,60 1,77 2,60 2,84 3,40 4,12 4,40 11,5 48x188x16 

TS175 3x8 2,44 3,10 2,30 3,10 3,90 4,40 5,80 6,00 18,5 48x244x18 

TS190 3x10 2,98 3,60 2,81 3,60 4,67 5,20 6,90 7,10 20,5 48x298x18 

TS205 3x12 3,55 4,10 3,34 4,10 5,73 6,20 8,59 8,70 24,0 48x355x18 

TS220 3x14 4,10 4,60 3,86 4,60 6,51 7,00 9,70 9,70 28,5 48x410x18 
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■ Scări extensibile cu două tronsoane, cu acţionare cu coardă 

 

 
 

Cod Trepte A (m.) B (m.) * A1 (m.) B1 (m.) * (kg.) (axbxh/cm.) 

M1006 2x10 2,97 3,60 4,93 5,50 13,5 41x297x13 

M1007 2x12 3,54 4,10 6,06 6,50 16,0 41x354x13 

M1008 2x14 4,09 4,60 6,89 7,30 18,5 41x409x13 

M1009 2x15 4,37 4,90 7,50 7,80 25,0 41x437x17 

M10010 2x17 4,95 5,40 8,59 8,90 29,0 41x495x17 

M10011 2x19 5,52 5,90 9,72 9,90 31,5 41x552x17 

M10012 2x21 6,05 6,40 10,28 10,50 35,0 41x605x17 

 

lizarea scării 

Pictograme 

 

■ În exemplele de mai jos, pictogramele încadrate într-un pătrat de culoare verde indică modurile de utilizare corecte. Pictogramele 

încadrate într-un cerc de culoare roşie indică modurile de utilizare interzise. 

 

    

Citiţi instrucţiunile! 
Fixaţi scara la partea 

superioară/inferioară! 

Extinderea scării peste nivelul 

vizat 

Numărul maxim de utilizatori 

care pot lucra pe scară 

    

Staţi cu faţa la scară când urcaţi 

sau coborâţi! 

Treaptă de siguranţă la scările 

duble (culoare roşie) 
Sarcina maximă Ungeţi articulaţiile! 
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Verificaţi picioarele scării! 
Extinderea scării peste nivelul 

vizat 

Verificaţi vizual scara înainte de 

utilizare! 

Montare dispozitiv de 

stabilizare 

    

Treaptă de siguranţă la scările 

rezemate 
Sarcina maximă 

Asiguraţi-vă că dispozitivele de 

menţinere a deschiderii scării 

sunt acţionate! 

Asiguraţi-vă că scara dublă este 

complet deschisă înainte de 

utilizare! 

    

Unghi corect de montare Funcţionarea articulaţiilor Nu staţi în vârful scării! O singură persoană pe scară 

    

Asiguraţi-vă că suprafaţa de 

montare nu este murdară! 
Nu folosiţi scara drept pasarelă! 

Staţi cu faţa la scară când urcaţi 

şi coborâţi! 

Montaţi scara pe o suprafaţă 

plană! 

    

Nu păşiţi în lateral, în afara 

scării! 

Staţi cu faţa la scară când urcaţi 

şi coborâţi! 

Asiguraţi-vă că partea superioară 

a scării este poziţionată corect! 
Nu vă întindeţi în afara scării! 

    

Aveţi în vedere riscul de 

electrocutare când transportaţi 

scara! 

Purtaţi încălţăminte 

corespunzătoare când lucraţi pe 

scară! 

Asiguraţi-vă că suprafaţa de 

montare nu este murdară! 

Montaţi scara pe o suprafaţă 

stabilă 
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O singură persoană pe scară 
Montaţi scara pe o suprafaţă 

plană! 
Nu folosiţi scara drept pasarelă! 

Asiguraţi-vă că sunt acţionate 

dispozitivele de menţinere a 

deschiderii scării! 

    

La montarea scării, aveţi în 

vedere riscul de lovire a 

acesteia! 

Nu păşiţi în lateral, în afara 

scării! 

Montaţi scara pe o suprafaţă 

plană! 

Nu urcaţi pe scară cu mâinile 

ocupate! 

  

 

Standarde 

- EN 131-1 

- EN 131-2 

- EN 131-3 

Nu vă întindeţi în afara scării! 

Aveţi în vedere riscul de 

electrocutare când transportaţi 

scara!   
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