
Trapplösningar för bodar
Inklusive monteringsanvisning



Komplett skruvsats ingår.

Arbetsbodstrappa
Sätt ihop en komplett arbetstrappa med delar som passar dina behov. 
Välj bland olika alternativ gällande konsoler, byggsteg eller köp färdig 
trappa med tillhörande räcke.

Delar till Arbetsbodstrappa

Art. nr Namn Antal

002 Entréplan aluminium, inkl. räcken 1
03 Stolpe handledare 3
05 Övre handledare 1
06 Nedre handledare 1
07 Övre mellanrör 1
08 Nedre mellanrör 1

09C Trappfäste 1
010 Skarvdon handledare 2
012 Avslut handledare 1
013 Skarvdon mellanrör 1
017 Aluminiumtak till arbetsbockar (vid behov) 1

Konsolalternativ

Art. nr Namn Antal

02A Konsol utan truckficka 2
02B Konsol med truckficka 1
02C Gavelkonsol 1

Stegalternativ

Art. nr Namn Antal

003A Aluminiumräcke, 5,5 m 1
003 Aluminiumtrappa, 5,5 m 1
67 Byggsteg, 37° lutning  

(finns även 45°)
18



Monteringsanvisningar

Monteringsanvisning för konsol 02A
OBS! Dessa konsoler används där det inte finns truckfickor att utnyttja.

1. Övre boden ska pallas upp med 2” virke så att man får in konsolfästet mellan. Se bild.
2. Konsolfästet skjuts in mellan bodarna sedan vinklas stoppet uppåt.
3. Därefter skruvas konsolerna upp på fästena med ett cc på 1120 mm, sedan justeras konsolerna i våg med de 

nedre justeringsskruvarna. Därefter läggs entréplanet på konsolerna.
4. Lägg en plyfa eller en bräda mellan justeringsplattor och arbetsbod för att fördela trycket mot arbetsboden.

1. Konsolen 02B skjuts in i truckfickorna, sedan läggs entréplanet 002 
på och säkras med två stycken M10-65.

2. Trappan monteras enklast om man sätter dit trappfästet 09C först 
och sedan ett steg längst ner för att hålla ihop vagnstyckena. Efter 
detta läggs stegen i och skruvas fast, börja uppifrån och justera 
sista steget i lämplig höjd (rekommenderad höjd 180 mm).  
Vinklarna får du enkelt ut om du använder ett steg som kapmall. 
Undersidan på steget blir vinkeln till mark och bakkanten på steget 
ger rätt vinkel mot entréplanet. 2”-9” rekommenderas för att slippa 
gungning i trappen.

3. Trappstolparna 03 skruvas fast på vagnstyckena. Därefter monteras 
handledarna 03 och 05 på plats och säkras med insex plattorna på 
trappstolparna.

Monteringsanvisning för gavelkonsol 02C
Denna konsol monteras när boddörren är placerad på gaveln.

Monteringsanvisning för konsol 02B
OBS! Denna konsol används när det finns truckfickor att utnyttja.

1. Konsolen monteras enklast om den övre boden är uppallad med 4” virke. Fungerar även med 2” virke men kräver då 
ytterligare arbete för att komma på plats ordentligt. 

2. Konsolen skjuts in under boden så långt åt höger som möjligt. På vissa bodar sitter det en balk ca 40 cm från ytter-
kanten och fyrkantsjärnet som går upp mot golvet kan då behöva kapas av ca 5-10 cm för att den ska passa. 

3. När konsolen är på plats låses den fast med medföljande låsbygel bakom bodbalken. Nu läggs entréplanet ovanpå 
konsolbalkarna och skruvas fast. 

4. När entréplanet är på plats monteras trappan som vanligt med antingen trävagnstycken och byggsteg eller  
vår färdiga aluminiumtrapp.
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Markbodstrapp
Komplett trappa för bodar i marknivå. Tillverkade i stål och varmgalvade 
för bästa rostskydd. Trappsystemet är dessutom ihopvikbart för att ta lite 
plats vid transport och förvaring. Plattformen finns i två storlekar och kan 
enkelt byggas om till en 1-, 2- eller 3-stegstrappa genom att skruva fast 
den trapp som behövs för tillfället.

Delar till Markbodstrapp

Namn Mått, höjd och användning Art.nr

1-stegstrapp 0,4 m 4000
2-stegstrapp 0,6 m 5000
3-stegstrapp 0,8 m 6000

Plattform 1000x800 mm 3000
Plattform 1000x1000 mm 3000-2

Räcke Till 1000x800 mm plattform 700
Räcke Till 1000x1000 mm plattform 700-2
Fästen Till plattform 600

På bilden

Namn   Art.nr

3-stegstrapp  6000 
Plattform  3000 
Räcke    700 
Fästen   600


