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SCARA METALICA DIN OTEL 
INSTRUCTIUNI 

 
 

 
  DESCRIERE  
 Scarile sunt realizate cu treptele si vangurile din 
profile de tabla din otel si echipate cu: 
 - Tampoane din plastic pentru picioarele scarii; 
 - Sistem de limitare a deschiderii; 
 - Suprafata pentru depozitarea sculelor si a 
materialelor; 
 Scarile sunt de tip "pentru uz personal”. 
 
REGULI PENTRU UTILIZAREA SCARII 
1)  Nu depasiti sarcina maxima de incarcare pe care o 
poate suporta scara de 80 kg. 
2)  Scara este prevazuta, la trepta cea mai de sus, cu 
o articulatie care sa impiedice deschiderea picioarelor de 
sprijin ale scarii peste o anumita limita si pentru a mentine 
ambele picioare ale scarii la acelasi nivel. In cazul in care 
aceasta trepta, care este articulata, nu este orizontala, 
scara se poate dezechilibra. 
3)  Nu micsorati unghiul de inclinare al scarii pentru 
inaltimi mai mari. 
 4)  Nu folositi improvizatii pentru accesul cu ajutorul 
scarii la nivele de inaltime superioare. 
5)  Nu stati pe trepta cea mai de sus ! Treapta cea mai 
de sus nu suporta greutati mai mari de 10 kg si este 
destinata doar depozitarii sculelor si a materialelor usoare. 
6) Pe scara nu trebuie sa urce decat o singura 
persoana.  
 

7)  Scara va fi folosita numai pentru activitati usoare si de scurta durata. 
8)  Este interzis accesul pe scara a persoanelor care nu sunt apte pentru acest lucru. 
 
 
 
POZITIONAREA SI RIDICAREA SCARII 
1)   Scara va fi ridicata in pozitia corecta, deschisa la maxim si intr-o pozitie care sa asigure 
stabilitatea maxima.  
2)   Blocati dispozitivul de siguranta (care este la ultima trepta a scarii) inainte de utilizare, 
apasand pe acesta in jos. 
3)   Scara va fi asezata pe o suprafata dreapta si stabila. 
4)   Scara nu va fi sprijinita pe suprafete casante, ce se pot sfarama, si va  fi asigurata inainte de 
utilizare (legata sau stabilizata cu dispozitive adecvate). 
5)   Scara nu va fi asezata pe suprafete alunecoase (gheata), murdare (noroi, ulei) sau lucioase 
pana ce nu se iau masuri suplimentare de curatare a suprafetelor si asigurare a scarii, pentru a 
preveni in acest fel alunecarea acesteia. 
6)   Nu atingeti sau sprijiniti scara de cabluri electrice aflate sub tensiune. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


