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Sparta	 System	 Teleskopläktareservice	 klien-
ter	 per	 den	 1/4	 
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Passa	 på	 och	 se	 över	 er	 teleskopläktare	 när	 vi	 är	 i	 närheten.
Välj	 mellan	 våra	 olika	 servicevarianter:
-	 INSPEKTION:	 Undersökning	 av	 läktarens	 
status	 +	 förslag	 till	 åtgärder.	 
-	 BUDGETSERVICE:	 De	 åtgärder	 som	 behövs	 
för	 att	 uppnå	 full	 säkerhet	 och	 driftsfunktion.
-	 FULLSERVICE:	 Total	 service	 enligt	 vårt	 24-
punkters	 serviceprotokoll.	 

Vi	 täcker	 in	 hela	 Skandinavien:
Våra	 mekaniker	 är	 specialister	 på	 denna	 typ	 
av	 utrustning	 och	 har	 alla	 erforderliga	 certifikat	 
för	 svets,	 el,	 mekanik	 osv.	 Vi	 arbetar	 med	 alla	 
märken	 och	 tillverkare.	 Vår	 servicebuss	 täcker	 
hela	 Skandinavien.	 
Teckna	 serviceavtal	 med	 oss.

Dela	 på	 kostnaderna:
Passa	 på	 när	 servicebussen	 är	 i	 ert	 område	 
och	 dela	 på	 ställkostnaderna	 med	 andra,	 när-
liggande	 klienter	 eller	 klienter	 ”längs	 vägen”.

SMÖRJNING:	 Det	 är	 
viktigt	 att	 alla	 rullande	 
och	 glidande	 delar	 på	 en	 
teleskopläktare	 blir	 ren-
gjorda	 och	 smörjda.

HJULKONTROLL:	 Löp-
hjulen	 längs	 golvet	 ren-
göres	 och	 smörjs	 in	 med	 
specialfett.

STOLAR:	 Inspektion	 och	 
justering.

STÄDNING:	 Vanlig	 lo-
kalvård	 räcker	 inte	 för	 en	 
teleskopläktare.	 En	 s.k.	 
teknisk	 rengöring	 är	 avgö-
rande	 för	 teleskopläktrens	 
funktion.	 

Exempel	 på	 åtgärder	 ur	 vår	 24-punkters	 program:
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Nu	 kan	 de	 avtagbara	 sidoräckena	 på	 er	 teleskopläktare	 bytas	 ut	 till	 självstaplande	 eller	 fällbara	 räcken.	 

Avtagbara	 sidoräcken	 måste	 ju	 bäras	 upp	 och	 ner	 för	 läktaren	 varje	 gång	 som	 den	 
skall	 fällas	 ut-	 och	 in.	 En	 person	 som	 skall	 montera	 fast	 räcket	 befinner	 sig	 i	 en	 
oskyddad	 och	 farlig	 arbetsposition	 längst	 ut	 på	 läktar-steget	 och	 kan	 helt	 enkelt	 
ramla	 ner	 från	 läktaren.

Stapelbara	 sidoräcken	 däremot	 sitter	 permanent	 fast	 på	 läktarsteget,	 de	 behöver	 
inte	 lyftas	 av	 och	 bäras	 ut	 till	 lagret.	 Man	 eliminerar	 en	 källa	 till	 olyckor.	 

Med	 Sparta	 Systems	 skyddsräcke-kassett	 bygger	 man	 enkelt	 om	 sin	 läktare	 till	 
att	 bli	 en	 säkrare	 arbetsplats.
(Bilden	 till	 vänster	 visar	 vår	 ombyggnad	 av	 skyddsräcken	 på	 teleskopläktaren	 i	 
Fryshuset	 i	 Stockholm)
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Separat	 skrivskiva	 framför	 stolen.	 Kan	 mon-
teras	 i	 efterhand	 på	 de	 flesta	 teleskopläktare.
Skrivskivor	 är	 ett	 sätt	 att	 utöka	 teleskopläktarens	 användningsområde.	 
Till	 konferenser,	 tentamensskrivningar,	 alla	 slags	 möten	 osv.	 
Finns	 i	 en-	 eller	 två	 stolsbredd.	 Djup	 standard	 350	 mm.	 Fundamentet	 
”benet”	 är	 monterat	 till	 sättsteget.	 Brättet	 roteras	 från	 nästan	 horison-
tellt	 till	 vertikalt	 läge.	 Skrivskivan	 innebär	 därför	 inget	 extra	 arbete	 för	 
personalen	 som	 hanterar	 teleskopläktaren.

Ökad	 säkerhet	 och	 snabbare	 ut-	 och	 infällning	 med	 självstaplande	 sidoräcken.


