
Fallskydd − säkerhet 
på hög höjd



Kom ihåg-lista för fallskydd
Arbete på hög höjd ställer krav både på rätt utrusning och på rätt hantering hos dig 
som arbetar. Det är också viktigt att du och dina kollegor har kompentens för hög-
höjdsarbete. Innan du påbörjar ditt arbete är det därför viktigt att du har koll på din 
utrustning och din omgivning. Gå igenom nedanstående checklista inför varje jobb, 
så att du kan känna dig säker på din arbetsplats.  

Riskanalys är upprättad
Riskanalysen ska innehålla en bedömning av de tänkbara riskerna som 
kan uppstå under arbetet. 
Läs mer om regler och riskanalys på sida 4 och vad som är viktigt att ta 
hänsyn till gällande risker på sida 7.

Räddningsplan finns
Vid en eventuell olycka är det viktigt att räddning kan ske snabbt. Därför 
ska en räddningsplan upprättas och förankras hos de som arbetar, redan 
innan arbetet startar. 
Läs mer om räddningsplan och räddning på sida 4−5 och sida 10.

Rätt utrustning för rätt arbetsmoment
Det är viktigt att du väljer utrustning utifrån dina behov, din arbetsmiljö 
och det arbete du ska utföra. Utrustningen måste också uppfylla gällande 
regler och  kombineras på sätt sätt.
Läs mer om personligt fallskydd på sida 6 och olika typer av fallskydds-
system på sida 8−9.

Rätt utbildning
Att arbeta i en fallriskmiljö är, utan rätt kunskap och erfarenhet, både  
krävande och riskfyllt. Se därför till att du har den utbildning som behövs 
för att du ska  kunna känna dig säker i ditt arbete.
Läs mer om våra utbildningar på sida 34−37.

Besiktad utrustning
Din utrustning ska kontrolleras inför vara arbete, men också genomgå en 
årlig kontroll av behörig person. Ring oss på 08-758 00 10, så hjälper vi dig!
Läs mer om inspektion av fallskyddsutrustning på sida 5.
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Utrustning & kompetens − 
komplett fallskydds lösning
För oss på CERTEX och Klätterteknik är säkerheten viktig. Vi vill inte bara att du ska följa reglerna för arbete på hög 
höjd, vi vill att du alltid ska komma hem till nära och kära efter ett arbetspass. 

Vi har arbetat med fallskydd och fallskyddssystem i mer än 10 år. Tillsammans med dig som kund vill vi skapa en 
arbetsplats där du med hjälp av rätt utrustning och kunskap ska känna dig säker på hög höjd och  undvika ett fall 
från en nivå till en annan. 

I första hand bör du välja ett skyddssystem som eliminerar eller begränsar fallrisken. Om det inte är möjligt måste 
lämplig personlig skyddsutrustning användas. Med rätt utrustning kommer de krafter som kroppen utsätts för vid 
ett fall att reduceras och därigenom minskar den eventuella skadan. 

Vilken utrustning du ska använda beror på vad du ska utföra för arbete och vilken arbetsmiljö och omgivning du 
 arbetar i. Med vår långa erfarenhet vet vi vilka produkter som finns på marknaden, vad som passar till just dina 
 behov och vad som främjar en god arbetsmiljö. 

För att du som kund ska kunna fokusera på din kärnverksamhet erbjuder vi inte bara produkter, utan en  komplett 
fallskyddslösning. Det innefattar inspektion av fallskydd och system, hantering av riskanalyser, och räddnings
planer samt utbildning i produkterna och arbete i fallriskmiljö eller slutna utrymmen. 

Tillsammans ser vi till att du känner dig säker på jobbet − varje dag!

Tillsammans ser vi 
till att du känner dig 

säker på jobbet − 
varje dag!
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Regler och krav − det här 
 behöver du tänka på
Reglerna säger att du som utför arbete där det finns en fallrisk från två meter eller mer ska vidta skydds åtgärder 
för att minska riskerna. Dessa skyddsåtgärder kan antingen vara genom kollektivt skydd, t.ex.  arbetsplattformar 
eller ställningar, eller genom personlig fallskyddsutrustning. 

Sedan 1 januari 2015 har Arbetsmiljöverket infört sanktionsavgifter för de som utför byggnads och anläggnings
arbete där det finns en risk för fall från 2 meter och mer, om reglerna inte följs. Allt för att  förhindra att fler kommer 
till skada genom fall.

För att skapa en säker arbetssituation på höjd ska en bedömning av läget göras innan arbetet startas.  Detta inne
fattar en riskanalys och en räddningsplan, som båda ska vara dokumenterade och förankrade hos  berörda  personer. 
För att minimera riskerna får arbete med personlig fallskyddsutrustning aldrig göras som ensamarbete.

RISKANALYS
I en riskanalys bedöms alla de tänkbara risker som kan uppstå under arbetet. För de identifierade riskerna ska även 
åtgärder som eliminerar/minimerar riskerna identifieras. I riskanalysen ingår även en räddnings plan. 

Riskanalysen bör ta hänsyn till hur arbetsstället ser ut, förankringspunktens läge och styrka, om rätt  utrustning har 
valts utifrån användarens kompetens och erfarenhet samt att utrusningen ger rätt  ergonomiska för ut sättningar för 
att minimerar obehaget och belastningen på kroppen för användaren.

Safety
�rst
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Varje arbetstagare som ska utföra 
 arbete som är beläget 2  meter eller 

mer över en  underliggande nivå 
ska vara  skyddad från fall genom 

 användning av skyddsräcken, 
säkerhetsnät eller ett personligt 

fallskydds system.

EN 341: Nedfirningsutrustning för räddning
EN 3531:  Fasta vertikala system
EN 3532:  Temporära flexibla system, t.ex. linor
EN 354: Band/sling
EN 355: Falldämpare
EN 358: Stödutrustning, t.ex. stödlina
EN 360: Fallskyddsblock 
EN 361:  Helkroppssele
EN 362:  Karbiner

EN 365:  Generella instruktioner
EN 795: Ankarpunkter A,B,C,D,E
EN 813: Sittsele
EN 892:  Dynamiska rep
EN 1496: Räddningsutrustning lyft
EN 1497: Räddningssele
EN 1498: Räddningssling
EN 1891: Statiska rep

STANDARDER FÖR FALLSKYDD OCH TILLBEHÖR:

RÄDDNINGSPLAN
Om olyckan är framme är det viktigt att räddning sker inom cirka 15 minuter. Om den drabbade personen blir 
 hängande i fall skyddsselen riskerar denna att drabbas av ett hängtrauma, som kan leda till allvarliga skador och 
i värsta fall ha dödlig utgång. Det är därför viktigt att ha en räddningsplan, med klara rutiner för hur en snabb och 
säker räddning ska genomföras. Innan arbete på höjd påbörjas ska hänsyn tas till möjliga åtgärder som kan under
lätta en säker och effektiv undsättning och undvika ett hängtrauma vid ett eventuellt fall. 

INSPEKTION
Varje gång fallskyddsutrusningen ska användas måste denna kontrolleras, så att den inte har synliga skador 
eller trasiga sömmar. Fallskyddet ska kontrolleras av behörig person årligen, eller när det har utsatts för  onormal 
 på frestning. Skadad utrusning ska aldrig användas, utan istället kasseras eller lämnas in för reparation enligt 
 till verkarens bruksanvisning. 
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Grunderna för ett personligt 
fallskyddssystem
Ett personligt fallskyddssystem används för att förhindra eller mildra skador vid ett fall. För att uppnå ett  komplett 
personligt fallskydd krävs att systemet uppfyller gällande normer och regler i fyra punkter och att  dessa produkter 
används tillsammans. 

1. FÖRANKRINGSPUNKT
Förankringspunkten styrs av EN 795, när det gäller personligt fallskydd och dess förankring. En förankrings punkt 
kan vara en balk, ställning, svetsad konstruktion, temporär horisontell lina eller liknande.  Standarden säger att 
förankringspunkten måste hålla för en statisk belastning på minst 12 kN under 3 minuter. Förankrings punkten bör 
placeras så högt som möjligt och så vertikalt som den kan i förhållande till arbetsstället för att undvika pendlings
effekter och kontakt med underliggande nivåer vid ett eventuellt fall.

2. KOPPLINGSANORDNING
Kopplingsanordning är den detalj som sammanbinder förankringspunkten med falldämpningsutrustningen och 
helselen. En kopplingsanordning kan vara ett bandsling, en stållina eller en karbinhake. Kopplings anordningen 
ska uppfylla kraven enligt EN 362 och klara en belastning på minst 15 kN under 3 minuter.

3. FALLDÄMPARLINA OCH BLOCK
Falldämpningsutrustningen är länken mellan kopplingsanordningen och fallskyddsselen. Den hjälper till att 
 begränsa fallet för användaren och säkerställer att kroppen inte utsätts för en belastning högre än 6 kN. Utrust
ningen kan bestå av t.ex. falldämparlina, falldämpare eller förankringslina med block eller glidlås. Det är viktigt att 
beräkna den potentiella fallhöjden för att välja rätt utrustning. Stötdämpande enheter måste uppfylla EN 355.

4. FALLSKYDDSSELE
Fallskyddsselen är den del av det personliga skyddssystemet som bärs av användaren. Valet av sele beror på  
användning, miljö och typ av arbete, men endast helsele är godkänd som fallskydd. Det är viktigt att selen sitter 
på ett sådant sätt att användaren hålls fast vid ett fall och inte riskerar att glida ur selen. Fallskyddsselen måste 
uppfylla kraven i EN 361. 

Förankringspunkt
Kopplingsanordning
Falldämparlina och block
Fallskyddssele

1.
2.
3.
4.

1

2

3
4
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FALLFAKTOR
För att utvärdera risken vid arbete i fallriskmiljö används begreppet fallfaktor. Fallfaktorn används för att bedöma 
fallhöjden som användaren kan utsättas för vid ett eventuellt fall. På det sättet kan användaren säkerställa att det 
inte finns risk för kontakt med en lägre nivå (mark eller avsats). 

Användaren ska sträva efter att ha en så hög förankringspunkt som möjligt, vilket motsvarar en låg fall faktor. Detta 
eftersom en hög förankringspunkt minskar fallhöjden och därmed också risken för skador vid ett fall. I situationer 
där fallfaktorn är större än 1, alternativt om rörelsefriheten är större än 0,6 m, ska fallskyddsutrustning med fall
dämpande funktion användas.

FALLHÖJD
För att fallskyddet ska ha önskad effekt krävs att det finns ett fritt utrymme under användaren, där utrustningen kan 
bromsa fallet. Fallhöjden beror på vilken utrustning som väljs och hur förankringspunkten är placerad. Fall höjden 
kan minimeras genom val av fallskyddsblock. Hur fallhöjd beräknas kan ses i nedanstående figur.

PENDLINGSRISK
Förankringspunkten för fallskyddet ska placeras lodrätt ovanför användaren, för att förhindra pendling vid fall, 
vilket kan göra att användaren skadar sig. Om det inte är möjligt att förankra fallskyddssystemet nära arbetsstället 
kan två punkter på vardera sida om användaren användas för att förhindra pendlingsrörelse vid fall. Vid takarbete 
kan pendlingsrisken minskas genom att placera förankringspunkten i ett hörn, 2,5 m från respektive kant.

Tänk på riskerna i förväg, så 
att du är säker på hög höjd

FALLFAKTOR 0 FALLFAKTOR 1 FALLFAKTOR 2

Förankringspunkten är  placerad ovanför 
användarens huvud. Detta minimerar 
fallhöjden.

Förankringspunkten är  placerad i midje
nivå alt. i nivå med rygg    för ankringen på 
selen.

Förankringspunkten är  placerad i samma 
höjd som användarens fötter. Detta ger 
ett långt fall.

BÄST!

Fallhöjden beräknas utifrån den totala längden 
av komponenterna (i maximalt utvecklat läge), 
kroppslängden samt en  total säkerhetsmarginal 
på 1 m.

Med falldämparlina: A+B+D+E+F
Med fallskyddsblock: C+D+E+F

A  Falldämparlina (får ej överstiga 2 m)
B  Falldämpare
C  Fallskyddsblock
D  Personlängd
E  Flex (0,5 m)
F  Säkerhetsavstånd (0,5 m)

FALLHÖJD MED FALLDÄMPARLINA RESPEKTIVE BLOCK PENDLINGSRISK

Pendlingsrisk ger ökad risk för kollision i 
närliggande ytor.

A

B

D

E
F

C

D

E

F



8  CERTEX Svenska AB

Användningen av fallskydd skiljer sig åt beroende på för vilket ändamål som det ska användas. För att du ska vara 
säker i varje situation behöver du veta skillnaden mellan de olika systemen och välja de produkter som passar bäst 
för dig. Det är viktigt att du väljer delar som passar med varandra och är tillämpliga i samma typ av situation. Våra 
ikoner vägleder dig vid ditt val av produkter.

Ett fallhindrande system är konstruerat för att hindra 
 användaren från att hamna i en fallriskmiljö genom att 
begränsa rörligheten hos användaren. Det innebär att 
systemet inte är avsett för att stoppa eller bromsa ett fritt 
fall och inte heller ska användas då användaren behöver 
stödja sig på utrustningen under arbetet. 

Ett fallhindrande system används på platta tak eller vid 
 liknande förutsättningar där det inte finns en risk för att 
halka och bli hängande. Säkerhetslinan ska vara anpassad 
för att användaren inte ska nå en sådan punkt att det finns 
risk för fall.

Fallhindrande system

Falldämpande system
I en situation med risk för fall ska ett falldämpande system 
användas, vilket är konstruerat för att fånga upp använ
daren vid ett eventuellt fall och begränsa belastningen på 
både användaren och utrustningen. Det är viktigt att tänka 
på att utrustningen för falldämpning har en bromssträcka 
och att det därmed krävs en minsta fri höjd för att kunna 
använda utrustningen på ett säkert sätt. Denna tillåtna 
höjd anges i bruksanvisningen för respektive produkt.

Ett falldämpande system används företrädesvis i 
 kombination med fasta förankringspunkter. Den maximalt 
tillåtna belastningen på kroppen vid fall är 6kN.

Positioneringssystem
Med ett positioneringssystem kan användaren jobba fritt 
med båda händerna och få stöd av utrustningen.  Vanligtvis 
kopplas en stödlina till ett existerande fallskyddssystem. 
För kontinuerligt arbete i positioneringssystem rekommen
deras en sele med vadderat höftbälte, då detta ger ett ökat 
stöd och en bekvämare arbetssituation. 

Positioneringssystem är vanligt vid arbete i master,  stolpar 
och på lutande tak.

Produkter med fästpunkter 
enligt dessa ikoner kan 

användas för  fall hindrande 
system.

Produkter med fästpunkter 
enligt dessa ikoner kan 

användas för  fall dämpande 
system.

Produkter med  fästpunkter 
enligt dessa  ikoner 
kan  användas för 

positionerings system.

Fallskyddssystem för  
olika ändamål
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Räddningssystem
Ett räddningssystem som inkluderar fallskydd kan 
användas som metod för att kunna rädda dig själv 
eller annan nödställd på ett sätt som förhindrar fall. 
 Systemet skall vara förberett innan arbetet startar, men 
kan även innefatta användarens personliga utrustning. 
Räddningsanordning kan fästas i 2 och 3punktsselar. 

Reparbete
Reparbete utförs i ett system som är konstruerat så att 
användaren kan ta sig till och från arbetsplatsen fritt 
hängandes i rep. Detta innebär att förflyttning kan ske 
upp och ner i systemet. Reparbete utförs alltid med två 
separata rep, ett primärt arbetsrep och ett säkerhets
rep. Det ska också alltid finnas två olika fästpunkter på 
selen, som kopplas till respektive lina. 

Reparbete används då underlaget antingen är in stabilt, 
opålitligt eller helt saknas.

Produkter med fästpunkter 
enligt dessa ikoner kan 
 användas för reparbete.

Produkter med fästpunkter 
enligt dessa ikoner kan 

 användas för räddnings
system.
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Plötsligt händer det. I de allra flesta fall sker en olycka oväntat och vi är sällan medvetna om vad som  kommer 
att hända. Därför är det viktigt att vi kan lita på att vår fallskyddsutrustning kan dämpa fallet och rädda oss 
från allvarliga olyckor.

Vid ett fall tar din fallskyddsutrustning hand om den kraft som plötsligt uppstår. Falldämparen reducerar 
 kraften till ett maximalt stopp som aldrig uppnår mer än 6kN, vilket är den kraft som människokroppen får 
 utsättas för. Med rätt utrustning har den fallande personen möjlighet att avlasta tyngden i selen samt under
lätta genomströmningen av blod i benen. Trots utrustning ger fallsituationen en påverkan på den person som 
fallit, vilket gör att denne måste tas om hand så fort som möjligt. Därför är det viktigt att som kollega kunna 
agera för att  hjälpa den nödställde. 

PASSIV RÄDDNING
Passiv räddning kan användas då personen som fallit är vid medvetande. En passiv 
 räddning innebär att räddningsutrustningen som används manövreras från förankrings
punktens håll. Funktionen med passiv räddning är att avlasta offrets egen fallskydds
utrustning, vilken offret sitter statiskt fast i. Detta görs genom att hissa upp offret för att 
koppla loss fallskyddsutrustningen, för att sedan fira ned offret för omhändertagning.

AKTIV RÄDDNING
Aktiv räddning måste göras om offret inte är vid medvetandet, vilket kan ske om offret till 
exempel slår sig i fallet, och inte själv kan koppla in räddningsutrustningen eller hjälpa 
till på annat sätt. I detta fall måste den räddande personen förbereda sig på en aktiv rädd
ning genom att själv ta sig ner till offret för att koppla sin räddning/fallskyddsutrustning. 
Med rätt utrustning avlastas offret och kan sedan tillsammans med räddaren ta sig upp, 
 alternativt ner, till säker plats för att tas om hand.

Vi kan räddning, kan ni? Vi svara gärna på era frågor och kan berätta mer om vilka rädd
ningsmetoder som ni kan använda. Vi har även kurser där du lär dig att utföra räddning på 
rätt sätt.

Räddning − att hantera det 
som inte ska hända
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Fallskyddsselar
Ignite Ion Strap
Allmänt: ”Allround”sele för alla klassiska ändamål inom konstruktion och under
håll.  Ignite Ion Strap har förenklade justringsmöjligheter för bröst och ben områden. 
Selen finns i tre olika storlekar, för perfekt passform. Även för  användare som sällan 
 använder fallskydds utrustning är användandet av selen Ignite Ion Strap själv
förklarande och mycket enkelt. Det innovativa  OKTALOCKspännet i rostfritt stål, 
placerat i bröstområdet medför att det inte behövs extra karbiner vid användande. 
De två  orangea ”ropingup” öglorna är godkända för gemensam användning och 
utrustade med  nötningsindikatorer för maximal säkerhet. Tål handtvätt upp till 40°C.
Förankring: Rygg och bröst.
Arbetstemperatur: -35 till 45°C.
Märkning: Enligt standard.
Standard: EN 361.

Allmänt: Sele för användning inom industrin med egenskaper som gör den lätt at t 
 använda och ta på sig. Selen är utrustad med mycket flexibla remmar, som effektivt 
hålls på plats genom bältet över höften. Tack vare höftbältets asymetriska form och 
 vaddering trycker inte spännet på buken. Ergonomiska öglor finns på höften, som 
fälls ut vid användning och behåller sin position så länge användaren önskar. Det 
 innovativa OKTALOCKspännet i rostfritt stål är utformat för att förhindra att selens 
spänning  lossnar vid användning och därmed inte behöver justeras under arbete. Tål 
handtvätt upp till 40°C.
Förankring: Rygg, bröst samt positionering i stål.
Arbetstemperatur: 35 till 45 °C.
Märkning: Enligt standard.
Standard: EN 358 + EN 361.

Ignite Trion

Art.nr Storlek Midjestorlek Maxlast Vikt
cm kg kg

19.02G-1131-XS/M XS/M 75-125 140 2,14
19.02G-1131-M/XXL M/XXL 80-130 140 2,23
19.02G-1131-XXL/5XL XXL/5XL 90-140 140 2,32

Art.nr Storlek Midjestorlek Maxlast Vikt
cm kg kg

19.02G-1135-XS/M XS/M 70-100 140 1,41
19.02G-1135-M/XXL M/XXL 80-110 140 1,47
19.02G-1135-XXL/5XL XXL/5XL 90-120 140 1,52
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Allmänt: Ignite Proton är en vidareutveckling av den populära ARG 51. En fallskydds
sele med hög komfort och smidig användning, tack vare höftbälte med termoformad 
 AIRPADvaddering och en genomtänkt utformning. Den mittplacerade öglan över 
bröstet ger perfekt anpassning för användaren. Anatomiskt utformad vaddering 
på axlar och ben, som följer kroppen och fördelar belastningen optimalt. Selens 
 bältesrem är utrustad med en funktion, som gör att den både kan spännas och 
 fixeras, vilket förhindrar lösa ändar. Selen är också utrustad med öglor och remmar 
för att fästa lös utrustning. Ignite Proton finns även i utförande för arbete med vind
kraft, med förankringsögla för fasta vertikala system. Tål handtvätt upp till 40°C.
Förankring: Rygg, bröst samt positionering i stål.
Arbetstemperatur: 35 till 45°C.
Märkning: Enligt standard.
Standard: EN 358 + EN 361. För Ignite Proton Wind gäller även EN 3531.

Ignite Proton

Allmänt: En gedigen säkerhetssele för rope access, som erbjuder god ergonomi, 
hög användarvänlighet och hög komfort. Selen har utvecklats med fokus på säker
het och med Vdesign, där stort fokus har lagts på  ergonomisk justerbarhet och 
optimal rörlighet. Ett viktigt bidrag till detta är den extremt flexibla delen för benen. 
”Benöglorna” är anpassade efter kroppens form och sitter perfekt mot höften, både 
i hopvikt och utfällt läge. Utöver det så säker ställer den anatomiskt anpassade ben 
och höftvadderingen att inga punkter med högt tryck uppstår när användaren sitter 
i selen, trots långa arbetsdagar. Selen Ignite Argon har därför mycket hög komfort. 
Selen kan förses med repklämma. Tål handtvätt upp till 40°C.
Förankring: Rygg, bröst, säte samt positionering i stål.
Arbetstemperatur: 35 till 45°C.
Märkning: Enligt standard.
Standard: EN 358 + EN 361.

Ignite Argon

Art.nr Storlek Midjestorlek Maxlast Vikt
cm kg kg

19.02G-1133-XS/M XS/M 80-120 140 2,71
19.02G-1133-M/XXL M/XXL 90-130 140 2,82
19.02G-1133-XXL/5XL XXL/5XL 100-150 140 2,93

Art.nr Storlek Midjestorlek Maxlast Vikt
cm kg kg

19.02G-1132-XS/M XS/M 65-115 140 2,83
19.02G-1132-M/XXL M/XXL 80-130 140 2,91
19.02G-1132-XXL/5XL XXL/5XL 95-145 140 3,00

Ignite Proton Wind
Art.nr Storlek Midjestorlek Maxlast Vikt

cm kg kg
19.02G-1132WS-XS/M XS/M 65-115 140 2,82
19.02G-1132WS-M/XXL M/XXL 80-130 140 2,91
19.02G-1132WS-XXL/5XL XXL/5XL 95-145 140 3,00

För Ignite 
Proton Wind 
gäller även:
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ARG 31 Skyfizz Lifter Click
Allmänt: Avancerad sele med en robust och elastisk bröst och rygg förankring, 
 individuellt justerbara förankringspunkter. Ryggstöd med stoppning för utmärkt 
komfort och ett enkelt användande. Lämpar sig för långvarigt arbete i till exempel 
skylift eller för service och underhållsarbeten  detta tack vare sin höga komfort 
och låga vikt. En perfekt sele för arbete där arbetspositionering inte är nödvändig. 
Klicklås för ett enkelt och smidigt användande. Kan specialbeställas i storlekarna 
XXL4XL. Tål handtvätt upp till 40°C.
Förankring: Rygg och bröst.
Arbetstemperatur: 35 till 45°C
Märkning: Enligt standard.
Standard: EN 361.

Allmänt: Sele med inbyggd orange väst, som har låg vikt, är enkel att hantera och 
har hög komfort. Lämplig för alla typer av arbete inom industrin och byggbranschen. 
Tillverkad av material som andas. Selen är försedd med reflexband. Tål handtvätt 
upp till 40°C. 
Förankring: Rygg, bröst samt positionering.
Arbetstemperatur: 35 till 45°C
Märkning: Enligt standard.
Standard: EN 358 + EN 361.

ARG 110 Ergowest Click orange

Art.nr Storlek Midjestorlek Maxlast Vikt
cm kg kg

19.02G-0110-HCW-OR M/L 80-120 140 1,5

Art.nr Storlek Midjestorlek Maxlast Vikt
cm kg kg

19.02G-0031-LC-M/L M/L 80-100 100 1,66
19.02G-0031-LC-L/XXL L/XXL 90-130 100 1,61
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Allmänt: P0902 är en sele för allroundarbete. Selen är lätt att ta på sig och har låg 
vikt. Utrustad med klicklås för enkel och smidig användning. En enkel, bra och säker 
sele. Tål handtvätt upp till 40°C.
Förankring: Rygg och bröst.
Arbetstemperatur: 35 till 45°C.
Storlek: Unisize.
Märkning: Enligt standard.
Standard: EN 361.

Fallskyddssele P0902

Art.nr Maxlast Vikt
kg kg

19.02PFPG0902 100 0,91

Allmänt: P0904 är en sele för allroundarbete, med extra ryggstöd med stoppning, 
samt utrustad med klicklås för enkel, smidig och bekväm användning. Selen kan 
användas för hängande arbete med hjälp av den låga förankringspunkten. Selen är 
lätt att ta på sig och har låg vikt. En enkel, bra och säker sele. Ögla för redskap och 
verktyg. Tål handtvätt upp till 40°C.
Förankring: Rygg, bröst och positionering.
Arbetstemperatur: 35 till 45°C.
Storlek: Unisize.
Märkning: Enligt standard.
Standard: EN 358 + EN 361 + EN 813.

Fallskyddssele P0904

Art.nr Maxlast Vikt
kg kg

19.02PFPG0904 100 2,0

Allmänt: P0908 är en sele för tillfälliga mast, stolp och vindkraftsarbeten. Selen 
kan användas vid bland annat sittande arbete, reparbeten och vid positionerings
arbeten där en låg förankringspunkt behövs. Selen kan kopplas och är godkänd 
enligt EN 813. Selen är lätt att ta på sig samt utrustad med klicklås för enkel och 
smidig användning. En enkel, bra och säker sele. Ögla för redskap och verktyg. Tål 
handtvätt upp till 40°C.
Förankring: Rygg, bröst och positionering.
Arbetstemperatur: 35 till 45°C.
Storlek: Unisize.
Märkning: Enligt standard.
Standard: EN 358 + EN 361 + EN 813.

Fallskyddssele P0908

Art.nr Maxlast Vikt
kg kg

19.02PFPG0908 100 1,7
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Allmänt: Sele med förlängningsstropp på ryggen för att underlätta koppling i de 
fall som detta behövs. Detta kan t.ex. vara användbart inom ställningsbranschen 
där man har  mycket kläder under vintertid, men även inom industrin och i andra 
 applikationer där man vill underlätta koppling och omkoppling med selen på. Den 
är lätt och okomplicerad men ger ändå maximal säkerhet. De justerbara spännena i 
 skulder och benområdet innebär att selen snabbt kan sättas på, tas av och justeras. 
Selens bälte kan inte glida medan selen bärs och sitter åt mot kroppen, vilket gäller 
även vid ett  eventuellt fall med huvudet först. Ryggförankringen är försedd med extra 
band för lättare förankring. Utrustad med klicklås för enkel och smidig användning. 
Den  centrala bröstöglan är tillverkad av stål, uppfyller standarden SSEN 361 och är 
lämplig som kopplingspunkt, men även för räddning. Tål handtvätt upp till 40°C.
Förankring: Rygg och bröst.
Arbetstemperatur: 35 till 45°C.
Storlek: Unisize.
Märkning: Enligt standard.
Standard: EN 361.

Fallskyddssele P0030

Art.nr Maxlast Vikt
kg kg

19.02PFPG0030 100 1,3

Allmänt: Fallskyddsele med avtagbar orange väst i reflekterande material. Selen 
har rygg och bröstförankring. Selen är försedd med justerbara ben och axelband 
samt utrustad med klicklås för smidig och enkel användning. Västen har fickor på 
framsidan och är tillverkad i kraftig smuts och vattenavvisande polyester. Västselen 
är extra bra i situationer där användaren kan behöva uppmärksammas eller krav på 
reflekterande material förekommer, till exempel i byggindustrin, trafiksituationer 
eller telekomindustrin. Väst och sele tål handtvätt upp till 40°C.
Förankring: Rygg och bröst.
Arbetstemperatur: 35 till 45°C.
Märkning: Enligt standard.
Standard: EN 361.

Fallskyddssele P0002O

Art.nr Storlek Maxlast Vikt
kg kg

19.02PFPG0002WO M-L 100 1,7
19.02PFPG0002WOXL XL 100 1,8
19.02PFPG0002WOXXL XXL 100 1,8
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Allmänt: Lätt och smidig tvåpunktssele med front och ryggförankring för de flesta 
arbetsuppgifter på höjd. Justerbara ben och axelband. Utrustad med klicklås för 
enkel och smidig användning. Tål handtvätt upp till 40°C. 
Förankring: Rygg, bröst och positionering.
Arbetstemperatur: 35 till 45°C.
Storlek: Unisize.
Märkning: Enligt standard.
Standard: EN 358 + EN 361.

Fallskyddssele P0040B

Art.nr Maxlast Vikt
kg kg

19.02PFPG0040B 100 1,42

Allmänt: Bekväm och smidig fallskyddssele med två infästningspunkter; en i ryggen 
och en på bröstet. Benslingor och axelband har olika färger för att underlätta att 
selen sätts på korrekt. Två utrustningsloopar med skyddande hölje. Lämplig för 
aktiviteter som ej innebär långa perioder av hängande i selen, då den är ovadderad. 
Enkel justering med DoubleBackspännen. Fastspänne på bröstet gör det väldigt 
enkelt att ta på och av selen.
Förankring: Rygg och bröst.
Arbetstemperatur: 40 till 80°C.
Märkning: Enligt standard.
Standard: EN 361.

Newton

Art.nr Storlek Midjestorlek Lårvidd Personlängd Maxlast Vikt
cm cm cm kg kg

19.02C73AAA1 1 70-93 47-62 165-185 140 1,05
19.02C73AAA2 2 83-120 50-65 175-200 140 1,08
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Allmänt: Sele för rope access/reparbete med smart och generöst utrymme för 
utrustningen. Designad för att optimera arbete och komfort vid långvarigt reparbete. 
Dringen i midjan kan tas isär för att fästa sydda öglor eller annan utrustning perma
nent i Dringen. Bakom Dringen finns en dedikerad plats för en lanyard vilket sparar 
plats åt annan utrustning på Dringen. Selen har flera utrustningsöglor och fäste för 
sittbräda. Selens material är starkt och lätt och ger god ventilation.
Förankring: Rygg, bröst, säte samt positionering i stål.
Arbetstemperatur: 40 till 80°C.
Märkning: Enligt standard.
Standard: EN 358, EN 361, EN 813.

Astro Bod Fast

Art.nr Storlek Midjestorlek Lårvidd Personlängd Maxlast Vikt
cm cm cm kg kg

19.02C083AA00 0 65-80 44-59 160-180 140 1,86
19.02C083AA01 1 70-93 47-62 165-185 140 1,90
19.02C083AA02 2 83-120 50-65 175-200 140 1,98

Allmänt: Fallskyddssele för positionering och reparbete. En riktigt bekväm sele med 
hög komfort. Brett midjebälte och breda benslingor med tydlig kroppskontur ger 
utmärkt avlastning och komfort vid positionering och arbete hängandes. Materialet 
är lätt och ”andas”. På axelbanden sitter praktiska hållare för hajkrokar. Skulle du 
fastna med dessa vid ett fall och de belastas så släpper de från fästet så att fallskyd
det kan ta vid. Tål tvätt i 30°C.
Förankring: Rygg, bröst, säte samt positionering i stål.
Arbetstemperatur: 40 till 80°C.
Märkning: Enligt standard.
Standard: EN 358, EN 361, EN 813.

Avao Bod

Art.nr Storlek Midjestorlek Lårvidd Personlängd Maxlast Vikt
cm cm cm kg kg

19.02C071AA00 0 65-80 44-59 160-180 140 2,05
19.02C071AA01 1 70-93 47-62 165-185 140 2,09
19.02C071AA02 2 83-120 50-65 175-200 140 2,17
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Fallskyddspaket
Kit 1 - För tak- och snöarbete
Allmänt: Ett kit speciellt designat för arbete på tak. Kitet 
innehåller tio meter taklina med inbyggt glidlås, sele och 
förankringssling. Kitet inkluderar även en karbin för bröst
förankringen på selen. Levereras med väska för förvaring.
Innehåll:
1 x Sele P0902 
1 x Rep 10 m, P0003
1 x Karbin SC, H037
1 x Förankringssling 2,0 m P0008
1 x Väska PS0009
Storlek: Selen än onesize
Art. nr: 19.01PFPKIT100ONESIZE 

Kit 2 - För universal användning med fallskyddsblock
Allmänt: Universalkit med block för infästning, sele och 
 förankringssling för maximerad mobilitet. Levereras med väska 
för förvaring.
Innehåll:
1 x Sele P0030
1 x Fallskyddsblock
1 x Förankringssling 2,0 m P0008
1 x Väska PS0009
Storlek: Selen är onesize
Art.nr: 19.01PFPKIT200ONESIZE

Kit 3 - För universal användning med arbetspositionering
Allmänt: Universalkit med sele anpassad för arbets
positionering. Kitet innehåller en dubbel falldämparlina, 
positioneringslina samt förankringssling och skruvkarbin. 
Levereras med väska för förvaring.
Innehåll:
1 x Sele P0904
1 x Falldämparlina P02722
1 x Positioneringslina P0031
1 x Förankringssling 2,0 m P0008
1 x Karbin SC, H037
1 x Väska PS0009
Storlek: Selen är onesize
Art.nr: 19.01PFPKIT300ONESIZE
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Allmänt: Flexibel förankringslina med falldämpare, glidlås och karbinkrok för exempelvis takarbeten. Tål 
handtvätt upp till 40°C.
Arbetstemperatur: 35 till 45°C.
Märkning: Enligt standard.
Standard: EN 3532.

Taklina P0043

Art.nr Benämning Repdiameter Längd Maxlast Vikt
mm m kg kg

19.04PFPL0043-10 P043-10 11 10 100 1,65
19.04PFPL0043-15 P043-15 11 15 100 2,02
19.04PFPL0043-20 P043-20 11 20 100 2,4

Fallskyddslinor och block

Allmänt: Den patenterade linan är väldigt lätt och levereras med glidlås tillverkat av stål och  aluminium. 
Så fort MAGic lutas går bromsen in och säkrar personen med en extremt kort reaktionstid och utan 
 oroande ”rivljud”. Detta reducerar den första chocken från fallet och gör att användaren känner sig säker. 
Tål handtvätt upp till 40°C.
Arbetstemperatur: 35 till 45°C
Märkning: Enligt standard. 
Standard: EN 3532.

Lina med glidlås MAGic - komplett

Art.nr Repdiameter Längd Max antal personer Vikt
mm m kg

19.04L-0200-5 12 5 1 1,38
19.04L-0200-10 12 10 1 1,84
19.04L-0200-15 12 15 1 2,30
19.04L-0200-20 12 20 1 2,76
19.04L-0200-25 12 25 1 3,22

Allmänt: Horisontell förankringslina, med en längd om 20 m, 
att använda som tillfällig förankring. Max 2 personer.
Material: Polyester, stål.
Märkning: Enligt standard.
Standard: EN 795B.

Horisontell förankringslina LIFELINE HORIZONTAL

Art.nr Max längd Max antal personer Vikt
m kg

19.04L-0329 20 2 2,8
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Allmänt: Falldämparlinan Skysafe Pro Flex har en revolutionerande och patenterad falldämpare med ett 
stort viktintervall från 50 kg till 140 kg, som trots detta klarar av att bibehålla en maximal påverkan på 
mindre än 6 kN vid en maximal absorptionsläng på 1,75 m. Uppfyller de flesta internationella standarder 
i en enda produkt. Tillgänglig i fyra versioner för olika krokkombinationer: Ilina, Ylina, Ilina tieback, 
Ylina tieback. Kan handtvättas upp till 40°C.
Arbetstemperatur: 35 till 45°C
Märkning: Enligt standard.
Standard: EN 354 + EN 355.

Falldämparlina Skysafe Pro Flex

Art.nr Typ Längd Max antal personer Vikt
m kg

19.04L-0566-1.8 Enkel 1,8 1 1,18

Allmänt: Falldämparlinan har en revolutionerande och patenterad falldämpare med stort viktintervall 
från 50 kg till 140 kg, som klarar av att bibehålla en maximal påverkan på mindre än 6 kN vid en maximal 
 absorptionsläng på 1,75 m. Uppfyller de flesta internationella standarder i en enda produkt. Tillgänglig i 
fyra versioner för olika karbinhakekombinationer: Ilina, Ylina, Ilina tieback, Ylina tieback. Kan hand
tvättas upp till 40°C.
Arbetstemperatur: 35 till 45°C
Märkning: Enligt standard.
Standard: EN 354 + EN 355.

Falldämparlina Skysafe Pro Flex (Y)

Art.nr Typ Längd Vikt
m kg

19.04L-0559-1.8 Dubbel (Y) 1,8 1,81

Allmänt: Falldämparlinan är elastisk och följer med dina rörelser, vilket  minskar 
risken för olyckor. Linan krokas fast i selen när den inte används. Stöt absorberande 
kärnmaterial som minskar kraften vid ett fall. Robust ytterhölje som tjänar som 
reservlina och skyddshylsa. Levereras med ställningskrok. Kan handtvättas upp till 
40°C.
Arbetstemperatur: 35 till 45°C.
Märkning:Enligt standard. 
Standard: EN 355.

Falldämparlina P0726 - Enkel

Art.nr Benämning Typ Indragen/utvidgad längd Max vikt Utförande
kg

19.04PFPL0726-2 P0726-2 Enkel 1,38/2,0 100 Karbin + FS90-ALU



22  CERTEX Svenska AB

Allmänt: Falldämparlinan är elastisk och följer med dina rörelser vilket minskar 
risken för olyckor. Linan krokas fast i selen när den inte används. Stöt absorberande 
kärnmaterial som minskar kraften vid ett fall. Robust ytterhölje som tjänar som 
reservlina och skyddshylsa. Levereras med ställningskrokar. Kan handtvättas upp 
till 40°C.
Arbetstemperatur: 35 to 45°C.
Märkning: Enligt standard.
Standard: EN 355 + EN 354.

Falldämparlina P0727 - Dubbel

Allmänt: Positioneringslinan är till för att kunna arbeta i rätt arbetsposition. Linan klarar av hög 
 kant belastning, är motståndskraftig mot nötning och förblir mjuk även i fuktiga förhållanden. Det är enkelt 
att justera Ergogrip med en hand tack vare den självlåsande karbinen. Kan handtvättas upp till 40°C.
Arbetstemperatur: 35 till 45°C
Märkning: Enligt standard.
Standard: EN 3532 + EN 358.

Positioneringslina Ergogrip SK12

Art.nr Längd Repdiameter Max. antal personer Vikt
m mm kg

19.04.L-0031-1.5 1,5 12 1 0,96
19.04.L-0031-2 2,0 12 1 1,0

Allmänt: Yformad slinga med falldämpare och två stora hajkrokar gjord för rörlig användning på arbets
platser högt upp på exempelvis ställningar eller andra metallstrukturer som t.ex. räcken samtidigt som 
inkoppling i systemet inte behöver lossas. Utrustade med MGO Openhajkrokar som möjliggör byte av 
stödlina. Tack vare den designen på falldämparen med trestegsripping så bromsas fallet in progressivt. 
Finns i två längder, 80 och 150 cm. Den längre varianten har elastiska armar för att underlätta passage. 
Kräver en säkerhetsmarginal i höjd på 4,0 resp 5,85 m.  
Arbetstemperatur: 40 till 80°C
Märkning: Enligt standard. 
Standard: EN 354 + EN 355 + EN 362.

Falldämparlina Absorbica Y MGO

Art.nr Längd Max tillåten längd (inkl krokar) Max längd vid rippad falldämpare Vikt
m m m kg

19.04L64YAM80 0,8 1,15 1,9 1,29
19.04L64YAM150 1,5 1,85 3,0 1,43

Art.nr Benämning Typ Indragen/utvidgad längd Max last Utförande
kg

19.04PFPL0727-2 P0727-2 Dubbel (Y) 2x1,38/2x2,0 100 Karbin + FS90-ALU
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Allmänt: Positioneringslina är till för att kunna arbeta i rätt arbetsposition. Linan klarar av hög 
 kant belastning, är motståndskraftig mot nötning och förblir mjuk även i fuktiga förhållanden. Det är enkelt 
att justera P0031 med en hand tack vare den självlåsande karbinen. Kan handtvättas upp till 40°C.
Arbetstemperatur: 35 till 45°C
Märkning: Enligt standard.
Standard: EN 3532 + EN 358.

Positioneringslina P0031

Art.nr Längd Repdiameter Max. antal personer Max last Vikt
m mm kg kg

19.04PFPL0031-1.5 1,5 12 1 100 0,68
19.04PFPL0031-2.0 2,0 12 1 100 0,73

Allmänt: Förankringssling LOOP SEP har utvecklats speciellt för arbete vid  skarpa 
kanter. Det mjuka höljet är tillverkat av specialfibrer, det gör att linan inte skärs 
 sönder vid skarpa kanter, och gör linan extremt hållbar. Fixeringen är sydd  koniskt 
så att slingen inte fastnar vid denna kritiska punkt.  Handtvätt upp till 40°C. 
Märkning: Enligt standard.
Brottlast, huvudaxel: 40 kN
Standard: EN 354 + EN 795B.

Förankringssling LOOP SEP 40 kN

Art.nr Längd Bandbredd Max. antal personer Vikt
m mm kg

19.09L-0321-0.75 0,75 30 1 0,23
19.09L-0321-1.35 1,35 30 1 0,41
19.09L-0321-2 2,0 30 1 0,62

Allmänt: Justerbar poistioneringslina och horisontell livlina med HOOK karbin i ena änden. Den själv
låsande anordningen med handtag tillåter enkel justering av längden. Linan består av semistatiskt rep, 
behandlat för att stå emot slitage och ålder samt sydd ände med plastöverdrag som hjälper till att hålla 
anordningen i rätt position och skydda mot nötning. Ett avtagbart repskydd medföljer linan.
Arbetstemperatur: 40 till 80°C
Märkning: Enligt standard.
Standard: EN 358.

Positioneringslina Grillon Hook

Art.nr Längd Vikt
m kg

19.04L052BA00 2,0 0,66
19.04L052BA02 4,0 0,80



24  CERTEX Svenska AB

Allmänt: Räddningsutrustning med konstant nedfirningshastighet vilket leder till en 
snabb och säker räddning. Hus av flygplansklassat aluminium som gör produkten 
väldigt robust. Milan 2.0 Power är utöver detta utrustad med en lyftfunktion vilket 
gör det möjligt att lyfta någon som har blivit skadad en kort bit, för att möjliggöra 
lossande av personens förankringslina och sedan säkert fira ner personen med hjälp 
av räddningsutrustningen. Räddningsutrustningen kan hanteras elektriskt med 
hjälp av godkänd elektrisk lyfthjälp (säljes separat). 
Material: Aluminium, stål, polyamid.
Rep: 9mm, belagd kärna.
Arbetstemperatur: 35 till 60°C.
Standard: EN 341 + EN 1496.

Milan 2.0 Hub och Milan 2.0 Power

Art.nr Benämn Max belastning Firningshastighet Firningshöjd Max. antal personer Vikt
kg m/s m kg

19.15A-028 Milan Hub 260 0,9 500 2 3,11
19.15A-029  Milan Power 260 0,9 500 2 3,13

Allmänt: Förankringssling tillverkad i polyamid. Tål handtvätt upp till 40°C.
Brottkraft: 26kN.
Arbetstemperatur: 35 till 45°C.
Märkning: Enligt standard.
Standard: EN 354 + EN 566 + EN 795B.

Förankringssling P0008

Art.nr Benämn Längd Färg Bandbredd Vikt
m mm kg

19.09PFPL0008-1.5 P0008-1,5 1,5 Röd 25 0,14
19.09PFPL0008-2.0 P0008-2,0 2,0 Svart 25 0,19

Allmänt: Räddnings/evakueringsutrustning med konstant nedfirningshastighet vilket leder till en snabb 
och säker räddning. Hus av flygplansklassat aluminium som gör produkten väldigt robust. 
Material: Aluminium, stål, polyamid.
Rep: 9mm, belagd kärna.
Arbetstemperatur: 35 till 60°C.
Märkning: Enligt standard.
Standard: EN 341.

Milan 2.0

Art.nr Max belastning Firningshastighet Max firningshöjd Max. antal personer Vikt
kg m/s m kg

19.15A-027 260 0,9 500 2 2,3
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Allmänt: Detta ultrakompakta fallskydd är utrustat med Skylotecs nya ”One4All”
dämpare, och godkänd för vikter mellan 50135 kg. Fallskyddet kan även användas 
vid arbeten med liftar.
Arbetstemperatur: 35 till 45°C
Märkning: Enligt standard.
Standard: EN 354 + EN 360.

Miniblock Peanut

Art.nr Typ Längd Max belastning Vikt
m kg kg

19.07HSG-021-2.5-1 Enkel (I) 2,5 135 1,61
19.07HSG-022-2.5-1 Dubbel (Y) 2,5 135 2,75

Allmänt: Fallskyddsblocket har två fallindikatorer som är synliga för användaren och visar funktion aliteten 
på utsidan. En röd indikator varnar användaren när enheten behöver tillsyn. Blocket har en modulär 
 konstruktion, vilket innebär att produktens delar kan bytas ut var för sig. Detta förenklar underhållet och 
min skar underhållskostnaderna. En energiabsorberande stötdämpare skyddar användaren, men  också 
produktens hölje och invändiga komponenter, mot skador. Blockets genomtänkta design minskar slitaget 
vid användning och ger möjlighet till säker och platsbesparande förvaring. Raptor HSG040 är utrustad 
med webbing och finns i längderna 6 och 8 meter.
Arbetstemperatur: 35 till 45°C
Märkning: Enligt standard. 
Standard: EN 360.

Fallskyddsblock Raptor W6/W8

Art.nr Typ Längd Max. antal personer Vikt
m kg

19.07HSG-040-6 webbing 6 1 3,23
19.07HSG-040-8 webbing 8 1 4,38

Allmänt: Fallskyddsblocket har två fallindikatorer som är synliga för användaren och visar  funktionaliteten 
på utsidan. En röd indikator varnar användaren när enheten behöver tillsyn. Blocket har en modulär 
 konstruktion, vilket innebär att produktens delar kan bytas ut. Detta förenklar underhållet och minskar  
underhållskostnaderna. En energiabsorberande stötdämpare skyddar användaren, men också  produktens 
hölje och invändiga komponenter, mot skador. Raptor HSG042 är utrustad med rostfri  stållina. 
Arbetstemperatur: 35 till 45°C
Märkning: Enligt standard.
Standard: EN 360.

Fallskyddsblock Raptor CS 20

Art.nr Benämning Typ Längd Max. antal personer Vikt
m kg

19.07HSG-042-20-S CS 20 rostfri stållina 20 1 9,24
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Allmänt: Karbinharkarna Double fungerar både för höger och vänsterhänta samt för 
de som behöver använda båda händerna vid arbete och klättring. Detta möjliggörs 
av att låsningen kan vridas åt båda hållen, till skillnad från traditionella karbinhakar 
där låset bara kan vridas åt höger. 
Märkning: Enligt standard.
Standard: EN 362.

Säkerhetskarbin Double

Art.nr Mått Brottlast horisontell/öppen Brottlast vertikal Vikt
mm kN kN kg

19.09H-173-TRI 112 x 76 9/7 22 0,091
19.09H-173-TW 112 x 76 9/7 22 0,090
19.09H-176-TRI 109 x 58 x 12,7 9/7 24 0,085
19.09H-176-TW 109 x 58 x 12,7 9/7 24 0,085

Karbiner

Allmänt: Skruvkarbin av stål. 
Märkning: Enligt standard.
Standard: EN 362.

Skruvkarbin Ovalsteel SC

Art.nr Max öppning Brottlast, huvudaxel Brottlast, mindre axel Brottlast, öppen Vikt
mm kN kN kN kg

19.09H-037 18 25 9 8 0,16

Ställningskrok FS 90 ALU

Art.nr Max öppning Brottlast, huvudaxel Inneröga Vikt
mm kN mm kg

19.09H-015 60 20 29 0,48

Allmänt: Ställningskrok i aluminium.
Märkning: Enligt standard.
Standard: EN 362.
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Allmänt: Förankringspunkt för en person, med mekanism för 
låsning med två händer, utrustad med RFID.
Ytbehandling: Galvaniserad.
Märkning: Enligt standard.
Standard: EN 795.

Förankringsklämma IPTKUM

Art.nr Bemnäm Max antal personer A C D E H J K Vikt
kg

16.022709991 IPTKUM 1 75-190 A+100 121 76 22 99 19 6,0

Förankringspunkter

Allmänt: Förankringspunkt, Dbult. För max tre personer. För M16bult.
Material: Stål.
Märkning: Enligt standard.
Standard: EN 795.

Förankringspunkt D-BOLT

Art.nr Ytbehandling Max antal personer Mått Vikt
mm kg

19.10AP-058 Skyddslackering 3 101,3 x 46 x 79,8 0,62
19.10AP-063-GE Rostfri/Gul skyddslackering 3 101,3 x 46 x 79,8 0,62
19.10AP-063-GPS Rostfri 3 101,3 x 46 x 79,8 0,62

Allmänt: Förankringspunkt för personligt fallskydd (PPE), för 
användning av 1−2 personer. Roterar 360°, vilket ger möjlighet 
till en hög flexibilitet i arbetet. 
Material: Seghärdat stål.
Ytbehandling: Gul skyddslackering.
Standard: EN 795.

Förankringspunkt PSA-YEP

Art.nr Moment Max antal Gänga M H B C D E F S W Vikt
Nm personer kg

19.108-281-007 10 1 M12 x 1,75 45 30 10 11 19 33 8 52 0,2
19.108-281-015 30 2 M16 x 2 52 35 14 13 24 35 10 61 0,3
19.108-281-023 70 2 M20 x 2,5 60 40 16 15 30 44 12 70 0,6
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Allmänt: Fallskyddsfäste för HDFbjälklag. Fallskyddsfästet utgör en tillfällig 
 kopplingspunkt och räknas som personlig säkerhetsutrustning kategori III. Är 
avsedd att användas som förankringspunkt för personligt fallskydd för en person i 
samband med montering av HDFplattor. Montering sker i längsgående skarv mellan 
två plattor.
Märkning: Enligt standard.
Standard: EN 795.

Fallskyddsfäste för HDF-bjälklag

Art.nr A B C D E
19.192259352 493 150 35 12 10

A

B

D
C

E

Allmänt: Balkryttare med förankringspunkt. Balkryttare för stålbalkar,anpassad för 
flänsbredd från 90 till max. 300mm.
Material:  Aluminium, stål.
Märkning: Enligt standard.
Standard: EN 795B.

Balkryttare BEAMTAC 2.0

Art.nr Storlek Max antal personer Vikt
mm kg

19.09AP-075 490 x 75 x 109 1 1,99
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Tillbehör

Allmänt: Tanken med avlastningsstroppen är att skapa mer tid för räddning/ 
evakuering och att minska belastningen på kroppen efter ett eventuellt fall. 
 Stropparna dras ut och monteras ihop efter eventuellt fall, och bildar då en ögla 
som användaren kan stå i för att minska trycket från selen mot kroppen och därmed 
minska risken för att blodtillförseln stryps.
Märkning: Tillverkarsymbol, produktbeteckning, art.nr, serie nr, tillverkningsår, 
normer, max belastning, CE. 

Avlastningstropp SUSPENSION RELIEF STRAPS

Art.nr Vikt
kg

19.09ACS-0189 0,12

Allmänt: Rephandtag höger och vänster.
Märkning: Tillverkarsymbol, produktbeteckning, art.nr, serie nr, tillverkningsår, 
normer, max belastning, CE. 
Standard: EN 567.

Rephandtag Lift Fix

Art.nr Utförande Vikt
kg

19.09SFPH-064-R Höger (R) 0,22
19.09SFPH-064-L Vänster (L) 0,22

Allmänt: Säkringsstropp för verktyg.
Märkning: Tillverkarsymbol, produktbeteckning, art.nr, serie nr, tillverkningsår, 
normer, max belastning, CE. 

Verktygssäkring TOOLSAVER

Art.nr Max last Längd Vikt
kg mm kg

19.09ACS-0182 5 700 0,09

Vänster Höger

Allmänt: Klassisk väska för enkel transport och förvaring av fallskyddsutrustning.
Material: Polyamid.
Diameter: 300 mm.

Väska PS0009

Art.nr Benämning Storlek Max last Vikt
liter kg kg

19.09PFPACS0009-3 PS0009M 30 20 0,39
19.09PFPACS0009-4 PS0009L 38 20 0,52
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Allmänt: Självlåsande firning och säkringsdon för enkelrep, med antipanikfunktion. I’D Small 10−11,5 
är designad för reparbete och har en spärr som förhindrar att anordningen tappas. Det multifunktionella 
handtaget ger användaren möjlighet att lossa repet och påbörja nedfirning, att positionera sig på repet 
genom att låsa handdtaget och att aktivera antipanikfunktionen (om användaren drar för hårt i handtaget 
kommer pivotkammen att utlösas och bromsa repet). Pivotkammen (knappen) underlättar att ta upp slack 
i repet, och underlättar förflyttning på horisontella eller svagt sluttande underlag. Den ger också möjlighet 
att göra om ett firningssystem till ett repklättringssystem med hjälp av en fotslinga och repklämma. 
Märkning: Tillverkarsymbol, produktbeteckning, art.nr, serie nr, tillverkningsår, normer,  
max belastning, CE. 
Standard: EN 341 + EN 12841.

Firningsdon I’D S

Art.nr Avsedd för repdimeter Vikt
mm kg

19.09D200S0 10 till 11,5 0,53

Allmänt: Descender RIG är ett kompakt självbromsande firningsdon utformad för erfarna reparbetare. Den 
har ett ergonomiskt handtag som möjliggör en kontrollerad och bekväm nedfirning. Descender RIG har en 
autolockfunktion, vilket gör att så fort du släpper handtaget går den tillbaka till låst läge. Den automa
tiska låsfunktionen gör det också enkelt för reparbetaren att positionerna sig på arbetsplatsen utan att 
behöva korrigera handtaget. 
Märkning: Tillverkarsymbol, produktbeteckning, art.nr, serie nr, tillverkningsår, normer,  
max belastning, CE. 
Standard: EN 341 + EN 12841.

Firningsdon RIG

Art.nr Avsedd för repdimeter Max last Vikt
mm kg kg

19.09D021AA00 10 till 11,5 200 0,53

Allmänt: Hjälm för arbete på höjd och räddning. Tålig och komfortabel hjälm som uppfyller standarder för 
arbete på höjd. Hakspännet är gjort för att reducera risken för att hjälmen åker av vid ett eventuellt islag 
vid ett fall; brottsstyrka större än 50daN (EN 12492 hjälmstandard för bergsklättring). Skalet i ABSplast 
gör den mycket stryktålig både vad gäller slag och allmän användning. Upphängningssytemet består av 
nylonband fästade i sex punkter för optimal komfort. Kraften från t.ex. ett slag absorberas genom att ska
let deformeras. Justeringshjulen i sidorna hjälper till att centrera hjälmen och ser till att den sitter stadigt 
på huvudet. Möjlighet finns att montera standardhörselkåpor, ansiktskydd samt pannlampa.
Märkning: Tillverkarsymbol, produktbeteckning, art.nr, serie nr, tillverkningsår, normer,  
max belastning, CE. 
Standard: EN 397 + EN 12492.

Skyddshjälm Vertex Best

Art.nr Huvudmått Max last Vikt
cm kg kg

19.09A10BWA 53-63 200 0,46
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Fasta system
Fasta fallskyddsystem är en perfekt lösning till arbetsområden där arbete regelbundet sker på hög höjd och risk finns 
för fall finns. Det kan till exempel vara områden som behöver vara tillgängliga för inspektion, underhålls arbete eller 
där tillgänglighet krävs för den dagliga verksamheten. 

Det fasta fallskyddssystemet har funktioner för att användaren ska kunna röra dig från en punkt till en annan utan att 
göra avkall på säkerheten och alltid vara inkopplad om olyckan skulle vara framme. Fasta system finns i horison tella och 
vertikala utföranden, och anpassas efter var det ska  monteras och hur det ska användas.

Med ett fast system underlättas användandet av fallskydd för användaren, så det går snabbt att fästa in det  personliga 
fallskyddet i systemet, istället för att montera ett tillfälligt fallskyddssytstem. Det medför också att  användaren kan 
koncentrera sig på övrig utrustning vid exempelvis  passager, nivåer eller trånga utrymmen. Rätt val av fall skyddsystem 
kan minimera fallrisken och samtidigt underlätta positionering vid arbete där båda händer ska användas.

Fasta system finns som horisontella eller vertikala och med antingen stållina eller skena. De olika systemen har olika 
fördelar och vad som ska väljas beror på verksamhet och omgivningen. Vi på CERTEX hjälper dig att välja rätt system för 
dina förutsättningar och anpassar systemet så att du ska få en optimal lösning med säkerhet i fokus.

Arbetsprocess för fasta system

1. PLATSBESÖK OCH 
RISKANALYS
När du är intresserad av ett fast 
fallskyddssytem är det första steget 
ett besök hos dig. Vi diskuterar olika 
alternativ för ditt fasta system och vad 
som är mest lämpligt för din miljö och 
dina applikationer. 

Vi gör även en riskanalys för att säker
ställa att systemet designas på bästa 
sätt, både vad gäller infästning och 
användning.

2. BERÄKNING OCH 
OFFERT
Vi tar med oss all information från 
besöket − dina krav och preferenser 
samt installationsplatsens  möjligheter 
och begränsingar. Vi genomför 
sedan  nödvändiga beräkningar för att 
 garantera optimal installation, vad 
gäller ingående delar, infästningar och 
bästa användarupplevelse.

När vi tagit fram vad som är den 
 lämpligaste installationen av ett fast 
system för dig, får du en offert.

3. FÖRBESIKTNING
OCH MONTAGE
Under första besöket utvärderade 
vi alternativ och genomförde sedan 
beräkningar. Under förbesiktningen 
kontrollerar vi på plats hur allting 
ska monteras och genomföras, samt 
 upprättar en komplett montageplan.

Nu är det dags för montage av det fasta 
fallskyddssystemet och du är ett steg 
närmare säkert arbete på hög höjd!

4. BESIKTNING AV
FÄRDIGT SYSTEM
Innan det nu monterade fasta fall
skyddsystemet får tas i bruk måste det 
göras en första besiktning. Den första 
besiktningen görs enligt arbetsmiljö
verkets direktiv.

Efter genomförd besiktning får du 
all nödvändig dokumentation för ett 
 godkänt system, enligt gällande lagar 
och regler.

5. UTBILDNING AV
PERSONAL
Det spelar ingen roll hur bra  utrustning 
som finns på arbetsplatsen om 
 användarna inte vet hur den ska 
 hanteras. Därför erbjuder vi utbildning 
för all personal som kommer använda 
det nya fasta systemet.

6. UNDERHÅLL
OCH BESIKTNING
Ett fast fallskyddssystem kräver 
 kontinuerligt underhåll och besiktning, 
för att bibehålla en hög säkerhetsnivå 
och fortsätta leva upp till arbetsmiljö
verkets krav.

Vi kan serva och ta hand om ditt 
fasta fallskyddssystem, så att du alltid 
 känner dig trygg vid arbete på hög höjd!
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Horisontellt fallskyddssystem

Allmänt: SKYRAIL är ett fallskyddssystem med falldämpande funktion och används 
för positionerings arbete på höga höjder. Det är certifierat som ett fallskydd enligt 

EN 795 och kan även användas för reparbete, ”rope access”. Med SKYRAIL kan du 
arbeta på till exempel tak, industri, vindkraftverk, kranar mm. Systemet är  designat 
för golv, vägg och takinstallation och är möjligt att anpassa till olika  radier och 
sträckningar vid behov.

Den kullagerförsedda löparen ger mindre slitage, glider lätt och kan enkelt  fästas 
och lossas på valfritt ställe i systemet. Det går att färdas längs med skenans 
 sträckning utan att hindras av mellanfästen eller annat.

SKYRAILsystemet är tillverkat av korrosionstålig aluminiumlegering och kan 
 levereras i många olika utföranden och färger för att smälta in i omgivningen. 
 Systemet går att använda i de flesta miljöer, allt från inomhus till mer extrema 
 utomhusmiljöer.

Material: Systemkomponenter i korrorsionstålig aluminiumlegering. 
Standard: EN 795.

Horisontellt skensystem SKYRAIL

Ett horisontellt fallskyddsystem monteras som namnet antyder − horisontellt. Det innebär däremot inte att ytan där det 
ska monteras måste vara helt plan, horisontella fallskyddsystem finns med mängder av olika monteringsalternativ, så 
att det går att anpassa till i princip alla underlag. Ett horisontellt fallskyddsystem monteras ofta på hustak, eller inuti 
byggnader där det det behövs underhållsarbete eller annan access till utrymmen som befinner sig mer än 2 meter över 
marken − alltså där fallskydd enligt lag krävs.

Allmänt: Det flexibla SKYLINE systemet är ett rostfritt, fast, stållinesystem för
horisontella applikationer. Löparen till SKYLINE kan fästas eller avlägsnas var
som helst i systemet på ett säkert sätt. Användaren kan fritt röra sig längs hela
systemet, utan att behöva koppla om sig.
Material: Rostfri stållina 8 mm i diameter. 
Montering: Möjlig montering i olika typer av material t.ex. stål, betong, murverk, trä, 
etc. med hjälp av lämpliga fästmetoder och teknik.
Positionering: Golv, vägg och tak.
Max antal personer: 2 st per sektion, 4 st i hela systemet. 
Standard: EN 795.

Horisontellt skensystem SKYLINE
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Vertikalt fallskyddssystem

Allmänt: Vertikalt fast system för åtkomst på höjd. SKYTAC gör det möjligt att fall
säkra personer som klättrar upp eller ner från en höjd, med hjälp av installerade 
 vertikala stegar upp till valfri höjd. Klättringsskyddsskenan med en Cprofil är 
tillverkad av varmförzinkat stål (3mm) och stegpinnarna är försedda med ett extra 
zinklager för bättre skydd mot korrosion. Det finns även en monterbar Cskena för 
befintliga stegar.

Löparen SPEED gör det vertikala arbetet säkrare då den i  händelse av fel på 
pullbackfunktionen, antingen genom misstag eller ogynnsamma förhållanden, 
endast tillåter löparen att nå en fast förinställd maximal hastighet. Om löparen över
skrider denna hastighet, kopplas ett fristående system in och en centrifugalkraft
broms åker ut och löparen stoppas.

Standard: EN 3531.

Vertikalt skensystem SKYTAC

Ett vertikalt fallskyddssystem monteras som namnet antyder − vertikalt. Ett vertikalt system monteras i två  versioner. 
Den ena versionen är montage på befintliga stegar med en skena mitt på stegpinnarna vari man kan placera sin löpvagn. 
Stegar behöver då uppfylla krav enligt standard SS 831340 för fast monterade vertikala stegar. Den andra versionen är 
en färdig stege med fast monterad skena, vari man kan placera sin löpvagn. 

Ett vertikalt fallskyddssystem monteras i miljöer som kräver klättring upp på olika typer av tak, avsatser eller platåer. 
Typiska montageplatser är till exempel skorstenar, master, silos och takstegar. Utgångar kan även monteras på olika 
nivåer i systemen vilket möjliggör utgång ur systemet vid olika avsatser. Olika system kan även byggas samman för 
att på ett säkert sätt kunna röra sig runt mellan parallella system, eller enkelt röra sig i en bred och hög konstruktion.
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Utbildning − kunskap för din 
och andras säkerhet
Det spelar ingen roll hur säkra produkterna är, om inte användaren kan hantera dem eller situationen. Att 
 arbeta i fallriskmiljö eller i slutna utrymmen är, utan rätt kunskap och erfarenhet, både krävande och risk-
fyllt.  

CERTEX och Klätterteknik anser att alla ska kunna utföra sitt dagliga arbete säkert och tryggt. Vi erbjuder 
därför ett brett utbud av utbildningar för arbete på hög höjd, räddning och inspektion av fallskydd. I vårt 
utbud finns något för alla  från dig som är helt oerfaren till dig som är bättre än de flesta.

För att skapa rätt förutsättningar för kurserna och demonstrera mer komplexa räddningsscenarion har vi  
specialanpassade utbildningslokaler. Om förutsättningarna finns kan utbildningarna anpassas till er arbets
plats, vilket ger er möjlighet att genomföra kursen i en känd miljö.

Är du kanske bara lite ringrostig? Vi erbjuder repetitionsutbildningar som friskar upp minnet och påminner 
dig om sådant som kanske fallit i glömska. För din säkerhet får aldrig glömmas bort.



CERTEX Svenska AB  35

Kursen riktar sig framförallt till dig som är arbetsledare eller 
ansvarig och jobbar med planering och projektering vid arbete 
i fallriskmiljöer. 

Kursen ger dig en god inblick och ökad förståelse om lagar, 
direktiv och föreskrifter som gäller vid arbete på höjd.

Kurslängd: 4 h. 
Tidigare erfarenhet: Ej krav.

Fallskyddskurs - Arbetsledning
KURSINNEHÅLL:
• Svensk lagstiftning
• CE och ENmärkning
• Arbetsberedning
• Riskanalys
• Räddningsplan
• Skyddsutrustning
• Årlig besiktning av  skyddsutrustning
• Teoretisk test

Kursen riktar sig till personer som skall utföra arbete från hög 
höjd, dvs. arbete över 2 meter. Fall från höjd är den absolut 
vanligaste arbetsplatsolyckan. 

Den här kursen ger deltagaren en ökad förståelse för arbete på 
höjd samt verktygen som krävs för att skapa en säker arbets
miljö.

Kurslängd: 8 h. 
Tidigare erfarenhet: Ej krav.

Fallskyddskurs - Bas
KURSINNEHÅLL:
• Svensk lagstiftning
• CE och ENmärkning
• Riskanalys
• Räddningsplan
• Skyddsutrustning
• Årlig besiktning av  skyddsutrustning
• Förankringspunkter
• Teoretisk test

PRAKTISKT INNEHÅLL:
• Klättringsmetoder
• Arbetsrutiner
• Ergonomi
• Korrekt användning av skyddsutrustning
• Genomförande av risk bedömning och räddningsplan

Utbildningar

Kursen riktar sig till personer som vill kunna utföra årlig 
 kontroll av fallskyddsutrustning. Utbildningen ger deltaga
ren den kunskap som behövs för att inspektera fallskydds
utrustning oberoende av tillverkare i enlighet med EN365. 

”Arbetsgivaren skall se till att den personliga skyddsutrust
ningen underhålls och kontrolleras så dess skyddseffekt 
bibehålls. Utrustning som skadats eller av annan anledning 
kan antas ha otillräcklig skyddseffekt får inte användas”, AFS 
2001:03

Kurslängd: 8 h. 
Tidigare erfarenhet: Ej krav. 18årsgräns.

Fallskydd - Kompentent person
KURSINNEHÅLL:
• ENstandarder 
• CEmärkning 
• Material  
• Daglig kontroll 
• Periodisk kontroll
• Kassationskriterier
• Teoretiskt prov

PRAKTISKT INNEHÅLL:
• Kontroll av: hjälm, sele, rep, slinga, karbiner, 
•        falldämpare och glidlås 
• Praktiskt prov

Kursen riktar sig till personer som verkar i alpin miljö med 
linbanor, gondoler och öppna stolar (liftar).Efter kursen skall 
deltagaren kunna utföra evakuering från dessa.

Om arbete ska utföras i master eller stolpar över 13 meter, 
finns det krav på tjänstbarhetsintyg (arbetsEKG och godkänd 
hälsodeklaration).

Kurslängd: 8 h.
Tidigare erfarenhet: Mastcertifikat. 18årsgräns. 

Linbaneevakuering
KURSINNEHÅLL:
• Svensk lagstiftning
• CE och ENmärkning
• Riskanalys
• Räddningsplan
• Skyddsutrustning
• Räddningsutrustning
• Årlig besiktning av  skyddsutrustning
• Förankringspunkter
PRAKTISKT INNEHÅLL:
• Korrekt användning av skyddsutrustning
• Evakuering av person från stolslift eller motsvarande
• Passiv/aktiv räddning
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Kursen riktar sig till personer som ska verka i mast eller på 
stolpar över 13 meter och är ett krav enligt mast & stolparbete, 
AFS 2000:6.

Här går vi igenom grundläggande klättringsmetoder och 
 arbetsrutiner. Deltagarna kommer även att få öva på olika 
räddningssituationer och evakuering av nödställd.

Kurslängd: 16 h.
Tidigare erfarenhet: Tjänstbarhetsintyg för mast och stolp
arbete. 18årsgräns. 

Mastcertifikat
KURSINNEHÅLL:
• Svensk lagstiftning
• CE och ENmärkning
• Riskanalys
• Räddningsplan
• Skyddsutrustning
• Årlig besiktning av  skyddsutrustning
• Förankringspunkter
• Högfrekvent strålning
• Räddningsutrustning
• Teoretisk test
PRAKTISKT INNEHÅLL:
• Klättringsmetoder
• Arbetsrutiner
• Ergonomi
• Korrekt användning av skyddsutrustning
• Genomförande av risk bedömning och räddningsplan
• Passiv/aktiv räddning
• Lyft och säkring av utrustning och material. 

Kursen riktar sig till personer som har behov av grundläggande 
kunskap om arbete och enklare räddning i slutna utrymmen.

Arbetsgivaren ansvarar för att deras anställda har utbildning 
och kunskap enligt AFS 2001:3, AFS 2001:1, AFS 1993:3, AFS 
1999:3 och är certifierade för att verka i slutna utrymmen.

Kurslängd: 8 h. 
Tidigare erfarenhet: Fallskyddskurs  Bas eller motsvarande.

Slutna utrymmen - Bas
KURSINNEHÅLL:
• Svensk lagstiftning
• CE och ENmärkning
• Arbetsberedning
• Riskanalys
• Räddningsplan
• Skyddsutrustning
• Räddningsutrusning
• Årlig besiktning av  skyddsutrustning
• Arbetsmiljörisker (gas, kem, damm)
• Gaser och gasmätning
• Kommunikation/rutiner
PRAKTISKT INNEHÅLL:
• Korrekt användning av skyddsutrustning
• Räddningsutrustning ex. tripod
• Passiv räddning

Kursen riktar sig till personer som arbetar i en fallriskmiljö på 
tak, såsom snöskottare, plåtslagare och byggnadsarbetare. 

Vi fokuserar på korrekt användande av skyddsutrustning samt 
val av ankarpunker och riggning.

Kurslängd: 8 h.
Tidigare erfarenhet: Ej krav.

Arbete på tak
KURSINNEHÅLL:
• Svensk lagstiftning
• CE och ENmärkning
• Riskanalys
• Räddningsplan
• Skyddsutrustning
• Årlig besiktning av  skyddsutrustning
• Förankringspunkter på tak
• Teoretisk test

PRAKTISKT INNEHÅLL:
• Klättringsmetoder
• Arbetsrutiner
• Ergonomi
• Korrekt användning av skyddsutrustning
• Genomförande av risk bedömning och räddningsplan
• Grundläggande riggning
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Kursen riktar sig till personer som har behov av grundläggande 
kunskap om arbete och enklare räddning i slutna utrymmen. 
”Slutna utrymmen  Avancerad” innefattar innehållet i bas
kursen, men är en utökad version med ytterligare praktiska 
övningar i räddning. 

Arbetsgivaren ansvarar för att deras anställda har utbildning 
och kunskap enligt AFS 2001:3, AFS 2001:1, AFS 1993:3, AFS 
1999:3 och är certifierade för att verka i slutna utrymmen.

Kurslängd: 16 h.
Tidigare erfarenhet: Fallskyddskurs  Bas eller motsvarande.

Slutna utrymmen - Avancerad
KURSINNEHÅLL:
• Svensk lagstiftning
• CE och ENmärkning
• Arbetsberedning
• Riskanalys
• Räddningsplan
• Skyddsutrustning
• Räddningsutrustning
• Årlig besiktning av  skyddsutrustning
• Arbetsmiljörisker (gas, kem, damm)
• Gaser och gasmätning
• Kommunikation/rutiner
PRAKTISKT INNEHÅLL:
• Korrekt användning av skyddsutrustning
• Räddningsutrustning ex. tripod, bår och repsystem
• Passiv/aktiv räddning 
• Akut omhändertagande

Kursen riktar sig till personer som behöver grundläggande 
kunskaper om räddning inom alla yrkeskategorier.

Vi fokuserar på olika räddningssituationer, till exempel själv
evakuering samt räddning av nödställd i olika vertikala miljöer.

Kurslängd: 8 h.
Tidigare erfarenhet: Fallskyddskurs  Bas eller motsvarande.

Räddningskurs - Bas
KURSINNEHÅLL:
• Svensk lagstiftning
• CE och ENmärkning
• Riskanalys
• Räddningsplan
• Skyddsutrustning
• Årlig besiktning av  skyddsutrustning
• Förankringspunkter
• Olika räddningssituationer
• Hantering av skadad person
PRAKTISKT INNEHÅLL:
• Korrekt användning av skyddsutrustning
• Självevakuering
• Passiv/aktiv räddning 
• Riggning av räddningssystem

Kursen riktar sig till personer som behöver mer kunskap 
i räddning, inom alla yrkeskategorier. Effektiva och säkra 
 räddningstekniker är en förutsättning för att vara en effektiv 
och snabb hjälp till en nödställd.

På den här kursen går vi djupare in på avancerade räddnings
situationer. Deltagarna kommer att jobba tillsammans i lag för 
att utföra komplexa räddningar.

Kurslängd: 16 h. 
Tidigare erfarenhet: Fallskyddskurs  Bas eller motsvarande.

Räddningskurs - Avancerad
KURSINNEHÅLL:
• Svensk lagstiftning
• CE och ENmärkning
• Riskanalys
• Räddningsplan
• Skyddsutrustning
• Årlig besiktning av  skyddsutrustning
• Förankringspunkter
• Olika räddningssituationer
• Hantering av skadad person
• Räddningsscenarier (arbetslag)
PRAKTISKT INNEHÅLL:
• Korrekt användning av skyddsutrustning
• Genomförande av riskbedömning och räddningsplan
• Passiv/aktiv räddning 
• Avancerad/komplex räddning 
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Reparbete − helhetslösning 
på hög höjd
Yrkesklättring är en effektiv, säker och miljövänlig arbetsmetod. Den är etablerad i stora delar av världen och 
växer snabbt i Skandinavien. CERTEX dotterbolag Klätterteknik, använder sig av reparbete som accessmetod och 
 erbjuder, genom sin helhetslösning, en komplett tjänst till sina kunder, något som är mycket uppskattat. 

Helhetslösningen innebär att de, oavsett arbetets art, genomför hela projekt från början till slut. Från planering, 
projekt ledning, konstruktionsberäkning och åtkomst till utförande. Genom hela projektet har kunden en och 
 samma kontaktyta, vilket många värdesätter. 

Åtkomstmetoden reparbete gör att arbeten kan utföras snabbt och säkert där traditionella metoder kan vara tids
krävande och i vissa fall omöjliga att använda på grund av svår access. Jobb utförda med yrkesklättrare ger därtill en 
positiv miljöeffekt, vilket för många kunder är skäl nog att använda Klätterteknik. Genom reparbete och innovativa 
lösningar har de mindre antal personaltransporter och behöver inte köra byggställningar, kranar eller liftar till och 
från arbetsplatserna. 

Kontakta Klätterteknik på info@klatterteknik.se eller 08447 71 20 om du vill veta mer.



HEIGHT SAFETY KNOWHOW
Height Safety KnowHow handlar om 
 säkerhet och vår strävan efter att 
 minska antalet olyckor relaterade 
till arbete på hög höjd. 

Vi har lång erfarenhet av att  hjälpa 
våra kunder att hitta den bästa 
 helhetslösningen för varje behov. 

Vi finns här för att hjälpa dig  
− tveka inte att kontakta oss!



Tillsammans ser vi till att du 
känner dig säker på jobbet − 

varje dag!

CE
RT

EX
 S

VE
NS

KA
 A

B,
 2

01
9-

1

STOCKHOLM
(Huvudkontor)
Box 2073
183 02 TÄBY
Pentavägen 3
Tel 08-758 00 10
order@certex.se

GÖTEBORG 
Box 8713
402 75 GÖTEBORG
Lundby Hamngata 26
Tel 031-50 86 50
order.goteborg@certex.se

MALMÖ 
Betselgatan 6B 
213 77 MALMÖ 
Tel 040-22 30 40 
order.malmo@certex.se

VARBERG
Susvindsvägen 11
432 32 VARBERG
Tel 0340-64 66 40

KLÄTTERTEKNIK
Grustagsvägen 8
138 40 Älta
Tel 08-447 71 20
info@klatterteknik.se
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