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Skyddsutrustning
Fallskydd
Fallskyddspaket FS102
Komplett fallskyddspaket för tak, plåtslageri, snöskottning eller annan
situation där fallskydd krävs. 2- punkts sele och 15 m kärnmantel-lina med
fast fallstopp inklusive falldämpare, allt i en väska. Innehåller: FS209-L/XL,
FS605-15, FS8201.
Art nr
530355

Benämning
Fallskyddspaket FS102

Fallskyddspaket FS161X
Komplett fallskyddspaket X-treme sele samt kärnmantel lina med fast
monterad fallstopp med förankringsband, allt i en väska. Innehåller :
FS202-L/XL, FS600-15 m, FS800-1 m, F8201.
Art nr
530357

Benämning
Fallskyddspaket FS161X

Fallskyddspaket FS102B
Komplett fallskyddspaket för tak, plåtslageri, snöskottning eller annan
situation där fallskydd krävs. 2- punkts sele och 15 m kärnmantel-lina med
fast fallstopp, allt i en väska. Innehåller: FS2002-L/XL, FS680-10, FS8205.
Art nr
852548

Benämning
Fallskyddspaket FS102B

Rätt till ändringar förbehålles. Lokala variationer i sortimentet kan förekomma.
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Skyddsutrustning
Fallskydd
Fallskyddspaket för liftkorg FS103
Komplett fallskyddspaket för arbete i liftkorg. Fallskyddssele FS242 LITE är
en lättviktssele med snabbspännen. Fallskyddsblock FS953 med roterande
svivelfunktion inklusive karbinhake toppmonterad. Levereras i vattentät
seglarsäck.
Art nr
852844

Benämning
Fallskyddspaket liftkorg FS103

Fallskyddssele Xtreme Roofwalker FS221
Unikt konstruerad sele med 2-punktssele för fallrisk infästningar i bröst och
rygg samt sido D-ringar där man kan koppla fallkomponent. Dessa frigörs vid
fall och placeras i rygg vilket denna sele är ensam om på marknaden.
Standard: EN355, EN361.
Art nr
764943

Benämning
Sele Xtreme Roofwalker FS221

Fallskyddssele Xtreme Spider V FS243.02
En topp komfortabel sele med V-axelband för all-round arbeten. I ryggen en
aluminium D-ring fästpunkt för att ansluta ett fallskyddssystem, D-ring kan
lätt döljas och inte hamna i vägen för en påse eller belastning på ryggen. På
framsidan en aluminium D-ring. All vaddering har ventilerande skum för
maximal komfort och bra stöd. Ventral aluminium D-ring fästpunkt som
EN813 för sittsele, rope access, fördelar vikten jämnt mellan midjebältet och
benremmar i hängande position för optimal komfort och kontroll. Sätesloopar fram för montage av båtmanstol/sittstöd. 2 D-ringar i sidan för positionering som EN358.
Art nr
800397
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Benämning
Fallskyddspaket Xtreme Spider V FS243.02

Rätt till ändringar förbehålles. Lokala variationer i sortimentet kan förekomma.
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Skyddsutrustning
Fallskydd
Fallskyddssele Xtreme Lite-ISC FS242 ISC
1st D-Loop i rygg samt 2 främre loopar för fastsättning av fallskyddssystem.
Låga benremmar för ökad komfort och Fall Safe® lite vadderade komfort
axlar och ben. ISC snabbspännen bröst och ben. Unik ”fallskydds indikator”
och 5 justerings lägen. CE EN361: 2002.
Art nr
800390

Benämning
Fallskyddssele Xtreme Lite-ISC FS242 ISC

Portabelt fallskyddssystem FS804
Ett smidigt fallskyddssystem för sidoförflyttningar. Systemets sträcks upp
mellan 2 st förankringspunkter samt förspännes med bandsträckaren. Längd
20 m. Vikt 4,6 kg. Godkänd för 2 personer. Standard : EN795 class.
Art nr
852555

Benämning
Portabelt fallskyddssystem FS804

Räddningssystem Pullsafe FS900RA
Längd 30 m, nedfirningsenhet DSD Plus för upp till 2 personer. Integrerad lätt
vinsch, levereras i förvaringsväska av PVC. CE EN341: 2011. OBS: Denna
utrustning kräver utbildning före användning.
Art nr
800394

Benämning
Räddningssystem Pullsafe FS900RA

Förankringslina med replås FS736-15
Fånglina typ kärnmantel rep med ett smidigt manuellt falllås för enkel
längdreglering utmed taket. Toppmonterad storkrok öppnar 60 mm. Längd
15 m. Kärnmantelrep. Standard: EN353-2.
Art nr
764944

Benämning
Förankringslina m replås

Rätt till ändringar förbehålles. Lokala variationer i sortimentet kan förekomma.
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Skyddsutrustning
Fallskydd
Fånglina med fallstopp FS600-15
Tak-/fånglina med typ kärnmantel rep som har ett smidigt fallstopp monterat.
Rostfritt fallstopp följer användaren och låser automatiskt vid ett fall. Längd
15 m, vikt 1,2 kg. Kärnmantelrep. Toppmonterad karbin. Förlängningsstropp
enklare att koppla till selen. Standard: EN353-2.
Art nr
852549

Benämning
Fånglina m fallstopp

Taklina för Lory-lås FS630-15
11 mm kärnmantel lina. Avsedd för avtagbara justerlås typ FS33381.
Toppmonterad karbin. Längd 15 m. Vikt 1 kg. Standard: EN353-2.
Art nr
852553

Benämning
Taklina för Lory-lås

Fånglina Y-arm Roofwalker FS735
11 mm Mamba rep och Max ™ -Manuellt reglerlås i aluminium med två
stycken FS821 storkrokar för att enkelt kunna koppla till takbrygga eller
annan säker förankringspunkt. Linan har dubbla toppkopplingslinor, vilket
ger god säkerhet vid förflyttning när man måste koppla loss sig.
Falldämpare inkluderad för optimal dämpning under 6 kN. Sydda ändar som
skyddas av plastmantel. Kombineras med sele FS221 Roofwalker. Längd
15m. CE EN353-2: 2002.
Art nr
800389

Benämning
Fånglina Y-arm Roofwalker FS735

Falldämparlina enkel FS595CB2
Enkel falldämparlina tillverkad som en flexibel tub med invändig resår som
gör att man kan sträcka ut linan till max 2 meters längd. Levereras med 1 st
stor krok FS821 och 1 st FS820 skruvkarbin. EN355.
Art nr
800470

Benämning
Falldämparlina enkel FS595CB2

Falldämparlina dubbel FS596CB2
Dubbel falldämparlina tillverkad som en flexibel tub med invändig resår som
gör att man kan sträcka ut linan till max 1.7 meters längd. Levereras med 2 st
stora krokar FS821 och 1 st FS820 skruvkarbin. EN355.
Art nr
800302
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Benämning
Falldämparlina dubbel FS596CB2

Rätt till ändringar förbehålles. Lokala variationer i sortimentet kan förekomma.
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Skyddsutrustning
Fallskydd
Förankringsband FS800-2
Förankringsband i polyester. Bandbredd 27 mm. Styrka 20 kN. Standard:
EN795-B.
Art nr
764947

Benämning
Förankringsband

Krok FS821
Storkrok i aluminium. Öppning 62 mm. Dubbelspärr. Styrka 25 kN. Standard:
EN362.
Art nr
764946

Benämning
Krok

Block 18 m wire FS954-18
Fallskyddsblock med komposithölje och wire av galvaniserat stål. Fallindikator svivel topp och vid krok. Aluminium krok med automatisk stängning. Vikt
6,9 kg. Längd 18m.
Art nr
800391

Benämning
Block 18m wire

Block 9 m wire FS956-9
Fallskyddsblock med slagtåligt komposithus med stålvajer. Roterande svivel
funktion. Wire som följer användaren och med ett ryck låser den med
falldämpande inbyggd funktion. Karbin med autolåsning. Vikt 3,2 kg. Längd
9 m. Standard: EN360.
Art nr
764948

Benämning
Block 9 m wire

Block 2 m band FS953-2
Fallskyddsblock med aluminiumhus och band. Roterande svivel funktion.
Karbin med autolåsning. Vikt 0,8 kg. Längd 2m. Standard: EN360.
Art nr
852947

Benämning
Block 2 m band

Rätt till ändringar förbehålles. Lokala variationer i sortimentet kan förekomma.
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Skyddsutrustning
Fallskydd
Block 2,1 m band FS920TB
Fallskyddsblock mini lite är ett av marknadens minsta och lättaste fallskyddsblock. Självindragande och självlåsande kopplingslina som begränsar ett fall optimalt. RFID chip, för att säkerhetsställa spårbarhet och säker
inspektion. Längd: 2,1m, vikt: 0.75 kg. Dyneema vävband, motståndskraftigt
mot slitage och skärskador. Fall indikator: Toppsvivel och extern falldämpare.
Hus av ABS plast. EN360.
Art nr
853110

Benämning
Block 2,1 m band

Verktygssäkringsband FS8016
Verktygssäkringsband. Elastiskt band. Längd 0,7 m. Expanderar till 1 m.
Styrka 4,6 kg. Vikt 0,7 kg.
Art nr
852339

Benämning
Verktygssäkringsband

Hjälm Magic
Magic Hjälm. Låg vikt. Smidig. Färg: Vit. Storlek: Universal. Vikt 37g.
Standard: EN397.
Art nr
852556
800297

Benämning
Hjälm Magic
Visir transparent

Trauma safe step FS800-SP2
Safestep är ett tillbehör som används om man blivit hängande i selen och
räddningsinsatsen är på väg. Man tar ut safe stepsen ur fodralet och
monterar ihop dem som en enhet och med att ställa sig i bygeln. Med lätt
böjda knä kan man på så sätt lätta på trycket som kommer av benremmarna
och då kan blodet i benen cirkulera fritt till räddning är på plats. Lätta att
montera och passar de flesta seltyper.
Art nr
852552

Benämning
Trauma safe step

Lory justerlås FS33381
Avtagbar justerlås Lory. Enkel att montera på linan. Försedd med nedfirningshandtag i händelse av att man behöver rädda sig själv. Vikt 370 g.
Standard: EN341 EN15151.
Art nr
852554
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Benämning
Lory justerlås

Rätt till ändringar förbehålles. Lokala variationer i sortimentet kan förekomma.
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Skyddsutrustning
Fallskydd
Förlängningsstropp FS332
Förenklar inkoppling av fallblock till rygg D-ring. Längd 0,4m.
Art nr
800396

Benämning
Förlängningsstropp Bild saknas – kommer inom kort

Repskydd FS850
Repskydd med kardborrelås som skyddar repet mot vassa kanter.
Art nr
800392

Benämning
Repskydd

Karbin twist lock FS33500-2L
Styrka 30 kN, öppning 18mm. Auto Twist låsstängning, CE EN362: 2004-15.
Art nr
800395

Benämning
Karbin twist lock

Rätt till ändringar förbehålles. Lokala variationer i sortimentet kan förekomma.
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