
KURSANLÄGGNING, BUTIK, HUVUDKONTOR
Rörvägen 60, 136 50 Jordbro (Stockholm)
Telefon växel  08-500 277 00
e-post: info@hewallsafety.se
www.hewallsafety.se

Låt inte säkerheten bli ditt fall

Ta besiktningen
av ditt fallskydd till 
en högre nivå

Besiktningar görs inte 
bara för att visa att la-
gar och föreskrifter är 
uppfyllda. Det leder också 
till betydligt minskad risk 
för personskador samt 
ger dig full kontroll på din 
utrustning. Idag ställer 
seriösa entrepenörer och 
industrier krav på att un-
derleverantörer uppfyller 
gällande lagar. 

Vi vill hjälpa till att göra 
besiktningsproceduren så enkel som möjligt för dig. Därför 
har vi utvecklat ett eget webbaserat besiktningsprogram, 
Q-Control, där ni har full kontroll på er utrustning online.  

Bli en ”Kompetent person”
Besiktningar skall utföras av en så kallad ”kompetent 
person” som i vissa fall måste vara certifierad av tillverkaren. 
Hos oss på Hewall Safety kan du gå denna heldagskurs och 
samtidigt få ett reducerat pris på vårt webbaserade besikt-
ningsprogram.

Vad säger lagen?
Lagkraven skärps ständigt inom detta område och fr o m 
årsskiftet 2015 kommer man att införa höga sanktions-
avgifter om fallskyddet inte uppfyller de miniminivåer som 
Arbetsmiljöverket fastställt. Sanktionsavgifterna kommer 
att spänna mellan 40.000 kr upp till 400.000 kr beroende 
på hur stort företaget är. Ett av lagkraven är att utrustningen 
skall besiktigas minst en gång per år enligt tillverkarnas 
anvisningar.

Vi hjälper dig att komma igång!
Kontakta oss så hjälper vi dig att komma fram till en 
lösning som passar just dig och ditt företag.

BESIKTNING AV 
DITT FALLSKYDD
• LÄR DIG BESIKTIGA SJÄLV
• FULL KONTROLL ONLINE
• BESIKTNINGSTJÄNST
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Kompetent person
Utför besiktningen själva utan mellanhänder Skaffa full kontroll online med vår webblösning För er som inte vill eller kan besikta själva

Q-Control Besiktningstjänst

Går den här helkroppsselen att lita på? Är den här skruvkarbinen 
godkänd? Vad betyder EN 361? Är era produkter godkända 
eller dags att kassera? Har ni rätt rutiner och protokoll? Denna 
fallskyddsutbildning reder ut begreppen när det gäller er 
personliga utrustning.

För vem?
För dig som jobbar inom industri, bygg, drift & underhåll med 
mera och som ska genomföra de årliga besiktningarna av 
företagets personliga fallskyddsutrustningar.
 
Kursmål
Att bli kompetent person för besiktning av fallskyddsutrustning 
enligt EN 365. Kompetensen ger dig rätt att besiktiga selar, 
falldämparlinor, stödlinor, fallskyddsblock etc som kan besiktigas 
visuellt av kompetent person. Kvalitetssäkring sker genom 
teoretiska och praktiska prov samt elevutvärdering. 
(Kursen uppfyller AFS2001:03 samt EN365:2004)

Q-Control till reducerat pris
Passa på att investera i vårt webbaserade besiktningsprogram 
Q-Control. Du som går Kompetent person hos oss erbjuds 
första årets hyra till ett reducerat pris.

Pris: Heldagskurs Kompetent person 3.600:- exkl. moms.

Paketpris: Heldagskurs Kompetent person samt 
användarlicens för Q-Control Basic i 1 år: 
4.990:- exkl. moms (ord. pris 5.880:-).
 

Q-Control är ett unikt, webbaserat besiktningsprogram där all er 
utrustning registreras. Ni ser själva status på all er utrustning och 
får en påminnelse när det är dags för nästa besiktning. Perfekt 
för er som vill ha total koll på utrustningen och ett smart stöd i 
den krångliga besiktningsproceduren. 

Q-Control Basic. 
För er som besiktigar er egen utrustning.

• Automatisk påminnelse larmar när en produkt ska besiktas. 
•  Access till Q-Control via internet. Se protokollen online. 
•  Printa ut protokoll.
• Se alla produkter som blivit besiktigade. 
• Lägg till produkter och produktgrupper som du kan   
 söka och knyta produkter till.
• Knyt produkter till en viss användare
• Access för flera besiktningsmän. 

Pris: 2.280:-/år (190:-/mån)

Q-Control Professional
För er som även besiktigar åt andra företag än ert eget. 

• Automatisk påminnelse larmar när en produkt ska besiktas. 
•  Access till Q-Control via internet. Se protokollen online. 
•  Printa ut protokoll.
• Se alla produkter som blivit besiktigade. 
• Lägg till produkter och produktgrupper som du kan   
 söka och knyta produkter till.
• Knyt produkter till en viss användare.
• Access för flera besiktningsmän. 
• Lägg till företag som du kan söka och knyta produkter till. 
• Företagskort med info om alla inlagda företag.

Pris: 4.990:-/år (416:-/mån)

Vi utför givetvis besiktningen åt er som inte vill eller kan hålla 
i hanteringen själva. Ni skickar utrustningen till oss och ni får 
tillbaka dem uppmärkta med en besiktningsetikett. Vi lägger 
också in produkterna i Q-Control med en automatisk påminnel-
sefunktion som säger till när det är dags för nästa besiktning. 

Du som kund kan se alla produkter som blivit besiktigade 
online och skriva ut protokoll. 

Pris: 750:-/timme exkl. moms

Ni som ska utföra besiktningen själv 
kan köpa våra besiktningsetiketter 
med ett speciallim framtaget för att 
inte skada materialet.

Pris: Ark med 70 etiketter: 290:- exkl moms
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