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Låt inte säkerheten bli ditt fall

Detta innovativa glidlås är designat för 
att ge smidig transport på rep för både 
upp- och nedstigning. 

Glidlåset är utformat för att ge minsta 
möjliga friktion mot repet under klätt-
ring, så slitaget på repet är näst intill 
obefintligt. Med en enkel knapptryck-
ning låser du fast glidlåset på repet 
och stoppar glidfunktionen. Förflytt-
ning sker då manuellt med handkraft. 
Tekniken gör att falldämpare inte är 
nödvändig på grund av den smarta 
falldämparmekaniken som ”glider” på 
repet en kort sträcka Glidlåset är certi-
fierad för en brukare upp till 120 kg och 
vid räddning 200 kg. n

INNOVATIVT 
GLIDLÅS &
ASCENDER

Se filmen! 
Skanna in  QR-koden 
med din mobiltelefon. 
Ladda först ned en 
QR-app från App Store 
eller Android Market.

NUMMER

- När det gäller nybyggnation vet 
vi ofta redan i projekteringssta-
diet vad som finns uppe på taket. 
Men ibland när vi tittar på t.ex. ett 
servicejobb ser vi att vi måste vid-
ta åtgärder för att våra killar ska 
kunna jobba säkert. Om kunden 
inte vill betala för det så tackar vi 
nej. Det händer flera gånger per 
år att vi tackar nej till jobb då vi 
inte kan garantera våra anställdas 
säkerhet. Om en anställd hör av 
sig och är tveksam över något så 
lyssnar vi och tvingar aldrig upp 
honom på taket, säger Wojciech.

Pressad branch
Ett välbekant problem i branschen 
är dock pressade tider och kostna-
der och små företag har inte råd 
att tacka nej till jobb. Vi ser tyvärr 
alltför ofta skräckexempel på när 
man av okunnighet och slarv har 
förankrat sig i till exempel venti-
lationsstos, tv-antenner eller an-
dra inklädda objekt och inte har 
en aning om vad de håller för.

Det är ännu värre inom snö-
skottningen där det finns många 
oseriösa aktörer som inte ens är 

i branschen. Plåtslagare är ofta 
kunnigare än andra på taken och 
vet oftare vad som gäller.

Förebyggande säkerhet
- Vi har en projekteringsgrupp 
som jobbar aktivt med bland an-
nat säkerhetsfrågorna och kan ta 
med dem redan i kalkylstadiet. 
Vi har tagit fram ett dokument 
för riskbedömning som vi job-
bar utifrån. Där väger vi in ris-
ker och sannolikheten för att de 
ska inträffa. Dessutom försöker 
vi nöta säkerhet på alla våra sam-
lingar, säger Åke Jernström, ar-
betsmiljöansvarig på LW Sverige.

- Oftast kommer vi in som 
underentreprenör på ett bygge 
och då är det viktigt att göra 
klart vad som gäller angående 
säkerheten. Vi har ett viktigt an-
svar för våra anställda och måste 
ha koll. 

Nästa steg blir att låta våra an-
ställda gå kursen ”Arbete på tak” 
på Hewall Safety. En kurs där 
man lär sig smidiga metoder för 
att kunna arbeta säkert och hur 
man utför räddning av nödställd.

Som ett av Sveriges största plåtslagerier har LW Sverige sett det 
mesta när det gäller tak och taksäkerhet (och brist på sådan). Känner 
vi att det finns anledning så åker alltid en ansvarig person ut och be-
siktigar och godkänner taket innan våra anställda får sätta igång att 
jobba, säger Wojciech Wisniewski, säkerhetsansvarig på LW Sverige.



JOBBA RÄTT PÅ TAKET

Paket för takarbete

Det finns en rad metoder för positionering och fallskydd för dig som arbetar på tak. Här vi-
sar vi några olika vanliga kombinationer och hoppas att du kan hitta en lämplig och smidig 
lösning för just ditt typ av jobb och takstruktur.

KURSKATALOG 2013

Låt inte säkerheten bli ditt fall

Säkerhetskrok Alu 60 mm

Förvaringsbag Top 30L PVC

Helkroppssele Golden Top Plus Alu
Extremt lätt och komfortabel helkropps-
sele med 5 infästningspunkter i alumi-
nium. Snabbspännen. 

Slitstark expresslinga

Skruvkarbin i stål, 
16 mm öppning.

Glidlås Goblin 
med slinga + 20 m 

kärnmantelrep 11 mm

Vi har tagit fram ett skräddarsytt paket för dig som arbetar professionellt på tak. Det 
är ett smidigt och lättarbetat alternativ för vertikalt arbete i stegar eller allmänt arbete 
på tak. Utrustningen i paketet är CE-märkt och godkänt för yrkesbruk individuellt och i 
kombination med varandra. Läs mer och beställ på www.hewallsafety.se

Pris 5.172:-. Artikelnr 11912147, 11912148. 

20 OLIKA
UTBILDNINGAR 
PÅ HÖG NIVÅ

Helkroppsele med 
benremmar och
infästningspunkter 
i bröst och rygg

Helkroppsele med 
benremmar och
infästningspunkter 
i bröst och rygg

Glidlås med slinga

Horisontell livlina

Semistatiskt
kärnmantelrep

Hjälm med hakrem

Hjälm med hakrem

Hjälm med hakrem Falldämparlina

Firningsdon

Fallskyddsblock

Fast förankringspunkt

Rätt utbildning gör att du kan känna dig trygg 
och behärska din utrustning i arbete på hög 
höjd. Arbetsgivaren har enligt lag ansvar för 
att alla personer som arbetar där fallrisk fö-

religger har relevant utbildning. Vi har i dag 20 olika 
kurser för dig som arbetar på hög höjd.

I vår specialbyggda kursanläggning finns perfekta 
förutsättningar för säker och realistisk träning för ar-
beten på hög höjd. Här finns huskroppar för övning 
av tak- och fasadarbeten, slutna utrymmen, stegvägar, 
vertikala och horisontella fallskyddssystem, avsatser 
och moment för Rope Access-träning samt teoriav-
delning. På anläggningen finns även mast, ställningar 
och stolpe.

Alla utbildningar hålls av meriterade, internatio-
nellt auktoriserade instruktörer och samtliga kurser 
följer Arbetsmiljöverkets författningar och gällande 
EN-normer.

Skotta Säkert-licens  
Kraven på snöskottning blir allt hårdare från försäk-
ringsbolag och arbetsmiljöverket. I vår kurs Arbete på 
tak har vi tagit fram ett kurstillval där du blir licensie-
rad snöskottare för tak enligt PLR (Plåtslagarnas Riks-
organisation i samarbete med Fastighetsägarna och 
försäkringsbranschen).

Ladda ned vår kurskatalog på www.hewallsafety.se

Första Hjälpen & HLR
För oss är det viktigt att tillgodose alla aspekter av 
höghöjdsutbildning. Därför har vi nu infört Första 
Hjälpen-utbildning som en stående del i våra kurser. 
Du kan också passa på att bli certifierad i Hjärt- och 
lungräddning, vilket vi har som tillägg i de flesta av 
våra kurser. Den genomförs direkt efter huvudkursen 
och tar cirka 90 minuter. n

Fallskydd exempel 2
Ett fallskyddsblock hindrar fall och ger stor rörelse-
frihet. Blocket låser först vid en viss hastighet och 
passar ej på lågt sluttande tak där du riskerar att 
långsamt glida över kant utan att det låser.

En falldämparlina godkänd för skarpa kanter ska 
placeras mellan sele och block. Den dämpar och 
absorberar energin vid ett fall och är klassad för att 
inte gå av vid fall över en vass takkant.

Stödutrustning
Om det är ett brant 
tak och du hänger och 
jobbar i ditt positione-
ringsrep, se även till att 
säkra upp dig med en 
fallstoppslina.

Fallstopps-
lina

Fallskydd exempel 1
Som förankringspunkt på tak kan antingen en 
horisontell livlina eller en fast förankringspunkt 
användas. Glidlåset gör att du kan röra dig fritt 
och det stoppar dig i händelse av fall. 

Se till att förankringspunkten är så långt från kant 
så att du inte riskerar ett fall över kant där du får 
en farlig pendeleffekt.

FALLSKYDDSPAKET ROOF PRO 1

Risken för långa fall och farliga pendlingar gör arbete 
på tak till ett riskfyllt arbete, lägg sen till opålitliga an-
karpunkter, stark lutning och isigt underlag så har man 
helt plötsligt en livsfarlig arbetsmiljö. En riskfaktor är 
pendlingen som kan uppstå vid ett fall. Den kan göra 
så att du pendlar in i väggen eller i värsta fall mark. 
Repet kan på ett ögonblick sågas av om det glider över 
en kant. Det gäller att planera så man undviker sådana 
pendlingar. Att vara inkopplad med två rep i separata 
ankarpunkter kan vara är ett sätt att undvika detta.

Man skall alltid  sträva efter är att ha sträckta rep. 
En person som faller kommer snabbt upp i höga kraf-
ter. Väger du t.ex 85 kilo och faller en meter så väger 
du helt plötsligt ca 800 kilo! 

Problemet när man faller i sin sele är att kroppen inte 
kan hjälpa till att dämpa fallet, utan all rörelseenergi 
tas upp av kroppen och din utrustning. För att komma 
förbi det problemet så använder man en falldämpare. 
En falldämpare är oftast en vikt, ihopsydd nylonslinga 
som ligger i ett plasthölje. Nylonslingan vecklar ut sig 
(upp till 2 m) om man faller och kommer upp i ca 
300 kilo. Då bromsar falldämparen upp fallet till en 
godkänd nivå som kroppen klarar av.

All utrustning ska vara CE-godkänd och uppfylla 
gällande EN-norm. CE-märkning är en produkt-
märkning inom EES. Bokstäverna CE är en förkort-
ning för Conformité Européenne (”i överensstäm-
melse med EG-direktiven”).



Vi söker Utbildningschef
Vill du ha ett spännande och utmanande 
jobb i ett snabbt växande företag? Detta 
är en tjänst med stor utvecklingspotential 
för rätt person och du kommer att spela 
en nyckelroll när det gäller att nå Hewall 
Safetys vision att bli marknadsledande inom 
höghöjdsutbildningar i Sverige.

Som Utbildningschef blir du ansvarig 
för att utveckla, planera och genomföra vårt 
breda program av fallskyddsutbildningar. 
Som person har du stort driv och initiativ-
förmåga och är duktig på att samarbeta och 
skapa relationer. Det är också viktigt att du 
är strukturerad och målmedveten för att vi 
tillsammans ska nå våra högt satta mål.

Läs mer på www.hewallsafety.se

Vill du bli en av våra nya säljare inom 
fallskyddsutrustning? Vi erbjuder ett fritt 
och utmanande jobb som säljare mot åter-
försäljare och slutkunder. Tjänsterna gäller 
säljare Norra Sverige samt Södra Sverige.

Som säljare blir du ansvarig för ditt 
säljområde, och kommer få stort eget 
ansvar med stora utvecklingsmöjligheter. 
Du måste ha dokumenterad säljerfarenhet, 
helst mot återförsäljare och slutkund. Vi 
värdesätter ochså stort driv och initiativ-
förmåga. 

Primärt arbetsområde är Sverige, men 
ibland kommer du arbeta på den norska 
marknaden.

Läs mer på www.hewallsafety.se

Vi söker två säljare

KURSANLÄGGNING, BUTIK, HUVUDKONTOR

Rörvägen 60, 136 50 Jordbro
Telefon växel  08-500 277 00
e-post: info@hewallsafety.se
www.hewallsafety.se

En heltäckande partner för arbeten på hög höjd
BRETT KURSUTBUD

Vår specialbyggda utbildningsanläggning i Stockholm har bästa möjliga förutsättningar för säker 
och realistisk träning för arbeten på hög höjd. Här får du som jobbar på tak, i master, som linje-
montör, montör av vindkraftverk och andra som arbetar på hög höjd träna effektiva och säkra ar-
betsmetoder. Vår personal består av internationellt auktoriserade instruktörer på SPRAT® nivå 3.

SÄKERHET SOM MATCHAR ARBETSUPPGIFTEN!

Som certifierad specialist av fasta installerade livlinor och fallskyddsskenor, är Hewall Safety en 
stark levererantör av kompletta, skräddarsydda lösningar för åtkomst på hög höjd. Våra specia-
lister löser allt från projektstart, val av utrustning, montage, framtagande av räddningssystem, 
utbildning på alla plan samt löpande återkommande inspektions och serviceprogram.

ROPE ACCESS ARBETEN AV UTBILDADE HANTVERKARE

Vi utför en mängd olika montage. Allt från enklare reklammontage till tunga och komplicerade 
montage som vindkraftverk, vattenkraftverk, tak, broar, stålkonstruktioner, båtar, fasader. Vanliga 
uppgifter är inspektioner, snöskottning, istappsborttagning, underhåll, montage, plåtarbeten etc. 
Montörerna är utbildade hantverkare i grunden: snickare, svetsare, betongarbetare m.m. 

BRETT SORTIMENT - I BUTIK ELLER PÅ WEBBEN

I vår välsorterade butik i Stockholm får du hjälp av professionell personal att välja ut den utrust-
ning som passar just dina behov. Här kan du prova utrustningen ”live” i vår träningsanläggning. 
Vi satsar målmedvetet på högsta tänkbara kvalitet på den utrustning vi säljer. Besök också vår 
webbbutik på www.hewallsafety.se

RISKANALYS, SERVICE OCH INSPEKTION

Vi identifierar fallskyddsrisker för just ditt projekt och hittar lösningar för att minimera dem. 
Sedan tar vi fram ett program för att genomföra utbildning och inspektion. Som enda aktör på 
marknaden märker vi upp utrustningen vid leverans. På så vis har du full kontroll på utrustningen och 
när det är dags för nästa inspektion. Vi reparerar, besiktigar och underhåller även fasta fallskyddssystem.


