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Nu kan vi presentera ett fallskyddskyddsräcke som håller en mycket låg vikt och 
som du monterar snabbt själv. Räcket är ett smart och kostnadseffektivt alternativ 
då installationen går snabbt och har ett pris som tål att jämföras.

Lättmonterade räcken
för de flesta underlag
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Barrier är ett mycket flexibelt lättviktsräcke som finns 
i en mängd olika varianter. Till exempel systemet Vario 
som har lätta motvikter av plast och praktiska bärhand-
tag. Dessa har den stora fördelen att de inte lämnar 
någon som helst åverkan på  underlaget.

Ett annat smidigt exempel är FALZ som monteras 
direkt på falsarna på ett falsat tak. Flexibiliteten i syste-
met gör att  räckena kan installeras på en mängd olika 
underlag som exempelvis betongmaterial och på väggar. 
Räckena är justerbara i höjd– och sidled och kan monte-

Läs även om:

ras på taklutningar upp till 25 grader. De levereras 
med en utförlig svensk installationsmanual.

Vi kan fallskyddssystem
Vi tillhandahåller också olika permanenta horison-
tella och vertikala fallskyddssystem med vajer el-
ler skena. De ger dig följsamt och optimalt skydd 
mot fall på alla taktyper, takbryggor, traversbanor, 
stegar med mera i de fall räcke inte är aktuellt. 

Kontakta oss gärna så hjälper vi till att ta fram 
rätt system för just ditt ändamål.
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SUPERHJÄLMAR MED 
PASSFORM OCH BALANS 
Ares och Ares Air är våra mest avancerade skydds-
hjälmar för arbete på hög höjd med funktioner för dig 
med högt ställda krav. Huvudbandet anpassar sig till 
formen på huvudet för perfekt passform och balans. Du 
justerar enkelt både fram- och baksida av pannbandet 
med en hand med hjälp av rattjusteringen i nacken. 
Hjälmarna har svettabsorberande stoppning på upp-
hängningssystemet och hakremmen är konstruerad för 
att förhindra oavsiktlig öppning av spännet. 

Hjälmarna säljs med adaptersats för små huvuden och 
extra vattenavvisande stoppning. Finns i flera olika färger.

Ares Air har breda ventilationsöppningar på sidorna 
som kan stängas med ett smidigt förslutningssystem. 
Finns till försäljning från och med april 2017.

Ares och Ares Air är utrustade med 
fästpunkter för hörselskydd, visir och 
pannlampa. Ingen metall används i kon-
struktionen i syfte att förhindra problem 
med korrosion och elektriska risker.

Vad säger lagen? Hur fungerar fallskyddets ABC? 
Vad är en ankarpunkt? Det är några av alla de 
frågor du finner i vår fallskyddsguide. Här hittar du 
information om det viktigaste du behöver veta om 
fallriskmiljöer och vad som är bra att tänka på när 
det gäller ditt fallskydd. 

Du måste även ha kunskap om hur du ska använda 
din utrustning. Här får du förslag på relevanta 
utbildningar utifrån det jobb du ska utföra. Här 
beskrivs också de regler som gäller kring besiktning 
av utrustning. 

Hitta rätt utrustning
Du vet vilket jobb du ska utföra men ibland kan det
vara svårt att hitta rätt fallskyddsutrustning för just
dina behov. Vi har tagit fram en utrustningsguide för
att du själv ska kunna hitta rätt utrustning. 

Välkommen in och ta dig en rundtur på 
www.hewallsafety.se

Du har väl besökt Fallskyddsguiden?
På www.hewallsafety.se hittar du Fallskyddsguiden. Den är framtagen för 
att leda dig rätt i djungeln av lagar, branschstandarder, produkter, utbild-
ningar, besiktningar och fallskyddssystem.
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Mer info, filmer och andra produktnyheter på www.hewallsafety.se/produktnyheter

ROBUST STÖDLINA FÖR 
TUFFA ARBETEN I MASTER
RAD är en unik stödlina för både positionering, 
firning och klättring då den är klassad som både 
stödlina och descender. Otroligt säker och lätt att 
justera genom att bara klämma på donet eller 
använda det smidiga utvikbara handtaget som ger 
en extra dimension av kontroll. Inga plastdetal-
jer- endast metall. Utrustad med 60 mm dubbel-
låsande säkerhetskrok i aluminium.

ERGONOMISK FULLTRÄFF
GRAVITY PRO är en troligt bekväm fallskydds-
sele för bygg, industri och mastklättring. Denna 
fallskyddssele är för dig som kräver det bästa 
vad gäller passform och bekvämlighet. Den 
ergonomiska lättviktsvadderingen ger dig en 
bekväm upplevelse utöver det vanliga och gör 
långa arbetspass bekväma. Inkopplingspunkter 
på sidorna i midjan, på rygg samt i bröst. Alla 
metalldelar i lättviktsaluminium för låg vikt. 
Utrustad med de nya patenterade STS snabb-
spännet i midjan och benremmarna som gör av/
påtagning samt inställningar snabba och enkla. 

Nyhet Juli-Aug 2017! 

SMIDIG ALLROUNDSELE
Focus Vest är en mycket bekväm fallskyddssele för 
allmänna applikationer som till exempel takarbeten, 
ställningsarbeten med mera. Ventilerande vad-
dering över axlar, ryggparti och ben gör även långa 
arbetspass bekväma. Utrustad med D-ring i rygg 
och bröst.  Två öglor för upphängning av verktyg i 
sidorna. Selen är utrustad med två små löstagbara 
fickor där du kan förvara mobilen och verktyg för 
snabb åtkomst. 

Nyhet April 2017! 

DEN MEST AVANCERADE 
ROPE ACCESS SELEN
GT Turbo är kanske den mest tekniskt avancerade 
rope access selen som någonsin utvecklats med 
innovativ design och perfektion i varje liten detalj. 
GT Turbo kombinerar perfekt komfort och stöd med 
strömlinjeformad integration med vår Turbo Chest 
ascender. Kombinationen med Turbo Chest ascen-
der förbättrar effektiviteten uppåt och minskar nöt-
ning av repet. Perfekt för Rope Access och tekniska 
arbeten på hög höjd. Selen är utvecklad utefter 
all information som framkommit av ”SOSPECI” 
forskningsprogram om Suspension Trauma (häng-
trauma). Massor av inställningsmöjligheter
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I vår stora kursanläggning finns huskroppar för 
övning av takoch fasadarbeten, slutna utrymmen, 
stegvägar, vertikala och horisontella fallskyddssys-
tem, avsatser och moment för Rope Access träning 
samt en modern teoriavdelning. På anläggningen
finns även master både ute (32 m hög!) och inne, 
ställningar samt glasfiberstolpe. Här har du verkli-
gen chans att jobba med din personliga fallskydds-
utrustning, lära dig att lita på den samt se
dess verkliga potential.

Första Hjälpen samt Hjärt- och lungräddning
För att tillgodose alla aspekter av höghöjdsutbild-
ning så har vi alltid med grundläggande Första 
Hjälpen-utbildning i våra kurser. Passa också på att 
ta certifikat i Hjärt- och lungräddning.

Våra kurser
Arbete i vindkraftverk
Arbete i slutna utrymmen
Arbete på hög höjd
Arbete på stolpe
Räddning på hög höjd
Skidliftevakuerig
Kompetent person
Mastintyg
Rope Access
Certifierad installatör
Skotta säkert

Efter godkänd kurs erhåller du ett certifikat i körkorts-
format. För elever som går heldagskurser ingår lunch 
och fika. Här finns även omklädningsrum och duschar.

Realistisk och säker utbildning 
för arbete på hög höjd

Bungy på rekordnivå med 
Hewall Safetys selar

Vi har skapat bästa möjliga förutsättningar för säker och realistisk utbild-
ning för arbete på hög höjd. Här kommer du att träna effektiva och säkra 
arbetsmetoder för fallskydd enligt våra högt ställda krav.

Vi fick ett tydligt bevis på att våra selar håller absolut 
högsta klass när den svenska äventyraren Robin 
Trygg och Peak Experience hörde av sig. Företaget är 
helt unika i sitt slag i Sverige att syssla med bungy-
jump från luftballong. Höjden för ett ballongbungy-
hopp är 1 500 meter vilket är 5 gånger högre än en 
vanlig ballongfärd. Hastigheten man kommer upp i är 
svindlande 200 km/tim. Nu planerar företaget att slå 
gällande världsrekordhopp på hela 2 000 m höjd. Hel-
kroppsselen som tar emot kraften, har gått igenom 
rigorösa säkerhetskontroller, är en C.A.M.P.-sele från 
Hewall Safety. I pipeline ligger också ett TV-projekt 
med kändisar som ska hoppa från ballongen. Mer om 
det framöver!


