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    Säkra dina verktyg vid     
  arbete på hög höjd
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Bahco når nya höjder

Säkerheten framför allt

Bahco är en av de första verktygstillverkarna som kan erbjuda en lösning 
för att minska riksken att tappa handverktyg. Under många år har vi 
varit framgångsrika i vårt arbete med hälsa och säkerhet genom ett 
vetenskapligt program för utveckling av ergonomiska handverktyg. Med 
de nya tillbehören för arbete på hög höjd tar vi ytterligare ett steg i vår 
omsorg om professionella verktygsanvändares hälsa och säkerhet.

Vid utvecklingen av det nya sortimentet av tillbehör för arbete på hög 
höjd har vi vänt oss till de mest krävande användarna inom området. Vi 
har arbetat i nära samarbete med vindkraftverkstekniker och klättrare inom 
industriellt arbete som anlitats för att fastställa exakt hur behovet ser ut när 
det gäller den här typen av arbete. Resultatet är ett sortiment som omfattar 
elastiska och utdragbara säkerhetslinor, väskor, verktygsfickor och bälten.

Iaktta alla tänkbara försiktighetsåtgärder för att undvika att verktyg tappas under arbete på hög höjd.
De nya tillbehören hjälper till att minska risken för att tappade verktyg kan skada personal, orsaka skada på material eller avbrott i arbetet. När det finns 
risk att tappade verktyg kan skada människor eller utrustning kan tillbehören användas. De ger även en säker transport av verktygen till och från arbets-
platsen och hjälper till att hålla ordning på dem under arbetet.

Borrtorn, vindkraftverk, kranar, byggnader, broar, telemaster, kraftledningar, hangarer och byggnadsställningar är exempel på arbetsplatser på hög höjd 
där verktyg måste säkras. Bahcos tillbehör för arbete på hög höjd kan också användas för att undvika att verktyg ramlar ner i maskiner, produktionslinor, 
kärnbränslebassänger eller reningsverk. De kan även användas vid arbete under jord, till exempel i gruvschakt. 
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T
illbehör för arbete på hög höjd

Individuella serienummer
Bahco säkerhetslinor 3875-LY1/-LY2/-LY3 och 3875-WL1 har individuella serienummer, varningsmärkning om maximal verktygsvikt och användarmanual. 
Tillverkningsmärkning sitter permanent fastsydda på produkten och ger full spårbarhet.

Foto: Rope Access Sverige AB, www.ropeaccess.com

Produktionens 
partinummer

Produktionsår 

Individuellt  
serienummer



4 5

3875-LY1 7314150191253

3875-RL1 7314150194780

3875-QRL1 7314150194797

3875-LY2 7314150191260

3875-LY3 7314150191284

1 2 3
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SäkerhetSlina med karbinhakar

Utdragbar SäkerhetSlina

Ögla med SnabbfäSte och låS

• Maximal verktygsvikt, 3 kg (3 daN)

• Fastsydd varningslapp med information om maximal belastning

• Fullt utdragen längd, 120 cm

• Fastsydda karbinhakar

• Stark väv och självsammandragande inre kärna som tillsammans     

absorberar ryckkraften

• Slitstark polyester

• Individuella serienummer

• Maximal verktygsvikt, 0,9 kg (0,9 daN)

• Fastsydd varningslapp med information     

om maximal belastning

• Fullt utdragen längd, 100 cm

• Fastsydd karbinhake

• Behållare av polykarbonatplast och lina av Spectra

• Låsknapp på sidan

• Utbytbar ögla med lås

• Extra ögla med snabbfäste gör det möjligt att ha fler verktyg till hands. Av 

säkerhetsskäl passar detta fäste endast till 3876-RL1 som det är avsett för.

• Två fästen ingår

Många olika lösningar med säkerhetslinor från Bahco
Bahco säkerhetslinor kan fästas i vilka verktyg som helst för att förhindra att de orsakar skador på personal, material eller orsakar avbrott i arbetet. Säker-
hetslinorna har alla genomgått rigorösa tester och har fastsydda varningslappar om maximal belastning. Alla säkerhetslinor är butiksförpackade.

T
illbehör för arbete på hög höjd

Många olika lösningar med säkerhetslinor från Bahco
Bahcos säkerhetslinor har universalfästen för verktyg som inte har integrerade fästpunkter. Nästan alla verktyg kan enkelt fästas med öglan som dras åt 
med ett lås.

SäkerhetSlina med Ögla      
och karbinhake

• Maximal verktygsvikt, 3 kg (3 daN)

• Fastsydd varningslapp med information om maximal belastning

• Fullt utdragen längd, 120 cm

• Fastsydd karbinhake 

• Fast ögla med lås

• Stark väv och självsammandragande inre kärna som tillsammans absorberar ryckkraften

• Slitstark polyester

• Individuella serienummer

SäkerhetSlina med karbinhake och Ögla
• Maximal verktygsvikt, 1 kg (1 daN)

• Fastsydd varningslapp med information om maximal belastning

• Fullt utdragen längd, 120 cm

• Fastsydd karbinhake

• Utbytbar ögla med lås

• Stark väv och självsammandragande inre kärna som tillsammans absorberar ryckkraften

• Slitstark polyester

• Individuella serienummer

Foto: Rope Access Sverige AB, www.ropeaccess.com
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3875-WL1 7314150191291

27 x 35
35 x 64

3875-QL1

3875-HB30
3875-HB60

7314150191307

7314150187720
7314150187713T
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SäkerhetSlina med Öglor

SäkerhetSÖgla med SnabbfäSte

• Maximal verktygsvikt, 1 kg (1 daN)

• Fastsydd varningslapp med information om maximal belastning

• Längd, 60 cm

• Handledsfäste med lås

• Utbytbar ögla med lås

• Stark väv som absorberar ryckkraften

• Slitstark polyester

• Individuella serienummer

• Extra ögla med snabbfäste gör det möjligt att ha fler verktyg till hands. Av 

säkerhetsskäl passar detta fäste endast till 3875-LY3 och 3875-WL1 som 

det är avsett för

• Två fästen ingår

Foto: Rope Access Sverige AB, www.ropeaccess.com 
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tranSportSäckar
• Transportsäckarna finns i två storlekar:

Säker förvaring och transport av verktyg på hög höjd
Bahcos transportsäckar har flera fack inuti och stängs med en repögla med lås. Transportsäckarna är tillverkade av tåligt och PVC-förstärkt 600x600 d polyester 
för maximal slitstyrka. Reflexband runt om som även hjälper till att fördela viktbelastningen.

Foto: Rope Access Sverige AB, www.ropeaccess.com

Foto: Rope Access Sverige AB, www.ropeaccess.com

Ø x höjd i cm
30 liter
60 liter

kapacitet
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3875-BP245 x 33 x 21
cm

7314150187744

3875-MHP4 3875-MHP67314150187805 7314150187812

3875-BP140 x 30 x 10 
cm

7314150187737

T
ill

be
hö

r 
fö

r 
ar

be
te

 p
å 

hö
g 

hö
jd

Säker förvaring och transport av verktyg på hög höjd
Vid vilket klättringsarbete det än gäller är det säkrare att använda båda händerna. Bahcos ryggsäckar tillåter dig att större rörelsefrihet eftersom du inte 
behöver bära dina verktyg i händerna eller i en verktygslåda. Ryggsäckarna finns i två storlekar.

Foto: Rope Access Sverige AB, www.ropeaccess.com

liten ryggSäck 
• Vadderad baksida av polyester

• Justerbara axelremmar

• Snabbfästen för ökad säkerhet

• Rem av polypropen runt om hela ryggsäcken

• Reflexband

• Många innerfack

Justerbara axelremmar med 
säkerhetsrem över bröstet

Vadderad baksida 
av polyester

Slitstarka säkerhetsremmar

Rem av polypropen med reflexband som 
går runt om hela ryggsäcken och hjälper 

till att fördela viktbelastningen

Ficka för vattenflaska

Lättåtkomliga 
utvändiga fickor

Många innerfack 
som håller ordning 
på verktygen

Vadderat fack för 
laptop

Fack lämpligt för 
multimeter

Stor ryggSäck
• Vadderad baksida av polyester

• Justerbara axelremmar

• Snabbfästen för ökad säkerhet

• Rem av polypropen runt om hela ryggsäcken

• Reflexband

• Många innerfack

• 4 karbinhakar för säkerhetslinor

• Maximal belastning, 3 kg per karbinhake

• 6 karbinhakar för säkerhetslinor

• Maximal belastning, 3 kg per karbinhake

Gör livet enklare med verktygsfickor och bälten
Bahcos verktygsfickor och bälten är tillverkade av tåligt och PVC-förstärkt 600x600 d polyester för maximal slitstyrka. De ger en flexibel lösning med ringar 
och karbinhakar för säkerhetslinor.

VerktygSficka VerktygSficka

Justerbara axelremmar med säkerhetsrem 
över bröstet

Slitstarka säkerhetsremmar

Vadderad baksida 
av polyester

Rem av polypropen med reflexband som 
går runt om hela ryggsäcken och hjälper 

till att fördela viktbelastningen

Lättåtkomliga utvändiga 
fickor

T
illbehör för arbete på hög höjd
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4750-HHO-34750-UP-2

4750-DHO-2 4750-3PB-2

7314150187768

7314150187775 7314150187782

7314150187751
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VerktygSficka hammarhållare

borrhÖlSter VerktygSbälte med 3 fickor

• 2 karbinhakar för säkerhetslinor

• Maximal belastning, 3 kg per karbinhake

• 2 ringar för säkerhetslinor, kapacitet 100 daN per ring

• 1 ring för säkerhetslina, kapacitet 100 daN • 4 karbinhakar för säkerhetslinor

• Maximal verktygsvikt, 3 kg per karbinhake

• 3 ringar för säkerhetslinor, kapacitet 100 daN per ring

• 1 ring för säkerhetslina, kapacitet 100 daN

Kvalitetstester
Säkerhetslinorna är tillverkade i enlighet med Bahcos standarder och utvecklade enligt industrins högt ställda kvalitetskrav. Säkerhetslinorna är 
kvalitetskontrollerade både i statiska och dynamiska tester. För att säkerställa att kvalitén uppnår Bahcos högt satta standarder är säkerhetslinorna testade 
enligt mycket mer krävande omständigheter än de är avsedda för att användas under. I våra dynamiska tester betyder detta att säkerhetskoefficient 2, 
testfaktor 2 är genomfört.

Under testerna höjs säkerhetslinan från en fast central punkt, utdragen till maximal längd 
och släpps från ett avstånd som är den dubbla utsträckta längden av säkerhetslinan, med 
dubbla maximala viktbelastningen. Produktens kvalitet är godkänd eftersom säkerhetslinan 
är opåverkad av behandlingen.

Höjd

Säkerhetslina

Förankringspunkt

Bahcos kvalitetstest av säkerhetslinor

Säkerhetslinans   
längd, utdragen

(Testvikt/100) kN vid 
fallfaktor 2

Säkerhetslinans   
längd, utdragen

Testvikt = Maximal verktygsvikt x 2

T
illbehör för arbete på hög höjd
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Med tack till våra 
industriklättrarpartners 
Rope Access Sverige 
AB, specialiserade på 
vindkraft, offshore och 
broarbeten.
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