
Räckesnät stål lättvikt från Combisafe

RÄCKESNÄT STÅL 
LÄTTVIKT 
 

Tar skyddsräcken till en ny nivå.



Användningsområden  

Det lätta räckesnätet har tagits fram för att kunna erbjuda ett säkerhetssystem 
som passar nästan alla krävande byggarbetsplatser. Räckesnätet har många olika 
användningsområden, vilket gör att det kan användas på marken eller på hög höjd 
och under alla steg i ett byggprojekt. Med en rad olika fästen kan det lätta räckesnätet 
användas i en mängd olika miljöer.

Genomtänkt planering är enormt viktig när det gäller säkerhet på byggplatser. Därför 
vill vi samarbeta med våra kunder redan från början för att maximera fördelarna med 
våra skyddsräckessystem, förbättra produktiviteten på plats och minska ledtider.

Det här lätta räckesnätet förhindrar inte bara olyckor på arbetet utan håller även 
arbetarna friska och trygga.  

På en byggarbetsplats finns det alltid hög risk för fallskador, men också en risk för 
skador till följd av dagliga arbetsuppgifter. Genom att göra de nya räckesnäten i stål 
lätta är de enkla att lyfta och flytta, vilket minskar risken för muskelskador och leder till 
att arbetarna inte blir lika utmattade. Detta har fördelar för många delar av arbetet och 
på arbetsplatsen. Det leder till att färre anställda sjukskriver sig, att produktiviteten 
ökar och att utmattningen minskar, vilket i sin tur leder till att antalet olyckor och fall 
minskar eftersom de anställda är mindre trötta och mer fokuserade.

Honeywell har under många år byggt upp en plattform som är baserad 
på vår erfarenhet av och vår kunskap om byggbranschen. Honeywell 
hjälper dig med beslut om säkerhet på byggplatsen.

DET LÄTTA 
OCH FLEXIBLA 
ALTERNATIVET

Eftersom vi har lösningar för de flesta delsektorer inom byggbranschen är produkter 
från Honeywell Combisafe effektiva, anpassningsbara och enkla att installera. 
Med branschens bredaste utbud av fästen och tillbehör kan du lita på att vi hittar 
en lösning som passar dina behov. När du väljer Honeywell Combisafe väljer du 
marknadsledande expertis där alla faktorer har tagits med i beräkningen och där alla 
produkter har testats och håller oöverträffad standard.

Vi på Honeywell Combisafe har arbetat med våra kunder och lyssnat på vilka behov 
som finns i branschen för att kunna presentera en ny version av våra populära 
räckesnät i stål som är lättare än tidigare versioner.
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Byggbranschen är en av de branscher där muskel- och skelettskador är 
allra vanligast. Kontinuerliga tunga lyft är en stor bidragande faktor till 
att arbetare utvecklar muskel- och skelettskador, och det var en av de 
viktigaste anledningarna till varför vi ville skapa de nya lätta räckesnäten.
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ARBETSOLYCKOR FAKTA
• Det inträffade 3 876 

dödsolyckor i de 28 
EUländerna under 2015. 
Det var en ökning med 102 
dödsfall jämfört med året 
innan.

•  Mer än en femtedel av alla 
dödsolyckor i EU skedde  
inom byggsektorn.

•  Under 2015 handlade 
tre fjärdedelar av alla 
ickedödliga olyckor i EU 
om: sår och ytliga skador, 
dislokationer, sträckningar 
och överbelastningar eller 
hjärnskakningar och  
inre skador.

*Källa – https://ec.europa.eu/eurostat/ 
statistics-explained/index.php/Accidents_ 
at_work_statistics

Källa: http://www.hse.gov.uk/statistics/overall/hssh1617.pdf
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Två tillgängliga versioner: Båda är de lättaste 
skyddsräcken som har tillverkats i stål  
(räknat i vikt per meter) i klass A och klass ABC

FUNKTIONER OCH 
FÖRDELAR

FÖRDELAR MED  
KLASS ABC
• Uppfyller alla krav i  

EN 13374 klass ABC

• Tät nätkonstruktion för att 
minska risken för fallande 
föremål

• 14,2 kg

FÖRDELAR MED KLASS ABC
JÄMFÖRT MED FÖRDELARNA
MED KLASS A

FÖRDELAR MED KLASS A
• Uppfyller alla krav i  

EN 13374 klass A

• Gles nätkonstruktion för att 
göra räckesnätet så lätt som 
möjligt, och konstruktionen 
gör även att man kan utföra 
begränsade arbetsuppgifter  
genom räcket

• 12,2 kg

• Fullt kompatibelt med 
tidigare räcken och 
räckessystem

Sluten och bockad 
fotlist för bättre 
skydd mot  
fallande föremål

Hög fotlist för 
ökat skydd

Flexibelt nät som 
minskar risken 
för skador vid 
fall på eller mot 
räckesnätet

Robust bockningszon  
för att maximera 
räckesnätets hållbarhet

Ny handledare som klarar av hög 
horisontell belastning 

Nät svetsat i 
toppklass för 
ökad styrka  
och ökad 
hållbarhet

Förstärkta 
kanter för 
att minimera 
skador vid 
hantering
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Serie
nummer Namn

3240 Räckesnät klass ABC 2,6 m

3241 Räckesnät klass ABC 1,5 m

3242 Räckesnät klass ABC 1,8 m

3245 Räckesnät klass A 2,6 m

3246 Räckesnät klass A 1,5 m

3247 Räckesnät klass A 2,0m

3248 Räckesnät klass A 0,9 m

3249 Räckesnät klass A 0,5 m

Klass ABC

Klass A

Serie
nummer Namn

3260 Räckesnät överdel 2,6 m

3261 Räckesnät överdel 1,5 m

3263 Räckesnät överdel  
förhöjd 2,6 m

3264 Räckesnät överdel  
förhöjd 1,5 m

3266 Räckesnät utan  
fotlist, 2,6 m

3267 Räckesnät utan  
fotlist, 1,5 m

BESTÄLLNINGS  
INFORMATION

BESTÄLLNINGSINFORMATION



Utöver vårt branschledande system med räckesnät i stål inkluderar vårt utbud 
också innovativa lösningar som POWER POST-systemet, starka, flexibla och säkra 
snabbmonterade skyddsräcken för betongkonstruktioner.

Hela vår produktlinje har ett omfattande utbud av tillbehör, fästen och stolpar som 
säkerställer att våra produkter kan användas på alla möjliga platser.

För ökad säkerhet är många Combisafe-produkter utformade för montering på 
marken, vilket gör att de kan integreras helt med byggnadselement innan de lyfts  
på plats.

För mer information kan du klicka på bilden nedan eller besöka vår webbplats – 
www.combisafe.com

GER SÖMLÖST  
SKYDDSRÄCKE

Vår produktlinje består av ett brett utbud 
av produktsystem som passar de flesta 
anläggningsutmaningar. 
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Kontakta din lokala säljrepresentant
för Honeywell Combisafe om du vill ha
mer information om hela sortimentet av
lösningar och tjänster som Honeywell
Combisafe tillhandahåller
www.combisafe.com 

Combisafe International AB
Tallbacksgatan 16,
SE-195 72 Rosersberg
Tel +46 (0)8 354048
Fax +46 (0)8 920196


