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CRAMO SAFETY
– SÄKERHET PÅ

ARBETSPLATSEN

VI HJÄLPER DIG ÖKA SÄKERHETEN

Säkerheten på byggarbetsplatsen är en viktig del i 
byggplaneringen idag. Hårdare krav från myndigheter 
sätter säkerheten i fokus på ett helt annat sätt än 
tidigare.
Cramo erbjuder ett komplett paket med produkter 
och tjänster som förenklar och förbättrar din vardag.

TILLFÄLLIGT OCH

PERSONLIGT FALLSKYDD

Arbete på höjder över 2 meter, där det finns risk för 
fall, kräver fallskyddslösningar. I begreppet Cramo 
Safety erbjudes Combisafe kollektiva fallskydds 
lösningar. Det personliga fallskyddet kommer från 
Fallskyddspecialisterna.

TILLFÄLLIGT OCH

 Dessutom finns tjänster inom montage/demontage, 
utbildning, hjälp med riskanalyser och arbetsmiljö-
planer, mm. Här finns också tillträdeslösningar 
såsom trappor och arbetsbryggor.

NY STANDARD I EUROPA

EN13374 är den nya Europastandarden för tillfälliga 
fallskyddslösningar. Lösningarna inom COMBISAFE 
sortimentet uppfyller denna standard eller beroende 
på lösning andra tillämpliga standarder. 
Ni erhåller alltid säkra, godkända och beprövade 
lösningar.

På Cramo har vi alltid arbetsmiljö och säkerhet i fokus. Under begreppet Cramo Safety erbjuder vi

produkter/lösningar som gör ert arbete både effektivare och säkrare.
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ETT KOMPLETT SORTIMENT 
SOM AKTIVT ÖKAR TRYGGHETEN 
VID ARBETE PÅ HÖJDEN
Denna broschyr visar vårt bassortiment av tillfälligt och personligt fallskydd - vi har lösningar för alla 

behov. Tag kontakt så berättar vi mer.

Mångsidigt stålnät med låg vikt och stötabsorberande egenskaper. Varje svetsfog 
klarar en slagkraft på 500 kg. Konstruerat med heltäckande fotlist för bättre skydd 
mot nedfallande skräp och förstärkta kanter som förebygger skador. 
Räcken, fotlist och nät i en och samma produkt.

• Vikt 19,4 kg
• 2 599 x 1 150 mm
• Uppfyller kraven i EN 13374, klass A, B, C

Bildar en säker fallförhindrande lösning vid montering med olika fästen i kombination 
med Räckesnätet av stål. Quiclox-låsmekanismen bidrar till enkel montering och 
demontering med de olika fästena.

• Längd 1 200 mm
• Vikt 3,5 kg
• Uppfyller kraven i EN 13374, klass A, B, C

Utvecklad för användning med Räckesnät stål. Hållarna för skyddsräcket justeras till den 
önskade räckeshöjden på skyddsräckesstolpen (1,5 m).  Med SMB Lyftverktyg kan näthöjden 
justeras vid ett senare tillfälle, utan att man behöver göra avkall på skyddet. Quiclox-
låsmekanismen bidrar till enkel montering och demontering med de olika fästena.

• Längd 1 500 mm
• Vikt 3,5 kg
• Uppfyller kraven i EN 13374, klass A, B, C

Skyddsräckesstolpe

Justerbar skyddsräckesstolpe

Räckesnät stål
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Detta flexibla fäste kan användas i ett mycket stort antal tillämpningar. Det kan 
spänna horisontellt eller vertikalt över 10 mm till 610 mm tack vare den vändbara 
löparen. Den tåliga och grova gängan gör att montaget går snabbt och den är även 
robust nog att klara tuff hantering på arbetsplatsen.  

• Vikt 6,0 kg
• Uppfyller kraven i EN 13374, klass A

Combitrapp används som stöd för skyddsräcken i trappor och trappuppgångar. 
Den har en stödkant som vilar på trappsteget för att kontrollera infästningsbe-
lastningen och motverka rotation, samt ett fäste som monteras genom benet. 
Combitrapp kan fästas med infästningarna som är avsedda för permanent 
montering. Den klarar upp till 15 mm långa trappsprång och kan även användas 
på balkonger och andra lodräta valvkanter.

• Vikt 1,5 kg
• Uppfyller EN 13374, Klass A

Används för vågräta ytor, oftast vid valvkanter. De tre stödpunkterna möjliggör 
exakt montering även på ojämna ytor och säkerställer att infästningsbelastningen 
styrs korrekt. Multifoten kan monteras med en rad olika infästningar beroende på 
vad som passar för basmaterialet. Multifotens utformning gör att den står stadigt 
och fungerar även på ojämnt underlag.

• Vikt 1,5 kg
• Uppfyller EN 13374, Klass A

Vid pågjutning av valv används ett gjutskydd som Multifoten monteras i för att skydda 
den mot betong. Upp till 50 mm pågjutning kan göras, gjutskyddet demonteras sedan 
enkelt och kan återanvändas igen. Avtrycket fylls i med betong vid behov.

Konstruerat för användning med expandermontage eller för montage i de ingjutna 
hylsorna för det permanenta balkongräcket. Monteringsspåren i det här fästet klarar 
stora variationer i diameter och avstånd. Fästet kan användas på vertikala eller hori-
sontella ytor i kombination med Stolpfäste 90º. 

• Vikt 1,1 kg
• 270 x 184 mm
• Uppfyller kraven i EN 13374, klass A

Combitrapp

Multifot

Multifot Gjutskydd

Multitving

Balkongfäste MK II
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Ett justerbart takfotsfäste för skydd vid takkanter. Skruven klarar stora variationer 
i bredd på takstolen och det justerbara stolpfästet möjliggör stor flexibilitet vid 
utplaceringen. Teleskoparm eller Bakstöd används med det här fästet.  

• Vikt 5,0 kg
• Uppfyller kraven i EN 13374, klass A, B

Används som stöd för olika fästen mot fasaden, inklusive Takfotsfäste, 
Gavelspontfäste och Hängbryggesystemet. Monteras i fästet med en sprint och kan 
även fixeras mot fasaden med skruvmontage.  

• Längd 750 mm
• Vikt 2,3 kg
• Uppfyller kraven i EN 13374, klass A, B

Teleskoparm

Platåkonsol

Nätbox

Multibox

Takfotfäste, justerbart

Den nya Multiboxen är utformad för att öka effektiviteten och säkerheten 
vid hantering, transport och förvaring av material. Sidoluckan kan fällas 
ner för lättare åtkomst när boxar står staplade på varandra eller för att ge 
en mer ergonomisk hantering av material. 

• Vikt 60 kg
• CE-märkt
• Maxlast 1 000 kg
•  Lyftkedja i fyra delar; två slingor och möjlighet att lyfta med gafflar från

alla fyra sidorna

Fäste för arbetsbryggor, framför allt i avskiljda områden som hisschakt.

• Öppning 62 mm

• Uppfyller kraven i EN 12811

Nätboxen rymmer 50 upprättstående Räckesnät av stål. Den är praktisk att använda 
vid transport, lastning och urlastning. 

• CE-märkt
• Vikt 46 kg
• Uppfyller kraven i EN 292 och EN 394
• Klarar 50 Räckesnät som maxlast
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PERSONLIGT FALLSKYDD FÖR 
TAK-, STÄLLNINGS-, MONTAGE- 
OCH LIFTARBETEN

Vid de tillfällen när tillfälligt fallskydd sak-

nas eller inte kan användas av praktiska skäl 

behövs ett ordentligt personligt skydd. Ett fall 

från hög höjd kan leda till allvarliga skador 

eller dödsfall. 

I samråd med Combisafe erbjuder Cramo två 

olika paketlösningar från Miller - lift/ställ-

ningspaket samt tak/montagepaket. Millers 

fallskyddspaket riktar sig speciellt till bygg-

branschen och industrin.

LIFT/STÄLLNINGSPAKET
• Fallskyddsväst/sele Hi-Vis
• Miniblock Falkon med stor krok 1,9 m
• Skruvkarbin
• Relief step
• Förvaringsbox

TAK/MONTAGEPAKET
• Fallskyddsväst/sele Hi-Vis
• Falkon säkerhetsblock 10 m
• Skruvkarbin
• Relief step
• Förvaringsbox

Fallskyddspaket
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CRAMOSKOLAN - EN RESURS 
FÖR VÅRA KUNDER

Många års erfarenhet av arbete med olika maskintyper har lärt oss mycket och det vill vi gärna dela med 

oss av. Vårt mål är att öka kunnandet såväl teoretiskt som praktiskt samt öka säkerheten för att minska 

skador på människor och maskiner. CramoSkolans kurser är öppna för alla våra kunder. Vi arrangerar 

även företagsanpassade utbildningar på plats hos kund.

Säkerhetsutbildningar

Liftutbildning

Ställningsutbildning

Cramo kan tillsammans med Combisafe erbjuda 

utbildningar i grundläggande säkerhet på byggarbets-

platser. Vi erbjuder även andra utbildningar inom 

tillfälliga kollektiva fallskydd, personligt fallskydd, 

arbetsbryggor m.m.

Vi har utbildningar både för platschefer och skydds-

ombud men även utbildningar direkt riktade till 

användare och montörer.

Arbetsmiljölagen kräver att alla som kommer i kontakt 
med och använder liftar i någon form skall ha genomgått 
utbildning. CramoSkolan arrangerar utbildningar som 
motsvarar utbildningskraven för alla typer av liftar på 
marknaden.

Den 1 juli 2006 trädde nya lagkrav, AFS 2004:4,  i kraft 

beträffande krav på utbildning vid uppförande av och 

arbete med ställning. De nya reglerna omfattar fasad-

ställning och aluminiumställning. Cramo erbjuder en 

utbildning som motsvarar Arbetsmiljöverkets rekom-

mendationer på kursgenomförande.

GODKÄND UTBILDNING
Cramo är medlem i Liftutbildningsrådet (LUR) och utbildningen följer 
LURs direktiv. Mer information om LUR fi nns på www.liftutbildning.se
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CRAMO SVERIGE AB

Rosenborgsgatan 12, 16974 Solna
TEL 08-623 54 00, FAX 08-623 54 10 
WWW.CRAMO.SE

INGA PROBLEM
BARA MÖJLIGHETER
Produkterna i denna broschyr är vårt bassortiment 

av fallskyddslösningar. Givetvis kan vi hjälpa er med 

andra lösningar efter era behov.

Behöver ni arbetsbryggor, andra takskyddslösningar, 

personligt fallskydd, skyddsnät eller någon annan 

lösning som gör att ni kan utföra ert arbete på ett 

säkert sätt, ta kontakt med oss så hjälper vi er.
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