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RAILSTOP RS S06
Styrt glidlås med fast styrning

AVSEDD ANVÄNDNING

Glidlåset RAILSTOP RS S06 i kombination med 
en sele enligt EN 361, som är utrustad med en 
D-ring (sternal) i brösthöjd på framsidan samt 
en multifunktionsögla i höjd med magen 
(ventral), används uteslutande för säkring av en 
person som klättrar upp eller ned för en stege.

För användning av produkten krävs lämpliga 
kunskaper i hantering av personlig fallskyd-
dsutrustning och i farorna vid arbete i områden 
med fallrisk.

Glidlåset RAILSTOP RS S06 får endast användas 
i kombination med godkänd skenstyrning. Det 
får endast användas för säkring av personer och 
får inte användas som transportsäkring för last.
Denna personliga skyddsutrustning är endast 
avsedd för vertikal användning. Stegens 
lutningsvinkel ska vara högst 75°–103,5°.

• Högsta tillåtna antal användare: 1 person per 
glidlås

• Högsta tillåtna vikt på användaren inkl. kläder 
och utrustning: 140,0 kg

• Lägsta tillåtna vikt på användaren inkl. kläder 
och utrustning: 50,0 kg

• Användningstemperatur -30 °C till +60 °C

Det är inte tillåtet att använda produkten för 
andra ändamål. Företaget BORNACK ansvarar 
inte för skador som uppstår till följd av att 
produkten använts för ej avsedda ändamål. 
Endast användaren ansvarar för sådana skador.

PASSENDE STEGSYSTEMKOMPONENTER 
RAILSTOP RS S

• Typ av stege:
 - LMB Tr280, LMB Tr273,3
 - LMB Tr280 CC, LMB Tr273,3 CC

• Typ av skena:
 - LMB fallskyddsskena, C-profil
 - LMB fallskyddsskena, C-profil CC

• Skenfästen på ett avstånd av 1,1 m eller  
stegfästen på ett avstånd av 1,7 m

• Ändspärrar för skenor, fasta eller löstagbara, 
upptill och nedtill

• Skarvkopplingar till skenor
• Borttagningslucka
• Glidlås RAILSTOP RS S06
• Fällbar avsats på stege
• Takutgång med stödbalk

Mer information finns i produktinformationen 
till respektive komponent.

Med reservation för tekniska ändringar

KORTFATTAD BESKRIVNING
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Monteringen av de olika typerna av stegar 
beskrivs i en separat monteringsanvisning. 
Uppgifter om stegens märkning finns på  
s. 17–18.

UTRUSTNING GLIDLÅS

• Hölje i aluminium.
• Separata spärrhakar som förhindrar fall och 

vältning:
 -  Spärrhake A ”Stigning” i rostfritt stål med 
bandfalldämpare i polyamid och karbinhake 
i aluminium med TwistlockPlus-lås och 
svängtapp.

 - Spärrhake B ”Horisontaldrag” i rostfritt stål 
med kopplingsögla i textil och karbinhake 
med Twistlock-Plus-lås i aluminium.

• Underhållsfria lager, rullar och leder.

TILLBEHÖR

• Sele enligt EN 361, utrustad med en sternal 
D-ring och en ventral multifunktionsring, t.ex. 
ENERGY. Selar med endast en av de båda 
ringarna eller selar med elastiska remmar är 
inte kompatibla.

ANVÄNDNING

• Fallskydd på stege

KORTFATTAD BESKRIVNING
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Bandfalldämpare 
med märkning

Etikettficka med 
märkning

Anslutningsband

Karbinhake A för fastsättning i 
multifunktionsringen i höjd 
med magen (ventral)

Märkning

Riktningshjul
Kopplingsled

Stor löprulle 
med kullager

Låsstift som förhindrar felaktig 
insättning i skenan

Karbinhake B för
Låsstift som förhindrar 
felaktig insättning i skenan
fastsättning i D-ringen i 
brösthöjd (sternal)

Spärrhake B
”Horisontaldrag”

Spärrhake A
”Stigning”

Stomme

RAILSTOP RS S06
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STEGE

Stegplatta

C-profilskena

Klättringsvägens 
slut med  
ändsäkring

Klättringsvägens 
början

ÄNDSÄKRING

Klättringsvägens 
slut

Ändsäkring

INSKJUTSSÄKRING/KLÄTTRINGSSPÄRR

SPÄRRHAKE

BORTTAGNINGSLUCKA

Låsbult

Låsbult

Låsbult

Inskjutssäkring

Stegplatta

Spärrhake

Borttagningslucka

AVSATS

Stegplatta

Avsats Inskjuts-
säkring
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  Genomför alltid kontroll före  
användning!

• Innan produkten används måste användaren 
läsa igenom och förstå hela bruksanvisningen.

• Om minsta defekt upptäcks i samband med 
kontroll före användning får denna personliga 
skyddsutrustning inte användas.  Om 
produkten är skadad eller defekt får den inte 
tas i bruk utan måste skickas tillbaka till  
tillverkaren resp. avtalsverkstad för kontroll. 
Defekt personlig skyddsutrustning får inspek-
teras och repareras endast av BORNACK eller 
en avtalsverkstad till företaget BORNACK.

VISUELL KONTROLL

• Karbinhakar, bandfalldämpare, leder, nitar, 
stomme, spärrhakar och anslutningsband 
finns på plats, har inga synliga skador och är 
inte böjda.

• Kopplingsleden intill bandfalldämparen får 
inte vara deformerad.

• Skenskarvarna sitter fast och avståndet 
mellan skenorna är max. 3,0 mm.

• Märkningen befinner sig i läsbart skick.
• Kontrollera att skenor, stegfästen, in-/ 

utstigningssäkringar, borttagningsluckor, 
inskjutssäkringar och glidlås är fullständiga 
och fria från skador.

• Ändsäkringen på klättringsvägens början/slut 
sitter på plats.

• Senaste expertbesiktning är inte äldre än 1 år.

FUNKTIONSKONTROLL

• När man drar horisontellt i karbinhake A löper 
glidslåset med fritt och låser när man drar 
nedåt.

• Spärrhakens och karbinhakens fjädringsfunk-
tion fungerar.

• Karbinhaken och dess säkring fungerar.

ANVISNINGAR FÖRE ANVÄNDNING
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ANVÄNDNING AV RAILSTOP RS S06

FÖRBEREDELSER

A För in glidlåset i skenprofilen vid skenans slut 
eller vid borttagningsstället. Dra ut klättrings-
spärrens låsbult bakåt och håll fast.

Sätt i glidlåset i C-profilen med stiftet 
pekandes åt höger och för det förbi låsbulten. 
Inskjutssäkringen hindrar att stiftet sätts i på 
fel sätt.

B När glidlåset förts igenom spärrhaken måste 
denna återgå till låspositionen automatiskt.

C Dra låsbulten bakåt och vrid borttagnings-
luckan så långt det går medurs. Sätt i glidlåset 
med stiftet pekandes åt höger. Inskjutssä-
kringen hindrar att stiftet sätts i på fel sätt. 
Stäng borttagningsluckan igen! Vrid tillbaka i 
genomgångsläget och låt låsbulten haka i 
låshålet.

D Se till att infopilen pekar uppåt. När man släpper 
glidlåset låser den fast på skenan automatiskt. 
Genomför funktionskontroll genom att föra 
glidlåset fram och tillbaka för hand på skenan. 
När man rycker nedåt eller släpper måste  
glidlåset låsa fast!
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Använd sele enligt EN 361 med sternal 
D-ring och ventral multifunk-
tionsring och beakta bruksanvisningen till 
selen. Justera selen så att den sitter tätt mot 
kroppen. Selen får inte användas om den sitter 
löst.

E Haka fast karbinhaken A till glidlåset i multi-
funktionsringen (i höjd med magen).

F Haka fast glidlåset i D-ringen i brösthöjd 
(karbinhake B ).

OBS, LIVSFARA: 
Glidlåsets karbinhake måste hakas fast direkt i 
de angivna ringarna på selen och kopplingen 
får aldrig förlängas!

OBS, LIVSFARA: 
Använd endast korrekt monterade skenstyr-
ningar. Beakta särskilt skenans skarvkopplingar 
och stegfästena när du beträder stegen!

KOMBINATION

G När denna produkt kombineras med andra delar 
finns risk för ömsesidig reducering av driftsäker-
heten. Produkten bör därför endast användas 
resp. kombineras med CE-märkta och kompa-
tibla delar av fallskydds- och räddningsutrust-
ning.

OBS:  
Om selen lossar medan man klättrar upp eller 
ned för stegen måste den ställas in korrekt igen 
från en säker plats.

ANVÄNDNING AV RAILSTOP RS S06

E

A

B
G

F
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ANVÄNDNING AV RAILSTOP RS S06

ANVÄNDNING AV GLIDLÅSET

OBS:
Före användning är det viktigt att se till att det 
finns tillräckligt med fritt utrymme under 
användaren för att förhindra kollision med 
utstickande hinder eller marken.

OBS:
I början av klättringsvägen (ca 1,5 m) kan  
användarens ben under ogynnsamma omstän-
digheter komma i kontakt med golvet när ett 
fall fångas upp.

När man klättrar uppåt ska man utöva drag på 
karbinhake A (ventral multifunktionring)  
(horisontellt drag = ryggstöd) och på så sätt hålla 
den låst.

• Klättra upp och ned jämnt mitt på stegen och 
låt glidlåset följa med.

• Låt bröstkopplingen vara obelastad! Håll 
ovankroppen i lodrätt position. Om ovank-
roppen avviker från den normala positionen 
(genom fall, medvetslöshet, etc.) blockerar 
genast den extra spärrhaken B!

• Användaren kan snabbt och säkert få en  
ergonomisk viloposition genom att skjuta upp 
och spärra glidlåset manuellt och inta en 
sittande/hängande position i selen. Denna 
position får inte användas som arbetsposi-
tion!

OBS:  
Glidlåset måste vara spärrat innan vilopositi-
onen kan intas!

OBS:  
Användarens vikt inkl. verktyg och utrustning 
får inte överskrida 140 kg!

OBS:  
Användarens vikt utan verktyg och utrustning 
får inte underskrida 50 kg!

OBS:  
Vid användning av glidlåset är det viktigt att se 
till att funktionen hos spärrhakarna och deras 
påbyggnadsdelar inte förhindras. I annat fall 
kanske spärrfunktionen inte fungerar.

• När glidlåset har låst fast kan det enkelt lossas 
genom att man lyfter lätt på den nedre 
karbinhaken.

• Vid arbeten i klättringsvägen krävs alltid extra 
säkring med en stödlina enligt EN 358  
(t.ex. LORY HOLD) eller en kopplingslina enligt 
EN 354/EN 355 (t.ex. PYTHON). Det är inte 
tillåtet att belasta glidlåset snett från sidan.

Användningssituation
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ANVÄNDNING AV RAILSTOP RS S06

OBS:  
Om stegen används av flera personer samtidigt 
måste minimiavståndet mellan dem vara minst 
3,0 m.

• Glidlåset får inte tas loss förrän fallrisk är 
utesluten. Använd vid behov mellansäkring 
med kopplingslina.

TA UT GLIDLÅSET

H För glidlåset tätt mot spärrhaken men se till 
att det inte stöter mot låsbulten. För vid 
behov tillbaka glidlåset en bit. Tryck tillbaka 
spärrhakens bygel och håll fas Låsbulten i 
C-profilen är återställd och C-profilen frigörs. 
Skjut glidlåset mot C-profilens ände och ta 
ut. Släpp bygeln, spärrhaken ska automatiskt 
svänga tillbaka till låst läge.

TAKUTGÅNG MED STÖDBALK

För fram glidlåset till strax före klättrings-
spärren. Haka fast en mellansäkring i form 
av en kopplingslina på en anslagspunkt  
enligt EN 795 eller direkt i takanläggningens 
fallskyddsutrustning. Öppna nu klättrings-
spärren och ta ut glidlåset ur stegens skena.
Avstigning via takutgången sker i omvänd 
ordning.
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Om säkerhetsanvisningarna inte beaktas 
uppstår livsfara!
• Personlig skyddsutrustning får inte användas 

om den är defekt.
• Om utrustningen eller säkerhetsanordningar 

har skadats, fallit ned eller inte fungerar som 
de ska får de inte längre användas. Inspektion 
får endast utföras av tillverkaren eller av 
exper t  som utbi ldats i  inspektion av 
produkten av tillverkaren och som innehar 
motsvarande certifikat. Detta ska dokumen-
teras på kontrollkortet.

• Genomför inga egna ändringar eller reparati-
oner.

• Kopplingen mellan glidslås och selens ringar 
får varken förlängas eller kortas ned.

• Linskyddet är del av den personliga fallskyd-
dsutrustningen och ska tilldelas en specifik 
person.

• Den personliga skyddsutrustningen får 
endast användas av utbildade personer som 
är förtrogna med materialet, som kan 
använda utrustningen på ett säkert sätt och 
som instruerats om möjliga faror i samband 
med användning.

• Enligt gällande bestämmelser för olycksföre-
byggande (UVV) måste användare av 
personlig fallskyddsutrustning (kategori lll) 
genomgå en teoretisk och praktisk utbildning. 
I detta sammanhang ska utbildningskon-
ceptet från BORNACK utbildningscentra 
användas: info@bornack.de

• Tillbehör från andra användare får endast 
användas om detta godkänts av BORNACK 
och om de inte påverkar skyddsutrustningens 
funktion eller säkerhet.

• Bär kläder och skor som lämpar sig för respek-
tive arbete och väderförhållanden.

• Användare måste befinna sig i perfekt fysisk 
kondition.

• Hälsorelaterade begränsningar kan påverka 
användarens säkerhet i  samband med 
arbeten på hög eller låg höjd.

• Denna personliga skyddsutrustning får 
endast användas i kombination med en sele 
enligt EN 361 med sternal D-ring och ventral 
multifunktionögla.

• Före användning är det viktigt att se till att det 
finns tillräckligt med fritt utrymme under 
användaren för att förhindra kollision med 
utstickande hinder eller marken.

• Personlig skyddsutrustning ska i samband 
med förvaring, användning och transport 
skyddas mot påverkan från värme (t.ex. svets-
låga eller svetsgnistor, cigarrettglöd), kemika-
lier (syror, lut, oljor, etc.) och mekanisk 
påverkan (vassa kanter eller dylikt).

• Den personliga skyddsutrustningen ska kont-
rolleras med avseende på kombinationsmöj-
lighet och skyddsverkan för alla risksituationer 
(riskbedömning).

• Innan arbeten påbörjas ska ansvarig person 
upprätta en plan för räddningsåtgärder. Här 
ska man fastställa hur användare kan 
undsättas snabbt och säkert så att de kan få 
första hjälpen. Räddningsåtgärder måste 
vidtas inom 20 minuter. BORNACK hjälper dig 
att ta fram skräddarsydda räddningsplaner 
och integrerar din räddningsplan i de utbild-
ningar som ska genomföras.

• E-post till hotline: info@bornack.de
• Lokala säkerhetsföreskrifter (t.ex. riktlinjerna 

DGUV 112-198 och 112-199 i Tyskland) samt 
branschrelevanta bestämmelser för olycksfö-
rebyggande (UVV) ska beaktas.

• Användningstemperatur -30 °C till +60 °C
• Kontrollera kompatibiliteten med andra delar 

av den personliga skyddsutrustningen.

SÄKERHETSANVISNINGAR
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ÖVRIGT

.GODKÄNNANDE

Uppfyller kraven i EU-direktiv 89/686/EEG.

Typprovning och produktionsövervakning 
genomförs av:

DEKRA EXAM GmbH
Dinnendahlstr. 9, D-44809 Bochum
CE 0158

Kvalitetsstyrningssystemet är certifierat enligt 
DIN EN ISO 9001:2015.

Produktionsövervakning av anmält organ  
kategori III.

REGELBUNDNA KONTROLLER

• Denna personliga skyddsutrustning måste 
kontrolleras minst en gång om året av tillver-
karen eller av expert som utbildats i inspek-
tion av produkten av tillverkaren och som 
innehar motsvarande certifikat. Resultatet ska 
noteras på kontrollkortet som du hittar i 
slutet av denna bruksanvisning.

FÖRSÄLJNING

• Återförsäljaren ansvarar för att bruksanvis-
ningen medföljer på användningslandets 
språk. Översättningen ska auktoriseras av 
BORNACK.

SERVICE

För fler frågor gällande säker användning av 
denna personliga skyddsutrustning eller för 
kompletterande tjänster från BORNACK, t.ex.:

• riskanalys
• räddningsplaner
• utbildningar + kurser
• expertkontroller

är du välkommen att kontakta vår hotline på 
e-postadressen info@bornack.de

Vi hjälper dig gärna!

UNDERHÅLL

• Rörliga delar på karbinhakar eller andra 
enheter ska hållas i gott skick med doserad 
olja vid lederna. Vi rekommenderar finmekani-
kolja för detta ändamål. Lagren är permanent 
smorda kullager.

• Underhåll får endast utföras av tillverkaren 
eller av expert som utbildats i inspektion av 
produkten av tillverkaren och som innehar 
motsvarande certifikat. Beakta alltid informa-
tionen i denna bruksanvisning.

• Skyddsutrustning som rengörs och sköts om 
ordentligt håller längre!
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ÖVRIGT

RENGÖRING

• Fuktig skyddsutrustning ska lufttorkas, 
använd inte konstgjorda värmekällor. Gnugga 
rent metallkomponenter med en trasa.

• Nedsmutsade textildelar (sele, linor, etc.) ska 
rengöras med ljummet vatten och lite  
fintvättmedel. Skölj sedan ordentligt och låt 
lufttorka. Andra rengöringsmedel är inte 
tillåtna!

• Om desinfektion krävs, kontakta vår hotline 
via e-post: info@bornack.de

• Efter kontakt med saltvatten ska den person-
liga skyddsutrustningen hållas i fuktigt skick 
tills den kan spolas ordentligt med destillerat 
vatten.

• Nedsmutsade produkter ska torkas av och 
rengöras med en trasa, borstas av eller 
rengöras med ljummet vatten och vid behov 
f intvättmedel  samt spolas  av.  Andra  
rengöringsmedel är inte tillåtna.

• Blås rent med tryckluft vid behov.

LIVSLÄNGD/BORTSKAFFANDE

Rekommendationer för användning av fallskyd-
dsutrustning inom industrin:

M a x i m a l  l a g r i n g s t i d  fö re  d e n  fö r s t a  
användningen:
Upp ti l l  3  år  för  bandfal ldämpare och  
anslutningsband.

Maximal användningstid från och med den 
första användningen:
Upp ti l l  8  år  för  bandfalldämpare och  
anslutningsband.

Användningstiden kan förlängas genom  
regelbundna expertkontroller och byte av 
utnötta delar (åldring av band).

Metalldelar åldras inte och behöver inte  
bortskaffas. Beslut om detta fattas av expert 
med tekniska kunskaper.

Intensiv användning och/eller extrema  
användningsvillkor som vassa kanter, kemisk 
påverkan eller liknande reducerar produktens 
livslängd av säkerhetsskäl. Operatören ska ta 
med detta i riskbedömningen för arbetsplatsen.

Operatören måste säkerställa att de föreskrivna 
maxfristerna beaktas genom dokumentationen 
för den första driftsättningen i kontrollkortet.

Kontrollkortet i slutet av denna bruksanvisning 
ska uppvisas i samband med den regelbundna 
expertkontrollen och måste fyl las i  av  
tillverkaren eller av expert som utbildats i 
inspektion av produkten av tillverkaren och som 
innehar motsvarande certifikat.

Information om typiska användningssituati-
oner ska anges.

Mer information finns på webbplatsen  
www.bornack.de.
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ÖVRIGT

REPARATION

• Reparationer får av ansvarsskäl endast 
genomföras av tillverkaren eller av avtalsverk-
städer.

• Endast originalreservdelar från tillverkaren får 
användas.

FÖRVARING

• Fuktig personlig skyddsutrustning måste 
torka innan den förvaras.

• Utrustningen ska förvaras skyddat mot solljus 
på en torr plats.

• Personlig skyddsutrustning ska inte förvaras i 
närheten av värmeelement. Ihållande tempe-
raturer på över +50 °C påverkar det textila 
materialets hållfasthet negativt och förkortar 
livslängden.

• Personlig skyddsutrustning får inte komma i 
kontakt med aggressiva ämnen (oljor, fetter, 
syror eller andra kemikalier).

• Personlig skyddsutrustning ska heller inte 
förvaras i närheten av aggressiva ämnen (se 
ovan) eftersom avdunstningar från aggressiva 
ämnen också kan påverka hållfastheten hos 
utrustningen.

• Förvara utrustningen skyddat i avsedd väska 
eller påse.

TRANSPORT

• Transportera utrustningen skyddat i avsedd 
väska eller påse.



SE

ÖVRIGT

PRODUKTMÄRKNING

Produkten är försedd med följande märkningar:

Märkning stomme
Framsida:                                                                                  Baksida:

 

 

1

F

8765432

1 8765432

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

RAILSTOP RS S06

Kennzeichnung/ 
Branding Freigegeben

Mitgeltende Beschriftungsdaten:

Gravur mit Farbfüllung, Nahtetikett, Nagelprägung,

6.12.17

Etikettentasche 
Etikettenfahne 
Läufer & Verbindungsband BFD Tasche mit 

BORNACK Logo
Etikettenfahne BFD

1005331_K000

8.12.17

Tillverk-
nings-
datum

Beskickning
 

serie-nr

Datamatris

LoggaKontakt

Produkt-
namn

Löpriktning 
uppe

1

F

8765432

1

8765432

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

Gehäuse

Kennzeichnung/ 
Branding Freigegeben

Mitgeltende Beschriftungsdaten:

UP

Gravur mit Farbfüllung

6.12.17

1

F

8765432

1

8765432

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

Gehäuse

Kennzeichnung/ 
Branding Freigegeben

Mitgeltende Beschriftungsdaten:

UP

Gravur mit Farbfüllung

6.12.17
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Märkning etikettficka 
anslutningsband:

Märkning bandfalldämpare:

Logga

Logga

Produktnamn

Produktnamn

Produkttyp

Produkttyp 

Standard
CE-märkning Läs/beakta

bruksanvisningen

Datamatris

Datamatris

Tillverkningsdatum 

Tillverkningsdatum 

Passande 
klättringssystem

Satsserie-nr

Sats-serie-nr

Nyttolast

Artikel-nr 

Artikel-nr

Tillverkarens 
adress

Tillverkarens 
adress

Artikel-nr

Komponent

Komponent 

Produkttyp 

ÖVRIGT



SE

Märkning LMB-stege: 

Logga

Logga

Läs/beakta bruksanvisningen

Läs/beakta bruksanvisningen

Läs/beakta bruksanvisningen

Produktnamn/
-typ

Produkttyp

Standarder

Kontakt

Produktnamn/produkttypProduktnamn/
produkttyp

Användningstemperatur

Monte-
ringsår

Passande fallskyddssystem

Symbol för godkända glidlås 
(BORNACK/Skylotec)

Stegen får endast användas med 
glidlås och kroppssele

Stegen får endast användas med 
glidlås och kroppssele

Stegen får endast användas med 
glidlås och kroppssele

Fallrisk! Stegar med en fallhöjd 
på över 3,0 m får inte användas utan 
fallskyddsanordning

Fallrisk! Stegar med en fallhöjd 
på över 3,0 m får inte användas utan 
fallskyddsanordning

Användningstemperatur 

Reparation

Kontroll

Monteringsår 

Tillverkning

Logga

Symbol för godkända selar: 

Nyttolast 
p.p.
Minimi-
avstånd

ÖVRIGT
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RAILSTOP RS S

3 m

BORNACK 
RS S / LMB 
only

BORNACK GmbH & Co.KG
Bustadt 39
74360 Ilsfeld/Germany

Märkning BORNACK-stege:

ÖVRIGT

LoggaProduktnamn 

Produkttyp

Beakta

CE-märkning

Passande 
klättringssystem

Satsserien-
nr Nyttolast

Minsta 
avstånd mellan 

två användare

Tillverka-
rens adress

Läs/beakta 
bruksanvisningen

Använd 
fångbälte

Tillverknings-
datum



SE

EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
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K O N T R O L L K O R T 
FÖR ÅRLIG ÖVERVAKNING 

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

År 1

År 2

År 3

År 4

År 5

År 6

År 7

År 8

Datum Underskrift
Nästa

Kontroll Orsak till kontroll

I samband med den årliga 
kontrollen ska kontrollistan 
fyllas i av expert som utbil-
d a t s  i  i n s p e k t i o n  a v 
produkten av tillverkaren.

Denna kontrollista ska inte 
ses som uttömmande vad 
gäller kontrollkriterierna och 
befriar inte experten från att 
självständigt fatta beslut om 
produktens helhetsskick.

Typ glidlås     RAILSTOP RS S06

Tillverkningsdatum: _____________________________ 

Satsserie-nr: ___________________________________

Köpdatum: ___________________________________ 

Datum för första användning: _____________________ 

Bortskaffande senast:  ___________________________ 



SE

Fylles i:

År
1

År
2

År
3

År
4

År
5

År
6

År
7

År
8

Felfri rem?

Inga kemiska föroreningar?

Felfria sömmar?

Inga deformationer på me-
talldelar?

Karbinhake finns och fungerar 
korrekt?

Fjädrar/nitar/axlar i ordentligt 
skick?

Inga korrosionsskador?

Snäppfunktion går lätt?

Funktionskontroll: glider med/
fastnar?

Inga mekaniska skador?

Etiketten läsbar?

Bruksanvisning tillgänglig?

Styrrullar fungerar/felfria?

OK

Spärrad

K O N T R O L L K O R T 
FÖR ÅRLIG ÖVERVAKNING 
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K O N T R O L L K O R T 
FÖR ÅRLIG ÖVERVAKNING 

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

År 1

År 2

År 3

År 4

År 5

År 6

År 7

År 8

Datum Underskrift
Nästa

Kontroll Orsak till kontroll

I samband med den årliga 
kontrollen ska kontrollistan 
fyllas i av expert som utbil-
d a t s  i  i n s p e k t i o n  a v 
produkten av tillverkaren.

Denna kontrollista ska inte 
ses som uttömmande vad 
gäller kontrollkriterierna och 
befriar inte experten från att 
självständigt fatta beslut om 
produktens helhetsskick.

Typ av skena/stege: _____________________________

Tillverkningsdatum: _____________________________ 

Satsserie-nr: ___________________________________

Köpdatum: ___________________________________ 

Datum för första användning: _____________________ 

Bortskaffande senast:  ___________________________ 



SE

År
1

År
2

År
3

År
4

År
5

År
6

År
7

År
8

År
9

År
10

Märkning och varningsanvisningar 
på plats?

Provklättring har genomförts?

Inga skador/böjningar på  
styrskena/trappsteg?

Felfria fästanordningar?

Fästbygel och upphängning visar 
inga tecken på materialåldring?

C-profilkoppling felfri, spalt  
max. 0-3,0 mm?

Inskjutssäkring i klättringsvägens 
början har monterats på vänster 
sida?

Fast klättringsspärr på klättrings-
vägens slut på plats och fungerar?

Klättringsspärr på klättringsvä-
gens början korrekt monterad och 
fungerar?

Ev. monterade spärrhakar korrekt 
avaktiverade och fungerar?

Avsats på ett avstånd av 6 m
felfri och fungerar?

Säkerhetsstegar och skenor är fria 
från smuts?

Förskruvningar är fullständiga/os-
kadda/sitter åt?

Inga främmande delar på stege/
fästelement?

Fylles i:

K O N T R O L L K O R T 
FÖR ÅRLIG ÖVERVAKNING 
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År
1

År
2

År
3

År
4

År
5

År
6

År
7

År
8

År
9

År
10

Endast originaldelar används?

Bruksanvisning tillgänglig?

OK

Spärrad

K O N T R O L L K O R T 
FÖR ÅRLIG ÖVERVAKNING 

 

Fylles i:



SE

Anmärkningar:
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Anmärkningar:

 



SE

Anmärkningar:

 



BORNACK GmbH & Co.KG
Bustadt 39
74360 Ilsfeld
Germany

Tfn  + 49 (0) 70 62 / 26 90 0-0
Fax  + 49 (0) 70 62 / 26 90 0-550
info@bornack.de
www.bornack.de

BORNACK Schweiz
Untere Brühlstr. 11
4800 Zofingen, AG
Switzerland

Tfn  + 41 (0) 62 / 886 30 40
info@bornack.ch
www.bornack.ch

FALLSTOP
Utrustning för säkring och  
räddning på hög och låg höjd 

SAFEPOINT
Fasta säkerhetssystem för  
arkitektur och industri

© BORNACK – Med reservation för tekniska ändringar
Kopiering av denna broschyr eller delar av den kräver skriftligt tillstånd: 
07/2018 GAL Nr. 000 164 anh


