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Vi vill att du skall bli nöjd med dina stolpskor, denna instruktion har skrivits för att hjälpa dig 

att säkert hantera och sköta dessa. Vi vill att du läser denna instruktion ordentligt innan 

stolpskorna tas i bruk så att du är medveten om de säkerhetsåtgärder du behöver vidta när 

skorna används.   

 

ALLMÄNT  

Under konstruktion och tillverkning av utrustningen, har stor omsorg lagts för att undvika 

risker ur hälso- och säkerhetssynpunkt.   

 

Vid kabel- och linjearbeten förekommer riskmoment och för att undanröja dessa är det viktigt 

att:   

• instruktioner studeras och följs   

• personalen fortlöpande utbildas i skötsel och säkerhet   

• ändamålsenlig utrustning och verktyg finns tillgängliga   

• ägaren och arbetsledningen ansvarar för att effektiva säkerhetsprogram och 

föreskrifter utarbetas och följs av all personal.   

 

Våra instruktioner innehåller viktig information som alla användare skall känna till och förstå 

innan de använder utrustningen. För din och andras säkerhet skall du ägna speciell 

uppmärksamhet åt de punkter/sektioner som har följande rubriker.   

 

 

VARNING!!!  Viktig information som varnar Dig för risk för allvarliga personskador eller 

livsfara om instruktionen inte följs.   

 

VARSAMHET!  Viktig information som beskriver hur man skall förhindra skada på 

utrustning eller hur man skall undvika en situation som kan orsaka personskada.   

 

ANMÄRKNING. Rådgivande information angående användning och skötsel av utrustning. 
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Generella säkerhetsregler 

 
Säkerhet för personalen 

1. Läs och sätt dig in i samtliga varningar, försiktighetsåtgärder och instruktioner i bruks- 

och skötselanvisningen, samt läs och lär dig betydelsen av alla skyltar som finns på 

och kring utrustningen. Om tveksamhet råder se till att få svar på alla frågor innan 

arbetet påbörjas.  

2. Arbeta inte med maskiner eller utrustning om du är under påverkan av alkohol, starka 

mediciner, lugnande medel eller andra droger som kan göra dig mindre alert eller 

påverka ditt omdöme.  

3. Vidtag säkerhetsåtgärder så att inte hår eller löst sittande klädespersedlar kan fastna i 

rörliga delar eller reglerdon.  

4. Använd om möjligt alltid skyddshandskar som skydd för händer och fingrar mot skär- 

och skavsår, brännskador och lösningsmedel.  

5. Använd alltid skyddsglasögon så snart det finns risk för flygande partiklar, flisor, 

damm eller andra objekt som kan skada ögonen och då säkerhetsföreskrifter kräver 

detta. Var rädd om dina ögon!  

6. Använd alltid skyddshjälm och skyddsskor vid arbete som kräver detta.  

7. Använd alltid hörselskydd i arbetsområde med hög bullernivå. 

 

Säkerhet på arbetsplatsen  

1. Håll arbetsområdet rent och fritt från materialsamlingar.  

2. Tillåt inte obehörig personal att vistas i eller kring arbetsområdet. Ha alltid full 

kontroll över vem som vistas där.  

3. Ytor som berörs med händer eller fötter skall hållas rena, torra och fria från olja och 

fett.  

4. Förvara delar och verktyg på härför avsedd plats när dessa inte används.  

5. Stå inte under eller tillåt inte någon annan att stå under utrustning som är upplyft eller 

upphängd.  

6. Ta reda på vilka viktbegränsningar hos linor och lyftdon och det fria rörelseutrymme 

som krävs för dessa.   

 

 

Tekniska data 
 

Stolpdiameter: 120-200mm  

Vikt:  4,4 kg/par  

Material:  Fiberkomposit  

Remmar:  Polyesterband  

Taggar:  Stål  

Max. last:  1080 N (110 kp) 
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Handhavande 
 

Rengöring  

Före tillsyn och kontroll skall stolpskorna rengöras. Använd främst vatten. I undantagsfall 

använd lösningsmedel, av typ alifatisk lacknafta (Ex T-Gul eller våtduk A 952 2421), som 

inte påverkar materialet. 

 

Daglig tillsyn  

Den som använder stolpskor skall utföra daglig tillsyn. Tillsynen skall minst omfatta 

rengöring från beläggning på fotplatta och griparmar samt okulär granskning beträffande 

deformation, sprickor, nedslitna taggar och remmarnas tillstånd. 

 

Kontroll  

Stolpskor skall kontrolleras minst en gång varje kalenderår av en av arbetsgivaren utsedd 

person, som är väl förtrogen med stolpskors användning och skötsel. Sko som utsats för 

onormal påkänning, t.ex. blivit överkörd eller fallit till marken från stolpe, skall genomgå en 

extra kontroll innan användning. Före kontrollen skall skorna rengöras noggrant.  

 

Renovering  

Textilbandet kan bytas ut av användaren och finns tillgänglig som reservdel. Taggarna kan 

bytas men bytet måste utföras av fackman, vi rekommenderar att skorna returneras till Sahlins 

för byte av taggar. 

 

Kassering  

De delar av stolpskon som har sprickor, är deformerade, kraftigt slitna eller korroderade skall 

kasseras. Kassation skall även ske när stolpskon brukats i 10 år, Stolpskor som kasserats skall 

göras obrukbara genom att griparmarna kapas.   

 

Användning  

1. Hantera stolpskorna försiktigt, särskilt i kyla.  

2. Förvara stolpskorna skyddade mot väder och vind, helst inomhus, när de inte används.  

3. Kontrollera före användning att stolpskon är riktigt avpassad för avsedd stolpdiameter.  

4. Före användning i stolpe skall stolpskornas tillförlitlighet och gripförmåga provas med 

en lätt gungning vid första steget. 

 

VARSAMHET:  Använd endast stolpskorna för avsett ändamål dvs gång i trästolpe.   

 

VARNING:  Kontrollera före användning att alla skruvar och muttrar är ordentligt 

åtdragna.   

 

VARNING:  Använd alltid skyddshjälm samt fallskyddssele med säkerhetslina vid gång i 

stolpe.   
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Instruktion för daglig tillsyn 
 

Rengör stolpskorna ordentligt innan tillsyn. 

 

Okulär spricksökning  

Mindre längsgående sprickor i griparmen påverkar inte stolpskons hållfasthet, eller säkerheten 

vid användning.  

Om spricka uppstått, kan skon kännas lite mjukare vid gång i stolpe. Upplevs skon som mjuk 

och sviktande skall den bytas.  

Längsgående sprickors sammanlagda längd får ej överstiga 100mm. Griparmen kan vid behov 

avslipas med fint sandpapper. 

 

 

Spricksökning på stommen skall därefter utföras.  

Speciellt på de markerade områdena.  

Sprickor vid de övre infästningen av långa 

griparmen eller i den korta griparmen, får ej 

förekomma.  

Sprickor eller slagskador i stommens övriga 

delar, som ej bedöms påverka säkerheten, t ex i 

sulan eller i stommens undersida, får förekomma.  

Öppna och genomgående sprickor, får ej vara 

längre än 10mm. 

 

Avsyning av taggar  

Kontrollera att taggarna sitter fast och inte är 

onormalt slitna.  

Är taggarna utslitna och ej ger tillfredsställande 

grepp i stolpe, skall skorna bytas. 

 

Remmar och deras infästning  

Kontrollera att remmen ej är skadad eller sliten.  

Kontrollera att spännet fungerar, och att 

låsbommen är lätt rörlig.  

Kontrollera att skruv och mutter är åtdragna.  

Vid behov skall remmen bytas. Observera att skruv och mutter är speciellt avpassade. 

 

 

VARNING:  

Om bristfällighet hos stolpskorna iaktas vid kontroll eller daglig tillsyn, skall de omedelbart 

tas ur bruk och arbetsledningen underrättas härom.   

 

VARNING:  

Slitna taggar skall bytas och EJ vässas då dess härdning då kan gå förlorad. 
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