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Nr Delar Produktnr

1 Glidskena 3 m 33800

2 Vagn för horisontell skena 33850

3 Vagnstopp, öppningsbart 33810

4 Vagnstopp, fast 33820

5 Skenfästsats för takbrygga 33890

6 Skarvsats för skena 33840

7 Insexskruv kullerskalle M10x20 RST 33934

8 Sexkantsmutter M10 RST 17374

9 Insexskruv M10x65 RST 33964

10 Flänsmutter M10 RST 33924

11 Flänsbult M8x20 Delta 17285

12 Flänsmutter M8 Delta 17201

13 Typskylt horisontellt system 33910

Takbrygga* 2,97 m  
  2,47 m 
  1,21 m

30030 
30020 
30010

*Kompatibla produkter

VAGN FÖR HORISONTELL SKENA  
33850
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MONTERING AV SKENFÄSTEN FÖR TAKBRYGGA

Lyft skenor till taket

B. Vrid skenan med fästen så att 
skenan hakas fast i kanten av 
takbryggan.

C. Fäst skenan i takbryggan. 
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A. Sätt fast fästena 5  i skenan:  
2 st./skena, 2–3 st./först och sista skenan 
i linje

• Max. avstånd mellan fästen i mitten av 
skenan 2 m.

• Max. avstånd till skarv 0,5 m
• I första och sista skenan i linje: max. 

avstånd från änden av skena 150 mm.

PLACERING AV SÄKERHETSSKENAN 
PÅ SADELTAK

Vinkeln får 
ej överstiga 

60°

HORISONTELL GLIDSKENA 

I TAKBRYGGA

A. 

B. 

C.  

UTFÖR EN IBRUKTAGNINGSBESIKTNING  
INNAN SYSTEMET TAS I BRUK. 

Orima®-vagn 33850 för horisontell skena får endast användas 
med en Orima®-säkerhetsskena som har monterats  

horisontellt på taket. 

Läs noggrant igenom anvisningen. Säkerhetsskenans placering ska väljas så 
att arbetsområdet finns på skenans sida av takbryggan och lägre än säker-
hetsskenan. Vinkeln får ej överstiga 60° till exempel nära takets kant. 

Se till att takbryggan har fästs enligt hållfasthetsklass 2 (CE-märke EN 516–2–B). 

MONTERING

• Montera takbryggan enligt monteringsanvisning.  
• Montera skenfästena 5  till takbrygga.
• Fäst alltid vagnstopp i ändarna av skenlinjerna för att vagnen för 

horisontell skena inte ska glida ut ur skenan. Med ett öppningsbart 
vagnstopp 3  kan vagnen tas loss från skenan, men inte med ett fast 
vagnstopp 4 . 

• Skarva säkerhetsskenan med en skarvbit 6 .

Fästa en typskylt 13  på en synlig plats vid den horisontala glidskena 
och  fylla information. 

DELARNA I SYSTEMET MED HORISONTELL GLIDSKENA

1

SYSTEM MED HORISONTELL GLIDSKENA

MONTERINGSANVISNING
EN 795:2012

GLIDSKENA 33800  
Längd 3 m

Monteringshål
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 90° 

Vinkeln får ej 
överstiga 60°

23.3.2017

Orimas® vagn för horisontell skena och säkerhetsskena används i anslutning 
till gångvägar på tak för att säkra underhållsarbeten på sluttande och hala 
ytor och förhindra fall. 

Använd inte säkerhetsskenan och vagnen för horisontell skena för förfl ytt-
ning och lyft av varor och utrustning, utan använd alltid särskilt därtill avsed-
da säkerhetssystem. 

Att använda systemet på något annat sätt än enligt tillverkarens anvisningar 
är strängt förbjudet.

INFÖR VARJE ANVÄNDNING

Användaren ska läsa bruksanvisningen innan systemet används och behärs-
ka användningen av fallskyddsutrustningen.

Inför varje användning ska användaren visuellt kontrollera följande:

Att säkerhetsselen och säkerhetslinan är oskadda och i gott skick och att
• Säkerhetsselen är en helsele enligt standarden EN 361.
• Som säkerhetslina ska man använda en lina som offi ciellt lämpar sig 

för ändamålet (EN 354) eller en kombination av lina och glidlås (EN 
353-2). 

• Helselen får inte var lös, utan den ska justeras för att passa 
användaren.

• Använd endast ytterligare kopplingsanordningar i enlighet med 
standarden EN 362.  

Vagnen för horisontell skena och säkerhetsskenan är hela och i gott 
skick.

• Säkerhetsskenan och dess uppbyggnaden (takbrygga, tak, 
takbelägging eller vägg) är hela, i gott skick och ordentligt åtdragna.

• Skruvarna för fästena för säkerhetsskenan och skarvbitarna är 
ordentligt åtdragna.

• Märkningarna på systemet med den horisontella glidskenan går att 
läsa (fi gurerna 4 och 5). 

Om du upptäcker brister eller är tveksam till systemets skick, ska du lämna 
en skriftlig anmälan till den som sköter underhållet. Varje upptäckt fel ska åt-
gärdas innan systemet används. 

Planera inför varje användning hur du ska rädda dig i händelse av en 
olycka. Räddningsmetoden måste kunna användas snabbt vid eventuella 
problem. 

Säkerhetslinan ska hela tiden vara vinkelrät (90°) mot säkerhetsskenan. Om 
samma säkerhetsskena har fl era vagnar med användare, ska avståndet mel-
lan vagnarna hela tiden vara minst 3 meter. (fi gur 3)

Om systemet har byggts så att man måste ta loss vagnen eller säkerhets-
linan från vagnen när man går över till nästa skena, ska användaren iakt-
ta särskild försiktighet. Flyttningen av vagnen ska om möjligt planeras så att 
användaren kan koppla fast sig i en annan fästpunkt för säkerhetslinan un-
der fl yttningen. 

SÄKERHETSSKENA OCH VAGN FÖR HORISONTELL SKENA

BRUKSANVISNING
EN 795:2012

Figur 2.

Figur 1.

Figur 3. 

När man går på gångbryggan och arbetar på ett sluttande tak ska man se 
till att vagnen för horisontell skena hela tiden fl yttas med (fi gurerna 1 och 2). 

Över 3 m

1 person
max. 120 kg

1 person
max. 120 kg

SE TILL ATT VAGNEN 
FLYTTAS MED DIG.

ARBETA PÅ VAGNENS SIDA AV 
TAKBRYGGAN OCH LÄGRE ÄN 

SÄKERHETSSKENAN

Användarens högsta vikt inkl. utrustning 120 kg

Lägsta användningstemperatur −25 °C

Antal användare/vagnen 1 person

Avstånd mellan användare Över 3 meter

BRUKSANVISNING

Koppla fast säkerhetslinan i glidvagnens hake. Endast en användare åt gå-
ngen får koppla fast sig i vagnen.

Om vagnen för horisontell skena inte sitter fast i säkerhetsskenan, lyft upp 
spaken i det öppningsbara vagnstoppet och låt vagnen glida i skenan. 
Stäng vagnstoppet genom att fälla ned spaken. 

Säkerhetslinan ska hela tiden vara sträckt. Linan får aldrig ha en län-
gd som kan leda till att man faller ner från takkanten. I samband med 
användningen ska man hålla ett öga på att linan inte skaver mot kanter el-
ler skadas på annat sätt. 

1 PERS/VAGN 
FÖR HORISONTELL 

SKENA

Arbetet ska ske på vagnens sida från takbryggan sett och lägre än säker-
hetsskenan (fi gur 2). 
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ORIMA-TUOTE OY
Kankaantie 6

FI-16300 ORIMATTILA
 +358 3 872 100

 Vagn för horisontell skena 33850  
ska alltid andvändas med horisontell skena. 
Använd helkrops säkerhetssele och säkerhetslina.
Max. 1 person (120 kg)/3 m.

MONTERING DATUM

EN 795: 2012 HORISONTEL 
GLIDSKENA SYSTEM

EN795:2012

33850 0117

23.3.2017

BESIKTNINGAR

Besiktningar får endast genomföras av en person som auktoriserats av till-
verkaren. Besiktningarna ska antecknas på besiktningskortet. Besiktningskor-
tet ska förvaras noggrant. 

Om man upptäcker förslitning eller defekter på vagnen för horisontell glid-
skena eller på säkerhetsskenan vid den periodiska besiktningen eller vid 
användning, eller är osäker på systemets säkerhet, ska man sluta använda 
systemet och kontakta tillverkaren eller en av tillverkaren auktoriserad repre-
sentant för reparation. 

Ibruktagningsbesiktning

Efter montering eller lagning ska vagnen och säkerhetsskenan genomgå en 
ibruktagningsbesiktning. Vid besiktningen konstateras att monteringen har 
skett enligt instruktionerna. 

Periodiska besiktningar

Systemet med säkerhetsskena ska besiktas årligen var 12:e månad och all-
tid omedelbart efter att användaren anmält en upptäckt brist eller defekt, in-
nan systemet används nästa gång. 

Besiktningarnas innehåll

Vid besiktningen går man igenom systemets funktion enligt följande: 

 Vagn för horisontell skena och dess funktion:
• vagnen har inga synliga mekaniska eller korrosionsrelaterade skador.
• Vagnens rörlighet testas längs hela skensystemet. 

 Säkerhetsskena och fästkonstruktioner
• Fästena för säkerhetsskenan samt takbryggan och takfästena sitter 

ordentligt fast och skruvarna är åtdragna. 
• Systemet har inga synliga mekaniska eller korrosionsrelaterade 

skador.
• Skruvarna för skarvbitarna för säkerhetsskenan är ordentligt åtdragna.
• De öppningsbara och fasta vagnstoppen i ändarna av 

säkerhetsskenan fungerar och är i gott skick.
• Märkningarna på säkerhetsskenans typskylt går att läsa (figur 5).

Om man vid besiktning upptäcker avvikelser eller specifikt slitage, ska man 
omedelbart ta systemet ur bruk och åtgärda bristerna.  

SERVICEANVISNING OCH FÖRVARING

Skydda systemets alla delar mot gnistor, skador som orsakas av verktyg 
samt kemikaliestänk. 

Det är strängt förbjudet att reparera vagnen eller säkerhetsskenan. Trasiga 
delar ska bytas ut. Man får inte göra ändringar på systemet eller ersätta de-
lar med andra än sådana delar som godkänts av systemets tillverkare. 

Vagn för horisontell skena

Vagnen har tillverkats av rostfritt stål och behåller sitt funktionsdugliga skick 
när den förvaras på sin plats i den horisontella glidskenan. Om vagnen för-
varas någon annanstans, ska besiktningskortet och bruksanvisningen förva-
ras på samma ställe. Vagnen har en förväntad livslängd på cirka 15 år.

Säkerhetsskena

Den pulverlackerade säkerhetsskenan behåller sitt funktionsdugliga skick 
och kräver inget särskilt underhåll. Orima-Tuote Oy:s pulverlackerade pro-
dukter har en förväntad livslängd på cirka 30 år. Livslängden beror på an-
vändningsgrad, skötsel och miljöfaktorer (föroreningar, havsklimat osv.). 

ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Användarens hälsotillstånd och arbetsförmåga kan påverka säkerheten vid 
systemets användning. Om du är osäker på ditt hälsotillstånd eller din arbet-
sförmåga, kontrollera med läkare att du kan vistas på er innan du använ-
der systemet.

SKYLTAR OCH MÄRKNINGAR

Vagn för horisontell skena 

Permanent märkning med följande uppgifter: 
• Produktnr och tillverkningsparti (t.ex. 33850 0117)
• Standard EN795:2012 
• den riktning man trär på  

vagnen ifrån 
• en märkning som  

uppmanar till att läsa  
bruksanvisningen .

Använd inte ett system som inte har besiktats eller är defekt. 
Genom regelbundna besiktningar säkerställer man användarens 
säkerhet. 

OM SYSTEMET HAR ANVÄNTS FÖR ATT FÖRHINDRA ETT FALL, ÄR 
VIDARE ANVÄNDNING FÖRBJUDEN. 
Kontakta tillverkaren eller en representant som auktoriserats av 
tillverkaren för att få systemet lagat.

GODKÄNNANDEN OCH KVALITETSKONTROLL

Vagnen för horisontell skena och säkerhetsskenan har testats i enlighet med 
standarden EN 795:2012. 

Den horisontella glidskenan är inte en produkt som kan CE-märkas. 

Denna produkt är tillverkad under regelverk 
upprättat av ett Bureau Veritas Certification 
godkänt kvalitetsledningssystem som 
överensstämmer med ISO 9001. 

Bureau Veritas Certification certifikatsnummer:  
FIHSK10155078A.

Figur 4. 

Figur 5. 

SÄKERHETSSKENA OCH VAGN FÖR HORISONTELL SKENA

SERVICEANVISNING
EN 795:2012

3

Typskylt

På en synlig plats vid den horisontella glidskenan fästes en typskylt med til-
lbörlig information:

• Montering: månad och år.

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification
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I takbrygga I vägg I falsat tak

BESIKTNINGAR Periodiska besiktningar var 12:e månad. En ibruktagningsbesiktning ska alltid genomföras efter att systemet har belagts med användningsförbud eller 
om delar har bytts ut. Besiktningen får endast genomföras av en person som auktoriserats av tillverkaren, enligt tillverkarens anvisningar. 

Produktnr Antal, st. Inköpsdatum Batchnummer

VAGN FÖR HORISONTELL SKENA 33850

GLIDSKENA 3,0 m 33800

VAGNSTOP, ÖPPEN 33810

VAGNSTOP, FAST 33820

PRODUKTINFORMATION

Tillverkare ORIMA-TUOTE OY 
Kankaantie 6, FI-16300 Orimattila 
www.orima.fi 
Tel. +358 3 872 100

Montör

Återförsäljare Kund/Monteringsobjekt

KONTAKTINFORMATION

MONTERINGSUPPGIFTER
Monteringsdatum Montörens underskrift

Ansvarig för systemets användning

MONTERINGSSÄTT

BESIKTNINGSKORT SYSTEM MED HORISONTELL GLIDSKENA
Besiktningskortet ska förvaras och besiktningarna ska antecknas enligt standarden EN 365:2004.

Ibruktagnings-
besiktning

Periodisk 
 besiktning

Besiktnings -
datum Besiktningsman Åtgärder

Nästa  
besiktning

23.3.2017


