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Nr Namn Produktnr

1 Båge till vertikal säkerhetsskena 2,6 m 33870

2 Vagn för vertikal skena, rostfritt stål 33880

3 Glidskensfäste för stegpinnar Ø 19-30 mm, rostfritt stål 33860

4 Sexkantshålskruv kullerskalle M10x20, rostfritt stål 33934

5 Sexkantsmutter M10, rostfritt stål 17374

6 Sexkantshålskruv kullerskalle M10x40, rostfritt stål 33944

7 Flänsmutter M10 RST, rostfritt stål 33924

8 Skarvsats för skena 33840

Glidskena 3,0 m 33800

9 Typskylt vertikalt system 33900

Klättringsskydd för stege med säkerhetsskena* 20340
* Kompatibla produkter
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OBS! Allt bultmaterial M8 8.8 (ISO898)

SYSTEM MED VERTIKAL GLIDSKENA

MONTERINGSANVISNING
EN 353-1:2014

DELARNA I SYSTEMET MED VERTIKAL GLIDSKENA

Läs noggrant igenom monteringsanvisningen. Se till att stegen sitter fast i 
väggkonstruktionen. 

Belastning som överförs till konstruktion i händelse av ett fall, beror på ste-
gens geometri, struktur och komponenter av stegar. När använding vertikal 
glidskena rekommenderas det att montera avstånd mellan stegens väggfäs-
te mindre än normal 3 m avstånd. 

MONTERING

Den vertikala glidskenan monteras i mitten av stegen med glidskenfästen för 
stegpinnar. Den vertikala glidskenan får inte monteras bakåtlutande. 

Max. avstånd mellan glidskensfästena är 1,5 m.  Fäst varje skena i stegen 
med glidskenfästen för stegpinnar i båda ändarna och dessutom i mitten, 
om avståndet är längre än 1,5 m. 

• Fäst avslutningsbygeln med glidskensfästen i den översta stegpinnen, 
ovanför skarvbiten och mitt emellan dessa. 

• Fortsätt nedåt i linje med den vertikala glidskenan en skena åt 
gången med hjälp av skarvbitar. 

• Det behövs alltid ett glidskensfäste på båda sidorna av en skarvbit.
• Korta vid behov av den nedersta glidskenan till min. 1,9 meters 

avstånd från marken. 
• Fästa en typskylt på en synlig plats vid den vertikala glidskena och  

fylla information. 

VAGN FÖR VERTIKAL SKENA 
33800

SKARVNING OCH 
GLIDSKENSFÄSTEN FÖR 

STEGPINNAR

SKENANS MÅTT

VERTIKAL 
GLIDSKENA

UTFÖR EN IBRUKTAGNINGSBESIKTNING  
INNAN SYSTEMET TAS I BRUK.

Orima®-vagn för vertikal skena får endast användas 
tillsammans med Orima®-säkerhetsskenan då skenan är 

monterad i stegen.
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Monteringshål

Låsningspunkt

Glidskena längd 3,0 m
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A A

Användarens högsta vikt inkl. utrustning 160 kg

Användarens lägsta vikt inkl. utrustning 40 kg

Lägsta användningstemperatur –25°C

Antal användare/vagn 1 person

Avstånd mellan användare minst 6 m
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BRUKSANVISNING

Koppla fast vagnens låsbara karbinhake i fästpunkten på framsidan av sä-
kerhetsselen (märkt med A på selen).  Om säkerhetsselen släpper efter när 
du klättrar upp eller ner, ska den omedelbart spännas åt så att den passar. 

Den vertikala glidskenan och vagnen för vertikal skena har konstruerats och 
testats som ett fallförhindrade system för att användas till att trygga klättring 
uppför och nedför en stege. Annan användning är strängt förbjuden. 

Använd alltid separata säkerhetssystem för stationärt arbete samt lyft och fl ytt-
ning av varor och utrustning. 

Att använda systemet på något annat sätt än enligt tillverkarens anvisning-
ar 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:

Den vertikala glidskenan och vagnen för vertikal skena är hela och i 
gott skick.

• Den vertikala glidskenan och stegens konstruktioner är hela och i gott 
skick. 

• Skruvarna för fästena för den vertikala glidskenan och skarvbitarna 
är ordentligt åtdragna.

• Att fjädern i vagnen för vertikal skena sitter på plats och fungerar. 
Kontrollera fjäderns skick genom att koppla vagnen på skenan och 
släppa taget på vagnen. Om fjädern är i gott skick, låser sig vagnen 
automatiskt vid en låsningspunkt. 

• Vagnen för vertikal skena har inte ändrat form. Att märkningarna på 
den vertikala glidskenans skylt och på vagnen går att läsa (fi gurerna 
3 och 4). 

Att säkerhetsselen är oskadd och i gott skick.
• Säkerhetsselen är en helsele enligt standarden EN 361.
• Fäst länken i säkerhetsselen direkt i vagnens kopplingsanordning 

(fi gur 1). Kontrollera att det skruvbara låset håller. Vagnen för 
vertikal skena är försedd med en karbinhake som uppfyller kraven i 
standarden EN 362.  

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

Om du upptäcker brister eller är tveksam om 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. 

SYSTEM MED VERTIKAL GLIDSKENA

BRUKSANVISNING
EN 353-1:2014

TRÄ VAGNEN I SKENAN 
MED PILEN UPPÅT.

KOPPLA FAST KARBINHAKEN 
DIREKT I SELEN.

Figur 1.

Figur 2.

STÄNG HAKEN 
GENOM ATT SKRUVA ÅT 

LÅSET HÅRT. 

Ta inte ut en fuktig vagn för vertikal skena i hård kyla. 

Observera att vagnen glider fritt ut från ändarna av den vertikala glidskenan. 
Iaktta särskild försiktighet när du kopplar dig loss och fast. 

Om systemet har byggts så att man måste ta loss vagnen för vertikal skena 
när man går över till nästa skena, ska användaren iaktta särskild försiktighet. 
Flyttningen ska om möjligt planeras så att användaren kan koppla fast sig i 
en annan fästpunkt under fl yttningen. 

Endast en användare åt gången får koppla fast sig i vagnen. Vagnen följer 
automatiskt med användaren. I händelse av fall låser sig vagnen i en låsnin-
gspunkt som fi nns i botten av säkerhetsskenan. Säkerhetsskenan har låsnin-
gspunkter med 10 cm:s mellanrum.



39.3.2017www.orima.fi © Copyright Orima-Tuote Oy. Olovlig användning och kopiering förbjuden.
Kankaantie 6, FI-16300 Orimattila 

UP33880 0117

kgEN 353-1:2014

 LOAD
40-160

0403
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BESIKTNINGAR

Besiktningar får endast genomföras av en person som auktoriserats av tillver-
karen. Besiktningarna ska antecknas på besiktningskortet. 

Om man vid besiktning upptäcker avvikelser eller specifikt slitage eller att 
fjäderkraften i vagnen för vertikal glidskena är försvagad, ska man omedel-
bart ta systemet ur bruk och åtgärda bristerna. 

Ibruktagningsbesiktning

Efter montering eller lagning ska vagnen och den vertikala glidskenan ge-
nomgå en ibruktagningsbesiktning. Vid besiktningen konstateras att monte-
ringen har skett enligt instruktionerna. 

Periodiska besiktningar

Den vertikala glidskenan ska besiktas årligen var 12:e månad och alltid ome-
delbart efter att användaren anmält en upptäckt brist eller defekt, innan sys-
temet används nästa gång. 

Besiktningen av vagnen för vertikal glidskena genomförs i samband med den 
årliga kontrollen av personlig utrustning (säkerhetsselar och -linor). 
   Vagn för vertikal skena och dess funktion:

• Fjädern är i gott skick, den ska vara på plats, hel och fjädrande. 
• Man kopplar fast vagnen på den vertikala glidskenan och släpper 

vagnen. Om fjädern är i gott skick, låser sig vagnen automatiskt vid 
en låsningspunkt.

• Vagnen för vertikal skena har inte ändrat form. 
• Hjulen på vagnen sitter ordentligt på axlarna och vagnen glider lätt 

i skenan.
• Märkningarna på den vertikala glidskenan går att läsa (figur 3). 

   Den vertikala glidskenan och stegkonstruktioner:
• Stegens konstruktioner och fästen är i gott skick. 
• Glidskenan har inga synliga mekaniska eller korrosionsrelaterade 

skador
• Skruvarna på glidskensfästen för stegpinnar och skarvbitar är 

åtdragna.
• Märkningarna på den vertikala glidskenans instruktionsskylt går att 

läsa och är aktuella (figur 4). Beställ en ny skylt vid behov.

Dessutom ska en provklättring genomföras. 

SERVICEANVISNING OCH FÖRVARING

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

Det är strängt förbjudet att reparera vagnen eller den vertikala glidskenan. Tra-
siga delar ska bytas ut. Man får inte göra ändringar på systemet eller ersät-
ta delar med andra än sådana delar som godkänts av systemets tillverkare. 

Vagn för vertikal skena

Vagnen för vertikal skena har tillverkats av rostfritt stål och är i stort sett under-
hållsfri. Torka av den fuktiga vagnen efter användning och rengör den om 
den har blivit smutsig. Vid behov kan man använda rengöringsmedel som 
lämpar sig för rostfritt stål. Vagnen har en förväntad livslängd på cirka 15 år.  

Förvara vagnen i ett låst och torrt utrymme. Bruksanvisningen och besiktnings-
kortet ska förvaras på samma ställe. Typskylten på den vertikala glidskenan 
visar var vagnen förvaras. 

Säkerhetsskena

Den pulverlackerade säkerhetsskenan behåller sitt funktionsdugliga skick och 
kräver inget särskilt underhåll. Orima-Tuote Oy:s pulverlackerade produkter 
har en förväntad livslängd på cirka 30 år. Livslängden beror på använd-
ningsgrad, skötsel och miljöfaktorer (föroreningar, havsklimat osv.). På korro-
sion riska områden (till exempel nära simbassäng eller havsklimat) måste man 
göra speciella övervakningsmätningar. 

ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Användarens hälsotillstånd och arbetsförmåga kan påverka säkerheten vid 
systemets användning. Om du är osäker på ditt hälsotillstånd eller din ar-
betsförmåga, kontrollera med läkare att du kan vistas på höjder innan du 
använder systemet.

SKYLTAR OCH MÄRKNINGAR

Vagn för vertikal skena 

Permanent märkning med följande uppgifter: 
• Produktnr och tillverkningsparti (t.ex. 33880 0117)
• Standard och CE anmält organ nr 0403 
• Belastningsgränser LOAD 40–160 kg
• den riktning man trär på  

vagnen ifrån 
• en märkning som  

uppmanar till att läsa  
bruksanvisningen .

Typskylt

På en synlig plats vid den vertikala glidskenan fästes en typskylt med tillbör-
lig information:

• Kontaktinformation av vagnens förvaringsutrymme: Adress och 
telefonnummer

• Montering: månad och år

Figur 4.
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Använd inte ett system som inte har besiktats eller är defekt. Genom 
regelbundna besiktningar säkerställer man användarens säkerhet. 

OM MAN HAR FALLIT OCH FÖRLITAT SIG PÅ SYSTEMET, FÅR 
DET INTE ANVÄNDAS FÖRRÄN DET HAR BESIKTIGATS OCH VID 

BEHOV LAGATS.
Kontakta tillverkaren eller en representant som auktoriserats av 

tillverkaren för att få systemet lagat. 

ORIMA-TUOTE OY
Kankaantie 6

FI-16300 ORIMATTILA
 +358 3 872 100

 Vagn för vertikal skena 33880 och helkrops säkerhetssele ska alltid andvändas 
när klättring på stegar  Kontrollera vagnens funktion innan klättring.  Max. 1 person/6 m.

LAGER: MONTERING:

  0403
EN 353-1: 2014

 VERTIKAL 
GLIDSKENA SYSTEM

TEL:

GODKÄNNANDEN OCH KVALITETSKONTROLL

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification

Systemet med vertikal glidskena och vagnen för vertikal  
skena har testats enligt standarden EN 353-1:2014.

Institutet för arbetshygien, Topeliusgatan 41 a A, FI-00250 
Helsinfors, Finland, anmält organ nr 0403  
för personlig skyddsutrustning, har typkontrollerat denna 
utrustning enligt SRb 1406/93 och dess förändringar.

Arbetshälsoinstitutet övervakar produktionens enhetlighet.

Denna produkt är tillverkad under regelverk upp-
rättat av ett Bureau Veritas Certification godkänt 
kvalitetsledningssystem som överensstämmer med 
ISO 9001. Bureau Veritas Certification certifikats-
nummer: FIHSK10155078A.

Figur 3.
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Produktnr Antal, st. Inköpsdatum Batchnummer

VAGN FÖR VERTIKAL SKENA 33880

GLIDSKENA 33800

BÅGE TILL VERTIKAL SÄKERHETSSKENA 33870

ORIMA-TUOTE OY
Kankaantie 6

16300 Orimattila
Finland

17
EN 353-1:2014

BESIKTNINGSKORT SYSTEM MED VERTIKAL GLIDSKENA

Ibruktagnings-
besiktning

Periodisk 
 besiktning Besiktnings datum Besiktningsman Åtgärder

Nästa  
besiktning

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. 

Besiktningskortet ska förvaras tillsammans med vagnen för vertikal skena.  
Besiktningarna ska antecknas enligt standarden EN 365:2004.

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


