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RAILSTOP RS S
Fallsikringssystem med medløpende
fangapparat RAILSTOP RS S05

KORT BESKRIVELSE

FORSKRIFTSMESSIG BRUK

Fangapparatet RS S05 brukes sammen med et 
fangbelte iht .  DI N EN 361 med sentral  
fallsikringsmalje i magehøyde, også betegnet 
som ventral festemalje, og med fangmalje i 
brysthøyde, utelukkende for sikring av en  
person under opp- eller nedstigning på en  
fallsikringsstige.

Bruken forutsetter tilsvarende kunnskaper i  
omgang med personlig verneutstyr mot styrt, 
og  risikoer for gjøremål i styrtfarlige områder.

Fangapparat RS S05 får kun brukes i kombinasjon 
med testet skinneføring.
Dette PVU får kun brukes vertikalt. Hellings-
vinkelen til fallstigen får være på maksimalt  
mellom 75° og 103,5° 

• Maks. brukervekt, inkl. bekledning ogutstyr 
150,0 kg

• Min. brukervekt, inkl. bekledning og utstyr 
50,0 kg

• Brukstemperatur +80 °C til -30 °C

En hver annen bruk g jelder som ikke- 
forskriftsmessig. Firmaet BORNACK tar ikke 
ansvar for skader som resultat av dette.  
Brukeren alene tar ansvar for dette.

PASSENDE STIGESYSTEM KOMPONENTER RS S

• Stigetyper:
 - LMB Tr280, LMB Tr273,3
 - LMB Tr280 CC, LMB Tr273,3 CC

• Skinnetyper:
 - LMB fangskinne, C-profil
 - LMB fangskinne, C-profil CC

• Skinnefastgjøringer i avstand på 1,1 m eller  
stigefastgjøringer i avstand på 1,7 m

• Sluttsperrer for skinner, faste eller løselige, 
både oppe og nede

• Støtforbinder skinner
• Uttaksklaff Fangapparat BORNACK RS S05
• Hvilepodest (klaffbart) til stigen
• Takutstigning med forsterkelsesbjelke

Ytterligere informasjoner finner du i produkt-
informasjonene til de oppførte tilbehørsdelene.

Monteringen av de forskjellige stigetypene  
finnes i en separat monteringsveiledning.

Opplysninger om stigemarkering finner du på 
side 16/17.

Med forbehold om tekniske endringer
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UTSTYR FANGAPPARAT

• Ergonomisk hus av aluminium.
• Separate sperrehaker mot fall og mot
• velting:

 - Sperrehake A „stigning“ med kardangledd 
og, alt etter utførelse, med sikkerhetskroker 
av stål eller sikkerhetskroker av aluminium 
med Twistlock-Plus lås og svivel.

 - Sperrehake B „horisontaltrekk“ med tekstil 
forbindelsessløyfe og sikkerhetskroker med 
Twistlock-lås av aluminium.

• Lager, ruller og ledd behøver ikke vedlikehold.

TILBEHØR

• Fangbelte iht .  EN 361 utstyr t  med to  
fallsikringsmaljer fremme (sternale malje i 
brystbeinhøyde, ventral malje i magebelte)  
f.eks.  FS4T.  Fangbelter  med elastiske  
beltebånd er ikke kompatible.

KORT BESKRIVELSE
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Kardangledd
Sporrull

Ergonomisk form

Sperrehake B
„horisontaltrekk“

Stor løperull
med kulelager

Sikringsstift mot feil 
innføring i skinnen

Etikettveske /
markeringFestepunkt B 

for brystmalje med 
forbindelsesbånd 
og karabinkrok

Festepunkt A
for ventral festemalje (multifunksjons- /
fallsikringsmalje på magebelte) 
selvsikrende sikkerhetskrok

Sperrehake A
„stigning“

Markering

RS S05 ART.NR.: 361 065

Grunnlegeme

OBEN
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Kardangledd

Etikettveske /
markering

Festepunkt A
for ventral festemalje (multifunksjons- /
fallsikringsmalje på magebelte) 
selvsikrende sikkerhetskrok

Markering

Sporrull

Ergonomisk form

Stor løperull
med kulelager

Sikringsstift mot feil 
innføring i skinnen

Festepunkt B 
for brystmalje med 
forbindelsesbånd og karabinkrok

RS S05 SVIVEL ART.NR.: 361 075

Sperrehake B
„horisontaltrekk“

Sperrehake A
„stigning“

Grunnlegeme

OBEN
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STIGE INNSKYVNINGSSIKRING / STIGNINGSSPERRE

SPERREHAKE

UTTAKSKLAFF

UTTAKSKLAFF

Låsebolter

Låsebolter

Låsebolter

Innskyvningssikring

Stigbrett

C-profilskinne

Stigbrett

Stigbrett

Stigningsslutt

Sitgningsbegynnelse

Sperrehake

Uttaksklaff

Uttaksklaff
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  Kontroll må absolutt  
gjennomføres før hver bruk! 

• Dersom det påvises de minste mangler under 
kontrollen av PVU, så får ikke dette PVU  
brukes lenger. Ved skader eller funksjonsfeil 
skal apparatet tas ut av bruk og sendes tilbake 
til produsent eller avtaleverksted for kontroll. 
Feilaktig PVU får kun kontrolleres og repareres 
av et avtaleverksted til firmaet BORNACK.

 

VISUELL KONTROLL

• Karabinkrok, ledd, nagler, grunnlegeme, 
sperrehaker, forbindelsesbånd påviser ingen 
åpenbare skader og er ikke bøyde.

• Karabinlås og dennes sikringer er funksjons-
dyktige.

• Skinne, stigefastgjøringer og fanginnret- 
ninger kontrolleres for kompletthet.

• Skinneskjøt er faste og distanse mellom  
skinnene maks. 3,0 mm

• Siste ekspertinspeksjon er ikke eldre enn 1 år.
• Markering er leselig.
• Skinner, stigefastgjøringer, inn-utstigningssi-

kringer, henteklaffer, fangapparater kontrolle-
res for kompletthet og skader.

• Sluttsikring på sitgningsbegynnelse og -slutt 
finnes.

FUNKSJONSKONTROLL

• Fangapparatet løper fritt nedover ved horison-
taltrekk i malje A og låser nedover ved trekk.

• Fjærfunksjon ved sperrehake og karabinkrok.
• Virker karabinlås og dennes sikring?

HENVISNINGER FØR BRUK
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OBS LIVSFARE:
Bruk kun egnede fangbelter! Fangbeltet  
stilles inn tett mot kroppen iht. personlige  
dimensjoner.

SETTE PÅ OG LUKKE FANGAPPARAT

A Fangapparat føres inn i skinnende eller på  
uttaksstedet i skinneprofilen. Låsebolter til 
stigesperre trekkes ut bakover og holdes

Fangapparat, med stiften pekende mot høyre 
føres inn i C-profil og forbi låsebolten.  
Innskyvningssikringen forhindrer en feil  
innsetting.

B Sperrehaken må svinge automatisk tilbake  
etter gjennomkjøring med fangapparatet i  
låseposisjon.

C Låsebolten trekkes bakover og uttaksklaffen 
svinges med klokken til den stopper. Fang- 
apparatet settes inn med sikringsstiften  
p e ke n d e  m o t  h ø y re .  D e n  i nt e g re r t e  
innskyvningssikringen forhindrer en feil  
innsetting. Lukk uttaksklaffen igjen! Sving  
tilbake til gjennomgangsposisjon og la  
låsebolten låses fast i låseboringen.

D Se til at henvisningspilen peker oppover. Når  
fangapparatet slippes låser apparatet på  
skinnen automatisk. Funksjonskontroll ved å  
kjøre fangapparatet opp og ned på skinnen for 
hånd. Ved rykkvis bevegelse nedover eller  
slipping må apparatet sperres!

RS S UNDER BRUK
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RS S UNDER BRUK

E Festepunkt A til fangapparatet henges inn i den 
ventrale festemaljen (fallsikring- / multifunks-
jonsmalje på magebeltet.

F Innhenging til fangapparatet henges inn i 
sentral  festemalje i brysthøyde (festepunkt 
B).

OBS LIVSFARE:
Karabinkroken til fangapparatet må henges  
direkte inn i sentral fallsikringsmalje til fang-
beltet ved vertikal skinneføring, og må aldri  
forlenges!!!
Bruk kun skinneføringer som er riktig monterte. 
Vær spesielt OBS på skinneskjøt-forbbindelser 
og stigefastgjøringer under stigning!

KOMBINERE

G Ved kombinasjon av dette produktet med 
andre komponenter er det fare for gjensidig 
påvirkning av brukssikkerheten, derfor skal 
bruk eller kombinasjon prinsipielt kun gjøres 
i forbindelse med CE-merkede og kompatible 
komponenter til personlig verneutstyr mot 
styrt (PVU) og redningsapparater.

E

F

A

B

G
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RS S UNDER BRUK

BRUK AV FANGAPPARATET

OBS:
Før bruk må en sørge for tilstrekkelig plass  
under brukeren, slik at det hindres fall på en  
utragende hindring eller bakken.

OBS:
Ved begynnelsen av oppstigning i bakkenærhet 
(ca. 1,5 m) kan det under ugunstige forhold 
komme til bakkekontakt med beina ved  
oppfanging av styrt.

Unger stigning legges det lett inn i fang- 
apparatet (horisontalt trekk = ryggstøtte) og på 
denne måten holdes det låst.

• Jevn opp- eller nedstigning og fangapparatet 
løper med.

• Brystforbindelse forblir ubelastet! Over- 
kroppen holdes i loddrett posisjon. Dersom 
overkroppen velter i normal posisjon (pga. 
styrt, bevisstløshet osv.) blokkerer sperrehake 
B øyeblikkelig i tillegg!

• Gjennom manuell oppskyvning og blokkering 
av fangapparatet, og gjennom å innta en  
sitte- / hengeposisjon i fangbeltet, kan  
brukeren raskt og sikkert oppnå en ergo- 
nomisk hvileposisjon. Brukes ikke for arbeids- 
plassplassering!

OBS:
Fangapparatet må være blokkert før man  
henger / setter seg i beltet!

OBS:
Ved bruk av fangapparatet må man se til at 
funksjonen t i l  sperrehakene og deres  
komponenter ikke forhindres. Hvis ikke kan 
sperrefunksjonen settes ut av drift.

• Det låste fangapparatet lar seg løsne lett ved 
å løfte karabinkroken.

• Ved arbeid i stigningsveien må det alltid  
brukes et stoppetau iht. EN 358 (f.eks.  
MANUSTOP) i tillegg eller det må sikres med 
et falldempningstau iht. EN 354 / 355 (f.eks.
BFD 1,5 m). Skråbelastning på siden på  
fangapparatet er ikke tillatt.

Brukssituasjon i stigningsbeskyttelse
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RS S UNDER BRUK

OBS:
Skal flere personer bruke stigen samtidi må man 
overholde en minsteavstand på
3,0 m. I tillegg må fareanalysen til operatør / 
bedrift med hensyn til brukerantall observeres.

• Fangapparatet løsnes først når det ikke  
eksisterer noen styrtfare lenger. Ev. brukes 
mellomsikring med forbindelsesmiddel.

TA AV FANGAPPARAT

H Med fangapparatet kjøres det tett mot  
sperrehaken, men det skal ikke stoppes mot 
sperrebolten. Ev. føres fangapparatet litt  
tilbake igjen.
 Bøyle-sperrehaken trykkes tilbake og holdes. 
Sperrebolten i C-profil er satt tilbake og frigir 
C-profilen.
 Fangapparatet skyves i retning C-profilens 
ende og tas ut.
 Slipp bøylen, sperrehaken må automatisk 
svinge tilbake i sperreposisjon.

TAKUTSTIGNING MED FORSTERKELSESBJELKE

I Fangapparatet kjøres til kort under stige-
sperren. Mellomsikringen henges inn i et 
festepunkt iht. EN 795 med hjelp av forbin-
delsesmiddel eller direkte inn i styrtsikringen 
til takanlegget. Nå åpnes stigesperren og  
fangapparatet tas ut av skinnen til stigen. 
Nedstigning over takutstigning i omvendt 
rekkefølge.
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SIKKERHETSBESTEMMELSER

Det er livsfare ved ignorering av  
sikkerhetshenvisningene!
• PVU må ikke brukes lenger ved feil / mangler, 

også ved små feil/mangler.
• Skadet, styrtbelastet, tvilsomt PVU eller  

sikkerhetsapparater tas øyeblikkelig ut av 
bruk. Kontroll kun av en ekspert og / eller et 
avtaleverksted som er skriftelig autorisert av  
BORNACK. Dette skal  dokumenteres i  
testkortet. Videre bruk kun tillatt etter skriftlig  
frigivelse av ekspert.

• Egne endringer eller reparasjoner er ikke  
tillatte.

• Horisontal  strekning (fangapparat t i l  
festepunkt A eller B) får ikke forlenges eller 
forkortes.
 - h o r i s o nt a l  s t re k n i n g  A  ve d  RS  S 0 5  
= 155,0 mm

 - horisontal strekning B ved RS S05 Swivel 
= 190,0 mm

• Taubeskyttelsen er en del av det personlige 
verneutstyret mot styrt og skal kun være  
tilordnet en person.

• PVU får kun brukes av utdannede personer 
som er kjent med materien og som er under-
viste om de mulige farene under bruk, og har 
en sikker omgang.

• I henhold til forskriftene for forhindring av 
ulykker (UVV) er en teoretisk opplæring og en 
praktisk trening nødvendig for brukere av PVU 
mot styrt (kategori III). Bruk opplærings- og 
utdanningskompetansen til  BORNACK  
treningssentre til dette: hotline@bornack.de.

• Tilbehør fra andre produsenter får kun brukes 
med godkjenning av BORNACK og får ikke  
påvirke funksjonen og sikkerheten ti l  
verneutstyret.

• Klær og sko må tilpasses bruks- og værforhol-
dene.

• Må kun brukes i optimal helsetilstand.

• Helsemessige innskrenkninger kan påvirke 
sikkerheten til brukeren ved arbeid i høyder og 
dybder

• Helsemessige innskrenkninger (f.eks. inntak 
av medikamenter eller alkohol, hjerte-  
kretsløpproblemer) kan påvirke sikkerheten til 
brukeren ved arbeid i høyder og dybder.

• PVU beskyttes under lagring, bruk og  
transport mot påvirkning av varme (f.eks.  
sveiseflammer eller gnister, sigarettglør) og 
kjemikalier (syrer, lauger, oljer osv.) og  
mekaniske påvirkninger (skarpe kanter o.l.).

• Før arbeidsstart skal det opprettes en plan for 
redningstiltak av den ansvarlige personen. Her 
skal det beskrives hvordan en person kan  
reddes  raskt  og  s ikker t ,  og  hvordan  
førstehjelpen garanteres. En redning må skje 
innen 10 til 30 minutter. BORNACK hjelper deg 
m e d  o p p r e t t i n g  a v  s k r e d d e r s y d d e  
redningsplaner og innlemmer redningsplanen 
i  treningene som skal  g jennomføres.  
hotline@bornack.de

• De lokale sikkerhetsforskriftene (f.eks. i  
Tyskland direktivene til yrkesforeningene  
BGR 198 og BGR 199) og de bransjegyldige 
forskriftene for forebygging av ulykker (UVV) 
må observeres.

• Brukstemperatur: - 30 °C til +80 °C.
• Vær obs på kompatibilitet med andre  

utstyrsdeler til PVU.
• Ved bruk av dette PVU må det uten unntak 

brukes et fangbelte iht. EN 361.
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GODKJENNING

Samsvar med EF-direktiv 89/686/EØS.

Modellkontroll og produksjonsovervåkning 
av:
DEKRA EXAM GmbH
Dinnendahlstr. 9 
D-44809 Bochum
CE 0158

Kvalitetssikringssystem sertifisert iht.
DIN EN ISO 9001.

Produksjonsovervåkning av teknisk 
kontrollorgan kategori III

DISTRIBUSJON

Forhandler skal sørge for at bruksanvisningen 
skal leveres i språket til brukslandet. Gjeldende 
oversettelse skal autoriseres av BORNACK.

SERVICE

For ytterligere spørsmål angående sikker bruk 
av dette PVU eller ytterligere tjenesteytelser fra 
BORNACK, som:
• Fareanalyse
• Redningsplaner
• Opplæringer + trainings
• Sakkyndige kontroller

Ber vi deg om å henvende deg til vår
e-post hotline: hotline@bornack.de
Vi hjelper deg gjerne videre!

REGELMESSIGE KONTROLLER

Foreliggende PVU må kontrolleres av en  
ekspert minst en gang i året. Resultatet skal  
dokumenteres i testkortet på slutten av denne 
bruksanvisningen.

VEDLIKEHOLD

• Bevegelige deler på karabinkroker og andre 
apparater holdes ev. bevegelige med dosert 
smøring av leddene.

• Ikke bruk fett. Lagrene er varig smurte  
ku l e l a g e r.  Le d d  s m ø re s  ev.  i n n  m e d  
symaskinolje (uten harpiks).

• Vedlikehold må kun utføres av underviste  
personer med fagkunnskaper. Anvisningene i 
denne bruksanvisningen må følges strengt.

• Velpleid beskyttelsesutstyr holder lengre!

RENGJØRING

• Fuktig PVU må lufttørkes, ikke ved kunstige, 
varme kilder. Metalldeler tørkes tørre med et 
tørkle.

• Tilskitnede stoffkomponenter (fangbelte, tau, 
osv.) vaskes med lunket vann og litt fint  
vaskemiddel. Deretter skylles det grundig rent 
og lufttørkes. Andre rengjøringsmidler er ikke 
tillatte!

• For ev. desinfeksjoner ber vi deg om å  
henvende deg til e-post- hotline: 
hotline@bornack.de

• Etter kontakt med saltvann holdes PVU våt, 
helt til det kan skylles grundig med destillert 
vann.

• Tilskitnede apparater børstes av og rengjøres 
med et tørkle, børstes av eller skylles med  
lunket vann og ev. fint vaskemiddel, skylles 
rent. Andre rengjøringsmidler er ikke tillatte.
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ANNET

• Apparatet tørkes ev. med trykkluft.

LEVETID / KASSABEL

Anbefalinger for bruk av PVU mot styrt i  
industriområder:

Maksimal lagringstid før første bruk:
inntil 3 år

Maksimal brukstid fra første bruk:
inntil 8 år

Forlengelse av brukstiden er mulig gjennom  
regelmessige ekspertkontroller og utskiftning 
av eldre slitedeler (slitasje i bånd).

Intensiv bruk og / eller ekstreme bruksbetingelser 
som skarpe kanter, kjemiske påvirkninger osv. 
fører til en redusert brukstid av sikkerhets 
messige årsaker. Bedriften må garantere dette i 
fareanalysen til arbeidsplassen.

Testkortet på slutten av denne bruksanvisningen 
skal vises under regelmessig ekspertkontroll og 
må fylles ut av en ekspert.

Informasjoner om de typiske brukssituasjoner 
må oppgis.

Ytterligere, detaljert informasjon finner du på 
Internett www.bornack.de i BORNACK- bladet 
„Kasseringsmodne tekstile PVU-kompo- nenter“.

REPARASJON

• Reparasjoner får av ansvarsårsaker kun  
utføres av produsent eller avtaleverksteder.

• Det får kun brukes originale reservedeler fra 
produsenten.

LAGRING

• Fuktig PVU må tørkes før lagring.
• Lagres tørt og beskyttet mot lys.
• PVU må ikke lagres i nærheten av ovner.  

Varige, påvirkende temperaturer på over  
+50 °C utvirker seg negativt på fastheten til 
stoff-materialet, og forkorter levetiden.

• PVU må ikke komme i kontakt med aggressive 
stoffer (oljer, fett, syrer, kjemikalier osv.).

• Beskyttet lagring i apparatkoffert eller  
apparatpose.

TRANSPORT

• Beskyttet transport i apparatkoffert eller  
apparatpose.
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PRODUKTMARKERING

Markeringen på foreliggende PVU har 
følgende opplysninger. 
Markering etikettveske:

Markering grunnlegeme:

QR - kode

Serie nr.

Logo

Kontakt

Produktnavn /
Produkttype

Løperetning 
oppe

Charge

   
  N

o.
 1

18
94

  K
 10

/1
2

Ch. Q/JJJJ-0000 
SN.000

Logo
Produktnavn
Produkttype

CE merke 

Les /
overhold 
bruks-
anvisningn

Kontakt
Normer

passende  
stigesystemer

Charge
Serie-nr.

QR - kode
Nyttelast 
Artikkel nr. 
Produkttype
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UPOBEN

Charge
Serie-nr.

Nyttelast
Artikkel nr. 
Produkttype

Komponenter forbindelsessløyfe:
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Markering LMB fallsikringsstige:

Logo

Logo

Les / overhold bruksanvisning

Les / overhold bruksanvisning

Les / overhold bruksanvisning

Produktnavn /
-type

Produktnavn / -type

Produkttype

Normer

Kontakt

Produktnavn / -type

Brukstemperatur 
område

År for
montering

Passende fallsikringssystemer

Symboler tillatte fangapparater
(BORNACK / Skylotec)

Bruk stige med fangapparat og 
fangbelte

Stige må kun brukes med fangapparat  
og fangbelte

Stige må kun brukes med fangapparat  
og fangbelte

Styrtfare! Stiger over 3,0 m styrthøyde får 
ikke brukes uten fallsikringssystem.

Styrtfare! Stiger over 3,0 m styrthøyde får 
ikke brukes uten fallsikringssystem.

Brukstemperaturområde

Reparasjon

Kontroll

År for montering

Produksjon

Logo

Symboler tillatte fangapparater:

Nyttelast  
p.p. 
Minsteav-
stand
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Markering fallsikringsssystem:

Produkttype

Produkttype

Produktnavn /
-type

Produktnavn /
-type

Produktnavn / -type

Produktnavn / -type

Kontakt

Kontakt

Les / overhold  
bruksanvisning

Les / overhold  
bruksanvisning

må kun brukes 
med fangbelte

må kun brukes 
med fangbelte

Passende  
stigesystem

Passende  
stigesystem

Logo produsent 
fangapparat

Logo produsent 
fangapparat

Logo produsent Stigesystem

Logo produsent Stigesystem

Normer

Normer
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Testl isten må fyl les ut komplett av  
eksperten ved den årlige kontrollen.

Denne testlisten gir ingen krav om at  
testkriteriene er fullstendige og gjør ikke 
eksperten uansvarlig for sin avgjørelse om 
den totale tilstanden.

T E S T K O R T
FOR ÅRLIG OVERVÅKNING

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

1. år

2. år

3. år

4. år

5. år

6. år

7. år

8. år

9. år

10. år

Dato Underskrift
Neste

kontroll Grunn for kontroll 

Type RS S05: ________________________

Produksjonsdato: ____________________

Serie nr.: ___________________________

Kjøpedato: ________________________ 

Dato for 1. bruk: ______________________

Kassabel senest: _____________________



NO

T E S T K O R T
FOR ÅRLIG OVERVÅKNING

 

Fyll vennligst ut:

1. 
år

2. 
år

3. 
år

4. 
år

5. 
år

6. 
år

7. 
år

8. 
år

9. 
år

10. 
år

Beltebånd uskadet

Ingen kjem. tilskitninger

Sømmer uskadet

Ingen misforminger på  
metalldeler

Karabinkroker finnes og er 
funksjonsdyktige

Tilstand til fjær / nagler /  
akser OK.

Ingen korrosjonsskader

Lettgående låsefunksjon

Funksjonskontroll:  
Medløping / klemming

Mekaniske skader

Etikett leselig

Bruksanvisning til stede

Føringsruller  
funksjonsdyktige / uskadet

I orden

Sperret
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Testl isten må fyl les ut komplett av  
eksperten ved den årlige kontrollen.

Denne testlisten gir ingen krav om at  
testkriteriene er fullstendige og gjør ikke 
eksperten uansvarlig for sin avgjørelse om 
den totale tilstanden.

T E S T K O R T
FOR ÅRLIG OVERVÅKNING

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

1. år

2. år

3. år

4. år

5. år

6. år

7. år

8. år

9. år

10. år

Dato Underskrift
Neste

kontroll Grunn for kontroll 

Skinner / stigetype: __________________

Produksjonsdato: ____________________

Serie nr.: ___________________________

Kjøpedato: ________________________ 

Dato for 1. bruk: ______________________

Kassabel senest: _____________________



NO

1. 
år

2. 
år

3. 
år

4. 
år

5. 
år

6. 
år

7. 
år

8. 
år

9. 
år

10. 
år

Markering og  
varselhenvisninger finnes

En testbruk ble gjennomført

Ingen skader / bøyninger av 
føringsskinne / stigbrett

Festelasker uten skader

Festebøyle og opphenging har 
ingen materialslitasje

C-profil-forbindelse OK spalte 
maks. 0-3,0 mm

Innskyvningssikring på  
stigningsveiens begynnelse  
montert på venstre side
Fast stigningssperre på  
stigningsveiens slutt finnes  
og er funksjonsdyktig

Stigesperre på stigningsveiens 
begynnelse er riktig montert og 
funksjonsdyktig

Ev. monterte sperrehaker riktig 
deaktiverte og OK

Hvilepodest i avstand på
6 m OK og funksjonsdyktig

Sikkerhetsstige og skinner er 
uten tilskitninger

Tilskruinger komplette / uten 
skader / sitter faste

Ingen fremmeddeler på stige /
fastgjøringselementer

T E S T K O R T
FOR ÅRLIG OVERVÅKNING

 

Fyll vennligst ut:
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1. 
år

2. 
år

3. 
år

4. 
år

5. 
år

6. 
år

7. 
år

8. 
år

9. 
år

10. 
år

Det ble kun brukt originale  
deler

Bruksanvisning til stede

I orden

Sperret

T E S T K O R T
FOR ÅRLIG OVERVÅKNING

 

Fyll vennligst ut:



NO

EF SAMSVARSERKLÆRING

   

CE samsvarserklæring  
 
 
 
Produsenten eller hans ansvarlige representant i EU  
 
BORNACK GmbH & Co KG 
Bustadt 39 
D-74360 Ilsfeld / Tyskland  
 
erklærer hermed at etterfølgende, betegnet personlig verneutstyr  

 
fallsikringsinnretninger inklusiv fast føring  
EN 353-1:2002 CNB/P/11.073 
Type:  RAILSTOP RS S  

 
tilsvarer kravene til EF rdirektiv 89/686 EØS og, hvis gjeldende, tilsvarer harmonisert 
norm EN 353-1:2002 i nasjonal rett (iht. artikkel 8.4. til personlig verneutstyr), samt 
tilleggskravene til tiltakskatalogen CNB/P/11.073

 

 
 

•  identisk med personlig verneutstyr, som er gjenstand av
CE- modellsertifiseringen
Nr. ZP/B092/13 

  
  
  

  
• utstedt av DEKRA Exam GmbH 

Zertifizierungsstelle CE 0158
Dinnendahlstr. 9
D-44809 Bochum

 
  

         
 
 

 
•  produksjonsovervåkning iht. art. 11, punkt A til EF-direktiv 89/686 EØS

underligger, overvåkt av  varslet kontrollorgan
DEKRA Exam GmbH 
Dinnendahlstr. 9
D-44809 Bochum

  
  

 
 

 
 
10.02.2013 
 
BORNACK GmbH & Co KG 
 

 
Klaus Bornack  
Forretningsledelse 



BORNACK GmbH & Co.KG
Bustadt 39
74360 Ilsfeld
Germany

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

BORNACK Schweiz
Oholten 7
5703 Seon, AG
Sveits

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

FALLSTOP
Utstyr for sikring og
redning i høyder og dybder

SAFEPOINT
Stedsfaste sikringssystem  
for arkitekter og industri

© BORNACK – Med forbehold om tekniske endringer
Kopiering, også uttrekksvis, kun etter skriftlig tillatelse
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