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RAILSTOP RS S
Klätterskydd med medlöpande fångsele  
RAILSTOP RS S05

KORT BESKRIVNING

AVSEDD ANVÄNDNING

Klätterskyddet RS S05 är avsedd att i kombina-
tion med en fångsele enligt DIN EN 361  med 
central klätterskyddsögla i maghöjd, även kallad 
ventral fästögla, och med fångögla i brösthöjd, 
säkra en person vid upp- eller nedklättring på 
stegar. 

Användningen förutsätter relevanta kunskaper 
om hanteringen av personlig fallskyddsutrustning 
och om riskerna förknippade med arbete i  
områden där risk för fall råder. 

Fallskydd RS S05 får användas endast i kombi-
nation med utprovad skena. 

Denna fallskyddsutrustning får användas 
endast vertikalt. Stegens lutningsvinkel får 
uppgå till max. mellan 75° och 103,5°.

• Max. antal användare: 1 person per fallskydd
• Max. användarvikt inkl. kläder och utrustning 

150,0 kg
• Min. användarvikt inkl. kläder och utrustning 

50,0 kg
• Användningstemperatur +80°C till -30°C

All annan användning är icke avsedd använd-
ning. För skador som blir följden av sådan  
användning tar företaget BORNACK inget  
ansvar. Det sker på användarens egen risk.

PASSANDE STEGSYSTEMSKOMPONENTER RS S

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

• Skentyper:
 - LMB fångskena, C-profil
 - LMB fångskena, C-profil CC

• Skenfästen på ett avstånd på 1,1 m eller steg-
fästen på ett avstånd på 1,7 m

• Skenändspärrar, fasta eller löstagbara, både 
upptill och nedtill

• Skenskarvar
• Urtagsklaff
• Fånganordning BORNACK RS S05
• Viloplattform (fällbar) i stegen
• Takutsteg med förstärkningsbalk

Ytterligare information återfinns i produkt- 
informationen till de angivna tillbehörsdelarna.

Monteringen av de olika stegtyperna beskrivs i 
en separat monteringsanvisning.

Uppgifter om stegmärkning återfinns på sidan 
16/17.

Rätten till tekniska ändringar förbehållen
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UTRUSTNING FÅNGANORDNING

• Ergonomiskt hus i aluminium
• Separata spärrhakar mot fall  och mot  

tippning:
 - Spärrhake A „Klättring“ med kardanled och 
beroende på utförande, med säkerhetshakar 
i stål eller säkerhetshakar i aluminium med 
Twistlock-Plus-lås och svivel

 - S p ä r r h a ke  B  „ H o r i s o nt a l d ra g “  m e d  
förbindningsögla i textil och säkerhetshake 
med Twistlock-lås i aluminium

• Underhållsfria lager, hjul och länkar

TILLBEHÖR

• Fångsele enligt EN 361 utrustad med två  
klätterskyddsöglor på framsidan (sternal ögla 
i bröstbenshöjd, ventral ögla i magbandet)  
t.ex. FS4T. Fångselar med elastiska band är 
inte kompatibla

KORT BESKRIVNING
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Kardanlänk
Spårhjul

Ergonomisk form

Spärrhake B 
„Horisontaldrag“

Stort löphjul 
med kullager

Säkerhetsstift mot 
felaktigt införande i 
skenan

Etikettficka /
märkningFästpunkt B 

för bröstögla med 
förbindningsband 
och karbinhake

Fästpunkt A
för ventral fästögla (multifunktions- / 
klätterskyddsögla i magbandet)
Självlåsande säkerhetshake

Spärrhake A 
„Klättring“

Märkning

RS S05 ART.NR: 361 065

Stomme

OBEN
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Kardanlänk

Etikettficka /
märkning

Fästpunkt A
för ventral fästögla (multifunktions- /
klätterskyddsögla i magbandet)
Självlåsande säkerhetshake

Märkning

Spårhjul

Ergonomisk form

Stort löphjul 
med kullager

Säkerhetsstift mot 
felaktigt införande i 
skenan

Fästpunkt B 
för bröstögla med 
förbindningsband 
och karbinhake

RS S05 SVIVEL ART.NR.: 361 075

Spärrhake B 
„Horisontaldrag“

Spärrhake A 
„Klättring“

Stomme

OBEN
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STEGE INSKJUTNINGSSÄKRING / STEGSPÄRR

SPÄRRHAKE

URTAGSKLAFF

VILOPLATTFORM

Låsbult

Låsbult

Låsbult

Inskjutningssäkring

Stegplåt

C-profilskena

Stegplåt

Stegplåt

Stegens slut

Stegens början

Spärrhake

Urtagsklaff

Viloplattform
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  En kontroll måste ovillkorligen  
göras före varje användning!  

• Om minsta l i l la  fel  upptäcks på fal l- 
skyddsutrustningen vid kontrollen före  
användningen, får denna fallskyddsutrustning 
inte längre användas. Vid skador eller  
funktionsfel skall utrustningen tas ur bruk 
och skickas tillbaka till tillverkaren resp.  
auktoriserad verkstad för kontroll .  En  
fallskyddsutrustning som uppvisar brister får 
kontrolleras och repareras endast vid en av 
BORNACK auktoriserad verkstad

 

VISUELL KONTROLL

• Karbinhakar, länkar, nitar, stomme, spärrhakar, 
förbindningsband uppvisar inga synliga  
skador och är inte böjda

• Karbinlåset och dess säkring är funktions- 
dugliga

• Kontrollera att skena, stegfästen och fångan-
ordningar är kompletta

• Skenskarvar fixerade och avstånd mellan 
skenorna max. 3,0 mm

• Senaste inspektion genom sakkunnig inte  
äldre än 1 år

• Läslig märkning
• Kontrollera att skenor, stegfästen, in- och  

urstigningssäkringar, urtagsklaffar, fång- 
anordningar är fullständiga och inte uppvisar 
skador

• Ändlägessäkring i stegens början och slut 
finns

FUNKTIONSKONTROLL

• Fallskyddsanordningen löper fritt med vid  
horisontaldrag i ögla A och låser vid drag  
nedåt

• Fjäderfunktion hos spärrhake och karbinhake
• Är karbinlåset och dess säkring funktions- 

dugliga?

ATT TÄNKA PÅ FÖRE ANVÄNDNINGEN
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VARNING, LIVSFARA:
Använd endast lämpliga fångband. Ställ in 
fångbandet till personliga mått så att det ligger 
tätt an mot kroppen.

PÅTAGNING OCH LÅSNING AV FALLSKYDDET

A För in fallskyddet i skenprofilen på skenans 
ände eller på uttagsstället. Dra ut låsbulten 
till stegspärren bakåt och håll fast den.

Led in fallskyddet, med stiftet pekande åt  
höger, i C-profil och förbi låsbulten. Inskjut-
ningsspärren förhindrar felaktig isättning. 

B Spärrhaken skall svänga tillbaka automatiskt 
till låspositionen när fallskyddet har letts  
igenom.

C Dra låsbulten bakåt och sväng uttagsklaffen 
medsols fram till anslaget. Sätt i fallskyddet 
med låsstiftet pekande åt höger. Den inbyggda 
inskjutningsspärren förhindrar felaktig  
isättning. Stäng uttagsklaffen igen! Sväng  
tillbaka till genomgångsläget och låt låsbulten 
snäppa fast i urtaget.

D Se till att hänvisningspilen pekar uppåt. När 
fallskyddet släpps, låses det automatiskt på 
skenan. Funktionskontrollera genom att föra 
fallskyddet uppåt och nedåt för hand på skenan. 
Skyddet skall låsas fast vid en ryckartad rörelse 
nedåt, eller när det släpps!

ANVÄNDNING AV RS S
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ANVÄNDNING AV RS S

E Häng in fästpunkt A för fallskyddet i den  
ventrala fästöglan (klätterskydds- / multifunk-
tionsögla) på magbandet.

F Häng in fallskyddet i den centrala anslags-
öglan på framsidan i brösthöjd (fästpunkt B).

VARNING, LIVSFARA:
Vid vertikal skena måste fallskyddets karbin-
hake hängas in direkt i den centrala klätter-
skyddsöglan på fångselen och får aldrig någon-
sin förlängas!!!
Använd endast korrekt monterade skenor.  
Var särskilt uppmärksam på skenskarvför- 
bindningar och stegfästen vid klättringen!

VID KOMBINATIONER

G Om denna produkt kombineras med andra 
komponenter finns det risk för ömsesidig  
negativ påverkan av brukssäkerheten, därför 
skall användning resp. kombination i princip 
ske endast i förbindelse med CE-märkta  
och kompatibla komponenter av personlig 
fallskyddsutrustning (PSAgA) och räddnings-
utrustning.

E

F

A

B

G
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ANVÄNDNING AV RS S

BENUTZEN DES AUFFANGGERÄTS

OBS:
Kontrollera före användning att det finns  
tillräckligt med fritt utrymme nedanför  
användaren så att kollisioner med utskjutande 
hinder eller med marken förhindras.

OBS:
I början av uppklättringen i närheten av  
marken (ca 1,5 m) kan det i vissa ogynnsamma 
fall uppstå markkontakt med benen vid  
uppfångande av ett fall.

Inta en något liggande position i fallskyddet vid 
klättring (horisontellt drag = stöd för ryggen) och 
håll det upplåst på detta sätt.

• Klättra jämnt uppåt eller nedåt, och låt  
fallskyddet löpa med.

• Låt bröstförbindningen vara obelastad! Håll 
överkroppen i lodrät postition. Om över- 
kroppen tippar ut från normalpositionen 
(p.g.a. fall, medvetslöshet etc.) blockeras den 
extra spärrhaken B omedelbart!

• Genom att manuellt skjuta upp och blockera 
fallskyddet och genom att inta en sittande /
h ä n g a n d e  p o s i t i o n  i  få n g s e l e n  ka n  
användaren snabbt och säkert uppnå en ergo-
nomisk viloposition. Får ej användas som  
arbetsplatspositionering! 

OBS:
Fallskyddet måste vara blockerat innan man 
hänger in sig/sätter sig i bandet!

OBS:
Vid användningen av fallskyddet måste man 
kontrollera att funktionen hos spärrhakarna 
och deras påbyggnadsdelar inte hindras. I annat 
fall kan spärrfunktionen sättas ur funktion.

• Det spärrade fallskyddet kan enkelt lossas  
genom att man lyfter karbinhaken.

• Vid arbete på klättringssträckan måste man 
dessutom skydda sig med en fästlina enligt 
EN 358 (t.ex. MANUSTOP) eller med en  
falldämpningslina enligt EN 354 / 355 (t.ex. 
BFD 1,5 m). Fallskyddet får inte snedbelastas i 
sidled. 

Användningssituation i klätterskyddet
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ANVÄNDNING AV RS S

OBS:
Om flera personer skall använda stegarna  
samtidigt  måste man upprätthål la  ett  
minimiavstånd på 3,0 m. Dessutom skall  
ägarens / företagets riskanalys vad avser antalet 
användare beaktas. 

• Lösgör dig från fallskyddet först när risken  
för fall inte längre kvarstår. Använd ev. en 
mellansäkring med fästdon.

URTAGNING AV FALLSKYDDET

H Å k  f ra m  m e d  fa l l s kyd d e t  t ät t  i nt i l l  
spärrhaken, slå inte emot spärrbulten dock. 
Led ev. tillbaka fallskyddet en bit.
 Tryck tillbaka och håll fast bygeln till  
spärrhaken.
 Spärrbulten i C-profilen är bakåtställd och 
frisläpper C-profilen.
 Skjut fallskyddet i riktning mot slutet av  
C-profilen och ta ut det.
 Släpp bygeln, spärrhaken skall svänga tillbaka 
automatiskt till spärrpositionen igen.

UTSTIGNING PÅ TAK MED  
FÖRSTÄRKNINGSBALK

I Led fallskyddet fram till strax nedanför  
stegspärren. Häng in en mellansäkring på en 
fästpunkt enligt EN 795 med hjälp av fästdon 
eller direkt i takets fallskydd. Öppna nu  
stegspärren och ta ur fallskyddet ur stegens 
skena. Nedklättring över takutsprånget i  
omvänd ordningsföljd.

H

I

RA
IL

ST
O

P 
RS

 S
05

 
w

w
w

.b
or

na
ck

.d
e

OBEN



12 | 13

SÄKERHETSBESTÄMMELSER

Om säkerhetshänvisningarna inte följs 
uppstår livsfara!
• Använd inte den personliga skyddsutrustningen 

om den uppvisar minsta lilla fel
• P e r s o n l i g  s k y d d s u t r u s t n i n g  e l l e r  

säkerhetsutrustning som är  skadad,  
fallbelastad eller i ett skick som ger upphov till 
tveksamhet skall omedelbart tas ur bruk.  
Kontroll endast genom sakkunnig och / eller 
en av BORNACK skriftligen auktoriserad  
avtalsverkstad. Detta skall dokumenteras på 
provningskortet. Fortsatt användning först 
efter skriftligt medgivande från sakkunnig

• Egenmäktiga förändringar eller reparationer 
är inte tillåtna

• Den horisontella sträckan (fallskydd fram till 
fästpunkt A eller B) får inte förlängas eller  
förkortas.
 - horisontell sträcka A vid RS S05 = 155,0 mm
 - horisontell sträcka A vid RS S05 svivel  
= 190,0 mm

• Linskyddet ingår i den personliga fallskyd-
dsutrustningen och skall tilldelas en viss  
person

• Den personliga skyddsutrustningen får  
användas endast av utbildade personer som 
är förtrogna med materielen och som har fått 
utbildning på hanteringen av den samt de  
faror som kan uppstå vid användningen

• Enligt föreskrifterna för olycksförebyggande 
krävs teoretisk utbildning samt praktisk  
träning för användare av personlig fallskyd-
dsutrustning (kategori  l l l ) .  Dra fördel  
av utbildnings- och vidareutbildnings- 
kompetensen vid BORNACK utbildningscentra:
hotline@bornack.de

• Tillbehör från andra tillverkare får användas 
endast med tillstånd från BORNACK och får 
inte påverka skyddsutrustningens funktion 
och säkerhet

• Kläder och skor skall anpassas till  an- 
vändningsområdet och väderleksförhållandena

• Endast fullt friska personer får använda  
utrustningen 

• Nedsatt hälsa kan påverka användarens  
säkerhet vid arbete på både höjd och djup.

• Hälsorelaterade begränsningar (t.ex. intag av 
mediciner eller alkohol, hjärt- / kärlproblem) 
kan påverka användarens säkerhet vid arbete 
på både höjd och djup

• Skydda den personliga skyddsutrustningen 
vid lagring, användning och transport mot  
inverkan av hetta (t.ex. svetslågor eller - 
loppor, cigarrettglöd) samt kemikalier (syror, 
luter, oljor etc.) och mekanisk inverkan (vassa 
kanter och liknande).

• Innan arbetet börjar måste den ansvariga  
personen ta fram en plan för räddningsåtgär-
der. Här måste det anges hur en person kan 
räddas på ett snabbt och säkert sätt och hur 
första hjälpen-åtgärderna skall säkerställas. 
Räddning måste ha skett inom 10 till 30  
minuter. BORNACK hjälper till med framtag-
ning av skräddarsydda räddningsplaner och 
integrerar din räddningsplan i de utbildningar 
som skall genomföras. hotline@bornack.de 

• Beakta lokala säkerhetsföreskrifter (t.ex. i  
Tyskland direktiven från yrkessammanslutnin-
garna BGR 198 och BGR 199) samt i branschen 
gällande föreskrifter för olycksförebyggande 

• Användningstemperatur: -30 °C till +80 °C 
• B e a k t a  ko m p at i b i l i t e t e n  m e d  a n d ra  

u t r u s t n i n g s d e l a r  i  d e n  p e r s o n l i g a  
skyddsutrustningen

• Vid användning av denna personliga  
skyddsutrustning måste en fångsele enligt  
EN 361 ovillkorligen användas
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ÖVRIGT

TILLSTÅND

Överensstämmelse med EU-direktiv 89/686/
EEG.

Typprovning och tillverkningskontroll genom:
DEKRA EXAM GmbH
Dinnendahlstr. 9 
D-44809 Bochum
CE 0158

Kvalitetsstyrningssystem certifierat enligt DIN 
EN ISO 9001.

Tillverkningskontroll genom anmält organ 
kategori III

FÖRSÄLJNING

Återförsäljaren har att til lse att bruks- 
anvisningen medlevereras på destinations- 
landets språk. Översättningarna skall godkän-
nas av BORNACK.

SERVICE

För frågor om ett säkert användande av denna 
personliga skyddsutrustning eller om övriga 
tjänster som BORNACK levererar, såsom:
• Riskanalys
• Räddningpslaner
• Utbildning + kurser
• Expertkontroller

Vänligen kontakta vår e-post-hotline: 
hotline@bornack.de
Vi hjälper dig gärna vidare!

REGELBUNDNA KONTROLLER

Föreliggande personliga skyddsutrustning  
måste kontrolleras minst en gång per år av en 
sakkunnig. Resultatet skall dokumenteras på 
provningskortet i slutet av denna bruks- 
anvisning.

UNDERHÅLL

• Håll rörliga delar av karbinhakar och andra  
enheter smidiga, ev. med doserad inoljning av 
länkarna

• Använd inte fett. Lagren är kullager som är 
smorda för livslängden. Olja ev. in länkarna 
lätt med (hartsfri) symaskinsolja

• Underhållet får utföras endast av utbildad 
specialistpersonal. Anvisningarna i denna 
bruksanvisning skall följas strikt

• Väl omhändertagna skyddsutrustningar håller 
längre!

RENGÖRING

• Lufttorka fuktig fallskyddsutrustning, torka 
den inte vid konstgjorda värmekällor. Torka 
metallkomponenterna torra med en trasa

• Smutsiga textila komponenter (t.ex. fångsele 
och lina) rengörs med ljummet vatten och en 
aning fintvättmedel. Skölj sedan ordentligt 
tills att vattnet är klart och låt lufttorka. Andra 
rengöringsmedel är inte tillåtna!

• Vid ev. desinfektion, kontakta e-post-hotline: 
hotline@bornack.de

• Efter kontakt med saltvatten skall den person-
liga skyddsutrustningen hållas våt tills att den 
kan sköljas i rikligt med destillerat vatten
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ÖVRIGT

• Torka av smutsiga enheter med en trasa och 
rengör, borsta ur eller rengör med ljummet 
vatten och ev. fintvättmedel, skölj ordentligt. 
Andra rengöringsmedel är inte tillåtna

• Blås ev. ur enheten med tryckluft.

LIVSLÄNGD / UTBYTESTIDPUNKT

Rekommendationer för användning av person-
lig fallskyddsutrustning i industrin:

Max. lagringsperiod före första användning:
upp till 3 år.

Max. brukstid från första användning:
upp till 8 år

Brukstiden kan förlängas genom regelbundna 
expertkontroller och utbyte av åldersbetingade 
slitdelar (utmattning i bandet). 

Intensiv användning och / eller extrema  
insatsförhållanden såsom vassa kanter, kemisk 
inverkan etc. leder till en minskad brukstid,  
detta av säkerhetsskäl. Ägaren skall säkerställa 
i riskanalysen för arbetsplatsen.

Ägaren skall, genom att dokumentera det  
första användningstillfället på provningskortet 
resp. loggen, säkerställa att de maximala  
tidsperioderna efterlevs.

Provningskortet i slutet av denna bruks- 
anvisning skall presenteras vid den regel- 
bundna expertkontrollen och måste fyllas i av 
sakkunnig.

Information om de typiska insatssituationerna 
skall anges.

Mer detaljerad information återfinns på  
internet,  www.bornack.de i  BORNACK:s  
dokument „Utbytestidpunkt för textila kompo-
nenter i personlig fallskyddsutrustning“.

REPARATION

• Reparationer får utföras endast av tillverkaren 
eller auktoriserade verkstäder, detta av  
ansvarsskäl

• Endast tillverkarens originalreservdelar får  
användas

LAGRING

• Torka fuktig personlig skyddsutrustning före 
förvaring 

• • Förvaras ljusskyddat och torrt 
• Förvara inte personlig skyddsutrustning i  

närheten av värmeelement. Konstant inver-
kande temperaturer på över +50 °C har en  
negativ effekt på hållfastheten hos det textila 
materialet och förkortar livslängden 

• Låt inte fallskyddsutrustningen komma i  
kontakt med aggressiva ämnen (oljor, fetter, 
syror, kemikalier etc.).

• Skyddad förvaring i utrustningslåda eller 
packpåse

TRANSPORT

• Skyddad transport i utrustningslåda eller 
packpåse
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ÖVRIGT

PRODUKTMÄRKNING

Märkningen på föreliggande personliga 
skyddsutrustning innehåller följande 
uppgifter.
Märkning etikettficka:

Märkning grundstomme:

QR-kod

Serienr

Logotyp

Kontakt

Produktnamn /
Produkttyp

Löpriktning 
uppåt

Parti

   
  N

o.
 1

18
94

  K
 10

/1
2

Ch. Q/JJJJ-0000 
SN.000

Logotyp
Produktnamn
Produktslag

CE-märkning

Läs /
följ bruks- 
anvisningen

Kontakt
Standarder

Passande  
klättersystem

Parti
Serienr

QR-kod
Nyttolast
Artikelnr.
Produkttyp
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Parti
Serienr

Nyttolast
Artikelnr.
Produkttyp

Komponent förbindningsögla:
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Märkning LMB klätterskydd:

Logotyp

Logotyp

Läs / följ bruksanvisningen

Läs / följ bruksanvisningen

Läs / följ bruksanvisningen

Produktnamn / -typ

Produkttyp

Normen

Kontakt

Produktnamn / -typ

Temperaturområde 
för användning

Monteringsår

Lämpliga klätterskyddssystem

Symboler för tillåtna fallskydd 
(BORNACK / Skylotec)

Användes endast med fångsele

Använd stege endast med 
fallskydd och fångsele

Använd stege endast med 
fallskydd och fångsele

Fallrisk! Stegar över 3,0 m fallhöjd 
får inte användas utan 
klätterskyddsanordning

Fallrisk! Stegar över 3,0 m fallhöjd 
får inte användas utan 
klätterskyddsanordning

Temperaturområde för användning

Reparation

Kontroll

Monteringsår

Tillverkning

Logotyp

Symboler för tillåtna fallskydd:

Nyttolast 
p.p.
Minsta 
avstånd

Produktnamn /
-typ



SE

Märkning klätterskyddsanordning:

Produkttyp

Produkttyp

Produktname / 
-typ

Produktname / 
-typ

Produktnamn / -typ

Produktnamn / -typ

Kontakt

Kontakt

Läs / följ 
bruksanvisningen

Läs / följ 
bruksanvisningen

Användes endast 
med fångsele

Användes endast 
med fångsele

Lämpliga 
klättersystem

Lämpliga 
klättersystem

Logotyp 
tillverkare 
fallskyddsanordning

Logotyp 
tillverkare 
fallskyddsanordning

Logotyp tillverkare klättersystem

Logotyp tillverkare klättersystem

Standarder

Standarder
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Provningslistan skall fyllas i fullständigt vid 
den årliga provningen genom sakkunnig.
 
Denna provningslista gör inga anspråk på 
provningskriteriernas fullständighet och 
friskriver inte sakkunnig från dennes beslut 
om det generella skicket. 

P R O V N I N G S K O R T
FÖR ÅRLIG GENOMGÅNG

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

År 1

År 2

År 3

År 4

År 5

År 6

År 7

År 8

År 9

År 10

Datum Underskrift
Nästa 

provning Orsak till provning

Typ RS S05: _________________________

Tillverkningsldatum: _________________

Serienr: ___________________________

Inköpsdatum: _______________________ 

Datum för 1:a användningstillfället: ______

Utbyte senast: ______________________



SE

P R O V N I N G S K O R T
FÖR ÅRLIG GENOMGÅNG

 

Fyll i så här:

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10

Bandet oskadat

Ingen kemisk smuts

Sömmar oskadda

Ingen deformering av  
metalldelar

Karbinhake finns och  
fungerar

Status för fjädrar / nitar / 
axlar OK

Inga korrosionsskador

Smidig snäppfunktion

Funktionskontroll:  
medlöpande / fastklämning

Mekaniska skador

Etiketten läslig

Bruksanvisning finns

Styrrullar fungerar / är  
oskadda

OK

Spärrat
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Provningslistan skall fyllas i fullständigt vid 
den årliga provningen genom sakkunnig.
 
Denna provningslista gör inga anspråk på 
provningskriteriernas fullständighet och 
friskriver inte sakkunnig från dennes beslut 
om det generella skicket. 

P R O V N I N G S K O R T
FÖR ÅRLIG GENOMGÅNG

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

År 1

År 2

År 3

År 4

År 5

År 6

År 7

År 8

År 9

År 10

Datum Underskrift
Nästa 

provning Orsak till provning

Skenor / stegtyp: ____________________

Tillverkningsldatum: _________________

Serienr: ___________________________

Inköpsdatum: _______________________ 

Datum för 1:a användningstillfället: ______

Utbyte senast: ______________________



SE

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10

Märkning och varningar finns

Utrustningen har provgåtts

Inga skador / böjningar av 
styrskenan / stegen

Anslagsbyglar oskadda

Fästbygel och upphängning  
uppvisar ingen som helst  
materialutmattning

C-profilförbindning OK 
Spalt max. 0-3,0 mm

Inskjutningssäkring i stegens  
början monterad på vänster 
sida

Fast stegspärr i slutet av stegen 
sitter på plats och fungerar

Stegspärr i stegens början  
korrekt monterad och fungerar

Ev. monterade spärrhakar  
korrekt deaktiverade och OK

Viloplattform på ett avstånd om  
6 m OK och fungerar

Säkerhetsstegar och skenor fria 
från smuts

Skruvförbindningar är  
kompletta / oskadda / har ett 
fast säte

Inga externa föremål på  
stegar / fästelement

P R O V N I N G S K O R T
FÖR ÅRLIG GENOMGÅNG

 

Fyll i så här:
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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 har  
använts

Bruksanvisning finns

OK

Spärrat

P R O V N I N G S K O R T
FÖR ÅRLIG GENOMGÅNG

 

Fyll i så här:



SE

EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

   

CE-försäkran om överensstämmelse 
 
 
 
Tillverkaren eller dess auktoriserade, inom EU verksamma representant  
 
BORNACK GmbH & Co KG 
Bustadt 39 
D-74360 Ilsfeld / Tyskland  
 
förklarar härmed att nedan angivna, personliga skyddsutrustning  

 
klätterskyddsanordningar inkl. fast skena   
EN 353-1:2002 CNB/P/11.073 
type:  RAILSTOP RS S  

 
uppfyller kraven i EU-direktiv 89/686 EEG och att, om relevant, uppfyller den i 
nationell lagstiftning harmoniserade standarden EN 353-1:2002 (enl. art. 8.4. i 
personlig skyddsutrustning) samt ytterligare krav i åtgärdskatalog CNB/P/11.073

 

 
 

•  är identisk med den personliga skyddsutrustning 
som omfattas av CE-typprovscertifiering 
nr ZP/B092/13 

  
  
  

  
• utfärdad av DEKRA Exam GmbH

Zertifizierungsstelle CE 0158
Dinnendahlstr. 9
D-44809 Bochum

 
  

         
 
 

 
•  omfattas av produktionsövervakning enligt art. 11, punkt A i EU-direktiv 89/686 EEG

kontrollerad av anmält testinstitut
DEKRA Exam GmbH
Dinnendahlstr. 9
D-44809 Bochum

  
  

 
 

 
 
10 februari 2013 
 
BORNACK GmbH & Co KG 
 

 
Klaus Bornack  
Affärsledning  



BORNACK GmbH & Co.KG
Bustadt 39
74360 Ilsfeld
Tyskland

Tel.  + 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
Oholten 7
5703 Seon, AG
Schweiz

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

FALLSTOP
Utrustning för säkring och räddning 
på hög- och låghöjdsarbete

SAFEPOINT
Stationära säkerhetssystem för  
arkitektur och industri
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