
NYHET

Ersätt träledarna en gång för alla – välj den innovativa, 
säkra, återanvändbara och ekonomiska lösningen.

Aldrig mer träledare på 
en byggarbetsplats. 

RAMRÄCKE



UNIKA EGENSKAPER:

■	 Enkel att installera; inga specialkunskaper behövs

■	 Integrerad överledare, mellanledare och fotlist

■	 Snabb att sätta upp; färre delar och inget behov av spikar

■	 Starkare och mer hållbar än träledare

Ramräcken finns i två olika utföranden, FRB och FMB, och passar för alla typer av 
byggnadsarbeten i stål, betong eller trä. Båda versionerna är enkla att arbeta igenom 
och när de används tillsammans med COMBISAFE-stolpar och förlängningshållare kan 
de smidigt lyftas och sänkas för att möjliggöra betonggjutning eller installationer. Båda 
Ramräckena uppfyller EN 13374 klass A och OSHA, och är kompatibla med befintliga 
COMBISAFE-stolpar.

Ramräckena är lätta men robusta, och de kan snabbt och 
enkelt monteras och demonteras utan specialutbildning. 
De håller dessutom i många år, även om de monteras och 
demonteras.

NYHET

RAMRÄCKE 
Det smarta alternativet till träledare.
Det går aldrig att kompromissa med säkerheten på en byggarbetsplats, men ändå väljer många 
fortfarande den mer traditionella lösningen med träreglar som skyddsräckesledare när de beslutar 
vilket fallskydd som ska användas. 

Träledare har många nackdelar, där främst bristande säkerhet och stor kassation är de största 
problemen. Nu finns det en enklare, starkare och mer ekonomisk lösning som kan användas 
gång på gång: Ramräcken.

Ramräckena kan användas tillsammans med COMBISAFE:s befintliga 
Skyddsräckesstolpar 1102 och 2000 samt Justerbara Skyddsräckesstolpar 
1140 tillsammans med Förlängningshållare 1150.

1102 2000 1150 på 10550



3350

3360

3351

3361

EGENSKAPER:

■	 Komplett lösning med integrerade 
skyddsräcken och fotlister

■	 Lätta 

■	 Uppfyller EN 13374 klass A 

■	 Ramräcke FRB har överledare, mittledare 
och fotlist i ett

■	 Ramräcke FMB har överledare och fotlist 
samt ett stålnät för ökad uppfångningsförmåga

■	 Ramräckena finns i två längder, 2556 mm 
och 1256 mm

■	 Passar Skyddsräckesstolpe 1102 och 2000 samt 
Justerbar Skyddsräckesstolpe 1140 med 
Förlängningshållare 1150

■	 Varmförzinkade

 

FÖRDELAR:

■	 Mer hållbara och kostnadseffektiva på lång sikt 
än träledare 

■	 Lätta, snabba och enkla att montera, demontera 
och sätta upp igen

■	 Smart design

■	 Bevisad prestanda enligt EU-standarder

■	 Bra möjlighet att arbeta igenom räckena och 
enkel åtkomst till byggnadens kanter

■	 Ramräcket FRB förenklar arbete på byggnadens 
kanter eftersom armeringsjärn obehindrat kan 
skjutas ut utanför skyddsräcket 

■	 Säkrare än träräcken och inget behov av spikar

■	 Kan enkelt placeras i boxar för transport eller 
upprättstående förvaring

■	 Bättre livscykelkostnad jämfört med trä som 
ständigt byts ut

Ramräcke FRB - 3350/3351, 17 kg/9 kg
Integrerad överledare, mittledare och fotlist

Art.nr 3350 2556 x 1150 mm
Art.nr 3351 1256 x 1150 mm

Förlängningshållare - 1150, 1,9 kg 
Stolptillbehör som gör att skyddsräckets 
position kan justeras i höjdled.
Art.nr 1150
Vikt 1,9 kg

Ramräcke FMB - 3360/3361, 16 kg/9 kg
Integrerad överledare, stålnät och fotlist

Art.nr 3360 2556 x 1150 mm
Art.nr 3361 1256 x 1150 mm

Ramräcke Box- 9560
(plats för upp till 40 ramar)
Art.nr 9560



VARFÖR COMBISAFE?

COMBISAFE: 
SÄKERHETSSYSTEM 
I VÄRLDSKLASS

Vårt systemkoncept har utvecklats under 
flera år och innefattar produkter, tillbehör, 
teknisk service och utbildning för att 
kunna förse byggbranschen med de bästa 
säkerhetslösningar som finns att tillgå.

COMBISAFE har ett brett sortiment av 
skräddarsydda system och teknisk 
support för de flesta typer av byggmetoder.

SÄKER INSTALLATION

STEG 1
Välj vilken typ av räcke som 
passar er konstruktion bäst. 
Ramräcke FMB erbjuder bättre 
fallsäkerhet om det finns risk för 
att större föremål kan falla igenom.

STEG 2
Välj och installera lämpliga 
COMBISAFE-fästen beroende 
på projektets typ. 

STEG 3
Montera skyddsräckesstolpar 
i fästena. 

STEG 4
Om ni behöver justera 
skyddsräcket i höjdled monterar ni 
Förlängningshållaren på stolparna.

STEG 5
Montera Ramräcket på stolparna. 
Alternativ A visar ett Ramräcke FRB 
på valvet och alternativ B visar ett 
Ramräcke FMB.
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Combisafe International AB
Tallbacksgatan 16, SE - 195 72 Rosersberg, Sverige
Telefon: +46 (0)8 35 40 48 | Fax: +46 (0)8 92 01 96
E-post: info_se@combisafe.com | Webb: www.combisafe.com
Combisafe ingår i Honeywell-koncernen


