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Materiale om faldsikring 
til værktøj

Mærkater til 
sikkerhedshjelme
Sæt fokus på sikkerhed 
med disse Stop the 
Drop-mærkater til 
sikkerhedshjelme.
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Any tool,  
at the  
ready.
3M™ DBI-SALA®  
Fall Protection for Tools 

Pocket  
Reference
Guide

Faldsikring til værktøj 
Guide i lommeformat
Lær at gøre praktisk taget ethvert 
værktøj klart til tøjring vha. denne 
medfølgende vejledning.

Videoer
Få adgang til videoer 
i høj opløsning, 
der kan bruges til 
undervisning og som 
informationsmateriale 
på arbejdspladsen.

Plakat med 
almindelige 
fastgørelses-
punkter til 
værktøj
Opdag de mest 
oplagte steder at 
udstyre dit værktøj 
med 3M™ DBI-SALA®-
faldsikring til værktøj. 
Få vist de tilgængelige 
fastgørelsespunkter 
og de tilhørende 
vægtklasser.

Protect with Heat Shrink Attachment Point Legend
Heat Shrink can be used to protect Quick Wrap Tape from dust, abrasives, and harsh work environments. 
Apply Heat Shrink over Attachment Points that use Quick Wrap tape to make them last longer.

Apply a Heat Shrink Link over an attachment 
point that uses Quick Wrap Tape. Apply heat 
using a heat gun until the link shrinks completely. 
Do not burn the Heat Shrink Link.

Let the Heat Shrink Link cool for 5 minutes 
before use. Remember to always inspect the 
connection prior to each use for damage or 
irregularities that might affect the connection.

Micro D-Ring
1500010
2 lb. load rating only when  
used with 1500060

Quick Spin
1500027, 1500028,  
1500029, 1500030
Load Rating: 0.5 kg (1 lbs.)

Quick Ring
1500024, 1500025, 1500026
Load Rating: 0.9 kg (2 lbs.)

D-Ring 1.27 cm x 5.7 cm 
(0.5" x 2.25")
1500003
Load Rating: 0.9 kg (2 lbs.)

D-Ring 2.54 cm x 9.0 cm  
(1" x 3.5")
1500007
Load Rating: 2.7 kg (5 lbs.)

Quick Wrap Tape 1" Wide
1500036, 1500045

D-Ring Cord
1500009
Load Rating: 2.7 kg (5 lbs.)

Tool Cinch Medium Duty
1500012
Load Rating: 15.9 kg (35 lbs.)

Tool Cinch Medium Duty 
Single Wing
1500014
Load Rating: 15.9 kg (35 lbs.)

Tool Cinch Medium Duty 
Dual Wing
1500015
Load Rating: 15.9 kg (35 lbs.)

Hard Hat Tether
1500061
Load Rating: 0.9 kg (2 lbs.)

Tool Cinch Heavy Duty
1500018
Load Rating: 36.3 kg (80 lbs.)

Form: 9701413 Rev B3M™ and DBI-SALA® are trademarks of 3M. ©3M 2016.

Tools up to 2.3 kg (5 lbs.)

Tools up to 0.9 kg (2 lbs.)

Tools up to 15.9 kg (35 lbs.)

Tools up to 0.5 kg (1 lbs.)

Fall Protection
for Tools 

Common Tool Attachment Points

Tools up to 36.3 kg (80 lbs.)
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http://bit.ly/FPFTVideosEMEA

Beskyttelse af medarbejderne går ikke 
blot ud på at forhindre dem i at falde. 
Deres udstyr skal også opbevares sikkert 
i højden.

Derfor er vi i over 10 år gået foran 
for at skabe en innovativ serie af 
produkter og løsninger til faldsikring af 
værktøj og udstyr. Fra byggepladser 
til boreplatforme hjælper vi med at 
gøre arbejdsmiljøet mere sikkert og 
mere produktivt ved at beskytte 
medarbejderne mod farer, der kan 
resultere i personskade, beskadigelse 
af udstyr og mistet værktøj.

Indholdsfortegnelse.
Fastgørelsespunkter ........................................4

Værktøjsliner .................................................... 10

Værktøjshylstre ............................................... 14

Værktøjsbælter ............................................... 19

Værktøjstasker ............................................... 20

Spande med sikkerhedslukning ..................22

Håndledsbånd ................................................ 26

Videnskaben 
bag bekæmp-
else af 
tyngdekra ften.

Certificeret og testet.
I vores lokale ISO 17025-godkendte 
laboratorium kan vi simulere varme, 
kulde, fugt, korrosion og slid – lige 
netop de udfordringer, du møder hver 
dag. Vi udfører dynamiske og statiske 
styrketest, både i felten og på vores ISO 
90001-certificerede fabrikker for at sikre, 
at du får den højeste kvalitet og den mest 
pålidelige faldsikring til værktøj.

Produktforespørgsler:
3M.com/FallProtection 
00 800 999 55500

http://bit.ly/FPFTVideosEMEA
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Beskrivelse Belastningsklasse Antal Ikke-ledende

1500003 D-ring 0,5" x 2,25" 0,9 kg 10 pr. pakke Nej

1500005 D-ring 0,5" x 2,25" ikke-ledende 0,9 kg 10 pr. pakke Ja

1500007 D-ring 1" x 3,5" 2,3 kg 10 pr. pakke Nej

1500001 Dobbelt D-ring lille 0,9 kg 10 pr. pakke Nej

3M™ DBI-SALA®  
D-ringe

http://bit.ly/FPFTVideosEMEA

•   D-ringe kan fastgøres til praktisk taget 
alt værktøj under 2,3 kg eller 0,9 kg 
vha. vores Quick-Wrap tape (se side 5).

•   Skaber et fastgørelsespunkt på mindre 
end et minut.

•   Dobbelte D-ringe muliggør 100 % 
fastgørelse af værtøj under transport.

Fastgørelsespunkter

Beskrivelse Antal Længde

1500045 Quick-Wrap, gul 10 274 cm (108")

1500036 Quick-Wrap, blå 10 274 cm (108")

1500038 Quick-Wrap, blå, 2x længde 1 548,6 cm (216")

Quick-Wrap tape
http://bit.ly/FPFTVideosEMEA

•   Solid 2,54 cm (1") bred tape der tilpasser sig formen på det, som det vikles om.
•   Anvendes med vores D-ringe (se side 4) og værktøjssikringer (se side 6) til 

straks at lave fastgørelspunkter på næsten alt værktøj.
•   Lavet af en selvvulkaniserende silikonegummi, der ikke efterlader klæbestof 

eller andre rester.
•    Indvendigt net af glasfiber øger tapens styrke og gør tapen modstandsdygtig 

over for skarpe genstande.

Fastgørelsespunkter

http://bit.ly/FPFTVideosEMEA
http://bit.ly/FPFTVideosEMEA
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Beskrivelse Belastningsklasse Antal

1500015 Fastgørelsespunkt for V-ringe, 2 stabiliseringsvinger 15,9 kg 1

1500016 Fastgørelsespunkt for V-ringe, 2 stabiliseringsvinger 15,9 kg 10

1500014 Fastgørelsespunkt for V-ringe, stabiliseringsvinge 15,9 kg 10

1500012 Fastgørelsespunkt for V-ringe 15,9 kg 10

1500018 Fastgørelsespunkt for V-ringe, 2 stabiliseringsvinger 36,3 kg 10

3M™ DBI-SALA®  
Remme til værktøjssikring

http://bit.ly/FPFTVideosEMEA

•   Remme til værktøjssikring har et design, der gør det 
muligt for brugerne hurtigt at fastgøre udstyr op til 
15,9 kg eller 36,3 kg.

•   Der kan anvendes stabiliseringsvinger til at holde 
værktøjssikringer på plads med vores Quick-Wrap tape 
(se side 5).

•   Besøg vores websted for at se eksempler på 
anvendelser af vores remme til værktøjssikring.

Fastgørelsespunkter

Patentan meldt Patentanmeldt

Patentanmeldt Patentanmeldt

Varmekrymp
http://bit.ly/FPFTVideosEMEA

Line med D-ring
http://bit.ly/FPFTVideosEMEA

•   Sikrer lette værktøjer, der vejer op til 2,3 kg.
•   Før løkken på line med D-ring gennem et forboret hul eller lukket 

håndtag for at lave et fastgørelsespunkt.
•   Meget holdbar og genanvendelig.

•   Beskyt din investering og dit forbindelsespunkt!  
Varmekrymp beskytter vores Quick-Wrap tape (se side 5) mod 
slibemidler og barske arbejdsmiljøer.

•   Størrelsen på varmekrympmaterialet reduceres med 200 %, når der 
påføres varme.

Beskrivelse Antal

1500019 Varmekrymp 1,9 cm x 4,5 cm (0,75" x 1,75") 25

1500020 Varmekrymp 2,5 cm x 4,5 cm (1" x 1,75") 25

1500021 Varmekrymp 3,8 cm x 5,1 cm (1,5" x 2") 25

1500022 Varmekrymp 5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4") 10

1500023 Varmekrymp 7,6 cm x 10,2 cm (3" x 4") 10

Fastgørelsespunkter

Beskrivelse Belastningsklasse Antal

1500009 Line til D-ring 2,3 kg 10

Patentanmeldt

http://bit.ly/FPFTVideosEMEA
http://bit.ly/FPFTVideosEMEA
http://bit.ly/FPFTVideosEMEA
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3M™ DBI-SALA® Quick Spins
http://bit.ly/FPFTVideosEMEA

Beskrivelse Belastnings- 
klasse

Antal

1500027 Lille 1,5 cm (0,6") 0,5 kg 10

1500028 Mellem 2 cm (0,8") 0,5 kg 10

1500029 Stor 2,5 cm (1") 0,5 kg 10

1500030 XL 3,1 cm (1,2") 0,5 kg 10

1500031 Kuglepenholder 0,8 cm (0,3") - 10

1500032 Kuglepenholder med spiral 0,8 cm (0,3") - 10

1500033 Permanent tusch 1,3 cm (0,5") - 10

1500034 Permanent tusch med spiral 1,3 cm (0,5") - 10

Beskrivelse Belastningsklasse Antal

1500010 Lille D-ring til line 0,9 kg 10

•   Skubbes på få sekunder let over håndtaget på værktøjet.
•   Drejelig top forhindrer sammenfiltring.
•   Genanvendelig og egnet til ikke-ledende brug.

Patenteret

Lille D-ring til line
http://bit.ly/FPFTVideosEMEA

•   Designet gør det let at fastgøre små enheder såsom mobiltelefoner, 
kameraer og radioer.

•   Kan fastgøres på de fleste overflader og laver et fastgørelsespunkt 
på få sekunder.

•   Udviklet til belastning på 0,9 kg ved anvendelse med 1500060.
•   Bruger 3M-klæbestof med meget høj bindestyrke.

Fastgørelsespunkter

Quick-ringe
http://bit.ly/FPFTVideosEMEA

Beskrivelse Belastningsklasse Antal

1500024 Quick-ring, lille 1,9 cm (0,75") 0,9 kg 25

1500025 Quick-ring, mellem 2,5 cm (1") 0,9 kg 25

1500026 Quick-ring, stor 3,8 cm (1,5") 0,9 kg 25

•   Quick-ringe er en økonomisk løsning til hurtig sikring af 
værktøj.

•   Gør de fleste værktøjer op til 0,9 kg klar til fastgørelse.
•   Der kan bruges ringtange for at gøre montering af lynring 

lettere.

Fastgørelsespunkter

http://bit.ly/FPFTVideosEMEA
http://bit.ly/FPFTVideosEMEA
http://bit.ly/FPFTVideosEMEA
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35,6 cm  
(14")

7,6 cm  
(3")

Udviklet til at holde
Vores elastiske liner er meget slidstærke, og de er udviklet til tredjeparts belastninger og designet med 
omtanke for at forhindre tabte genstande.

Selvlåsende karabinhage
Elastisk line, krog-til-løkke har en 
selvlåsende karabinhage, der forhindrer 
utilsigtet åbning og lukker automatisk.

Ikke-låsende karabinhager
Ikke-låsende karabinhager kan frakobles 
med en simpel drejning, og det kan 
resultere i et utilsigtet tab.

Tønde-låse
Mange at de elastiske liner der findes på 
markedet, anvender ofte en tønde-lås, som 
kan udgøre risici, da de giver mulighed for 
ukorrekt sikring af værktøj. 3M elastiske 
liner anvender ikke tønde-låse.

Beskrivelse Belastningsklasse Længde (løs) Længde (udstrukket)

1500047 Elastisk line, krog-til-løkke 4,5 kg 81,3 cm (32") 119,4 cm (47")

1500048 Elastisk line, krog-til-løkke (10 pr. pakke) 4,5 kg 81,3 cm (32") 119,4 cm (47")

1500049 Middelkraftig elastisk line, krog-til-løkke 15,9 kg 78,7 cm (31") 132,1 cm (52")

3M™ DBI-SALA® elastiske liner

Værktøjsliner

1500059
Spiralline, hurtiglås-til-hurtiglås
•   Ikke-ledende.
•   Ideel til brug fra håndledsbånd. 

Spiralliner
En unik innovation.
Let at rengøre og få af vejen – lige som en line skal være. Vores spiralliners lette vinylkonstruktion og 
ultrakompakte design gør dem til et ideelt alternativ til klassiske elastiske liner. Lige siden vi indførte vores 
serie af spiralliner på markedet, er vi fortsat med at justere og forbedre den med feedback fra brugerne.

1500060
Spiralline, hurtiglås-til-løkke
•   Fastgør kameraer, mobiltelefoner, 

radioer og andre små genstande.
•   Fungerer godt sammen med vores 

D-miniring.

1500068
Spiralline, lås-til-lås
•   Ideel til brug fra håndleddet.

1500064
Spiralline krog-til-krog

1500066
Spiralline, krog-til-ring
•   Bruges til hammer og andet  

værktøj med langt skaft.
•   Fås i kombination med vores 

hammerhylster.

1500061
Sikring af sikkerhedshjelm

Værktøjsliner

Beskrivelse Antal Belastningsklasse Længde (løs) Længde (udstrukket)

1500064 Spiralline krog-til-krog 10 2,3 kg 10,2 cm (4") 157,5 cm (62")

1500068 Spiralline, lås-til-lås 10 2,3 kg 4,4 cm (1,75") 70 cm (24")

1500059 Spiralline, hurtiglås-til-hurtiglås 10 0,9 kg 4,4 cm (1,75") 70 cm (24")

1500066 Spiralline, krog-til-ring 10 0,9 kg 7,6 cm (3") 157,5 cm (62")

1500060 Spiralline, hurtiglås-til-løkke 10 0,9 kg 17,8 cm (7") 86,4 cm (34")

1500061 Sikring af sikkerhedshjelm 10 0,9 kg 10,2 cm (4") 86,4 cm (34")

12,7 cm  
(5")

10,2 cm 
(4")

Patenteret

A

B

A

B

7,6 cm  
(3")

4,4 cm  
(1,75")

7,6 cm  
(3")

4,4 cm  
(1,75")

A17,8 cm  
(7")

12,7 cm  
(5")

1500047 1500049
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Antal Belastningsklasse

1500069 1 0,7 kg

3M™ DBI-SALA® Retraktor
•   Kompatibel med flere af vores værktøjshylstre (se side 14), 

håndledsbånd (se side 26) og værktøjstasker (se side 20).
•   Indvendig 132 cm (52") stålspiral muliggør automatisk 

tilbagetrækning, når den ikke bruges.

Værktøjsliner

Liner, lås-til-lås

Medium-duty line, krog-til-øje

Top til bund: 
1500058, 1500056, 
1500054

Belastningsklasse Længde

1500050 15,9 kg 182,9 cm (72")

•    Har en karabinhage med dobbeltvirkende drejelås 
i aluminium for at forhindre utilsigtet åbning.

•   Fungerer godt med medium-duty værktøjssikring.

•     Tommelstyrede hurtigudløsere i begge ender af disse 
liner er lette at klikke på, selv med handsker på.

•   Drejelige hurtigudløsere modvirker sammenfiltring.

Antal Belastningsk-
lasse

Længde 

1500054 10 4,5 kg 30,48 cm (12")

1500056 10 4,5 kg 60,96 cm (24")

1500058 10 4,5 kg 91,44 cm (36")

Heavy-duty line, krog-til-øje

Belastningsklasse Længde

1500051 36,6 kg 182,9 cm (72")

•   Har en karabinhage med dobbeltvirkende drejelås 
i aluminium for at forhindre utilsigtet åbning.

•    Fungerer godt med solid værktøjssikring (se side 6).

Heavy-duty line, krog-til-karabinhage

Belastningsklasse Længde

1500052 36,6 kg 182,9 cm (72")

•   Har en karabinhage med dobbeltvirkende drejelås i aluminium for at forhindre 
utilsigtet åbning.

•   Stor karabinhage med dobbeltvirkende drejelås.
•   Fungerer godt med solid værktøjssikring (se side 6).

Værktøjsliner
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Beacon-refleks med høj 
synlighed
Produkter, der er forsynet med vores 
refleks med høj synlighed, er altid lette 
at identificere og finde, selv hvis det er 
mørkt. Det højreflektive materiale, der er 
syet fast foran og bagpå hylsteret, gør det 
let at finde med en lommelygte, selv hvis 
der er begrænset lys.

Hylster på en smartere og 
hurtigere måde
Vores Quick-Mag-teknologi optimerer dit 
arbejdsflow og reducerer det antal gange, 
værktøjet skal i hylster. Med det effektive 
magnetiske system, kan værktøjet blot 
hænges på hylsteret, så det altid er ved 
hånden.

Drænhul i bunden
Du præsterer bedst, når dit værktøj også 
gør det. Det integrerede drænhul i vores 
smarte hylstre beskytter dit værktøj mod 
rust og dit hylster mod råd. Selv under 
forhold med regnvejr er drænhullet med 
til at holde hylsteret tørt ved hele tiden at 
lade vandet passere igennem. 

3M™ DBI-SALA® Smarte hylstre
Dit værktøj, lige ved hånden.
Mere sikkert. Lettere. Det sker ikke så tit, at dit arbejde kan være begge dele, men 3M DBI-SALA Smarte hylstre er udviklet 
netop til det. Den nyeste generation af værktøjstasker har intelligente funktioner, der er designet til at opbevare dit værktøj, så 
det bliver, hvor du har brug for det.

Værktøjshylstre

Lys tændt Lys slukket

Patentanmeldt Patentanmeldt Patentanmeldt Patentanmeldt Patentanmeldt

Enkelt og dobbelt værktøjshylster

Beskrivelse Retraktorer 
medfølger

Hæftning

1500103 Enkelt værktøjshylster Ingen Sele

1500104 Enkelt værktøjshylster med retraktor 1x Sele

1500101 Enkelt værktøjshylster Ingen Bælte

1500102 Enkelt værktøjshylster med retraktor 1x Bælte

1500105 Enkelt værktøjshylster, ekstra dybt Ingen Bælte

1500108 Dobbelt værktøjshylster Ingen Sele

1500109 Dobbelt værktøjshylster med retraktorer 2x Sele

1500106 Dobbelt værktøjshylster Ingen Bælte

1500107 Dobbelt værktøjshylster med retraktorer 2x Bælte

[1] Elastisk line krog-til-løkke sælges separat.

•   Både enkelte og dobbelte værktøjshylstre er udstyret med D-ringe, der er udviklet til en belastning på 2,3 kg.
•   Flere varianter af disse hylstre leveres med retraktorer (angivet herunder) (se side 12). Retraktorer er udviklet 

til en belastning på 0,7 kg.
•     Både enkelte og dobbelte værktøjshylstre er med Beacon-reflekser med høj synlighed og magnetisk  

Quick-Mag - system til værktøj.
•   Med et drænhul i bunden fungerer hylsteret også under våde forhold.

Værktøjshylstre
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Bag på hylsteret 
er der en taske til 
sikkerhedsretraktor 
(se side 12). 
Indføringssystem 
bagpå gør det muligt, 
at retraktoren holder 
en stilladsnøgle og 
samtidig er af vejen.

Beskrivelse

1500098 Målebåndshylster med retraktor

1500099 Målebåndscover

1500100 Kombination af målebåndshylster med 
retraktor og cover

•   Designet til brug sammen med praktisk taget ethvert 
målebånd eller det valgfri målebåndscover giver mulighed 
for sikker fastgørelse og opbevaring af målebånd.

•   Omfatter en retraktor (se side 12).
•   Målebåndscover passer til næsten alle størrelser af 

målebånd.
•   Med Beacon-refleks med høj synlighed.

3M™ DBI-SALA® 
Målebåndshylstre

Hylsterets bagside

Patentanmeldt

Patentanmeldt

Beskrivelse

1500095 Taskehylster med retraktor

Taskehylster med retraktor
•   Hylster til målebånd og andet små værktøj.
• Med retraktor (se side 12).

Patentanmeldt

Hylster til stilladsnøgle med retraktor

Beskrivelse

1500096 Hylster til stilladsnøgle 
med retraktor

1500097 Hylster til stilladsnøgle 
med retraktor og elastisk 
line, krog-til-løkke

•   Anbring hurtigt stilladsnøgler i hylsteret, 
når der arbejdes i højden.

•    Med Beacon-reflekser med høj synlighed.

Patentanmeldt

Værktøjshylstre

Top: Hammerhylsteret er låst, så 
hammeren ikke kan falde ud. 

Bund: Hammerhylsteret er ikke låst, 
og klar til aktiv brug.

Hammerhylster

Beskrivelse

1500093 Hammerhylster

1500094 Hammerhylster og Spiralline, krog-til-ring

•    Hammerhylsteret sørger for et sikkert hylster til næsten enhver 
hammer under 2,3 kg.

•   D-ringen på siden af hylsteret er udviklet til en belastning på 2,3 kg.
•   1500094-kombinationen leveres med 1500066 Spiralline, krog-til-

ring (se side 11), der er specialdesignet til brug med hammerhylsteret. 
Spiralline, krog-til-ring er udviklet til en belastning på 0,9 kg.

•   Under transport kan hammerhylsteret låses med en krog og en 
løkkestrop. Under brug kan stroppen låses, så der er let adgang til 
hammer og hylster.

Patentanmeldt

Justerbart radiohylster

Beskrivelse

1500088 Justerbart radiohylster

1500089 Justerbart radiohylster, Spiralline, hurtiglås-
til-øje og D-miniring

•   Hylsteret kan tilpasses til nærmest enhver håndholdt radio 
eller mobiltelefon og mange andre enheder.

•   Kan bæres i bælte eller sele.
•   Der kan anbringes en D-miniring (se side 8) bag på 

enheden, og hylsteret kan tøjres til en D-ring på forsiden 
af det justerbare radiohylster vha. 1500066 Spiralline, 
hurtiglås-til-øje (se side 11).

Patentanmeldt

Hylster til spraydåse/flaske

Beskrivelse

1500091 Hylster til spraydåse/flaske

1500092 Hylster til spraydåse/flaske og Spiralline, 
hurtiglås-til-hurtiglås

•    Fleksibelt neoprenhylster giver mulighed for hurtig fastgørelse af flasker og 
spraydåser.

•   1500092 leveres med 1500059 Spiralline, hurtiglås-til-hurtiglås (se side 11).

Værktøjshylstre

1500060

1500088

Kan bæres i et 
bælte eller en sele.
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Værktøjsbælte, komfort

Taljestørrelse Størrelse

1500110 71 cm-91 cm (28"-36") S-M

1500111 91 cm-112 cm (36"-44") L-XL

1500112 112 cm-132 cm (44"-52") 2XL-3XL

Universalbælte

Taljestørrelse Størrelse

1500113 71 cm-117 cm (28"-46") S-L

1500114 102 cm-137 cm (40"-54") XL-3XL

•   Foret Cordura giver holdbarhed og komfort.

Bælteløkker

Beskrivelse Belastningsklasse Antal

1500116 Bæltespænde  
med D-ring

3,2 kg 10

1500118 Bæltespænde  
med lås

3,2 kg 10

•    1500116 bruges til at fastgøre værtøjet på bæltet, mens 
1500118 bruges til at placere værktøjer.

•   Ekstra foring giver bedre komfort sammenlignet med 
mange andre værktøjsbælter.

•   Modulært design giver brugeren mulighed for at tilpasse 
hylsteret og taskesystemet.

Værktøjsbælter

3M™ DBI-SALA® Batterihylster/-
holder
•    Unikt design passer til næsten alle størrelser boremaskine batterier.
•   Holderen er fastgjort til boremaskinen, så den kan tøjres, når 

den bruges i højden.

Antal Belastningsklasse

1500090 1 4,5 kg

Værktøjshylstre
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Patenteret

3M™ DBI-SALA® Tasker til småting

Beskrivelse

1500122 Taske til småting, vinyl gul

1500119 Taske til småting, kanvas sort

1500120 Taske til småting, kanvas camo

1500121 Tasker til småting, kanvas orange

1500123 Taske til småting, ekstra dyb kanvas sort

•   Innovativt selvlukkende system fanger genstande og gør det næsten 
umuligt for genstande at falde ud, når de er anbragt i posen.

•    Det er let at få fat på genstande, da det ikke er nødvendigt at åbne 
eller lukke.

•   Kompatibel med de fleste værktøjsbælter.

Værktøjstasker

Tasken til småting er designet til 
små genstande såsom møtrikker, 
bolte, skruer og søm.

Genstandene placeres i tasken, 
og så er de straks sikre pga. det 
selvlukkende system.

Selv når tasken vendes på 
hovedet, fanger den genstande og 
gør det næsten umuligt for dem at 
falde ud.

Beskrivelse

1500132 Universaltaske

Universaltaske
•    Har to udvendige lommer til at opbevare svensknøgler og to indvendige 

lommer til opbevaring af ekstra værktøj.
•   Værktøj kan tøjres til D-ringe indvendigt eller udvendigt på tasken.
•   Justerbart lukkesystem med sidelås er med til at forhindre, at genstande 

falder ud, når tasken ikke bruges.

Inspektionstaske
•   Designet til sikker transport og brug af de fleste multimetre, 

luftmålere og andre bærbare testenheder.
•   Unik patentanmeldt justerbar åbning kan bruge til at lave en 

håndfri arbejdsstation fra hoften eller brystet.
•     Kan bæres i et bælte eller over skulderen via den 

medfølgende skulderstrop.

Håndfri arbejdsstation 
fra bælte eller skulder.

Patentanmeldt

Værktøjstasker

Bredde Højde Retraktorer/låse

1500124 19,1 cm (7,5") 27,9 cm (11") -

1500125 19,1 cm (7,5") 27,9 cm (11") 2 retraktorer

1500126 19,1 cm (7,5") 27,9 cm (11") 2 låse

1500127 22,2 cm (8,75") 33 cm (13") -

1500128 22,2 cm (8,75") 33 cm (13") 2 retraktorer

1500129 22,2 cm (8,75") 33 cm (13") 2 låse

•   Fremstillet i solidt kanvas med inderfor for at forebygge huller.
•   Flere inderlommer kan rumme værktøj, mens en integreret D-ring gør det utroligt let at 

fastgøre værktøj.
•   Fås i standard og i model med ekstra dybde.
•   Standardtasken bruger et lukkesystem med krog og løkke, der kan låses op under brug.
•   Værktøjstasken med ekstra dybde har et magnetisk lukkesystem samt et spænde  

med sidelås.

Værktøjstasker

Beskrivelse

1500131 Inspektionstaske

Bælteløkker placeret på bagsiden af tasken.
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Belastningsklasse Lukkesystem Materiale Højde/diameter Kapacitet

1500134 45,4 kg Krog og løkke Kanvas 38 cm/31,75 cm 
(15"/12,5")

30 L

1500133 45,4 kg Snøre Kanvas 38 cm/31,75 cm 
(15"/12,5")

30 L

1500140 113,4 kg Krog og løkke Vinyl 38 cm/31,75 cm 
(15"/12,5")

30 L

1500139 113,4 kg Snøre Vinyl 38 cm/31,75 cm 
(15"/12,5")

30 L

Standardsikkerhedsspand-modeller
http://bit.ly/FPFTVideosEMEA

Uigennemtrængelighed
På dit arbejde er holdbarhed ikke til forhandling. 
Derfor har alle sikkerhedsspande en hård 
kompositgalvanisering i bunden som beskyttelse mod 
utilsigtede brud. Indsatserne er også dækket af et 
læderomslag, så de beskyttes mod diverse genstande 
og barske arbejdsmiljøer.

Integreret karabinhage og løfterem
I stedet for reb, der kan flosse, er der indbygget en solid 
løfte-/skulderrem i hver sikkerhedsspand. Hver spand er også 
udstyret med en let karabinhage med drejelås i aluminium i 
høj kvalitet, der er udviklet til en belastning på 30 kN. Så der 
er ingen grund til at bekymre sig om svigtende knuder eller en 
ikke-låst karabinhage, der slipper ud af et fastgørelsespunkt.

Spande med sikkerhedslukning

3M™ DBI-SALA® Sikkerhedsspande
Med et integreret lukkesystem, der er med til at forhindre tabte genstande, er vores sikkerhedsspande designet til at være det 
foretrukne udstyr for medarbejderne i højden, der bærer tunge genstande.

Lukkesystemer
Hver sikkerhedsspand har enten en unik, patentanmeldt snøre eller et lukkesystem med krog og løkke, der fungerer som ekstra 
beskyttelse mod tab af genstande under transport og løft. Farverige afmærkninger indikerer, om spanden er lukket eller åben.

Indbyggede 
fastgørelsespunkter
Sikkerhedsspanden er fremstillet til brug 
med værktøj i højden og omfatter flere 
fastgørelsespunkter til tøjring.

Kanvas og vinyl i høj 
kvalitet
Sikkerhedsspande fås i solide materialer 
af kanvas eller vinyl, der er udviklet til en 
belastning på henholdsvis 45,4 kg og 113,4 kg.

Spande med sikkerhedslukning

http://bit.ly/FPFTVideosEMEA
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3M™ DBI-SALA®  
Hård indsats til sikkerhedsspand
•   Konverterer en blød sikkerhedsspand til en hård sikkerhedsspand.
•   Vores genanvendelige hårde indsats til sikkerhedsspand holder din 

sikkerhedsspand oprejst, så det er lettere at placere værktøj og bevare 
produktiviteten.

•    Integrerede inderlommer, så værktøj hurtigt kan organiseres og placeres i hylster.

Sikkerhedsspand til 18 liter
•   Bruges til at transportere standardspande på 18 liter.
•   Plastikspande på 18 liter monteres i sikkerhedsspanden 

med et unikt krogsystem.
•   Når sikkerhedsspanden ikke bruges, kan den trykkes flad 

for en let opbevaring.
•   Unikt, patentanmeldt lukkesystem med krog og løkke er 

med til at sikre, at der ikke sker utilsigtet tab af genstande 
under transport og løft.

Plastikspand 
medfølger ikke.

Spande med sikkerhedslukning

Beskrivelse

1500141 Hård indsats til sikkerhedsspand

Belastningsklasse

1500135 45,4 kg

Lange sikkerhedsspande

Længde Lukkesystem Belastningsklasse

1500136 122 cm (48") Krog og løkke 45,4 kg

1500137 183 cm (72") Krog og løkke 45,4 kg

1500138 305 cm (120") Krog og løkke 45,4 kg

•   Transportér stilladselementer og langt værktøj let og sikkert med vores lange 
sikkerhedsspande.

•    Mere effektive end transport fra hånd til hånd eller med reb med knuder.
•   Toplukkesystem med krog og løkke fastholder lange genstande under løft. 
•   Udstyret med en karabinhage med dobbelt drejelås, der giver maksimal sikkerhed.

Spande med sikkerhedslukning
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Aftageligt  
håndledsbånd

Aftageligt  
håndledsbånd, smalt

Aftageligt håndledsbånd er designet til medarbejdere, der arbejder omkring roterende eller bevægeligt udstyr. De har 
en elastisk strop, som automatisk tilpasses til brugerens håndledsstørrelse, og leveres i en standardstørrelse og en smal 
størrelse. 

3M™ DBI-SALA® Aftageligt håndledsbånd

Justerbare håndledsbånd

Justerbart håndledsbånd
Kan tilpasses til de fleste håndled 
med et krog- og løkkesystem. 
Et elastikbånd hjælper med at sikre, 
at det sidder komfortabelt.

Justerbart håndledsbånd med kabel
Kan tilpasses til de fleste håndled 
med et krog- og løkkesystem. Et 
indbygget kabel bruges til hurtigt at 
fastgøre og placere værktøj direkte på 
håndledsbåndet.

Justerbart håndledsbånd med retraktor
Kan tilpasses til de fleste håndled.  
En indbygget retraktor med en tilknyttet 
lås kan bruges til at arbejde hurtigt med 
forskelligt håndværktøj.

Håndledsbånd

Beskrivelse Antal Belastnings- 
klasse

1500083 Justerbart håndledsbånd 10 2,3 kg

1500085 Justerbart håndledsbånd med kabel 10 2,3 kg

1500087 Justerbart håndledsbånd med 
retraktor 10 2,3 kg

Beskrivelse Antal Belastning s-
klasse

1500071 Aftageligt håndledsbånd, lille 10 2,3 kg

1500073 Aftageligt håndledsbånd, mellem 10 2,3 kg

1500075 Aftageligt håndledsbånd, stort 10 2,3 kg

1500077 Aftageligt håndledsbånd, lille (smalt) 10 2,3 kg

1500079 Aftageligt håndledsbånd, mellem 
(smalt)

10 2,3 kg

1500081 Aftageligt håndledsbånd, stort (smalt) 10 2,3 kg

I over 75 år har ansatte over hele verden, 
der arbejder i højden, haft tillid til, at 
3M™ DBI-SALA® kunne hjælpe dem med 
at udføre deres arbejde professionelt 
og komme sikkert hjem. Vores unikke 
innovationer og effektive løsninger har 
skabt os et omdømme som eksperter i 
faldsikring og redning. 

I dag er vi som en del af 3M Personal 
Safety Division bedre rustet end 
nogensinde til fortsat at investere i 
teknologi og produkter, der forbedrer 
medarbejdernes sikkerhed, produktivitet 
og komfort. Så næste gang, du samler dit 
grej og kravler op med 3M DBI-SALA, skal 
du huske, at der ikke er nogen grænse for, 
hvor langt vi vil gå for at du kan arbejde 
under sikre forhold.

Kun himlen 
sætter grænsen.
Hvordan opbygges et 
omdømme? På samme måde, 
som vi producerer alle vores 
produkter: med tillid – fra 
start til slut. 
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