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Supportmaterial för verktygssäkring

Any tool,  
at the  
ready.
Pocket Reference Guide

#3MScienceOfSafety

Fickguide om 
verktygssäkring
I denna referensguide visar vi hur 
du kan säkra de flesta verktyg.

Poster som 
visar vanliga 
fästpunkter 
för verktyg
Upptäck hur du kan 
säkra dina verktyg 
med 3M™ DBI-SALA® 
Verktygssäkring. 
Visning av tillgängliga 
fästpunkter 
med tillhörande 
viktklassningar.

#3MScienceOfSafety

Common Tool Attachment Points

Tools up to 0.5 kg (1 lbs.)

Tools up to 0.9 kg (2 lbs.)

Tools up to 2.3 kg (5 lbs.)

Tools up to 15.9 kg (35 lbs.)

Protect with Heat Shrink
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.

Attachment Point Legend
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.)

Tools up to 36.3 kg (80 lbs.)

Form: 9701413 Rev C3M is a trademark of 3M Company. DBI-SALA is a trademark of DBI Industries, LLC.
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Dekaler för 
skyddshjälm
Höj säkerhets-
medvetandet med 
dessa dekaler för hjälm.

Videoklipp om  
säkerhets- 
utrustning
Få tillgång till högupp- 
lösta videoklipp  
som kan användas  
i utbildningssyfte  
på arbetsplatsen.

http://bit.ly/2C9vsqY
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Utbud. Utbildning. Validering av 
passformen.

Tre pelare inom Science 
of Safety.
Denna branschledande teknik 
utgör bästa praxis på global nivå 
och består av tre element som 
kompletterar varandra:

Skydd av anställda innebär mer än 
att bara hindra dem från att falla. 
Utrustningen måste också hållas 
på plats vid höghöjdsarbeten.

Det är därför vi i över 10 års tid har 
varit pionjärer med en innovativ 
serie produkter och lösningar som 
ska hindra verktyg och utrustning 
från att falla. Vi hjälper till att göra 
arbetsmiljön säkrare och mer 
produktiv, från byggplatser till 
oljeplattformar, genom att skydda 
från olyckor som kan medföra 
skador på personer och utrustning 
samt förlust av verktyg.

Kampen mot 
tyngdlagen.

Certifierade och testade.
Genom vårt ISO 17025-godkända 
labb kan vi simulera värme, 
kyla, fukt, rost och slitage – 
utmaningar du stöter på dagligen. 
Vi genomför tester på dynamisk 
och statisk styrka, både på plats 
och i våra ISO 90001-certifierade 
tillverkningsenheter, så att du får 
de mest pålitliga, högkvalitativa 
fallskydden för verktyg.

Frågor om produkter:
3M.com/FallProtection 
+46-(0)8 50 63 5707

Om du vill ha mer information kan du gå 
in på www.3M.com/SafetyOfSafety.

www.3M.com/SafetyOfSafety
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Beskrivning Viktklassning Antal Icke-ledande

1500003 D-ring 1,3 cm x 5,7 cm 0,9 kg 10 Nej

1500005 D-ring 1,3 x 5,7 cm icke-ledande 0,9 kg 10 Ja

1500007 D-ring 2,5 cm x 8,9 cm 2,3 kg 10 Nej

1500001 Dubbel D-ring, Small 0,9 kg 10 Nej

3M™ DBI-SALA®  
D-ringar

http://bit.ly/2C9vsqY

•   D-ringar kan anslutas till nästan 
alla verktyg under 2,3 kg med vår 
monteringstejp (se sidan 5).

•   Skapar en fästpunkt på mindre än en 
minut.

•   Genom dubbla D-ringar är verktyget till 
100% fäst vid verktygsbyte.

Fästpunkter

http://bit.ly/2C9vsqY
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1500168

1500174

1500171

Beskrivning Antal Längd

1500168 Monteringstejp, blå 1 274 cm

1500169 Monteringstejp, blå 10 274 cm

1500171 Monteringstejp, blå, dubbel längd 1 548,6 cm

1500172 Monteringstejp, blå, dubbel längd 10 548,6 cm

1500174 Monteringstejp, gul 1 274 cm

1500175 Monteringstejp, gul 10 274 cm

Monteringstejp
http://bit.ly/2C9vsqY

•   Mer än 3 års hållbarhet.
•   Heavy duty 2,54 cm bred tejp som formas efter platsen där den fästes..
•   Används med våra D-ringar (se sidan 4) och kopplingsremmar för verktyg  

(se sidan 6) för att snabbt skapa fästpunkter på nästan alla verktyg.
•   Formas efter verktygshandtag, fäster vid kontakt mot de flesta rena verktyg 

och kan flyttas om under appliceringen.
•    Vårt eget 3M-material och häftämne har bra rivtålighet.

Fästpunkter

http://bit.ly/2C9vsqY
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Beskrivning Viktklassning Antal

1500015 Infästningsring med V-form, 2 stabiliseringsvingar 15,9 kg 1

1500016 Infästningsring med V-form, 2 stabiliseringsvingar 15,9 kg 10

1500014 Infästningsring med V-form, stabiliseringsvinge 15,9 kg 10

1500012 Infästningsring med V-form 15,9 kg 10

1500018 Infästningsring med V-form, 2 stabiliseringsvingar 36,3 kg 10

3M™ DBI-SALA® Kopplings-
remmar för verktyg

http://bit.ly/2C9vsqY

•   Kopplingsremmar för verktyg finns i en modell som gör 
att användaren snabbt kan fästa utrustning på upp till 
15,9 kg eller 36,3 kg.

•   Det finns stabiliseringsvingar för att hålla 
kopplingsremmar för verktyg på plats med vår 
monteringstejp (se sidan 5).

•   På vår hemsida finns exempel på hur våra 
kopplingsremmar för verktyg används.

Fästpunkter

Patentsökt Patentsökt

Patentsökt Patentsökt

http://bit.ly/2C9vsqY
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Värmekrympning
http://bit.ly/2C9vsqY

Rem med D-ring
http://bit.ly/2C9vsqY

•   Enkel fästning av verktyg med vikt upp till 2,3 kg.
•   Trä ögleänden genom en D-ring på en rem, genom ett förborrat 

hål eller förslutet handtag, för att skapa en fästpunkt.
•   Mycket hållbar och kan återanvändas.

•   Skydda fästpunkten!  
Värmekrympning skyddar monteringstejpen (se sidan 5) från nötning 
och krävande arbetsmiljöer.

•   Länkarna för värmekrympningsskydd minskar i storlek med  
200 % när värme påförs.

Beskrivning Antal

1500019 Värmekrympning 1,9 cm x 4,5 cm 25

1500020 Värmekrympning 2,5 cm x 4,5 cm 25

1500021 Värmekrympning 3,8 cm x 5,1 cm 25

1500022 Värmekrympning 5,1 cm x 10,2 cm 10

1500023 Värmekrympning 7,6 cm x 10,2 cm 10

Fästpunkter

Beskrivning Viktklassning Antal

1500009 Rem med D-ring 2,3 kg 10

Patentsökt

http://bit.ly/2C9vsqY
http://bit.ly/2C9vsqY
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3M™ DBI-SALA® Snabbfästen
http://bit.ly/2C9vsqY

Beskrivning Viktklassning Antal

1500027 Small 1,5 cm 0,5 kg 10

1500028 Medium 2 cm 0,5 kg 10

1500029 Large 2,5 cm 0,5 kg 10

1500030 X Large 3,1 cm 0,5 kg 10

1500031 Pennhållare 0,8 cm - 10

1500032 Pennhållare med spirallina 0,8 cm - 10

1500033 Permanent tuschpenna 1,3 cm - 10

1500034 Permanent tuschpenna med spirallina 1,3 cm - 10

Beskrivning Viktklassning Antal

1500010 Liten D-ring för små remmar 0,9 kg 10

•   Trä den på ett verktygshandtag på några sekunder.
•   Vridbar topp så att linan inte trasslar.
•   Återanvändbar och icke-ledande.

Patenterat

Liten D-ring för små remmar
http://bit.ly/2C9vsqY

•   Modell för enkel fästning av små föremål som mobiltelefoner, 
kameror och radioapparater.

•   Fäster vid de flesta ytor, skapar en fästpunkt på några få sekunder.
•   Viktklassad för 0,9 kg när den används med 1500060.
•   Fästes med mycket stark tejp från 3M.

Fästpunkter

http://bit.ly/2C9vsqY
http://bit.ly/2C9vsqY
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Snabbringar
http://bit.ly/2C9vsqY

Adapter till helsele

Beskrivning Viktklassning Antal

1500024 Snabbring, Small 1,9 cm 0,9 kg 25

1500025 Snabbring, Medium 2,5 cm 0,9 kg 25

1500026 Snabbring, Large 3,8 cm 0,9 kg 25

Beskrivning Viktklassning Antal

1500161 Adapter till helsele 2,3 kg 1

•   Snabbringar är en kostnadseffektiv lösning för att fästa 
verktyg snabbt.

•   Möjliggör fastsättning av många verktyg på upp till 0,9 kg.
•   Använd ringtänger för att förenkla fästet av snabbringar.

•   Ger en fästpunkt för verktyg på helselen
•   Snabb och enkel installation – var som helst på helselen
•   Nöttålig och hållbar
•   Kan användas på produkter med karbinhake i svart och guld

Fästpunkter

1500161

http://bit.ly/2C9vsqY
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Tillverkade för att hålla länge.
Våra töjbara linor har en konstruktion som gör dem starkare och mer tåliga än motsvarande linor på 
marknaden idag. De har en viktklassning godkänd av tredje part och en genomtänkt utformning som 
ska hindra föremål från att falla.

Självlåsande karbinhake
På den töjbara linan med krok-till-ögla 
finns en självlåsande karbinhake som 
inte kan öppnas oavsiktligt och stängs 
automatiskt.

Icke-låsande karbinhakar som finns  
på marknaden idag
Icke-låsande karbinhakar kan lossas 
med en enkel vridning, vilket kan 
leda till oavsiktliga fall.

Motsvarande på marknaden
Motsvarande lösningar till den töjbara 
linan på marknaden idag är cylindriska 
snörstopp. Dessa snörstopp kan utgöra 
risker eftersom de kan ge verktyg 
felaktiga fästen.

Beskrivning Viktklassning Längd (hopfälld) Längd (utsträckt)

1500047 Töjbar lina, krok-till-ögla 4,5 kg 81,3 cm 119,4 cm

1500048 Töjbar lina, krok-till-ögla (10-pack) 4,5 kg 81,3 cm 119,4 cm

1500049 Medium-Duty töjbar lina, krok-till-ögla 15,9 kg 78,7 cm 132,1 cm

3M™ DBI-SALA® Töjbara linor

Verktygslinor

1500047 1500049
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35,6 cm

7,6 cm

1500059
Spirallina, klämma-till-klämma
•   Icke-ledande.
•   Idealisk att använda från handledsband. 

Spirallinor
De första i branschen.
Enkel att rengöra och är inte i vägen, precis vad man kan önska sig från en lina. Våra spirallinor 
med en ultrakompakt modell av lätt vinyl är det idealiska alternativet till vanliga töjbara linor. Sedan 
vi lanserade dem på marknaden har vi fortsatt att förfina och förbättra våra spirallinor tack vare 
återkoppling från användarna

1500060
Spirallina, klämma-till-ögla
•   Fäst kameror, mobiltelefoner, 

radioapparater och andra små föremål.
•   Kombineras lämpligen med liten D-ring.

1500068
Spirallina, utlösare-till-
utlösare
•   Idealisk att använda från 

handledsband.

1500160
Spirallina, krok-till-krok

1500066
Spirallina, krok-till-
snabbring
•   Används med hammare och andra 

verktyg med långa handtag.
•   Kan kombineras med vårt 

hammarhölster.

1500178
Kopplingslina för hjälm

Verktygslinor

Beskrivning Antal Viktklassning Längd (hopfälld) Längd (utsträckt)

1500160 Spirallina, krok-till-krok 10 2,3 kg 10,2 cm 157,5 cm

1500068 Spirallina, utlösare-till-utlösare 10 2,3 kg 4,4 cm 70 cm

1500059 Spirallina, klämma-till-klämma 10 0,9 kg 4,4 cm 70 cm

1500066 Spirallina, krok-till-snabbring 10 0,9 kg 7,6 cm 157,5 cm

1500060  Spirallina, klämma-till-ögla 10 0,9 kg 17,8 cm 86,4 cm

1500178 Kopplingslina för hjälm 10 1,8 kg 14 cm 91 cm

10,2 cm

A

B

A

B

7,6 cm

4,4 cm

7,6 cm

4,4 cm

A17,8 cm12,7 cm
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Antal Viktklassning

1500156 1 2,3 kg

3M™ DBI-SALA® Indragare

3M™ DBI-SALA® Indragare

•   Stark Dyneema® indragare Fäster verktyg upp till 2,5 kg.
•   Linan är spänd när den är i bruk och drar ihop sig när den 

inte används.
•   Höljets kontaktpunkter vrids efter hantverkarens rörelser.
•   Fästen lossnar inte eller karbinhakar öppnas inte oavsiktligt 

med dubbelverkande självlåsande karbinhakar i varje ände.

•   Kompatibel med ett antal verktygshölster (se sidan 14), 
handledsband (se sidan 26) och verktygsväskor (se sidan 20).

•   Invändig stålspole (132 cm) möjliggör automatisk indragning 
när linan inte används.

Verktygslinor

Linor, utlösare-till-utlösare Nedifrån och upp: 
1500058, 1500056, 
1500054

•     Tumstyrda snäpputlösare i linornas båda ändar är enkla 
att använda, även med handskar på.

•   Snäpputlösarna är vridbara, så att linan inte trasslar.

Antal Viktklassning Längd 

1500054 10 4,5 kg 30,48 cm

1500056 10 4,5 kg 60,96 cm 

1500058 10 4,5 kg 91,44 cm

Antal Viktklassning

1500069 1 0,7 kg

1500156

1500069
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Medium-Duty lina, krok-till-ögla

Viktklassning Längd

1500050 15,9 kg 182,9 cm

•    Består av en självlåsande karbinhake av aluminium med 
vridlås Twist Lock som inte kan öppnas oavsiktligt.

•   Kombineras lämpligen med Medium-Duty kopplingsremmar 
för verktyg.

Heavy-Duty lina, krok-till-ögla

Viktklassning Längd

1500051 36,6 kg 182,9 cm

•   Består av en självlåsande karbinhake av aluminium med 
vridlås Twist Lock som inte kan öppnas oavsiktligt.

•    Kombineras lämpligen med Heavy-Duty kopplingsremmar 
för verktyg (se sidan 6).

Heavy-Duty lina, krok-till-skenkarbinhake

Viktklassning Längd

1500052 36,3 kg 182,9 cm

•   Består av en självlåsande karbinhake av aluminium med vridlås  
Twist Lock som inte kan öppnas oavsiktligt.

•   Stor dubbelverkande skenkarbinhake med Twist Lock vridlås.
•   Kombineras lämpligen med heavy-duty kopplingsremmar för  

verktyg (se sidan 6).

Verktygslinor



14 #3MScienceOfSafety   |    +46-(0)8 50 63 5707

Väl synliga Beacon reflexer
Produkterna är utrustade med våra 
väl synliga reflexer så att de alltid är 
enkla att hitta, även i mörka utrymmen. 
Reflexmaterialet som är fastsytt på 
hölstrets framsida och baksida gör dem 
väl synliga, även i dåliga ljusförhållanden.

Ett snabbare och enklare sätt 
att fästa dina verktyg
Med vår Quick-Mag-teknik kan du jobba 
snabbare eftersom du inte alltid måste 
stoppa ner verktyget i hölstret. Genom 
denna effektiva magnetställfunktion 
fastnar verktygen vid hölstret, så att det 
verktyg du behöver alltid finns på plats.

Tömningsventil i botten
Du arbetar som bäst när verktygen är i bra 
skick. Den inbyggda tömningsventilen 
i hölstren skyddar verktygen från att 
rosta och hölstret från att mögla. Även 
i regnigt väder så torkar hölstret snabbare 
eftersom vattnet rinner rakt igenom 
tömningsventilen. 

3M™ DBI-SALA® hölster
Dina verktyg, alltid redo.
Säkrare. Enklare. Med 3M DBI-SALA hölster blir det både säkrare och enklare. Dessa verktygsväskor förvarar verktygen exakt 
där du vill ha dem.

Verktygshölster

Ljuset på Ljuset av
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Patentsökt Patentsökt Patentsökt Patentsökt Patentsökt

Enkla och dubbla verktygshölster

Beskrivning Indragare ingår Fäste

1500103 Enkelt verktygshölster Inga Helsele

1500104 Enkelt verktygshölster med indragare 1 st Helsele

1500101 Enkelt verktygshölster Inga Bälte

1500102 Enkelt verktygshölster med indragare 1 st Bälte

1500105 Extra djupt enkelt verktygshölster Inga Bälte

1500108 Dubbelt verktygshölster Inga Helsele

1500109 Dubbelt verktygshölster med indragare 2 st Helsele

1500106 Dubbelt verktygshölster Inga Bälte

1500107 Dubbelt verktygshölster med indragare 2 st Bälte

[1] Töjbar lina, krok-till-ögla, säljes separat.

•   Enkla och dubbla verktygshölster är utrustade med D-ringar som är viktklassade för 2,3 kg.
•   Några modeller av hölstren levereras med indragare (se nedan) (se sidan 12). Indragarna är viktklassade 

för 0,7 kg.
•     Enkla och dubbla verktygshölster är försedda med väl synliga Beacon reflexer och Quick-Mag-

magnetställfunktion för verktyg.
•   En tömningsventil i botten gör att hölstren fungerar även i våta förhållanden.

Verktygshölster
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På hölstrets baksida 
finns ett fodral för en 
säkerhetsindragare 
(se sidan 12). Genom 
matningssystemet 
på baksidan hålls en 
ställningsnyckel fast 
genom indragaren så 
att linan inte är i vägen.

Beskrivning

1500098 Måttbandshölster med indragare

1500099 Måttbandsfodral

1500165 Stort måttbandsfodral 

1500100 Måttbandshölster med kombinerad in-
dragare och fodral

•   Kan användas med praktiskt taget alla måttband, eller 
med tillvalet måttbandsfodral, som ger måttbandet ett 
säkert förvar och enkelt fäste.

•   Innefattar en indragare (se sidan 12).
•   Måttbandsfodralet kan användas till måttband av nästan 

alla storlekar.
•   Försedd med väl synliga Beacon™-reflexer.

3M™ DBI-SALA® 
Måttbandshölster

Fodralets baksida

Patentsökt

Patentsökt

Beskrivning

1500095 Fodralhölster med indragare

Fodralhölster med indragare
•   Hölster för måttband och andra småverktyg.
•   Innefattar en indragare (se sidan 12).

Patentsökt

Hölster till ställningsnyckel med indragare

Beskrivning

1500096 Hölster till ställnings-
nyckel med indragare

1500097 Hölster till 
ställningsnyckel med 
indragare och töjbar 
lina, krok-till-ögla

•   Hölster för snabbförvaring av 
ställningsnyckel vid höghöjdsarbete.

•    Försett med väl synliga Beacon-reflexer.

Patentsökt

Verktygshölster
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Överst: Hammarhölstret är låst, 
hammaren kan inte glida ut. 

Nederst: Hammarhölstret är olåst, 
hammaren kan användas.

Hammarhölster

Beskrivning

1500093 Hammarhölster

1500094 Hammarhölster och spirallina, krok-till-snabbring

•    I hammarhölstret får du säkert fäste av de flesta hammare  
under 2,3 kg.

•   D-ringen på sidan av hölstret är viktklassad för 2,3 kg.
•   1500094-kombinationen levereras med en 1500066 spirallina krok-

till-ring (se sidan 11) som är specialgjord för att användas tillsammans 
med hammarhölstret. Spirallinan krok-till-ring är viktklassad för 0,9 kg.

•   Under transport låses hammarhölstret med snöret med krok och ögla. 
Under arbetet kan snöret lossas så att hammaren och hölstret blir 
åtkomliga.

Patentsökt

Justerbart radiohölster

Beskrivning

1500088 Justerbart radiohölster

1500089 Justerbart radiohölster, spirallina klämma-till-ögla 
och liten D-ring för små remmar.

•   Hölstret kan justeras till att passa praktiskt taget alla handhållna 
radioapparater, mobiltelefoner och många andra föremål.

•   Kan användas från bälte eller helsele.
•   En liten D-ring för små remmar (se sidan 8) kan placeras på  

enhetens baksida och kan sedan fästas vid en D-ring på det  
justerbara radiohölstrets framsida med en 1500066 spirallina,  
klämma-till-ögla (se sidan 11).

Patentsökt

Hölster för sprayburk/flaska

Beskrivning

1500091 Hölster för sprayburk/flaska

1500092 Hölster för sprayburk/flaska och spirallina,  
klämma-till-klämma

•    Mjuka neoprenhölster som möjliggör snabbfäste av sprayflaskor- och burkar.
•   1500092 levereras med 1500059 spirallina, klämma-till-klämma (se sidan 11).

Verktygshölster

1500060

1500088

Kan användas 
från ett bälte 
eller helsele.
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3M™ DBI-SALA®  
batterihölster/fodral
•    Unik fodralmodell som kan anpassas till så gott som alla 

borrmaskinsbatterier.
•   Fodralet fästes vid borren så att borren hålls på plats vid höghöjdsarbeten.

Antal Viktklassning

1500090 1 4,5 kg

Verktygshölster
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Bekvämt verktygsbälte

Midjemått Storlek

1500110 71–91 cm S–M

1500111 91–112 cm L–XL

1500112 112–132 cm 2XL–3XL

Bälte för vanliga verktyg

Midjemått Storlek

1500113 71–117 cm S–L

1500114 102–137 cm XL–3XL

•   Vadderad Cordura ger längre livslängd och komfort.

Bältesöglor

Beskrivning Vikt-
klassning

Antal

1500116 Bältesögla med 
D-ring

3,2 kg 10

1500118 Bältesögla med 
utlösare

3,2 kg 10

•    1500116 används för att fästa verktyg vid ett bälte, medan 
1500118 används för ställningsverktyg.

•   Extra vaddering ger bättre komfort än många andra 
verktygsbälten.

•   Modulmodell så att användaren kan sätta ihop sitt eget 
hölster och fodral.

Verktygsbälten



15001191500122150012015001211500123

20 #3MScienceOfSafety   |    +46-(0)8 50 63 5707

Patenterat

3M™ DBI-SALA® väskor för smådelar

Beskrivning

1500122 Väska för smådelar, gul vinyl

1500119 Väska för smådelar, svart kanvas

1500120 Väska för smådelar, brun kanvas

1500121 Väska för smådelar, orange kanvas

1500123 Väska för smådelar, extra djup, svart kanvas

•   Självförslutande funktion håller föremålen på plats, så att de inte faller ut när 
de väl ligger i väskan.

•    Enkelt att komma åt föremål då det inte krävs någon öppning eller stängning.
•   Passar till de flesta verktygsbälten.

Verktygsväskor

Väskan för smådelar är avsedd för 
muttrar, bultar, skruvar och spikar.

Föremålen läggs i väskan, som 
omedelbart försluts med den 
självstängande funktionen.

Till och med när väskan vänds upp 
och ned är föremålen inneslutna, 
så att de inte faller ut.

Bältesöglor på väskans baksida.
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Beskrivning

1500132 Verktygsväska

Verktygsväska
•    Utrustad med två utvändiga fickor där skiftnycklar kan förvaras 

och två innerfickor för övriga verktyg.
•   Verktyg kan fästas vid D-ringarna på väskans insida och utsida.
•   Justerbar stängningsfunktion hindrar föremål att ramla ut när påsen 

inte används.

Väska för extra arbetsyta
•   Avsedd för säker transport och användning av de flesta 

multimätare, luftmonitorer och annan bärbar testutrustning.
•   En unik patentsökt öppning för att skapa en arbetsyta som är 

fäst vid höften eller bröstet, medan händerna är fria.
•     Kan fästas vid ett bälte eller över axlarna, med medföljande 

axelrem.

Arbetsyta som fästes 
med bälte eller axelrem 
håller händerna fria.

Patentsökt

Verktygsväskor

Bredd Höjd Indragare/utlösare

1500124 19,1 cm 27,9 cm -

1500125 19,1 cm 27,9 cm 2 indragare

1500126 19,1 cm 27,9 cm 2 utlösare

1500127 22,2 cm 33 cm -

1500128 22,2 cm 33 cm 2 indragare

1500129 22,2 cm 33 cm 2 utlösare

•   Konstruerad av heavy-duty kanvas med ett innerfoder för att tåla slitage.
•   Flera innerfickor som rymmer ett antal verktyg, inbyggd D-ring så att det blir mycket 

lätt att fästa verktyg.
•   Finns i modellerna standard och extra djup.
•   Standardväskan har en förslutningsfunktion med krok och ögla som kan stängas vid användning.
•   Den extra djupa verktygsväskan är utrustad med en magnetisk förslutningsfunktion och ett 

spänne som öppnas från sidan.

Verktygsväskor

Beskrivning

1500131 Väska för extra arbetsyta
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3M™ DBI-SALA® Verktygssäckar
Våra verktygssäckar har en inbyggd förslutningsfunktion som hindrar föremål från att falla. Perfekt när du behöver arbeta 
på hög höjd med tunga verktyg.

Förslutningsfunktion
På varje verktygssäck sitter det antingen ett unikt patentsökt dragsnöre eller en förslutningsfunktion med låsande krok och 
ögla, som fungerar som ett extra spillskyddande lager under transport och lyftning. Genom färgade indikatorflikar är det lätt 
att se om säcken är låst eller öppen.

Inbyggda fästpunkter
Våra verktygssäckar är framtagna för att användas 
till verktyg på hög höjd och har flera olika 
fästpunkter.

Kanvas och vinyl av hög 
kvalitet
Verktygssäckar finns i både heavy-duty kanvas 
och vinyl som är viktklassade för 45,4 kg 
respektive 113,4 kg.

Verktygssäckar
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Viktklassning Förslutningsfunktion Säckens material Höjd/diameter Volym

1500134 45,4 kg Krok och ögla Kanvas 38/31,75 cm 
(38,1 cm/31,75 cm)

30 l

1500133 45,4 kg Dragsnöre Kanvas 38/31,75 cm 
(38,1 cm/31,75 cm)

30 l

1500140 113,4 kg Krok och ögla Vinyl 38/31,75 cm 
(38,1 cm/31,75 cm)

30 l

1500139 113,4 kg Dragsnöre Vinyl 38/31,75 cm 
(38,1 cm/31,75 cm)

30 l

Verktygssäckar av standardmodell
http://bit.ly/2C9vsqY

Tålig mot nötningshål
När du arbetar är livslängd en förutsättning. Varje 
verktygssäck har ett bottenmaterial av hård komposit 
så att verktygen inte gör hål. Det finns också ett 
skinnfodral som täcker insatserna och skyddar dem 
från väder och krävande miljöer.

Inbyggd karbinhake och lyftrem
Istället för ett rep som lätt kan fransas, sitter det en heavy-
duty lyft-/axelrem på varje verktygssäck. Varje säck är också 
utrustad med en högkvalitativ karbinhake av lätt aluminium 
med vridlås, som är viktklassad för 30 kN (3 039 kg). 
Du behöver inte bekymra dig för att någon knut fastnar, eller 
att en icke-förslutbar karbinhake lossar från en fästpunkt.

Verktygssäckar

http://bit.ly/2C9vsqY
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3M™ DBI-SALA® Hård insats  
till verktygssäck
•   Omvandlar en mjuk verktygssäck till en hård verktygssäck.
•   Vår återanvändbara hårda insats gör att verktygssäcken kan stå upprätt, 

vilket gör det enklare att organisera verktyg.
•    Med de inbyggda innerfickor kan verktygen snabbt sorteras för förvaring.

19 l verktygssäck
•   Används för att transportera en vanlig hink på 19 liter.
•  Plasthinkar på 19 liter kläms fast i verktygssäcken med en 

unik krokfunktion.
•   När den inte används kan verktygssäcken plattas ihop för 

enkel förvaring.
•   En unik patentsök förslutningsfunktion med krok och ögla 

gör så att det inte sker några oavsiktliga spill under lyft och 
transport.

Plasthinken 
ingår inte

Verktygssäckar

Beskrivning

1500141 Hård insats till verktygssäck

Viktklassning

1500135 45,4 kg
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Långa verktygssäckar

Längd Förslutningsfunktion Viktklassning

1500136 122 cm Krok och ögla 45,4 kg

1500137 183 cm Krok och ögla 45,4 kg

1500138 305 cm Krok och ögla 45,4 kg

•   Transportera långa verktyg och ställningsverktyg säkert och enkelt med våra långa 
verktygssäckar.

•    Mer effektivt än att langa eller använda rep med knutar på.
•   Förslutningsfunktion i toppen med krok och ögla håller verktygen säkert på plats vid lyft. 
•   Utrustad med en dubbelverkande karbinhake med vridlås för maximal säkerhet.

Verktygssäckar



1500083

1500068

1500036

26 #3MScienceOfSafety   |    +46-(0)8 50 63 5707

Avdragbart 
handledsband

Smalt avdragbart 
handledsband

Avdragbara handledsband är avsedda för den som arbetar vid roterande eller rörlig utrustning. Ett elastiskt band anpassas 
automatiskt efter användarens handled och finns i modellerna standard och smal. 

3M™ DBI-SALA® Avdragbara handledsband

Justerbara handledsband

Justerbart handledsband
Vårt justerbara handledsband har en 
smart funktion med krok och ögla och 
kan justeras efter olika slags handleder. 
Ett elastiskt band ger en bekväm 
passform.

Justerbart handledsband med snöre
Justeras efter olika slags handleder 
genom funktionen med krok och ögla. 
Det integrerade snöret används för 
att snabbt fästa verktyg direkt vid 
handledsbandet.

Justerbart handledsband med indragare
Justeras efter handleder av alla storlekar. 
En inbyggd indragare med ansluten 
utlösare hjälper dig att snabbt arbeta 
med olika slags handverktyg.

Handledsband

Beskrivning Antal Viktklassning

1500083 Justerbart handledsband 10 2,3 kg

1500085 Justerbart handledsband med snöre 10 2,3 kg

1500087 Justerbart handledsband med indragare 10 2,3 kg

Beskrivning Antal Viktklassning

1500071 Avdragbart handledsband, Small 10 2,3 kg

1500073 Avdragbart handledsband, Medium 10 2,3 kg

1500075 Avdragbart handledsband, Large 10 2,3 kg

1500077 Avdragbart handledsband, Small (smal) 10 2,3 kg

1500079 Avdragbart handledsband, Medium (smal) 10 2,3 kg

1500081 Avdragbart handledsband, Large (smal) 10 2,3 kg
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Under över 75 år har höghöjdsarbetare 
över hela världen litat på att 3M™  
DBI-SALA® ska hjälpa dem att utföra 
jobbet ordentligt och komma hem 
säkert vid arbetsdagens slut. Våra 
branschledande innovationer och 
lösningar har gett oss ett rykte som 
experterna inom fallskydds- och 
räddningsprodukter. 

Idag när vi ingår i 3M Personlig 
skyddsutrustning är vi bättre utrustade 
än någonsin för att fortsätta investera 
i teknik och produkter som gör arbetet 
säkrare, mer produktivt och bekvämt. 
Nästa gång du kopplar ihop och klättrar 
upp med 3M DBI-SALA, kom ihåg att 
vi ständigt strävar efter bästa möjliga 
säkerhet för dig.

The sky’s 
the limit.
Hur bygger man upp  
ett förtroende? På samma 
sätt som vi skapar alla 
våra produkter – med tillit.  
Hela vägen från grunden. 
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