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Att tillhandahålla en säker arbetsmiljö är 
avgörande för att kunna vara ett framgångsrikt 
företag. Skulle olyckan vara framme och en 
anställd eller besökare skadas, kan det bli 
mycket kostsamt, för att inte tala om en stor 
tragedi och svårt personligt lidande. Driftstopp 
på grund av en trasig maskin är också en 
kostsam faktor, speciellt driftstopp medan 
reparation pågår. Dessa saker kan undvikas 
om du har rätt fallskydd på plats redan  
från början.

Finns det entresolplan eller andra nivåskillnader 
där dina anställda arbetar så måste du 
eliminera faror och fallrisk i så stor utsträckning 
som det går. Fallolyckor är en vanlig orsak till 
allvarliga skador, och till och med dödsolyckor, 
på arbetsplatser. För att undvika detta behöver 
du ett fallskyddssystem som är utformat för 
att förhindra människor från att ramla över, 
genom eller under räcken. Regelverken säger 
att skyddsräcken måste vara starka, höga nog, 
bestå av handräcken (en st med panel och två 
st utan panel) och en golvlist som är minst  
15 cm hög. 

På säkraste möjliga sätt skyddar X-Rail-
systemet människor från risken att ramla 
– detta genom en kombination av stolpar, 
handräcken, golvlister och paneler, om 
installationen kräver det även täckta paneler. 
Täckta paneler, så som plast och plåt, 
förhindrar mindre saker från att råka ramla 
ner till nivåerna nedanför och potentiellt skada 
personal eller maskiner. Vårt fallskyddssystem 
placeras på avsatser där det uppstår en risk att 
människor eller saker kan trilla utanför kanten. 
Produkten hjälper sen till att förebygga  
 

Det finns ett snabbt och enkelt sätt att förbättra arbetsplatsens säkerhet 
och eliminera fallrisk när det kommer till avsatser och entresolplan. Vi har 
listat allt du behöver veta om Axelents fallskydd X-Rail. 

Därför ska du välja vår  
X-Rail fallskyddssystem

fallolyckor och skapar trygghet för dem som 
vistas på avsatsen. 
Systemet kan installeras så fort entresolplanet 
är byggt vilket sparar pengar jämfört med 
temporära byggnadsställningar och andra 
säkerhetsåtgärder under byggfasen.  
X-Rail finns i två olika höjder; 1 400 mm och 
2 300 mm, och kan varieras med olika höjder 
och bredder så att du som kund kan välja 
önskad konfiguration. Systemet är kompatibelt 
med vårt maskinskydd X-Guard i de områden 
där kantskydd inte krävs. 

X-Rail installeras snabbt och enkelt i antingen 
ett betonggolv, i stålbalk på entresolplanet 
eller andra typer av underlag, så som 38 mm 
plywood eller gallerdurk.  
Installationen av det modulära handräcket 
är även det väldigt enkelt. De existerande 
nyckelhålen i stolparna ger dig valmöjligheten 
att ha ett eller två handräcken beroende på  
ditt behov. 

För att säkerställa att maximal säkerhet uppnås 
kan du välja mellan att installera nät, solid 
eller klara paneler beroende på behov och 
regelverk. Genom att använda en panel och 
en golvlist så undviker du glapp vilket medför 
att inte ens småsaker faller igenom och ner på 
nivåerna under. 

Varför X-Rail?

X-Rail ger inte bara dig och dina anställda en 
hög säkerhetsfaktor, den hjälper dig också att 
spara pengar och öppnar för nya möjligheter 
som inte tidigare funnits tillgängliga. Med X-Rail 
får du en stark, lättinstallerad och helt modulärt 
system som kommer uppfylla dina behov och 
förbättra säkerheten på din arbetsplats. 

• Böter till den skadade  
medarbetaren / personen 

• Skadad maskin och/eller verktyg 

• Stängning av arbetsplatsen  
under utredning

INDIREKTA KOSTNADER FÖR  
EN ARBETSPLATSOLYCKA 


