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Oppgradert modell med økt bredde! Lett 
trappestige med polstrede trinnkanter 
i eloksert aluminium som ikke sverter. 
Den har stor bredde for økt stabilitet og 
 rekkevidde, ekstra støttetrinn bak, stor 
plattform og god avstand mellom platt form 
og verktøybrett. 3-5 trinn er godkjent etter 
merkingen Bra Arbeidsmiljøvalg (nivå 2). 

Zarges Profftrapp  
G 421 XL
 SERIE Z 600

(3-5 trinn)

Ny og 
 oppgradert  
modell av  
montørens  

favoritt!

!!

Større avstand 
 mellom  plattform og 
 verktøybrett = enda 
bedre støtte for bena

Større plattform 
med lås, 30x25 cm

Enda bredere trinn  
= enda stødigere 

Gummilister på 
 trinnfronten gir  
høy komfort. 

Større trinnavstand  
= enda høyere

Ekstra trinn 150 kg
= ekstra forsterkning
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Zarges Proffbukk  
G 411 XL
SERIE Z 600

Oppgradert modell! Økt bredde og høyde. 
Populær, solid og stabil  proffbukk i eloksert 
aluminium som ikke sverter. Lav vekt, smidig 
størrelse og polstrede trinnforkanter gir høy 
komfort. Dette gir en unik kombinasjon av 
komfort, stabilitet og  brukervennlighet.

Trinntype: 
Polstret 8 cm

Ny og 
oppgradert 

modell

!!
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ZARGES PROFFBUKK C 612
SERIE Z 600

Lett og smidig proffbukk i svertefri aluminium 
som ikke sverter og med trinn på begge sider. Ny og 

forbedret 
modell

!!

ZARGES ARBEIDSBUKK

En kraftig og meget stødig arbeidsbukk med stor 
stå-flate. Godkjent for 170 kg! Produsert i helsveiset 
stål hvor bena er vinklet ut i hjørnene for maksimal 
stabilitet. Utstyrt med stor plattform og gripehåndtak 
som gjør den enkel å håndtere.
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ZARGES STØTTEFOT
Fleksibelt støtteben i aluminium som 
 passer alle Zarges trapper og  bukker, 
untatt 2 og 3 trinns bukker. Utstyrt 
med enkel vingemutter, og krever ikke 
 montering. Selges i sett á 2 stk.

ZARGES ZAP  HJULSETT
Gjør det enkelt å flytte trappen eller 
plattformen. Passer vangehøyde 58 mm. 
Selges i par.

ZARGES LÅSBART 
 STIGEFESTE I STÅL 
Monteres på veggen for oppheng av 
stige. Leveres i sett á 2 stk.

ZARGES SAFEMAN 

En ekstra sikker og mobil arbeidsplattform! Zarges Safeman er en lett,  stabil 
og sikker plattformtrapp som  opprinnelig er utviklet for sjekk og  tanking 
av fly, hvor kravene til  sikkerhet, stabilitet, synlighet er høye. Safeman er 
utstyrt med en stor gitterrist plattform på 500x450 mm og de 160 mm dype 
 trinnene har påmontert R13 sklisikringsbelegg. Trappen er også utstyrt med 
rekkverk på toppdelen, tverrfot, verktøyholder og hjul, og den kan enkelt slås 
sammen som gjør den enkel å flytte, lagre og håndtere.

 ● Lett og stabil plattformstige i aluminium
 ● Stor plattform i gitterrist 50x45 cm
 ● Utstyrt med tverfot og rekkverk
 ● Sklisikre løsninger
 ● Lett å håndtere og transportere
 ● Mobil, utstyrt med hjul
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ZARGES VERKTØYKASSE E-1 

En solid verktøykasse med ekstra forsterkninger i 
hjørnene og på lokket.  Leveres med låsbeslag for 
hengelås samt innmonterte vinkler for anlegg av 
PVC-bakker. Bakker kan kjøpes separat.

ZARGES K 465 
MED ALUPALL 

Zarges transportkasse med en påsveiset alupall i to ulike 
 størrelser til oppbevaring av verktøy og utstyr. Lett å flytte 
med jekketralle eller truck. Lav egenvekt. Tåler vær og 
vind – ingen detaljer som ruster. Låsbar. Andre modeller 
kan også leveres med alupall på bestilling.

Nytt mål
80x60x75 cm

Nytt mål
60x40x34 cm

SE SIDE 116  
I  KATALOGEN

SE SIDE 116  
I  KATALOGEN
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Zarges K 470 
 Safebox  
Lithiumbatterier for el-sykler, el-verktøy og lignende kan 
eksplodere og starte en brann. Derfor er denne  batteritypen 
klassifisert som farlig gods og produsenter  anbefaler all-
tid å bruke en spesial-emballering hvis slike batterier skal 
 transporteres med fly (IATA-DGR) eller  vei-transport (ADR). 

Zarges har i samarbeid med Bosch utviklet en sikker kasse for oppbevaring 
og transport av ødelagte eller defekte  lithiumbatterier. Zarges Safebox 
Safe er en Zarges K470 modell som er innredet med flamme reduserende 
og støtdempende Cirrux puter som er  tilpasset 3 stk elsykkel batterier. En 
eventuell brann inne i kassen  forblir i kassen. De flammereduserende Cirrux 
putene kan også kjøpes løst, og passer til tre ulike kassemål, se tilbehør 
under. Passer til lithium batterier opptil 500-814 Wh.

 ● UN-sertifisert
 ● Sikret mot vann, støv og sand
 ● Stor styrke – lang levetid
 ● Ingen detaljer som ruster 
 ● Lav egenvekt – lettere å håndtere
 ● Optimal ergonomi på håndtak og haspelåser
 ● Flammetest bestått, overflatetemperatur < 100 ˚C

CIRRUX (R) ANTI FLAMME-  
OG  STØTDEMPEPUTER

Cirrux putene er ideelle å benytte som flamme- 
og støtdempende materiale når man skal pakke, 
 oppbevare og sende Lithium batterier:

 ● Strømisolerende (ikke ledende)
 ● Ikke brennbart
 ● Kjemikalie resistent
 ● Lav varemeledende effekt
 ● Absorberende
 ● Støvfri
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EXPLORER DRONEKOFFERT 

Explorer Cases har utviklet en serie dronekofferter med 
innredning for sikker transport og oppbevaring av droner. 
Koffertene har en fleksibel og støtdempende innredning 
som er tilpasset til blant annet Parrot og DJI Phantom. 
Innredningen fungerer også som en ryggsekk som er 
praktisk hvis man må gå ute i kupert terreng eller lengre 
turer. Brukstemperatur fra 90 til -33 ˚C.

Varenr 85326BDR med  
hjul og teleskophåndtak

Varenr 84419BDR

PRONTO UBOX
ROMSLIG UTSTYRKASSE MED HJUL

Denne kofferten er ideell til el-verktøy, vare prøver, lange 
produkter, reservedeler etc. Den er værtett og er produ-
sert i polypropylen. Ingen detaljer som ruster. Stabelbar. 
Maks last 50 kg. Utstyrt med hjul og 2 store håndtak.

SE SIDE 128  
I  KATALOGEN

SE SIDE 135  
I  KATALOGEN
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RAACO TOOL TROLLEY PRO
En meget mobil og romslig verktøyveske – utstyrt 
med solide hjul teleskopisk håndtak. Vesken er 
produsert av slite sterkt  polyester og er utstyrt med 
ut- og innvendige lommer og verktøyholdere. Det 
store innvendige  rommet er  oppdelt ved hjelp av en 
flyttbar skillevegg. Maks last 40 kg.

Ny og 
kraftigere 

modell

HERD SEKKEVOGN 
EASY 
Praktisk 2-hjuls sekkevogn 
med lokk,  leveres flatpakket.

HERD AVFALLSBEHOLDER 
RETRO
Robuste og praktiske beholder for diverse 
avfall produsert i galvanisert stål. 30 l og 
70 l er utstyrt med fotpedal. Skal ikke 
anvendes til væsker og  flytende avfall. 
Kan leveres i andre farger. 115 l leveres 
uten pedal.

HERD BRANNSIKKER
BEHOLDERE FOR ILDSFARLIG AVFALL

Vi introduserer nå en ny serie brannsikre 
avfallsbeholdere som er konstruert for å 
hindre selvantennelse og kortvarig brann. 
De nye beholderne er produsert i stål og er 
utstyrt med selvlukkende lokk, løftehånd-
tak og god pedal for enkel åpning av lok-
ket. Bunnen er hevet fra bakkenivå og det 
er luftehull nederst på beholderen, under 
bunnen, for å hindre for høye temperaturer 
ved tilfelle av brann. Beholderne finnes i 
tre størrelser: 23 L, 53 L og 80 L.

• Brannsikker beholder
• Selvlukkende lokk
• Pedal for enklere åpning
• Maks 60 grader vinkel på lokket
• Utstyrt med bærehåndtak
• Store luftehull nederst

SE SIDE 156  
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JONEX TIPLET® SEKKETRALLE

Ergonomisk og kraftig sekketralle med patentert TipLet® fotpedal 
som reduserer mengde kraft som trengs for å vippe opp trallen med 
last. Trallen er utstyrt med en stor lasteplate som tåler tung last og 
 ergonomiske håndtak produsert i miljøvennlig PAH-materiale.

 ● Tiplet fotpedal
 ● Ergonomiske håndtak
 ● Stor lasteplate
 ● Høy kapasitet

JONEX 4-HJULS FATTRALLE
Kraftig 4-hjuls fat-tralle for sikker 
 håndtering av ulike størrelser på fat inntil 
208 liter. Utstyrt med ergonomisk håndtak 
og fire kraftige hjul.

MATADOR DØRLØFTER 
Kompakt tralle for ergonomisk transport 
og montering av dørblad. Dørblad kan 
enkelt monters av én person. Utstyrt 
med kraftige hjul og tiltfunksjon.
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JONEX GRENREOLTRALLE
Kraftig grenreoltralle utstyrt med 4 hyller 
til midlertidig og permanent lagring av 
rør, lister og andre materialer. Vognen er 
utstyrt med robuste 160 mm polyamide 
hjul, 2 stk. med brems. Andre hjultyper på 
forespørsel. Leveres umontert 

JONEX AVANTI TRILLEBÅRE 
Kraftig trillebåre med kasse produsert i 
polypropylen plast. Understell produsert i 
stålrør Ø30x2mm er utstyrt med Ø400 mm 
lufthjul. Leveres umontert.

JONEX GIPSPUMPEVOGN HEV-SENK 
Transportvogn for gipsplater som kan løftes 11 cm ved 
hjelp av håndtak slik at  platestabler kan legges igjen på 
gipsbukker. Vognen har kraftig stålkonstruksjon med 
styring på 4 hjul og bremses ved å senke trekkstangen.
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Q4
Kompaktlykt med fokusering og 
 elektronisk bryter med dimmefunksjon. 
Leveres med taske og stropp.  

 ● 400 lumen 
 ● Lystid 2-80 timer
 ● Fokusering
 ● Varenr 900159

Q4DEFEND
Taktisk lykt i svart gummibelegg. 
 Fokusering og elektronisk bryter med 
dimmefunksjon. Leveres med taske og 
stropp. 

 ● 400 lumen
 ● Lystid 2-80 timer
 ● Fokusering
 ● Varenr 900161

Q5XR

Q5

Q5XR DEFEND

Kraftige og oppladbare lykter med ekstern lading. 
Leveres komplett med vegglader og batteriindikator. 
Elektronisk bryter med dimmefunksjon.

 ● 1000 lumen!
 ● Lystid 3-95 timer
 ● Fokusering
 ● Varenr 900475

 ● 1000 lumen!
 ● Lystid 4-37 timer
 ● Fokusering
 ● Varenr 900476

Ekstern  
lading
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S2
 ● 200 lumen
 ● Lav vekt, 116 g
 ● Vanntett IP68
 ● Varenr 900502

S2 R (OPPLADBAR)
 ● 200 lumen
 ● Lav vekt, 112 g
 ● Vanntett IP68
 ● Varenr 900503

S-SERIEN
Lette og superkompakte hodelykter med to dioder – spotlys 
og flomlys (fungerer hver for seg og sammen). Kan brukes 
både med 3xAAA-batterier og oppladbart batteri i samme lykt 
(Dual Energy). Kompatibel med hjelmfeste varenr 900210 og 
 silikonbånd til hjelm varenr 900599.

HJELMFESTE
Hjelmfeste for S-serien  
med klips og universal 
brakett.

TYVERISIKKER 
 DISPLAYLØSNING! 
Festes til reoler med kraftige  magneter.

(Varenr 188) (60x69 cm) leveres komplett 
med lyktene Q1mini, Q3, Q4 og Q4xr + S2, 
V3air og V3pro R og plakat. 

(Varenr 189) (60x31 cm) leveres komplett 
med lyktene Q1mini, Q2, Q3, Q4, S2 og V3air.

TYVERISIKRET

Vanntett,  
IP 68
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SE DE NYE PAKKENE PÅ  
SIDE 246-248 + 258 I  KATALOGEN

Fallsikringspakker
SKREDDERSYDDE PAKKER  
TILPASSET DITT BEHOV

Våre fallsikringspakker er inndelt  etter  anbefalt 
 bruksområde og produktene  kommer ferdig  pakket i en 
smart ryggsekk eller bag. Slik kan du enkelt velge  riktig 
 pakke – uansett oppgave. Se hvilken  fallsikrings pakke 
som er tilpasset ditt  behov på neste side.

TAKPAKKE  
PRO

 
 

Sele 140 kg FS242 L/XL 
Tau med fallbrems 25 m FS602 25 m
Forankring FS800 1 m 
Fotløkke FS800-SP2 
Bag FS8201 
Nobb nr 55213480
Varenr gr 1 700211

700024 700164 700095

700058

700087

STILLAS- 
BYGGER- 
PAKKE PRO  

Sele 140 kg FS242 L/XL
Forankring FS800 1 m 
Fallblokk 2x2,5 m FS924 
Fotløkke FS800-SP2 
Bag FS8201  
Nobb nr 55213495
Varenr gr 1 700212

700024 700095 700087

700058

700230

SKARP KANT

SKARP KANT

14



ALLROUND- 
PAKKE PRO  

Sele 140 kg FS242 L/XL 
Fallblokk 2x2 m 2 x FS920-TB 2 m
Fotløkke FS800-SP2 
Bag FS8201  
Nobb nr 55213457
Varenr gr 1 700210

700125

700024 700095 700087

ALLROUND- 
PAKKE

  
Sele 120 kg FS2002
Falldemperline 1,5 m FS519-LN 1,5 m
Fotløkke FS800-SP2 
Nobb nr 55213506
Varenr gr 1 700213

700007 700109 700095 700085

TRIPODPAKKE 
LITEN 

Tripod Liten FS975
Fallblokk 12 m m/vinsj FS960-12M
Brakett FS971
Trinsehjul for stativ FS833 
Nobb nr 55213461
Varenr gr 2 700215

700230700073700180

700072
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FSKIT121 
REDNINGSSTIGE 6,8 M

 ● Enkel og rask å installere 
 ● Ekstra bred og forsterket for økt   

stabilitet og sikrere klatring
 ● Man kan koble flere stigelengder sammen  

(2,4 m)
 ● Separat fallsikringssystem må brukes i  

kombinasjon med redningsstigen
 ● Leveres med oppbevaringsbag og  

festebrakett

IKAR 
FALLBLOKK SKARP KANT

IKAR 
FALLBLOKK MED VINSJ

 ● Høy kvalitet, “Made in Germany”
 ● Kompositthus, lav vekt
 ● 2x2,5, 3,5 m og 7 m har poyesterbånd (ikke for betong!)
 ● 9 m, 12 m og 18 m har galvanisert stålwire
 ● Fallindikator og roterende svivel
 ● Aluminiumskrok med auto-lukking
 ● Finnes i flere lengder og typer
 ● Leveres uten karabinkrok
 ● CE-merket
 ● EN 360, CNB/P/11.060
 ● Ansi/asse Z359.14

Solide og robuste fallblokker fra IKAR som er utstyrt med 
en manuell 2-veis vinsj for bruk i redningsoperasjoner. 

 ● Produsert i rustfritt stål og hus i aluminium 
 ● Kraftig bærehåntak med to festepunkter
 ● Galvanisert wire og aluminiumskrok med svivel
 ● Passer til Tripod FS970 (700074) og FS975 (700180) 

og festebrakett FS971 (700072)
 ● EN360 EN1496
 ● CE-merket

FS082-0,5M
FORLENGERLINE 0,5 M

 ● 2 øyer for innfestning
 ● Til forlengelse av festepunkt

FS976
LASTVINSJ 20 M / 100 M
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Rock  
hjelmer

Nyhet!
Komplett og lett 

hjelm med 4-punkts 
hakestropp og god-

kjent for 1000 V.

Rock er en solid Italiensk produsent av alle typer hjelmer, 
alle med fokus på høy kvalitet og sikkerhet. Hjelmene er et 
resultat av lidenskap og tradisjon med italiensk racingsport. 
Rock leverer et 100 % italiensk produkt, produsert i Toscana. 
I tillegg til å være kvalitetsbevisste og opptatt av  sikkerhet er 
Rock ledende på design, brukerkomfort og ergonomi.

DYNAMO
Dynamohjelmene er en serie vernehjelmer for et sikkert  arbeid 
i  høyden innen bygg, anlegg, industri og redning. Hjelmene 
er  produsert i avansert termo materiale (ABS) utvendig og 
 polystyren (EPS)  innvendig som gjør dem meget solide og sikre. 
Dynamo hjelmene har lav egenvekt og er meget komfortable, 
og er utstyrt med 4-punkts hakestropp med rød hurtigspenne, 
 størrelsesjusteringshjul,  høydejustering og port til hørselsvern. 

DYNAMO HYBRID
 ● Størrelser: 55 - 63 cm
 ● Lav vekt, 350 g
 ● Høydejusterbart størrelsessystem
 ● Testet og godkjent for lave temperaturer ned til -40 ˚C
 ● Justerbar og avtagbar hakestropp og hodebånd
 ● Sikkerhetsmessig frigjøringssystem mellom 15 og 25 daN
 ● Port for hørselvern (hurtig feste/ slipp system)
 ● Størrelsesjusteringshjul bak
 ● Hodelyktfester på sidene
 ● CE-merket og EN397, EN12492, EN50365 (1000V)

Finnes i mange 
ulike farger

Tilbehør som refleks-
merker og klart visir,  
se mer tilbehør under.
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TEIPFESTER
Smart og praktisk festeteip produsert i 
silikon med en  forsterkende folie for å 
lage et universelt festepunkt på flere typer 
verktøy. Enkel å bruke og å montere. Brukes 
sammen med D-ring fest 700991 eller 
700992. Vil ikke etterlate  klissete lim på 
verktøyet. 

RING- OG LØKKEFESTER

HOLDER FOR RADIO, MOBIL,  NETTBRETT, 
HAMMER OG MÅLEBÅND

SE SIDE 273 
I  KATALOGEN
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SPRIALLINER LANGE
Meget kompakte og praktiske spiralliner 
med ulike låser og for ulike vektklasser 
fra NLG som tåler en røff  arbeidshverdag.  
De minste typene egner seg godt å 
bruke sammen med håndleddsfeste. Alle 
koblingene har svivel, og Quick Clip-låse-
ne i solid stål kan enkelt opereres med 
bruk av hansker. Plastklipsene er ikke-
ledende, og karabinkroklåsene kommer 
med skrulås. Alle linene er merket med 
maksimal kapasitet og unikt serienum-
mer. 700196 og 700197 er utstyrt med 
weaklink.

VERKTØYLINER
Solide verktøysikringsliner med ulike 
festepunkter og vektkapasitet som kobles 
mellom festepunkt på kropp, sele, belte 
eller fast struktur og verktøyfestet for 
å sikre at utstyret faller ned. Elastiske 
liner demper fallet og gir økt  komfort for 
brukeren. Linene er utstyrt enten med 
 karabinkroker med skrulås, vrilås eller 
Quick  Clip-låser (enkelt å bruke med 
 hansker på) og/eller løkkefeste. Karabin-
kroker i kompositt tåler ned til - 60˚ C, har 
lav egenvekt og er ikke elektrisk ledende. 
Alle linene er merket med maksimal 
 kapasitet og unikt serienummer. 

VERKTØYTASKER OG BAGGER
Solide og praktiske takser og bagger for oppbevaring og organisering av verktøy. 
Alle er utstyrt med D-ringer for å feste en type koblingsline på, og har ulike typer 
festepunkt til kropp, sele, belte eller fast struktur. Alle baggene er merket med 
maksimal kapasitet og unikt serienummer. 

SE SIDE 278 
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