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Art. nr Antal steg Höjd ihopf. mm Höjd plattf. mm Basbredd mm Basdjup mm Vikt kg

9250-02 2 1600 500 655 720 13,5

9250-03 3 1850 735 680 880 14,5

9250-04 4 2100 975 705 1040 16
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En stor del av alla olyckor som sker inom 
byggbranschen är fallolyckor. Olyckor som innebär 
sjukskrivningar och i vissa fall lång frånvaro. Nu 
har Skeppshultstegen tagit fram en robust och 
stabil arbetsplattform som ska minimera antalet 
olyckor genom ett skyddsräcke på tre sidor.

– Det pågår ett säkerhetsarbete inom byggbranschen. 
Marknaden ställer högre krav på säkra arbetsplatser i dag 
och därmed också på de stegar och arbetsbockar som 
används, säger Morgan Andersson, Skeppshultstegen.

– Säkerheten har blivit en viktig fråga!

Företagets nya produkt heter Safestep och är tillverkad helt 
i aluminium. Arbetsplattformen är ihopfällbar och utrustad 
med hjul och skyddsräcket som standard.

– Skyddet finns på tre sidor för att förhindra fallolyckor. Har 
man bara skydd på en sida så är risken större att man kliver 
av på fel håll.

– Safestep har en stor plattform som innebär att man står 
säkert. Hjulen gör att den är lätt att flytta, säger Morgan 
Andersson.

Safestep har en 850 mm hög skyddsbåge som är försedd 
med en rejäl aluminiumhylla med lock och spärr.

Arbetsplattformen finns i dag i tre olika versioner; med 
två, tre och fyra steg, men Skeppshultstegen funderar 
även på att ta fram produkten i högre varianter. Safestep 
har kraftiga golvskydd med djupa räfflor samt dubbla 
tvärstag mellan vangstycke och steg. Stegbreddare finns 
som tillbehör.

Produkten riktar sig främst mot byggindustrin men kan 
givetvis även vara lämplig på större industriföretag där 
man arbetar mycket med säkerhet.

Safestep är utvecklad och tillverkad i Skeppshult. Produkten 
har testats och godkänts av Statens Provningsanstalt.

Morgan Andersson berättar att Safestep redan visats upp 
på en mässa och kommer följa med när Skeppshultstegen 
medverkar på ytterligare mässor under våren. Dessutom är 
det aktuellt med en export av produkten.

– Safestep har mottagits väl och finns färdig för leverans.

Skeppshultstegens nya produkt 
Safestep är en stabil och robust 
arbetsplattform med skyddsräcke på 
tre sidor som bland annat ska förhindra 
fallolyckor.

En praktisk aluminiumhylla med lock ingår som standard på Safestep. 
Hyllan går att låsa, enligt bilden, och sakerna ligger säkert på plats. 
Även hjul ingår som standard.

Safestep - ett säkert val på bygget


