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Melbye Energi
Melbye Energi erbjuder ett brett sortiment av material från 
utvalda internationella leverantörer. Med hjälp av vår kunskap om 
de högt ställda kraven för den skandinaviska marknaden och ett 
nära samarbete med våra kunder, är vårt mål att ge våra kunder 
den bästa tekniska support och den mest lönsamma lösningen. 
Våra centrallager i Norge och Sverige sörjer för snabba och säkra 
leveranser. 

Melbye Energi levererar produkter till följande områden: 
– Linjematerial 1-420kV 
– Kabelmaterial 0,4-1kV / 1-36kV 
– Tyngre maskiner för linutdragning och kabelförläggning  
– AMS, kap och pressverktyg samt personlig säkerhetsutrustning  
– Jordning och säkerhetsutrustning 

Med Melbyes innovativa kompositstolpar erbjuder vi en kostnads-
effektiv, hållbar och flexibel lösning som är helt fri från giftiga 
ämnen.
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Melbye kombinerar lång erfarenhet 
och gediget kunnande med 
innovation och fokus på smarta 
lösningar. Vår styrka är våra 
erfarenheter från ett stort antal 
projekt med olika behov, samt vår 
nyfikenhet och vilja att alltid hitta 
bästa möjliga lösning.

De smartaste 
lösningarna. 
Som är bäst 
för alla.

Vi har Skandinaviens bredaste 
utbud av produkter och lösningar 
för fiberoptisk infrastruktur. Melbye 
är den självklara samarbetspartnern, 
oavsett vilka behov du och ditt 
företag har.

Melbye har Skandinaviens mest 
välbeprövade systemlösningar för 
eldistribution samt unika lösningar 
inom personlig säkerhet och 
underhåll.

Vårt omfattande installations-
sortiment kommer från 
världsledande tillverkare och 
inbegriper bl.a. kabeltillbehör, nöd- 
belysning och verktyg.

Vi har lång erfarenhet av brunnar 
och kanalisation. Vi har marknadens 
absolut bredaste sortiment med 
lösningar som är flexibla, hållbara 
och enkla att installera.

Melbye i världen

SKANDINAVIEN

Melbye har hela åtta 
säljkontor i Norge 
och Sverige. Våra 
huvudkontor ligger 
i Oslo respektive 
Jönköping.

TAIWAN

I Taipei finns vårt 
dotterbolag Melbye 
Raycore, som sköter 
tillverkningen av vårt 
aktiva sortiment.

ENGLAND

Melbye UK 
etablerades 2019 
och är specialiserade 
på kompletta 
fiber- lösningar 
för den engelska 
marknaden.

INDIEN

Melbye har inrättat 
en bas i Mumbai för 
att säkerställa att våra 
leverantörer håller 
hög kvalitet och följer 
med i utvecklingen.
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Personlig skyddsutrustning – fallskydd

Att använda personlig skyddsutrustning under arbetet är oerhört viktigt för att garantera 
säkerheten och förhindra att allvarliga olyckor inträffar. Melbye tar säkerheten på allvar och 
levererar ett brett utbud av personlig skyddsutrustning.

I denna katalog presenterar vi vårt sortiment av skyddsutrustning som sätter standarden för 
ett tryggt, säkert och effektivt arbete på höjd. Här hittar du allt från mastselar, stödlinor och 
karbinkrokar till hjälmar, skyddsglasögon, pannlampor och stolpskor. Vi erbjuder även
 praktisk förvaring som säkrar dina verktyg på hög höjd.

Melbye rekommenderar att du följer instruktionerna på REN-bladet 2014: KLÄTTRING OCH 
ARBETE I STOLPAR. Detta dokument beskriver det rekommenderade förfarandet för klättring 
i stolpar, samt utbildning och val av utrustning. Även användningen av stolpskor i både 
trä- och kompositstolpar behandlas i detta dokument. 

Korrekt underhåll av personlig skyddsutrustning

Se alltid till att din skyddsutrustning kontrolleras före användning. Selar och remmar 
kontrolleras för skador och brott. Alla metalldelar kontrolleras för korrekt funktion. 
Kontrollera också att kombinerade delar passar ihop. Selen/Bälten justeras före användningen, 
så de sitter bra och ger en bra arbetsposition. All fallskyddsutrustning ska vara CE-godkänd 
och det finns krav på årlig kontroll av utrustningen. Petzl fallskyddsutrustning har 10 års 
hållbarhet från produktionsdatum.

All textil (band, rep osv.) kan tvättas med ljummet vatten (ca 50 °C) och mild tvål. Detta gäller 
även alla metalldelar. Torkning måste ske i ett torrt och välventilerat rum. Undvik för stark 
värme och solljus.

Har du frågor eller behöver tips och råd om personlig skyddsutrustning? 
Kontakta oss – vi hjälper dig att hitta de lösningar som passar bäst för dina behov.
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Petzl mastsele
Melbye har mastselar som täcker de allra flesta behov, från kompletta kroppsselar
till tvådelade säkerhetsselar. Selarna från Petzl är utformade för att alla typer av 
arbete på höjd. De justerbara selarna är lätta och bekväma att använda. De är 
godkända enligt gällande europeiska normer. Se varje enskild typ för detaljerad 
beskrivning.

VOLT® Mastsele 
VOLT Mastsele är en kroppssele anpassad för långa arbetsdagar. Med tonvikt på ergonomi, låg vikt 
och ett material som andas är detta en sele som är lika bekväm under väldigt varma sommardagar 
som kalla vinterdagar. Den har reglerbara axelband och reglerbart magbälte på båda sidor. Selen är 
utrustad med främre förankringspunkter och de traditionella D-ringarna i sidorna för positionering. 
D-ringarna kan också vikas bakåt.

Spännena FAST LT och FAST LT PLUS gör att användaren kan ta på sig selen utan att behöva lyfta 
fötterna från marken.
Selen är certifierad enligt europeiska standarder.

E-nummer Beskrivning

1687547 Säkerhetssele Petzl VOLT M (Size 0)

1687548 Säkerhetssele Petzl VOLT L (Size 1) 

1687549 Säkerhetssele Petzl VOLT XL (Size 2) 

1687550 Säte till säkerhetssele VOLT

1687547/48/49 1687550
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Mastsele AVAO® SIT FAST

Överdel för Petzl AVAO® SIT FAST

AVAO är en sittsele som kombineras med TOP-bröstsele för att bli en fallsäker sele med utmärkt stöd. 
Den lätta selen är utformad för god komfort i en mängd olika arbetssituationer och är därför mångas 
favorit. Med patenterade spännen även runt låren är denna sele väldigt lätt att ta på och av. 

Selen gör det också enklare att bära och organisera arbetsverktyg tack vare möjligheten att fästa dem 
i verktygshållarna. 

Överdel som kan kombineras med Afao Sit Fast-selen för att få en komplett fallskyddssele. 

E-nummer Beskrivning

1687551 Fallskydd Petzl AVAO M (Size 0)

1687552 Fallskydd Petzl AVAO L (Size 1)

1687553 Fallskydd Petzl AVAO XL (Size 2)

E-nummer Beskrivning

1687554 Överdel till Petzl AVAO fallskydd
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Stödlinor
En stödlina är avsedd att användas tillsammans med ett stödbälte och får inte användas 
som en del av ett fallskyddssystem. Längden ska justeras vid användning, så att den 
fria rörligheten begränsas till 0,6 m.

E-nummer Beskrivning

1687555 Stödlina GRILLON 2m. Uppfyller kraven i NS-EN 358

1687556 Stödlina GRILLON 3m. Uppfyller kraven i NS-EN 358

E-nummer Beskrivning

1687557 Reservlina GRILLON 2m

1687558 Reservlina GRILLON 3m

1687559 Stolpögla med krok TRILOCK. Stolpöglan förhindrar att stödremmen glider längs 
stolparna.

1687556

16875581687557 1687559

1687555

1687560/1687561

E-nummer Beskrivning

1687560 Räddningslina SMARTLINE X 15m

1687561 Räddningslina SMARTLINE X 25m

RESQ Smartline X är en av marknadens minsta och 
lättaste testutrustning för personlig evakuering. Den har 
en maximal personlig vikt på 140 kg och kan firas ned 
maximalt 200 meter. Aramid-linans fantastiska egenskaper 
för draghållfasthet och värmebeständighet över 480 °C 
gör att Smartline X också kan användas vid brand. 
Levereras i vattentät påse.

RESQ Smartline X
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Petzl falldämparlina
Petzl falldämparlina är utrustad med en liten energiabsorberande påse som tar upp 
energin vid ett fall. Påsen är utformad för att gradvis sakta ner energin, vilket ger en 
mjuk inbromsning. Falldämparlinorna fungerar korrekt när användaren väger 
mellan 50 och 130 kg.
Falldämparlinor levereras med MGO Open karbinhake som på bilden, men utan 
en karbinhake för att fästa falldämparlinan i selen. Den måste beställas separat. (Se 
sidan 10.)

E-nummer Beskrivning

1687562 Falldämpare ABSORBICA I 150cm

1687563 Falldämpare ABSORBICA Y 150cm

1687562 1687563
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Petzl karbinhakar
Melbye har ett stort utbud av karbinhakar från Petzl. Vi levererar karbiner med olika 
typer av låssystem, som skruvlås, triact-lås och twistlås samt karbiner utan lås.

E-nummer Beskrivning

1687564 Skarvlänk GO N7 stålskruv 25kN

1687565 Karbinhake OK skruvlås

1687566 Karbinhake WILLIAMS Triactlock

1687567 Karbinhake WILLIAMS skruvlås

1687568 Karbinhake MGO öppen

1687569 Karbinhake BM’D

1687570 Plastlås Captiv till BM’D

1687571 Karbinhake i plast som verktygshållare

1687572 Karbinhake SM’D enkel, utan låsning

1687564 1687565 1687566 1687567

1687568 1687569 1687570 1687571 1687572
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Block och rep

E-nummer Beskrivning

1687573 Lyftblock 500kg Petzl

1687574 Reptalja med broms singel 60mm hjul

1687575 Reptalja för 10-16mm rep

1687576 Hissrep 20m med 11mm kärnmantel 

1687573 1687574 1687575

1687576
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Petzl bag

E-nummer Beskrivning

1687577 Väska Petzl 65L med bärremmar

1687578 Väska Petzl 85L med bärremmar

1687577/1687578
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Hjälmar Petzl VERTEX®

Vertex-hjälmar lämpar sig särskilt bra för linjebyggande och arbete på höjd. Hjälmarna 
sitter bra på huvudet tack vare CENTRFIT- och FLIP & FIT-systemen samt justerbara 
hakremmar. Enkel integrering med hörselskydd, strålkastare och andra Petzl-tillbehör. 
Hjälmarna uppfyller kraven i NEK-EN 50365, är godkända för 1000 V och har 10 års 
hållbarhet från produktionsdatum.

Före användning:
Se till att hjälmen är justerad så att den sitter ordentligt på huvudet och kontrollera alltid att den är i 
gott skick före användning. Leta efter sprickor och undersök om hjälmmaterialet är skört. 

Underhåll:
Hjälmarna från Petzl kan tvättas med ljummet vatten (ca 50 °C) och mild tvål.

E-nummer Beskrivning

1687579 Hjälm Petzl VERTEX vit

1687580 Hjälm Petzl VERTEX gul

1687581 Hjälm Petzl VERTEX röd

1687582 Hjälm Petzl VERTEX svart

1687579 1687580
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Skyddsglasögon Petzl VERTEX® 
Petzl skyddsglasögon är utformade för att skydda 
dina ögon från skador under arbetet och utgör en 
viktig del av skyddsutrustningen. 
Skyddsglasögonen är anpassade till Petzl Vertex 
och Strato-hjälmar i vårt sortiment, och kommer 
antingen med eller utan sotat glas.

E-nummer Beskrivning

1687583 Skyddsglasögon, transparent, till Petzl VERTEX och 
STRATO hjälm. 

1687584 Skyddsglasögon, sotat, till Petzl VERTEX och 
STRATO hjälm. 

1687585 Visir till Petzl VERTEX och STRATO hjälmar. Visiret 
skyddar mot bågkortslutning, används vid arbete 
på höjd & utomhus.

1687583 1687584

1687585

E-nummer Beskrivning

1687586 Hörselskydd till Petzl VERTEX. Dämpningsgrad 
SNR26.

1687586
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Verktygsförvaring 
Vid arbete på höjd är det viktigt att säkra verktyg så att de inte faller ner och skadar 
personer som befinner sig under arbetsplatsen. Att verktygen säkras är också en 
viktig förutsättning för att utrustningen alltid underhålls enligt föreskrifterna. Melbye 
har den förvaring du behöver för att hålla verktygen på plats.

E-nummer Beskrivning

1687587 Verktygshållare för 6st verktyg, även med plats för hammare.

1687588 Verktygsväska med krokar. Väskan är anpassad till säkerhetssele, samt att 
fastsättningen kommer högt upp.

1687589 Kraftig canvashink med hårdplastbotten. Levereras med karbinhake. Mått 30cm 
(överst), 23cm (botten), 30cm höjd.

1687587 1687588 1687589
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Petzl pannlampor
Melbye har ett brett utbud av pannlampor för alla typer av arbetssituationer. Petzl-
pannlampor har kontinuerligt utvecklats under många år och håller hög kvalitet. 
Pannlamporna är mycket pålitliga och slitstarka, och täcker de flesta behov.

E-nummer Beskrivning

9451977 PIXA 3R. Uppladdningsbar pannlampa som klarar 90 lumen. Den har 3 ljuslägen. 
Klarar fall från 2m och tryck upp till 80kg. Fästs med pannbandet eller via hjälmfäste. 
Lampan är godkänd och uppfyller: ATEX CE0080, Ex II 3 GD, Ex nAnL IIB T4PIXA. 

9451978 DUO S. Laddbar pannlampa som klarar 1100 lumen. Den har 5 olika 
ljuslägen. Face2face antireflextekniken förhindrar bländning. Kan även monteras på 
Petzl VERTEX och STRATO hjälm. 

9451979 Petzl TACTIKKA. Pannlampa som klarar 300 lumen. Passar de flesta hjälmar 
inklusive självhäftande fästen som passar de flesta hjälmar. Drivs av 3st AAA batterier 
som medföljer.

9451980 Swift RLPRO. Pannlampa som klarar 900 lumen. Väger endast 123gram. Den har 3 ljus-
lägen med tekniken “Reactive lightning”, vilket innebär att den  justerar sig själv efter 
omgivningen.

9451981 PIXA 3 IP67. Uppladdningsbar pannlampa som klarar 100 lumen. Den har 3 ljuslägen. 
Klarar fall från 2m och tryck upp till 80kg. Fästs med pannbandet eller via hjälmfäste. 
IP67. Lampan är godkänd och uppfyller: ATEX CE0080, Ex II 3 GD, Ex nAnL IIB T4PIXA.

9451981 9451977

9451979

9451980

9451978
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9451982

9451983

E-nummer Beskrivning

9451982 Batteri till Petzl pannlampa Duo S

9451983 Förlängningskabel till Petzl Duo S pannlampa

Batteri och förlängningskabel
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Kontaktpersoner Energi

Morten Bakken 
Affärsområdeschef

+47 478 10 208 
mob@melbye.no

Kaji Löwhagen 
Försäljningschef 
Energi

+46 76-323 40 80 
kal@melbye.se

Christian Havel 
Teknisk Säljare 
Transmission

+46 30-320 68 67 
krh@melbye.se

Ola Käck 
Teknisk Säljare

+46 70-308 00 76 
olk@melbye.se

KONTAKTA OSS

Charlotte All 
Nordisk Produktchef 
Kabeltilbehör

+46 72-241 42 12 
cal@melbye.se

Espen Aas 
Nordisk Produktchef 
Linjemateriel

+47 913 71 602 
esa@melbye.no

Robert Cowburn 
Nordisk Produktchef 
Verktyg/Maskiner
Personlig skyddutrustning

+47 909 75 705 
roc@melbye.no

Gunnar Huynh 
Nordisk Produktchef 
Kabeltillbehör och AMS

+47 975 36 509 
guh@melbye.no

Kundcenter

+46 36 332 07 00
info@melbye.se
www.melbye.se

Pernilla Persson 
Projektkoordinator

+46 70-585 27 74 
pep@melbye.se
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Melbye Skandinavia Sverige AB
Fordonsvägen 17
553 02 Jönköping
+46 36 332 07 00
www.melbye.se


