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Zarges produkter godkända  
enligt Bra Arbetsmiljöval
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Varför ska jag köpa en
Bra arbetsmiljöval produkt?
■ Din säkerhet och hälsa är viktig, Bra arbetsmiljöval  
 produkter minimerar risken för fall.

■ SKANSKA, NCC, VEIDEKKE, SVEVIA, PEAB & JM har 
 genom RS-Gruppen utarbetat märkningen och kräver  
 att produkterna som används på deras arbetsplatser   
 lever upp till kraven.

Vad är Bra arbetsmiljöval?
■ Bra arbetsmiljöval är produkter som lever upp till högt 
 uppställda krav enligt följande kravspecifikation som  
 ursprungligen utarbetats av SKANSKA och som nu   
 hela RS-gruppen står bakom.

Nivå 1
< 0,5 m plattformshöjd. Bock tillåten.
■ Maxhöjd två steg inkl ståplan.
■ Minimimått på ståplan ska vara (B × D) 600 × 300 mm.
■ Bocken ska ha lika många steg på båda sidor om den   
 inte har en bygel.
■ Höjd mellan steg max 30 cm.
■ Stegdjup minst 50 mm.

Nivå 2
< 1,25 m plattformshöjd. Trappstege/arbetsplattform.
■ “Stoppanvisning” på minst tre sidor t ex med bygel.
■ Minimimått på ståplan ska vara (B × D) 300 × 250 mm.
■ Höjd mellan steg max 30 cm.
■ Stegdjup minst 50 mm.

Nivå 3
> 1,25 m < 2,0 m plattformshöjd. 
Trappstege/arbetsplattform.
■ Räcke på minst tre sidor.
■ Minimimått på ståplan ska vara (B × D) 400 × 400 mm.
■ Höjd mellan steg max 30 cm.
■ Stegdjup minst 50 mm.

Nivå 4
> 2,0 m plattformshöjd. Plattformstrappa/arbetsplattform.
■ Skydd på fyra sidor.
■ Minimimått på ståplan ska vara (B × D) 400 × 400 mm.
■ Höjd mellan steg max 30 cm.

Bra Arbetsmiljöval
Minimera risken för fall
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■ Extra stor arbetsplattform (400 mm × 400 mm).

■ 3-sides räckverk som löper runtom för maximal arbetssäkerhet.  
 (Nivå 4 är utrustad med rep och karbinhake för fjärde skyddsräcke)

■ Generös förvaringshylla för verktyg och smådelar.

■ Dubbla knäleder ger optimal stabilitet.

■ 80 mm djupa steg med integrerat halkskydd, ZARGES Safer Step Technology.

■ Skyddsräcket fälls automatiskt ihop när du slår samman stegen,  
 det ger dig kompakta transportmått.

■ Steg och stegsida av strängpressad aluminiumprofil.

■ Förberedd för montage av ZAP – Säkerhetsstödben.

■ Glidskydd av tvåkomponent gummiblandning för säker  
 infästning och hög friktion.

■ ZAP – Stödben, utsvängbara stödben för att ytterligare öka  
 stabiliteten och säkerheten finns som extra tillbehör.

Hjul för eftermontering
Beteckning Beställningsnr

Hjul, par 41671

 1 sats = 2 st.

Stegfot för eftermontering
Beteckning Beställningsnr

Tvärgående stabil- 
iserande stång

40251

ZAP Stödben för eftermontering
Beteckning Beställningsnr

Stödben 41670

1 sats = 2 st.  

Fjäderbelastade hjul 
■ Måste fabriksmonteras
Beteckning Beställningsnr

Fjäderbelastade hjul 1011-4

1 sats = 4 st. svirvlade hjul   

ZAP Safemaster 

Tillbehör till ZAP Safemaster

Plattformshöjd
m

Transportlängd
m

Arbetshöjd
m

Stegens bredd nedtill
m

Stegsidans höjd
mm

Antal steg
inkl plattform

Vikt
kg

Nivå Beställningsnr

0,52 1,66 2,52 0,56 73/58 2 9,0 1 41672

0,78 1,95 2,78 0,59 73/58 3 10,0 2 41681

1,04 2,25 3,04 0,62 73/58 4 11,0 2 41674

1,32 2,52 3,35 0,65 73/58 5 13,0 3 41675

1,58 2,80 3,60 0,68 73/58 6 14,0 3 41676

1,84 3,09 3,85 0,71 73/58 7 16,0 3 41677

2,07 3,36 4,10 0,74 73/58 8 17,0 4 41678

2,34 3,65 4,34 0,77 73/58 9 19,0 4 41679

 * Utrustade med hjul och rep med karbinhake

Säkerhetsbur med förvaringshylla Fälls ihop till kompakt mått Stege, hopfälld ZARGES Safer Step Technology

Bra arbets-
miljöval

 

 

Vid användning nära 
annan fallrisk krävs 
separatstegtillstånd.

Utarbetat i samråd med 
RS-gruppen (bestående av 

NCC, Veidekke, Svevia, 
Skanska, Peab, JM)

*

*

Uppfyller nya
PROFESSIONELL
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Fluorescerande stripes 
på stegsidan

85 mm djupa  
aluminiumsteg

Kragade hål för 
maximalt grepp

Vartannat hål är  
okragat för att ge  
god dränering 

Vid snö, slask och väta –
ZARGES Seventec RC SP ger  
dig den säkraste lösningen.
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Arbetsbock – Seventec RC BP 

Säkerhetsbock bred – Seventec RC SP 

Lätt och stabil arbetsbock för de krävande miljöerna.
■ Hålade aluminiumsteg och hålad aluminiumplattform. Vartannat hål  
 uppkragat för bästa möjliga grepp i tuffa miljöer som vatten, smuts,  
 snö och slask. Vartannat hål okragat för bättre dränering och därmed  
 undvika “vattenplaning”.

■ Dubbla knäleder mellan steg och stödsida ger optimal stabilitet.

■ Gångjärnsfunktionen integrerad i plattformsprofilerna för långvarig  
 stabil och säker användning.

■ Nitade glidskydd för säker infästning och hög friktion.

■ Stor plattfrom 600 × 300 mm.

Fällbar och platssparande vid transport och förvaring, perfekt för  
utomhusanvändning tack vare kragade hålade steg.
■ 85 mm djupa aluminiumsteg.

■ Plattformsstorlek ca 600 mm × 300 mm.

■ Kragade hål för maximalt fäste.

■  Vartannat hål är okragat för att ge god dränering.

■ Fluorescerande stripes på stegsidan för att markera stegen vid  
 utomhusarbete under mörka årstider.

■ Dubbelsidigt fast stag. 

 ■ Patenterad 7-punkts förbindning mellan trappsteg och stegsida med  
 avläggningshylla i mitten.

■ Praktisk verktygshylla med gott om plats för handverktyg och småsaker.

Plattforms höjd 
m

Arbetshöjd 
ca m

Nedre yttre 
bredd, m

Antal steg Vikt 
kg

Nivå Beställningsnr

0,49 2,49 0,7 2 × 2 4,1 1 40392

Bra arbets-
miljöval

 

 

Vid användning nära 
annan fallrisk krävs 
separatstegtillstånd.

Utarbetat i samråd med 
RS-gruppen (bestående av 

NCC, Veidekke, Svevia, 
Skanska, Peab, JM)

Kragade hålade steg för  
maximalt halkskydd

Dubbelsidigt fast stagFluorescerande stripes på  
stegsidorna

Verktygshylla

Plattforms höjd
m

Arbetshöjd
m

Stegens  
bredd nedtill, m

Antal steg
inkl plattform

Vikt
kg

Nivå Beställningsnr

0,66 2,66 0,67 3 8,1 2 40233

0,86 2,86 0,69 4 10,3 2 40234

1,08 3,08 0,72 5 11,7 2 40235

 Bra arbets-
miljöval

 

 

Vid användning nära 
annan fallrisk krävs 
separatstegtillstånd.

Utarbetat i samråd med 
RS-gruppen (bestående av 

NCC, Veidekke, Svevia, 
Skanska, Peab, JM)

Uppfyller nya
PROFESSIONELL
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När stabilitet är det som räknas.
■ Stor säkerhetsplattform med inbyggd gångjärns - 
 förbind ning (380 mm × 260 mm).

■ 85 mm djupa steg för säkert tillträde till plattform.

■ Dubbla knäleder mellan steg och stödsida  
 ger optimal stabilitet.

■ Två inbyggda upphängningskrokar.

■ Ny mönsterskyddad infästning mellan steg  
 och stegsida för säker användning.

■ Släta och greppvänliga stegyttersidor.

■ Steg och stegsidor av strängpressad  
 aluminiumprofil.

Säkerhetsbock smal – Seventec S 

Plattforms - 
höjd

m

Transport- 
längd

m

Arbetshöjd
m

Stegens  
bredd nedtill, 

m

Stegsidans 
höjd steg/
stöddel, m

Antal steg
inkl  

plattform

Vikt
kg

Nivå Beställningsnr

0,70 1,43 2,70 0,45 73 3 6,0 2 40333

0,90 1,67 2,90 0,47 73 4 7,0 2 40334

1,15 1,90 3,15 0,49 73 5 8,0 2 40335

 

Lätt och stabil bock med säker och ergonomisk arbetsplattform.
■ Gångjärn längs hela plattformen ger bästa stabilitet och livslängd.

■ Knäled mellan stegsidorna.

■ Ny mönsterskyddad infästning mellan steg och stegsida för säker användning.

■ Extra stor plattform för att leva upp till “Bra Arbetsmiljö”-kraven 600 × 300 mm.

Arbetsbock – Seventec BP 

Ståplan 
B × D, mm

Plattforms - 
höjd, m

Transport- 
längd, m

Arbetshöjd
m

Antal  
steg

Vikt
kg

Nivå Beställningsnr

600 × 300 0,50 0,6 2,5 2 × 2 4,1 1 40372

 

Optimerad, lätt och stabil.
■ Säkerhetsplattform av aluminium, 300 × 250 mm.

■ Eloxerade stegsidor, svärtar inte dina händer.

■ Rymlig förvaringshylla av aluminium för material och verktyg.
■ Nitade glidskydd av tvåkomponent gummiblandning för säker   
 infästning och hög friktion.

■ Steg och stegsidor av strängpressad aluminiumprofil.

■ Dubbla knäleder mellan steg och stödsida.

Trappstege – XL Step S

Plattforms - 
höjd

m

Transport- 
längd

m

Stegens 
fristående 

höjd, m

Arbetshöjd
m

Stegens  
bredd nedtill, 

m

Stegsidans 
höjd steg/
stöddel, m

Antal steg
inkl  

plattform

Vikt
kg

Nivå Beställningsnr

0,50 1,28 1,15 2,50 0,46 42/42 2 5,5 1 41089

0,75 1,55 1,40 2,75 0,49 42/42 3 6,0 2 41090

1,00 1,82 1,65 3,00 0,51 42/42 4 6,9 2 41091

1,25 2,09 1,90 3,25 0,54 42/42 5 7,7 2 41092

 

Bra arbets-
miljöval

 

 

Vid användning nära 
annan fallrisk krävs 
separatstegtillstånd.

Utarbetat i samråd med 
RS-gruppen (bestående av 

NCC, Veidekke, Svevia, 
Skanska, Peab, JM)

Bra arbets-
miljöval

 

 

Vid användning nära 
annan fallrisk krävs 
separatstegtillstånd.

Utarbetat i samråd med 
RS-gruppen (bestående av 

NCC, Veidekke, Svevia, 
Skanska, Peab, JM)

Bra arbets-
miljöval

 

 

Vid användning nära 
annan fallrisk krävs 
separatstegtillstånd.

Utarbetat i samråd med 
RS-gruppen (bestående av 

NCC, Veidekke, Svevia, 
Skanska, Peab, JM)

Uppfyller nya
PROFESSIONELL

Uppfyller nya
PROFESSIONELL
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Bra arbets-
miljöval

 

 

Vid användning nära 
annan fallrisk krävs 
separatstegtillstånd.

Utarbetat i samråd med 
RS-gruppen (bestående av 

NCC, Veidekke, Svevia, 
Skanska, Peab, JM)

Tekniska specifikationer
Med sin 20 % lägre vikt är ZAP Neo S ännu enklare att bära och använda än mot-
svar   ande konkurrerande produkter. Det fällbara skyddsräcket fälls in och ut 
med ett enkelt handgrepp så att stegen enkelt kan fällas ihop i platt läge. Den 
stora plattformen på 400 × 400 mm ger en bekväm och säker arbetsställning  
så att man enkelt kan vända sig om på plattformen och arbeta mot väggen.

ZARGES ZAP Neo S med  
fällbart skyddsräcke

ZARGES har kundens behov i centrum, därför har vi utvecklat den nya ZAP Neo S plattforms-
stegen i enlighet med hantverkarnas önskemål och riksbyggarnas Bra arbetsmiljöval-krav. 
Breda steg och en stor plattform gör arbetet både enklare och säkrare. Köp en ZAP Neo S 
plattformsstege så får du en säkrare arbetsdag.

Bekväm upp-  
och nedstigning
tack vare 80 mm  
djupa steg

Stå bekvämt
på stor arbetsplattform  
(400 × 400 mm) med 
sparklist

Säkrare 
tack vare en räckes- 
höjd på 1 000 mm

Robust
tack vare förstärkt stöd

Problemfri transport 
och förvaring
tack vare fällbart 
skyddsräcke

Fällbart 
skyddsräcke
för enkel 
transport  
och förvaring

Plattforms-
höjd 

m

Transport-
längd

m

Arbetshöjd  
ca m

Nedre  
utvändig 
bredd, m

Stegsida  
mm

Antal steg  
inkl. platt-

form

Vikt
kg

Nivå Beställningsnr

0,74 1,91 2,74 0,61 48 3 9,3 2 42440

0,99 2,18 2,99 0,64 48 4 10,4 2 42441

1,24 2,45 3,24 0,67 48 5 11,3 2 42442

1,49 2,72 3,49 0,70 48 6 12,5 3 42443

1,74 2,99 3,74 0,73 48 7 13,8 3 42444

1,99 3,26 3,99 0,75 48 8 15,0 3 42445

Uppfyller nya
PROFESSIONELL
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Skydda dig mot fallrisker
Arbete på höjd

När Du ska utföra arbeten där fallrisker kan 
förekomma är det viktigt för säkerheten och 
för att undvika sanktions avgifter att välja rätt 
fallskydd. Vid byggnads- och anläggnings-
arbeten där det finns risk för fall från två meter 
eller mer ska gemensamma skydds åtgärder 
väljas i första hand. Gemensamma skydds-
åtgärder kan vara att arbetet utförs med hjälp av:

■ Ställning (Hantverkställning, aluminium - 
 rullställning eller fasadställning). 

■ Mobilplattformsstege så kallad ”Predikstol”  
 godkänd enligt SS EN 131-7.

■ Eller annat skydd som arbetstagaren ej själv  
 har på sig (t.ex. Skyddsräcken, lift).

Källa: Arbetsmiljöverkets broschyr  
Skydda dig mot fallrisker

Undvik sanktionsavgifter, välj en säker 
Mobilplattformsstege som uppfyller 
EN 131-7 från ZARGES.

EN 131-7
GODKÄNDA ENLIGT
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Ergonomiskt utformad mobil plattformsstege som ger dig stor frihet.  
Du står säkert på den stora plattformen.
■ Halksäker arbetsplattform av aluminium, cirka 600 mm × 630 mm,  
 med säkerhetsräcken på tre sidor.

■ 80 mm djupa steg med integrerat halkskydd för längs och   
 tvärgående riktning.
■ Stöddel med stegfot och hjul med fästanordning (∅ 160 mm).

■ Stor förvaringshylla.

■ Med gångjärn på de båda diagonalstagen är det enkelt att fälla  
 ihop arbetsplattformen och förvara den i mindre utrymmen.

■ De två ledstängerna för säker upp- och nedgång fälls automatiskt  
 in när arbetsplattformen fälls ihop.

ZAP Safemaster Plus – hopfällbar

Tillbehör 
Beteckning Beställningsnr

Barlastvikt 10 kg 41331

 

Obligatorisk barlast (antal vikter) 
Interiör -

Exteriör 4

Bra arbets-
miljöval

 

 

Vid användning nära 
annan fallrisk krävs 
separatstegtillstånd.

Utarbetat i samråd med 
RS-gruppen (bestående av 

NCC, Veidekke, Svevia, 
Skanska, Peab, JM)

Plattformshöjd
m

Höjd inkl räcke
m

Antal steg
inkl plattform

Spännvidd 
m

Stegfot, bredd
m

Vikt
kg

Nivå Beställningsnr

1,00 2,00 4 1,25 1,09 42,0 2 41201

1,30 2,30 5 1,40 1,09 43,0 3 41202

1,60 2,60 6 1,50 1,29 47,0 3 41203

1,80 2,80 7 1,65 1,29 50,6 3 41204

2,10 3,10 8 1,80 1,69 55,0 4 41205

2,60 3,60 10 2,10 1,88 61,0 4 41207

3,10 4,10 12 2,40 1,88 65,8 4 41209

 

EN 131-7
GODKÄNDA ENLIGT

Säker och bekväm arbetsplattform för snabba insatser.
■ Stegdjup 200 mm.

■ Lutning 60°.

■ Rymlig plattform 600 mm × 800 mm.

■ Plattformsräcke, 1,00 m högt,  
 komplett med list i fot- och knähöjd.

■ Levereras i lättmonterade  
 komponenter.

■ Maximal belastning 150 kg.

■ Fyra fjädrande länkhjul, ∅ 125 mm.

Fjäderbelastad arbetsplattform mobil

Trappsteg inkl
plattform, m

Plattformshöjd
utan räcke, m

Basyta
m

Vikt
kg

Nivå Beställningsnr

3 0,72 0,77 × 1,27 28,5 2 41971

4 0,96 0,82 × 1,45 31,8 2 41972

5 1,20 0,87 × 1,63 35,0 3 41973

6 1,44 0,93 × 1,81 38,4 3 41974

7 1,68 0,98 × 1,99 41,8 3 41975

8 1,92 1,03 × 2,17 45,6 3 41976

 

Tillbehör 
Beteckning Beställningsnr

Handledare (4-6 steg) 41970

Handledare (7-8 steg) 41959

Hylla 41967

 

Observera:
Dubbelsidig Handledare ska 
köpas till för att leva upp  
till EN 131-7.

Bra arbets-
miljöval

 

 

Vid användning nära 
annan fallrisk krävs 
separatstegtillstånd.

Utarbetat i samråd med 
RS-gruppen (bestående av 

NCC, Veidekke, Svevia, 
Skanska, Peab, JM)

EN 131-7
GODKÄNDA ENLIGT
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Ökad mobilitet, maximal säkerhet och högsta komfort. 
Arbetsplattformen för arbeten upp till 4,30 m – utvecklad 
enligt de nyaste EU-riktlinjerna för arbeten på höjd.
■ Stor arbetsyta 665 mm × 440 mm, med räcke och  
 list i knähöjd, ger optimal arbetssäkerhet och  
 bekvämlighet.

■ Enkel höjdjustering enligt samma princip som  
 gäller för utskjutsstegar. På detta sätt kan du nå  
 flera olika höjder med en och samma plattform.

■ Kan enkelt förflyttas med två löphjul, även i  
 monterat tillstånd.
■ Väldigt enkel montering – ledstänger och räcken  
 fälls automatiskt ned vid monteringen.
■ Kompakta mått i hopfällt tillstånd, vilket innebär  
 enkel transport och förvaring.
■ Förbindningen stegpinne – stegsida genom stabil 
 kvalitetsfläns från ZARGES.

■ Glidskydd av tvåkomponent gummiblandning för  
 säker infästning och hög friktion.

Generös och stabil verktygshylla Kompakt i hopfällt läge

Säkerhetsgrind

Kan flyttas utfälld Höjdjustering

ZAP Telemaster S

Plattformshöjder
m

Arbetshöjd
m

Höjd inkl räcke
m

Basyta utfällda 
stödben L × B, m

Basyta infällda 
stödben L × B, m

Transportmått
m

Antal steg
inkl plattform

Vikt
kg

Nivå Beställningsnr

0,81 / 1,08 / 1,34 3,34 2,.5 1,45 × 1,00 1,45 × 1,00 2,16 × 1,02 × 0,40 5 25,0 3 41325

1,00 / 1,30 / 1,60 / 1,80 3,80 2,86 1,90 × 2,25 1,91 × 0,81 2,44 × 0,82 × 0,40 7 35,0 3 41326

1,30 / 1,60 / 1,80 / 2,10 / 2,40 4,30 3,38 2,30 × 2,55 2,30 × 0,81 2,72 × 0,82 × 0,40 9 38,5 4 41327

1,85 / 2,12 / 2,38 / 2,65 / 2,90 / 3,15 5,15 4,16 2,80 × 2,50 2,80 × 0,82 3,28 × 0,82 × 0,40 12 50,0 4 41328

 

Tillbehör 
Beteckning Beställningsnr

Tillägg för antistatisk version 217510

Säkerhetsgrind inklusive montering 41329

 

Barlast 
Beteckning Beställningsnr

Barlastvikt 10 kg 41331

 

Bra arbets-
miljöval

 

 

Vid användning nära 
annan fallrisk krävs 
separatstegtillstånd.

Utarbetat i samråd med 
RS-gruppen (bestående av 

NCC, Veidekke, Svevia, 
Skanska, Peab, JM)

EN 131-7
GODKÄNDA ENLIGT

Notera:
Måste fabriksmonteras. 
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ZAP Workmaster T 

Mobil och bekväm: fällbar arbetsplattform med  
trappåtkomst och centralbroms.
■ Uppfällningsbar trappa med 200 mm djupa   
 steg för bekväm och säker uppstigning.

■ Kan flyttas mycket snabbt och bekvämt tack  
 vare fyra styrhjul och två fasta hjul på stöddelen.

■ Extremt snabbt användningsklar tack vare   
 centralbroms på uppstigningen.

■ Kommer igenom dörrar – även i fullt monterat  
 tillstånd.

■ Flexibla användningsmöjligheter tack vare tre  
 olika plattformshöjder med bara en arbets- 
 plattform.

■ Dubbelsidig ledstång på uppstigningsdelen 
 samt plattformsräcken för maximal arbets- 
 säkerhet.

■ Platssparande sammanfällningsbar för   
 transport och förvaring tack vare fällbar ram   
 och svängbar trappa.

■ Rymlig arbetsplattform 1800 × 600 mm.

Plattformshöjd
m

Arbetshöjd
max ca m

Höjd inkl räcke
max m

Basyta  L × B 
m

Mått, hopfälld
m

Vikt
kg

Nivå Beställningsnr

0,42 / 0,72 / 0,99 3,00 1,93 2,71 × 0,75 1,93 × 0,75 × 0,75 54,0 2 53796

En produkt – tre olika plattforms- 
höjder: 420 mm

Centralbroms som låses genom 
enkel pedalmanövrering...

Plattformshöjd: 720 mm

...och låses upp genom att lyfta 
produkten

Plattformshöjd: 990 mm

Bekväm åtkomst via 200 mm 
djupa steg

Hopfällbar till kompakt mått för 
transport

Stegen fälls upp för transport- 
position

Bra arbets-
miljöval

 

 

Vid användning nära 
annan fallrisk krävs 
separatstegtillstånd.

Utarbetat i samråd med 
RS-gruppen (bestående av 

NCC, Veidekke, Svevia, 
Skanska, Peab, JM)
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Återförsäljare www.zarges.se 
ZARGES AB
Östra Bangatan 14 
195 60 Arlandastad
Tel: 08 - 591 220 00 
Fax: 08 - 591 11 965
E-post: stegar@zarges.se

Arbete på höjd, vad gäller?
BOKA ZARGES BRA ARBETSMILJÖVAL RÅDGIVNING
Vid en on-site kartläggning hjälper vi er att säkerställa att ni använder rätt produkt för rätt ändamål.

SS EN 131-1+2 (Bärbara stegar)
■ Senaste versionen inkluderar bl.a. dynamiska tester med högre krav för professionella stegar än  

för icke-professionella stegar.

■ Kan användas för service och installationsarbeten upp till 2 m. 

■ Kan med begränsningar enligt AFS 1999:3 användas som tillträdesled över 2 m.

SS EN 131-7 (Mobila Plattformsstegar)
■ Ny norm för mobila plattformsstegar med högre krav på bl.a. skydds räcken och stabilitet. 

■ Kan användas för arbeten över 2 m, uppfyller kraven enligt AFS 1999:3 57–60 §§, 87–92 §§  
(Fall till lägre nivå m.m.).

Bra Arbetsmiljöval (RS-Gruppens industri “norm”)
■ Gäller på alla byggarbetsplatser där NCC, Veidekke, Svevia, SKANSKA, Peab och JM är entreprenör.

■ Specifika produktkrav kopplat till plattformshöjd, se mer information på sid 2.


