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Lyftredskap och surrningsmateriel som du vill ha dem,

utan att ge avkall på vare sig ansvar, kvalitet eller säkerhet.

Bedsab är ett företag som i huvudsak förser den svenska marknaden med Lyftredskap, Surrningsmateriel, 
Fallskyddsutrustning samt komponenter för Flak och Skåpbyggnation.
Bedsab är ett familjeägt grossistföretag som varit verksamt sedan 1970 vars affärsidè är att erbjuda våra 
kunder helhetslösningar innefattande leveranser av kvalitetsprodukter, utbildningar, besiktning samt 
uthyrning. 
Vi nöjer oss inte med att sälja bra produkter, vi tar ansvar för dem också. BEDSAB är en grossist för 
kvalitetsprodukter inom sektorerna Kätting, Stållinor, Lyftredskap, Lyftblock, Fallskyddsutrustning, 
Lasthantering, Surrningsmateriel samt Komponenter för Flak och Skåpbyggnationer.
Du finner produkterna hos en rad återförsäljare runt om i Sverige. 
Vi är ett flexibelt företag som lätt anpassar oss efter de behov du har. 
Personal som kan sin sak, samt ett effektivt upplagt lager, garanterar hög leveranssäkerhet.
Vi tillverkar måttbeställda kättingredskap, stållinor, textila lyftredskap och surrningsmateriel med montering 
av komponenter allt efter dina önskemål. Här kommer vårt kunnande och säkerhetstänkande verkligen till 
sin fulla rätt. Självklart har vi egen utrustning för provdragning och funktionstest av produkterna.
Vi offererar hela serier eller enstaka objekt. Bedsab utför besiktning av lyftredskap, fallskyddsutrustning och 
surrningsmateriel. Dessutom utbildar vi inom dessa områden.

Effektiv lagerhantering är din garanti 
för säkra leveranser.

Vi tillverkar måttbeställda redskap med 
montering av komponenter allt efter 

dina önskemål.

Stållinepark
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Inspektion /årlig kontroll av lyftredskap!

Bedsab utför Inspektion / Årlig kontroll av lyftredskap på alla förekommande fabrikat på marknaden, 
när det gäller textila lyftredskap, stållinor/stållineredskap, kättingredskap, lyftblock, plåtlyfthandskar, fall-
skydd samt lyftok mm. 
Årliga kontrollen kan göras på plats hos kund eller på något av våra serviceverkstäder i Bandhagen eller Gö-
teborg. Bedsab servicepersonal inspekterar kundens lyftredskap och dessa registreras i vår webbtjänst ONIX 
där kunden sedan själv kan logga in och se sina besiktningsprotokoll samt certifikat på samtliga 
registrerade redskap. 
Redskapen märkes med QR-koder som kunden lätt kan skanna med mobilen och få fram dokumenten i vår 
webbtjänst. Lättare reparationer av redskap kan göras på plats vid förekommande fall om kunden önskar 
detta. Så som byte av krokar, kopplingslänkar, märkbrickor mm. 
Inspektion/service av befintliga lyftredskap är en nödvändighet för att veta att redskapen uppfyller samma 
krav som när de var nya, dvs. arbetsutrustning som slits, åldras eller utsätts för annan negativ påverkan som 
kan leda till farliga situationer, skall genomgå regelbundna kontroller. 
Enligt gällande EN standard och arbetsmiljöverkets föreskrifter skall Inspektion utföras av sakkunnig 
person med tidsintervall på högst 12 månader. Detta intervall bör vara mindre om så erfordras med hänsyn 
till driftsförhållanden.



Service/reparation
Bedsab utför service på eltelfrar , spaklyftblock , snabblyftblock på våra verkstäder i Göteborg och 
Bandhagen.
Med Bedsabs breda kunnande inom stållinor utför vi även linbyten på kranar, fartyg, traverser mm. Bedsab 
utför även montage av fasta fallskydds system samt utför även årlig kontroll av dessa

Mobil Pressmaskin

Bedsabs Mobila rullpress med provbelastningsenhet

Med vår mobila rullpressmaskin kan vi nu pressa ändbeslag på plats ute hos kund, på arbetsplatsen. 
Vi pressar nya stållås på mobilkranslinor utan att ni behöver flytta kranen till en verkstad. 
Vår servicepersonal kommer ut till arbetsplatsen och kapar och pressar på ett nytt ändbeslag samt dragögla 
monteras vid erforderliga fall. Vår maskin klarar stållinedimensioner från 13 mm – 40 mm. 
Vi har ändbeslag till dom flesta kranar så som Liebherr , Tedano Faun, Demag mm. 
Provbelastning utförs i samband med pressning. Provbelastningsintyg bifogas.



Flatflätad stållinestropp
Bred anliggningsyta och flexibel.
Flatflätad stållinestropp för användning av avancerade lyft inom industrin.

Produktion

Gjutning / pressning av ändbeslag
Bedsab levererar stållinor med gjutna eller pressade ändbeslag efter kundens önskemål. Vi gjuter ändbeslag 
så som gaffelbeslag, öglebeslag mm i alla dimensioner. Bedsab tar även fram special beslag om så erfordras. 
Med vår 1000 tons Talurit press klarar vi av att pressa stållinor upp till     mm. 

Bedsab tillverkar alla typer av kätting och stållineredskap, textila redskap och surrningsmateriel med 
montering av komponenter allt efter kundens önskemål. Vi har egen utrustning för provdragning och 
funktionstest av produkterna. Vi har ett brett sortiment av stållineredskap för alla ändamål, 
så som 1-part till 4-parts redskap, flätade stållinestroppar mm. 
Redskapen tillverkas efter kundens önskemål och behov ang. längd och maxlast. Då alla redskap tillverkas 
efter order så levererar vi exakt de längder och med de presslås och kaus ni önskar. 
Samtliga redskap är godkänd för lyft och CE-märkta och förses med märkbricka som anger maxlast , 
serie nr, längd och CE-märkning mm. För mer information om stållineredskap, priser och leveranstider 
vänligen kontakta vår säljavdelning. 



    Stockholm                 
  Stallarholmsvägen 32
    124 59 Bandhagen 
     Tel 08-714 54 30

       bedsab@bedsab.se 
       www.bedsab.se 

Göteborg
Ovädersgatan 8 A
418 34 Göteborg

031-761 60 60
bedsab.gbg@bedsab.se 
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