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Melbye Energi
Melbye Energi tilbyr et bredt utvalg av materiell fra de beste 
internasjonale produsenter. Med vår kunnskap om det skandinaviske 
markedets kvalitetskrav, samt vårt sterke samspill med sluttbruker, er 
vi i stand til å gi våre  kunder den beste tekniske supporten de måtte ha 
behov for. Hovedlager i Norge og Sverige sørger også for rask og sikker 
leveranse til våre kunder.

Melbye Energi leverer produkter til blant annet følgende områder: 
– Linjemateriell 1-420 kV 
– Kabelmateriell 1-36 kV 
– Tyngre verktøy og maskiner for linje og kabeltrekking 
– AUS, kutte- og pressverktøy, personlig verneutstyr 
– Jording og annet sikkerhetsutstyr mm

Med Melbye sine innovative løsninger, som f eks våre komposittstolper 
får du en bærekraftig, kostnadseffektiv og fleksibel løsning som også er 
fri for miljøskadelige giftstoffer.2



Melbye kombinerer lang erfaring og 
kunnskap med innovasjon og fokus  
på smarte løsninger. Vår styrke er vår 
erfaring fra et stort antall prosjekter 
med ulike behov, sammen med vår 
nysgjerrighet og vilje til alltid å finne 
best mulig løsning.

De smarteste 
løsningene. 
Til det beste 
for alle

SKANDINAVIA

Melbye har hele åtte 
salgskontor i Norge 
og Sverige. Våre 
hovedkontor ligger i 
Oslo og Jönköping.

STORBRITANNIA

Melbye UK ble 
grunnlagt i 2019, 
og spesialiserer 
seg på komplette 
fiberløsninger for det 
britiske markedet. 

TAIWAN

Vårt datterselskap 
Melbye Raycore  
ligger i Taipei, og 
produserer vårt sorti-
ment av aktivt utstyr.

INDIA

Melbye har etablert 
en base i Mumbai 
for å sikre at våre 
leverandører i området 
holder høy kvalitet og 
følger med i utviklingen.

Melbye i verden

Melbye har Skandinavias bredeste 
utvalg av produkter og løsninger for 
fiberoptisk infrastruktur.  Vi er den 
selvsagte samarbeidspartneren, 
uansett hvilke behov du og ditt firma 
har.

Melbye har Skandinavias best 
dokumenterte og etablerte 
systemløsninger for kraftdistribusjon, 
samt unike løsninger innen personlig 
sikkerhet.

Vårt omfattende installasjons-
sortiment kommer fra verdens-
ledende produsenter og inkluderer 
blant annet kabeltilbehør, nødlys og 
verktøy.

Melbye har lang erfaring med 
kummer og kanaler. Vi har det 
bredeste spekteret i markedet med 
løsninger som er fleksible, holdbare 
og enkle å installere.
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Personlig verneutstyr - fallsikring

Å bruke personlig verneutstyr under arbeidet er særdeles viktig for å ivareta sikkerheten, og 
kan hindre alvorlige ulykker fra å oppstå.  Vi i Melbye tar sikkerhet på alvor, og leverer et bredt 
spekter av personlig verneutstyr. 

I denne katalogen presenterer vi vårt utvalg av verneutstyr, som setter standarden for å arbei-
de trygt, sikkert og effektivt i høyden. Her finner du alt fra masteseler, støtteliner og karabin 
kroker, til hjelmer, vernebriller, hodelykter og stolpesko. Vi leverer også praktisk oppbevaring 
som sikrer verktøyet ditt i høyden.

Melbye anbefaler å følge instruksjonene i REN-blad 2014: KLATRING OG ARBEID I STOLPER. 
Dette dokumentet beskriver anbefalt praksis for klatring i stolper, samt opplæring og valg av 
utstyr. Bruk av stolpesko i både tre- og komposittstolper er behandlet i dette dokumentet. 

Riktig vedlikehold av personlig verneutstyr

Sørg alltid for at verneutstyret kontrolleres før bruk. Seler og stropper kontrolleres for å 
avdekke eventuelle sårskader og brudd. Alle metalldeler kontrolleres for å se at de fungerer 
som de skal. Kontroller også at deler som settes sammen er tilpasset hverandre. Sele/belte 
tilpasses før bruk, slik at det sitter godt på og gir en god arbeidsstilling. Alt fallsikringsutstyr 
skal være CE-godkjent, og det er krav til årlig kontroll av utstyret. Petzl fallsikringsutstyr har 
10 års varighet fra produksjonsdato.

All tekstil (bånd, tau etc.) kan vaskes med lunkent vann (ca. 50 °C) og mild såpe. Dette gjelder 
også alle metalldeler. Tørking må skje i tørt og godt ventilert rom. Unngå for sterk varme og 
sollys.

Har du spørsmål, eller trenger du tips og råd om personlig verneutstyr. Ta kontakt med oss - 
så hjelper vi deg med å finne de løsningene som passer best for ditt behov.
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Petzl masteseler
Melbye fører masteseler som dekker de aller fleste behov, fra komplette kroppsseler 
til todelte seler. Selene fra Petzl er designet for å dekke alle typer arbeid i høyden. 
Dette er justerbare seler som er enkle og komfortable å bruke.  Selene er godkjent i 
henhold til gjeldende europeiske normer. Se hver enkel type for detaljert beskrivelse.

Mastesele VOLT®
 
Masteselen VOLT er en kroppssele som er designet for lange arbeidsdager. Med vekt på ergonomi, lav 
vekt og et pustende materiale, er dette en sele som er like behagelig på ekstra varme sommerdager 
som på iskalde vinterdager. Den har justerbare skulderremmer og justerbart magebelte på begge 
sider. Selen er utstyrt med forankringspunkter i front, i tillegg til de tradisjonelle D-ringene i sidene for 
posisjonering. D-ringene kan også foldes bakover.

FAST LT PLUS og FAST LT-spenner gjør det mulig å ta på seg selen med begge føttene på bakken. 
Selen er sertifisert i henhold til europeiske standarder.

El nr Beskrivelse

8883455 Mastesele Petzl Volt M (Size 0)

8883456 Mastesele Petzl Volt L (Size 1) 

8883457 Mastesele Petzl Volt XL (Size 2) 

8883468 Sete mastesele Volt

8883455/56/57 8883468
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Mastesele AVAO® SIT FAST

Overdel til Petzl AVAO® SIT FAST

AVAO er en sittesele som kombinert med TOP brystsele, forvandles til en fallsikringssele med utmer-
ket støtte. Den lettvektige selen er designet for god komfort i en rekke arbeidssituasjoner, og er derfor 
manges favoritt. Med patenterte spenner også rundt lårene, er denne selen svært enkel å ta av og på. 

Selen gjør det også enklere å bære samt organisere arbeidsredskaper, takket være muligheten for 
feste av verktøyholdere. 

Overdel som kan kombineres med Avao Sit Fast-selen, for å få en komplett fallsikringssele. 

El nr Beskrivelse

8883469 Sittesele Petzl Avao M (Size 0)

8883470 Sittesele Petzl Avao L (Size 1)

8883471 Sittesele Petzl Avao XL (Size 2)

El nr Beskrivelse

8883472 Overdel til Petzl Avao sittesele

7



El.nr. Beskrivelse

8822988 Smartline X 15 m

8822999 Smartline X 25 m

El.nr. Beskrivelse Antall

8883455/6/7 Mastesele Petzl Volt M/L/XL 1

8853031 Støtteline 2 M Grillon 1

8853073 Stolpeslynge Med Trilock krok 1

8822988 Smartline X, 15 meter 1

8883466 Falldemperline Absorbica I 150cm 1

8883462 Karabin BM`D trilock 1

8853025 Verktøyholder m/hammerbøyle Med kroker 1

8853213 Verktøyveske m/kroker 1

8883463 Captiv plastlås til BM`D 1

8883464 Karabin plast verktøyholder 2

8883473 Petzl bag 65L med bæreremmer 1

Fallsikring Startpakke

8883455/6/7

8853213

8883473

8853025

8853073

8853031

8822988

8883463 8883466

8883462 8883464

El.nr. Beskrivelse

8883422 Fallsikringspakke Size 0 (m)

8883423 Fallsikringspakke Size 1 (L)

8883424 Fallsikringspakke Size 2 (XL)

Fallsikringspakker inneholder følgende produkter:
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Støtteliner
En støtteline er ment å brukes sammen med et støttebelte, og skal ikke benyttes som 
en del av et fallsikringssystem. Lengden skal justeres ved bruk, slik at fri bevegelse 
begrenser seg til 0,6 m.

El.nr. Beskrivelse

8853031 Støtteline Grillon 2 m Smartline. Oppfyller kravene til NS-EN 358

8853033 Støtteline Grillon 3 m Smartline. Oppfyller kravene til NS-EN 358

El.nr. Beskrivelse

8853032 Reserveline for Grillon støtteline, 2 m

8853034 Reserveline for Grillon støtteline, 3 m

8853073 Stolpeslynge for bedre sikkerhet ved arbeid i stolper, beregnet for bruk i kombinasjon 
med støttestropp. Slyngen legges bak stolpen, med støttestroppen tredd gjennom i 
front. Den låses til stolpen ved et eventuelt fall, eller ved behov for støtte.

8853033

88530348853032 8853073

8853031

8822988/8822999

El.nr. Beskrivelse

8822988 Smartline X 15 m

8822999 Smartline X 25 m

RESQ Smartline X er et av markedets minste og let-
teste utstyr for personlig evakuering. Den har en maks 
personvekt på 140 kg, og maks nedfiringslengde på 
200 meter. Aramid-line med fantastiske egenskaper for 
bruddstyrke, og varmebestandighet på over 480 °C, gjør 
at Smartline X også kan brukes dersom brann skulle 
oppstå. Kommer i vanntett pose.

RESQ Smartline X
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Petzl falldemperliner
Petzl falldemperliner er utstyrt med en liten energiabsorberende pose som tar opp 
energien ved et fall. Denne posen er designet for å gradvis bremse energien, og gir 
en myk nedbremsing. Falldemperlinene fungerer som de skal når brukeren veier 
mellom 50 og 130 kg.
Falldemperliner leveres med MGO Open karabinkrok som på bildet, men uten kara-
binkrok for å feste falldemperline i sele. Dette må bestilles separat. (Se side 10.)

El.nr. Beskrivelse

8883466 Falldemperline Absorbica I er en enkel falldemperline med elastisk web. Den er utstyrt 
med en stor karabinkrok av typen MGO Open.

8883467 Falldemperline Absorbica Y er en dobbel falldemperline med elastisk web. 
Den er utstyrt med 2 store karabiner av typen MGO Open.

8883466 8883467
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Petzl karabinkroker
Melbye fører et stort utvalg av karabinkroker fra Petzl. Vi leverer karabiner med for-
skjellige typer låsesystemer - som skrulås, tri-act-lås og tvistlås, samt karabiner uten 
lås.

El.nr. Beskrivelse

8883454 Skjøtelenke stål

8883458 OK karabinkrok, skrulock. Symmetrisk oval karabinkrok i aluminium, med skru-låsing.

8883459 Williams karabinkrok, trilock. Asymmetrisk oval karabinkrok i aluminium, med 
tri-act-låsing.

8883460 Williams karabinkrok, skrulock. Asymmetrisk oval karabinkrok i aluminium, med skru-
låsing.

8883461 MGO Open karabinkrok. Karabinkrok med stor åpning, designet for å festes til metall-
strukturer med stor diameter. Med automatlåsing og ergonomisk opplåsningssystem.

8883462 BMD karabinkrok, trilock. Asymmetrisk d-formet karabinkrok i aluminium, med 
tri-act-låsing.

8883463 Captiv plastlås til karabinkroker. Med denne lille plastlåsen kan man hindre tau eller 
annet utstyr fra å flytte på seg i karabinkroken.

8883464 Karabin verktøyholder. Denne smarte karabinkroken i plast kan festes i selen og brukes 
til å feste verktøy, tau og andre gjenstander.

8883465 Karabin SMD. Enkel uten låsing. Dette er en enkel karabinkrok uten låsing. Den er ikke 
egnet til fallsikring-bruk, men kan brukes til andre formål som sikring av verktøy og 
lignende.

8883454 8883458 8883459 8883460

8883461 8883462 8883463 8883464 8883465
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Blokker og tau

El.nr. Beskrivelse

8883474 Petzl Heiseblokk 500kg

8802511 Sperreblokk singel 60mm trinse

8802512 Kasteblokk alu for 10-16mm tau

8883425 Tau 20 meter 11mm kjernemantel

8883474 8802511 8802512

8883425
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Petzl bag

El.nr. Beskrivelse

8883473 Petzl bag 65L. Oppbevaringsveske for personlig verneutstyr, tilpasset mastesele. 
Med bæreremmer. 

8883475 Petzl bag 85L. Oppbevaringsveske for personlig verneutstyr, tilpasset mastesele. 
Med bæreremmer.

8853098 Bag for oppbevaring av utstyr. Oppbevaringsveske for personlig verneutstyr. Tilpasset 
mastesele.

8853098

8883473/8883475
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Hjelmer Petzl VERTEX®

Vertex-hjelmene egner seg spesielt godt til linjebygging og arbeid i høyden. Hjelmene 
sitter godt på hodet, takket være CENTERFIT og FLIP & FIT-systemer, samt justerbare 
hakestropper. Enkel integrering med hørselvern, hodelykter eller annet tilbehør fra 
Petzl. Hjelmene tilfredsstiller kravene i NEK-EN 50365, er godkjent for 1000 V, og har 
10 års varighet fra produksjonsdato.

Før bruk:
Sørg for at hjelmen er tilpasset slik at den sitter godt på hodet, og kontroller alltid at den er i god stand 
før bruk. Se etter sprekker, og undersøk om hjelmmaterialet er sprøtt. 

Vedlikehold:
Hjelmene fra Petzl kan vaskes med lunkent vann (ca. 50 °C) og mild såpe.

El.nr. Beskrivelse

8802490 Hjelm,  Petzl Vertex Hvit

8802491 Hjelm,  Petzl Vertex Gul

8802492 Hjelm,  Petzl Vertex Rød

8802493 Hjelm,  Petzl Vertex Sort

8802490 8802491

8802492 880249314



Vernebriller Petzl VERTEX® 
Vernebrillene fra Petzl er designet for å beskytte 
øynene dine mot skader under arbeidet, og utgjør 
en viktig del av verneutstyret. 
Brillene er tilpasset Petzl Vertex og Strato-hjelmene 
i vårt sortiment, og kommer enten med eller uten 
sotet glass.

El.nr. Beskrivelse

8802494 Vernebriller, Petzl Vertex hjelm. Vernebriller til Petzl 
Vertex og Strato-hjelm.

8802495 Vernebriller, Petzl Vertex hjelm med sotet glass. 
Vernebriller til Petzl Vertex og Strato-hjelm, med 
sotet glass.

8802496 Visir, Petzl Vertex. Visir som beskytter øynene under 
arbeid. Visiret er kompatibelt med Petzl Vertex-
hjelmer, og har et medfølgende easyclip festesystem 
som sørger for enkel installering.

8802494 8802495

8802496

El.nr. Beskrivelse

8867599 Hørselvern for hjelm Dempningsgrad SNR26. Passer 
Petzl Vertex og E-Shark.

8867599
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E-shark hjelmer
E-shark-hjelmene tilfredsstiller kravene i NEK-EN-50365 og NS EN 397. Hjelmene har 
innebygd visir, og er justerbare for å tilpasses størrelser fra 53-63/64 cm. Utsparinger 
for feste av hørselvern og hjelmlykt er en praktisk funksjon som gjør dette til en 
brukervennlig hjelm. Hakereim inngår som standard.

El.nr. Beskrivelse

8867690 E-Shark hjelm, hvit

8867691 E-Shark hjelm, gul

8867692 E-Shark hjelm, rød

8867693 E-Shark hjelm, blå

8867694 E-Shark hjelm, grønn

8867695 E-Shark, visir. Løst visir til E-shark-hjelmer. Godkjent i henhold til: EN-166, EN-167, EN-168 
og EN-170.

8867698 E-Shark innmat. Komplett innmat til E-shark hjelmer.

8867690 8867692 8867694
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Oppbevaring av verktøy 
Ved arbeid i høyden, er det viktig å sikre verktøy slik at det ikke faller ned og skader 
eventuelle personer som oppholder seg under arbeidsstedet. Sikring av verktøy er 
også en viktig forutsetning for at utstyret til enhver tid holdes forskriftsmessig i stand. 
Melbye har oppbevaringen du trenger for å holde verktøyet på plass.

El.nr. Beskrivelse

8853025 Verktøyholder med hammerbøyle. Verktøyholder i kraftig lær, med plass til 6 stk. verk-
tøy og hammer. Holderen har hull for feste til sikkerhetsbeltets karabinkroker, men kan 
også festes til belte uten karabinkroker ved å benytte løse bånd med kroker.

8853213 Verktøyveske med kroker. Veske tilpasset masteseler. Opphengskrokene i vesken sørger 
for at den sitter høyt på selen.

8853409 Seilduksbøtte 10 liter. Lett og robust bøtte i selduksmateriale. Brukes til å heise opp/
senke ned materiell og verktøy fra mast, lift eller stige. Karabinkrok integrert i hanken.

8867589 Oppbevaring til hansker o.l. Oppbevaringsveske i vanntett materiale, for oppbevaring av 
hansker og lignende. Vesken har lomme for talkum, samt krok for oppheng.

8853025 8853213 8853409

8867589
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Petzl hodelykter
Melbye lagerfører et bredt utvalg av hodelykter for alle typer arbeidssituasjoner. Petzl 
hodelykter har vært i stadig utvikling over mange år, og holder høy kvalitet. Dette er 
hodelykter som er meget pålitelige og slitesterke, og som dekker de fleste behov.

El.nr. Beskrivelse

8883450 Pixa 3R hodelykt. Oppladbar hodelykt på 90 lumen, med 3 forskjellige lysmoduser for 
ulike arbeidssituasjoner. Atex-godkjent hodelykt for bruk i ex-områder.

8883451 Duo S hodelykt. Duo S er en ultrakraftig, oppladbar hodelykt på 1100 lumen. Den har 5 
forskjellige lysmoduser, som gjør den egnet til alle typer arbeidssituasjoner. Hodelykten 
har Face2face anti-blend-teknologi som fjerner risikoen for å blende arbeidskollegaer. 
Kan også monteres på Petzl Vertex og Petzl Strato hjelm.

8883452 Tactikka Adapt hodelykt. Hjelmlykt på 300 lumen. Denne hodelykten passer på de fleste 
hjelmer, da den leveres med adapter samt selvklebende adapter som kan festes til alle 
typer hjelmer. Hodelykten drives av 3 stk. medfølgende AAA-batterier.

8883453 Swift RLPRO oppladbar hodelykt. Liten, superkraftig hodelykt på hele 900 lumen. 
Denne lille råtassen av en hodelykt veier kun 123 gram, og er utstyrt med 3 forskjellige 
lysmoduser. Den har teknologien «Reactive lighting» som betyr at den leser omgiv-
elsene og justerer seg selv etter behov. Denne funksjonen kan enkelt aktiveres og 
deaktiveres etter behov.

8867687 Pixa 3 hodelykt. Ex-godkjent hodelykt på 100 Lumen, med 3 lysnivåer. Hodelykten er 
vanntett i henhold til IP67, og tilfredsstiller kravene i henhold til: ATEX CE0080, Ex ll 3 
GD, Ex nAnL llB T4. Tåler fall fra 2 meter ned på betong, og trykk på opptil 80 kg. Med 
PIXA har man alltid en pålitelig lyskilde som gir godt arbeidslys. Hodelykten kan festes 
med det elastiske hodebåndet, eller med hjelmbrakett. Batteritype: 2xAA.

8867687 8883450

8883452

8883453

8883451
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8883448

8883449

El.nr. Beskrivelse

8883448 Batteri til Petzl Duo S hodelykt

8883449 Forlengerkabel til Petzl Duo S hodelykt

Batteri og forlengerkabel
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Stolpesko
Stolpesko av rørprofiler, med hurtiglås og stillbare fotplater/gripearmer. Stor grip-
earm av doble rør i rustfritt stål, liten gripearm av fjærstål, og fotplate i forsinket stål. 
Stolpesko med «belterem» kan også leveres. Stolpeskoene kommer med enten 3+3 
eller 4+4 pigger for sikkert feste i stolpen, og har en maks belastning på 120 kg.

El.nr. Beskrivelse

8853286 Stolpesko m/hurtiglås, 3+3 pigger. Stolpesko for stolpediameter Ø 200-450 mm. 
Med hurtiglås og 3+3 pigger for sikkert feste.

8853287 Stolpesko m/hurtiglås, 4+4 pigger. Stolpesko for stolpediameter Ø 150-375 mm. 
Med hurtiglås og 4+4 pigger for sikkert feste.
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kontakt@melbye.no | melbye.no

KONTAKT OSS

Kontaktpersoner energi
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