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Scan-Rope®

..................är skandinavisk utbildningscenter 
för certifierat rope access (industriklättring).
Vi har mera än 30 års erfarenhet med 
klättring och mera än 20 års professionel 
erfarenhet med utbildning i klättring och 
Rope Access.

Vi erbjudar bla. professionella, internationella 
utbildningar och certifieringar inom rope access.

Vårt Skandinaviska utbildningscenter på ung. 500 
kvm är centralt beläget i NV Skåne, cirka 10 
minuter från Helsingborg och 1 timme från 
Kastrups flygplats. 
Vi kan ordna boende   från SEK. 70,- per natt.

Vi ser fram emot att    höra från dig!



Vad är Rope Access?
Rope Access (industriell klättring) innebär, att du med 
rep och industriell klätterutrustning når svåråtkomliga 
arbetsplatser på till exempel höga byggnader, broar, 
master, vindkraftverk, offshore eller trånga utrymmen. 
Rope Access arbetarna arbetar alltid i team 
om minst två personer.
En av dessa är dessutom alltid Supervisor-certifierat.

Rope Access är ofta snabbare, smidigare, billigare 
och säkrare än tex. kranar, fasadhissar, 
“cherrypickers”, skylifts och ställningar. 
Efter uppsättning av repsystemen, klättrar du upp 
eller går ner i repen till arbetsplatsen och börjar 
arbeta, hängande i repen. 
Rope Access är oerhört ekonomiskt och utförs 
effektivt och diskret med minimal påverkan av 
omgivningar och miljö. 
Att kunne erbjuda rope access i verksamheten 
betalar sig snabbt och ger stora fördelar, både 
internt och mot konkurrenterna.

Autorisations information
En utbildning utan auktorseringskrav säger inget 
om deltagarens faktiska kunskap. Scan-Ropes 
Rope Access-utbildningar avslutas därför alltid        med 
en internationellt godkänt och standardiserad 
examen / certifiering, bestående både av ett 
kunskapmässigt och ett praktiskt moment. 

Vi utbildar och auktoriserar i två internationella      system.
Det skandinaviska PRAT®: www.prat.cc
samt det amerikanska SPRAT: www.sprat.org
- Utbildningar som uppfyller internationellt 
certifierade standarder och på det viset säkrar 

                dig en   utbildning 
                på högsta     nivå.

Utbildningar:
- PRAT® -Worker: 7 dage -inkl. 1 dags 
certifiering.
- PRAT® -Supervisor: 7 dage -inkl. 1 dags 
certifiering.

--------------------------
- SPRAT, Level 1 (Worker), 5 dage -inkl 1 
dags certifiering.
- SPRAT, Level 2 (Technician), 5 dagar -inkl 1 
dags certifiering. Minst 500 loggade timer.
- SPRAT, Level 3 (Supervsior), 5 dagar -inkl 1 
dags certifiering. Minst 1.000 loggade timer.

--------------------------
Dubbeltcertifiering. 
Helt unikt kan vi erbjuda, att du kan vara med 
på PRAT® -utbildningen och sen bli både 
PRAT® og SPRAT -certifierat sista dagen.

--------------------------
Se tider på:

www.scanrope.eu/plan

Våra utbildningar och auktorisationer...

PRAT®

PRAT®-utbildningen är två-delat och består av en 
PRAT®-Worker och en PRAT®-Supervisor -utbildning, 
som varje går över 7 dagar inkl. certifiering.
Se mera på: www.prat.cc

SPRAT 
SPRAT utbildar på tre olika ”Levels”, 
som varje går över 5 dagar inkl. certifiering. 
Det finns krav om åtminston 500 loggade 
arbetstimmar för att gå från ett level till det nästa.
Se mera på: www.sprat.org

Vi erbjudar dessutom branschanpassade utbildningar för rope access 
arbete tex. offshore, fönsterputsning, vindkraftverk eller broinspektion.
Scan-Rope är fullt utbyggt Rope Access utbildningscenter med egen 
godkännt Evaluator: www.sprat.org/training.asp


