
Sweden Entry Tools levererar idag forceringsutrustning till i princip hela Sveriges 
brandförsvar. Även försvarsmakten och polisväsendet har valt att använda SETs 
forceringssystem. En avgörande anledning till varför 
man valt SETs forceringssystem är att Sverige idag 
har bland de mest svårforcerade dörrarna i världen. 
Detta har medfört ökade krav på både utrustning 
och metoder.  Våra verktygssystem öppnar med 
framgång i genomsnitt 10 säkerhetsdörrar i veckan 
runt om i Sverige.
SET samarbetar med de största leverantörerna av 
brandfordon både i Sverige, Norge och Danmark 
som installerar forceringsutrustningen redan vid 
byggnationen av fordonen.

Fire Fighter Kit
Denna kompletta forceringssats innehåller allt som en Fire/Rescue enhet behöver 
för att forcera alla typer av moderna säkerhetsdörrar. De specialdesignade verk- 
tygen används som ett system tillsammans med SETs unika forceringsmetod.
Systemet uppfyller alla de krav som ställs för att forcera dörrar oavsett om de
öppnas utåt, inåt eller är nischmonterade. 

Väskan som är utvecklad i samarbete med brandmän är slitstark och tvättbar.
Med detta system bäres MiniRam separat för maximal viktfördelning.

Light Breaching Kit
Denna forceringssats, som endast väger lite drygt 6 kg, är den optimala lösningen 
för fordon där låg vikt och smidig hantering krävs, tex. ”First Response Vehicles” 
och höjdfordon. Med de specialdesignade verktygen MultiSledge & MultiPry
erhåller man ett system som öppnar utåt och inåtgående trä-, brand- och säker- 
hetsdörrar. MultiSledge har även en glaskross/rens-funktion för alla typer av
säkerhetsglas samt tåg och bussrutor. Teknik och metod för att använda Light Kit
är densamma som för det stora Fire Fighter Kit.



Återförsäljare:

Träningsdörr
Denna träningsdörr är den enda övningsdörren på marknaden som medger realistisk
dörrforcering. Alla de moment man utför med verktygen vid skarp dörrforcering är exakt
de samma när man bryter på träningsdörren. Detta gör träningsdörren unik och ger en
kvalitetssäkring av er utbildning under många år. Utbytbara slitdetaljer gör det både enkelt
och kostnadseffektivt att öva på träningsdörren.

• Ergonomi i fokus
• Användarvänligt handhavande
• Hög säkerhet utan att inkräkta
 på snabbhet

• Helhetskoncept med professionell utbildning
• Full kundsupport även efter försäljning

Utåtgående forcering

Stålpinnar kombinerat med
träreglar uppe och nere ger
många kombinationer av
låspunkter

Inåtgående forcering

Utbytbart karmstycke som
håller för upp emot 1000 bryt

Träning med MiniRam för rätt
ergonomiskt handhavande

3-delat utbytbart dörrstycke

Viktiga aspekter under utvecklingen
av SET verktyg och metoder

Monteringsram
I monteringsramen kan man montera alla typer av dörrar oavsett
bredd. Ett mycket bra komplement till träningsdörren då man kan
montera olika dörrar både för stilstudie i samband med utbildning,
men också om man vill prova på att bryta “skarpa dörrar”.

Glasmodul
Glasforceringsverktygen från SET är designade för att klara av att forcera/rensa alla typer av glas inklusive moderna 
laminerade säkerhetsglas. Att forcera och rensa en fönsterruta för att sedan gå in kan vara mycket farligt och har hög 
skaderisk. Att lära sig rätt teknik är viktigt, därför har vi utvecklat en unik träningsmodul för glas- och fönsterforcering.

För mer info besök oss på www.setools.se                             www.instagram.com/swedenentrytools
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