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Udstyrets formål: 
Fikseringsselen type MJ-Bus selen, type MJ-Magnetselen, MJ-Fempunktsselen og MJ-Easy Travel 

selen, er designet til positionering af handicappede børn og voksne under transport i bil eller 

kørestol, således personen kan opretholde en god sidde position på sædet. 

Positioneringsselen er ikke en automobil sikkerhedssele, der anvendes som personsikkerhed mod 

hårde opbremsninger eller uheld. 

 

Ved kørsel i automobil skal bilens sikkerhedsseler altid anvendes. 

 

Positioneringsselen kan anvendes til børn i alderen fra 2 til 16 år og højde fra mellem 91 cm til 170 

cm. og til voksne personer. 

 

Udstyrets komponenter: 
Udstyret består af: 
Betegnelse Type Dimension 

Selegjorde Materiale er Polyamid  

Snaplås Anchorage Buckle, Black-red press  

Magnetlås Segufix-Patent Lock/-Magnetic Key Item no. 1206 and 1208/1209 

Vest 100% polyester net vævet stof på forsiden.  

Brystpude Blødt åndbart 90 % bomuld og 10 % viskose stof  

Brystpude, MJ-Bussele Kunstlæder  

 

 

Belastningsgrænse på 230kg., snaplås og gjorde er testet 

Påsyet bæltet med en tråd og sy mønster der passer til bæltes belastnings grænse. 

 

Typerne MJ-Busselen og MJ-Magnetselen er forsynet med et bryst polstring til fiksering af 

bælterne på forsiden af kroppen. Magnetselen kan åbnes i fronten, således selen kan placeres på 

sædet inden personen, og når personen har sat sig, kan den lukkes ved hjælp af magneter med lås. 

 

Type MJ-Easy Travel selen består af en vest, som personen iklædes inden placering på sædet, 

vesten kan åbnes og lukkes foran ved hjælp af knaplås. 

 

Type MJ-Fempunkt selen placeres om personen, når denne er placeret på sædet. 

 

Udstyrets specifikationer: 
Bælter med brudstyrke på 230 kg. 

Snaplåse type: Anchorage Buckle, Black-red press 

Brystpuder og veste udført i åndbart 90 % bomuld og 10 % viskose eller 100 % polyester. Sele og 

brystpuder kan vaskes ved 40˚C. 
MJ-Busselen er forsynet med en brystpude af kunstlæder. 

Selerne må anvendes til børn i alder fra 2 år til 16 år og højde fra 91 cm. til 170 cm og til voksne 

personer.  
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Direktiver, bekendtgørelser og standarder: 
Positioneringsselen er designet til anvendelse til positionering af handicappede børn og voksne til 

en sikker og god siddeposition på sædet. 

 

Positioneringsselen er et sikkerhedsudstyr der sikrer, at den handicappede person ikke har en 

forkert stilling på sædet i forhold til køretøjets egen sikkerhedssele, ligeledes sikrer 

positioneringsselen også, at barnet ikke glider ud af køretøjets sikkerhedssele. 

 

 

 

Produkterne henhører under: 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/425 af 9. marts 2016. kat.1. 

  

Artikel 1.  

Dette direktiv finder anvendelse på personlige værnemidler, i det følgende benævnt PV. 

Stk. 2. I dette direktiv forstås ved PV: Enhver anordning bestemt til at bæres eller holde en person 

med henblik på at beskytte denne mod en eller flere risici, der truer hans sundhed og sikkerhed. 

 

 
Artikel 8. stk. 3 

Undtaget fra EF-typeafprøvning er ukomplicerede PV, hvor fabrikanten må formode, at bruger selv 

kan vurdere, om de er effektive mod mindre risici, hvis virkning, når de indtræder gradvis, kan 

konstateres af brugeren i tide og uden fare. 

Til denne kategori hører udelukkende PV, der skal beskytte bruger mod: 

- Mekaniske påvirkninger, der har overfladisk effekt. 

 

Samt: 
Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning m.v. af personlige værnemidler, BEK nr. 210 af 14/03/2018.  
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