ABS-Lock DH04-OG

Dakhaak hellend dak | inschroeven
Ankerpunt en ladderhaak in één: dat is de ABS-Lock DH04-OG. Hij is getest
en gecertificeerd als dakhaak volgens DIN EN 517:2006, type B en dus
belastbaar in iedere richting. In de praktijk is dat een belangrijk criterium,
want het betekent dat de gebruiker bij de ABS-Lock DH04-OG zich niet
uitsluitend onder de verankeringsvoorziening moet bewegen. Met deze
verankeringsvoorziening werkt u veilig op het hele dak. U kunt zich al bij het
betreden van het dak aan de veiligheidsdakhaak aanlijnen, ook als zich deze
naast u bevindt.
De roestvrij stalen dakhaak heeft een haakse drager om de tengels/panlatten
te overbruggen. Hij wordt met 2 rvs bouten door de tengels/panlatten op de
spanten bevestigd. Interne proeven hebben aangetoond dat deze
verankeringsvoorziening in de praktijk zelfs maar liefst 3 personen tegelijk
kan beveiligen.

Ondergrond
Hout
Toepassing
Hellende daken
Bevestiging
inschroeven

Richting van de krachten

De ABS-Lock DH04-OG is standaard leverbaar in de kleuren rood (RAL
3009) en antraciet (RAL 7016), maar kan desgewenst ook worden geleverd
in speciale kleuren. Vraag ons naar de mogelijkheden, wij helpen u graag

dwars belastbaar

verder.

Certificering
EN 517

CE 0158

Max. aantal gebruikers
1 persoon
Overige
Roestvrij stalen

Verschillende kleuren

Maak uw uitrusting compleet: de dakhaak biedt optimale bescherming in
combinatie met de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen
(PBM). In onze dakdekkersset hebben wij de belangrijkste componenten al
voor u samengesteld.
Natuurlijk zijn alle onderdelen voor PBM ook los verkrijgbaar. Bekijk ons
aanbod aan harnasgordels, verbindingsmiddelen en valstopapparaten in
diverse uitvoeringen en lengtes.
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●

Veiligheidsdakhaak volgens EN 517:2006, B

●

Aanlijnpunt + ladderhaak

●

Voor dragende houtconstructies

●

Wordt op houten spant geschroefd (ook door isolatie op de spanten)

●

Spant min. 60 mm x 120mm

●

Incl. bevestigingsmateriaal
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Toebehoren/componenten

Toebehoren/componenten
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ABS Roofer Kit

PBM | Set voor Dakdekkers
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