
 ABS-Lock Falz III
 Onopvallend ankerpunt om vast te klemmen op ronde felsnaden

Certificering
EN 795

Richting van de krachten
dwars belastbaar

Ondergrond
Felsdaken Profiel daken

Max. aantal gebruikers
1 persoon

Overige
Roestvrij stalen Vrij draaibaar

Bevestiging
vastklemmen zonder dakhuid doordringing

Toepassing
Profiel daken Platte daken

 
Met een individueel aanlijnpunt van de serie ABS-Lock Falz blijft uw dak
goed dicht! Het bijzondere aan deze eenvoudig te monteren
aanlijnvoorziening is de speciale felsklem. Het aanlijnpunt ABS-Lock Falz III
wordt gewoon direct op de ronde felsnaad geklemd, waarbij de
dakbedekking dus intact blijft. Het beschermt 1 persoon bij het werken op
hoogte. Dakdekkers en andere werkers bevestigen de karabijnhaak van hun
PBM tegen vallen aan het borgoog van de ABS-Lock Falz III en kunnen zo
gebruik maken van een zeer comfortabele en toch heel onopvallende
valbeveiliging. Dankzij de geringe afmetingen is de ABS-Lock Falz III vanaf
de bodem nauwelijks te zien, zodat deze aanlijnvoorziening de uitstraling van
het gebouw niet verstoort.

Het grote pluspunt van dit ankerpunt is dat het borgoog van de ABS-Lock
Falz III 360° kan meedraaien en de gebruiker dus in iedere richting vrij kan
bewegen. Dit levert niet alleen meer bewegingsvrijheid op, maar zorgt er ook
voor dat de karabijnhaak niet blijft vastklemmen achter het borgoog. Het
ankerpunt is vervaardigd van hoogwaardig roestvrij staal, de klem zelf van
weerbestendig aluminium.

Dankzij de geringe maten en zijn lage gewicht is de ABS-Lock Falz III
optimaal voor tijdelijk gebruik bij werkzaamheden in de gevarenzones op
felsdaken. Het installeren is zo gebeurd, zodat u binnen een mum van tijd
een betrouwbare valbeveiliging hebt. Om het ankerpunt te gebruiken als
retentie- of opvangsysteem hebt u alleen nog maar een koppeling, harnas en
het liefste nog een helm nodig. Uiteraard vindt u bij ABS Safety alle verdere
artikelen die u nodig hebt voor het veilig werken op hoogte. Kijk meteen in de
rubriek PBM tegen vallen of neem contact op met een van onze vakkundige
medewerkers. Zij helpen u graag verder.

● DIN EN 795:2012, A

● Wordt zonder door-en-door bevestiging op de fels geklemd

● Bevestiging aan slechts een schaar

● Aluminium vanaf 0,7 mm

● bv. BEMO etc.

● Incl. bevestigingsset
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