
 ABS-Lock Falz IV Klip
 Ankerpunt om vast te klemmen op metalen felsnaden

Ondergrond
Felsdaken Profiel daken

Toepassing
Profiel daken Platte daken

Bevestiging
vastklemmen zonder dakhuid doordringing

Certificering
EN 795

ABS-Lock SYS
tussen Eind- en bochtsteun

Richting van de krachten
dwars belastbaar

Max. aantal gebruikers
3 personen

Overige
Roestvrij stalen

 
Het rvs ankerpunt ABS-Lock Falz IV Klip wordt gewoon op de metalen
felsnaad (bv. KlipTec, Snapfalz etc.) geklemd en beschermt 3 personen
tegen een val. Dat is mogelijk dankzij de speciale aluminium klemmen die het
openen van de dakbedekking overbodig maken. Na het correct installeren
van de klemmen zit het aanlijnpunt vast op de dakbedekking.

Monteer deze verankeringsvoorziening desgewenst als enkelvoudig
ankerpunt of als dragend tussenelement in een staalkabeltraject voor
valbeveiliging. De ABS-Lock Falz IV Klip is moeiteloos bestand tegen de
voorspanning van de roestvrijstalen kabel. Een volledig passeerbaar
kabeltrajectsysteem zorgt voor het grootst mogelijke comfort en ongestoord
werken: beveilig complete daken zonder onderbreking, bijvoorbeeld met de
ABS-Lock SYS IV. Medewerkers hoeven maar een keer aan te lijnen en
bewegen dan met de bijpassende meeloper ongehinderd langs de kabel
zonder af- en weer aan te hoeven lijnen.

De aanlijnvoorziening ABS-Lock Falz IV Klip houdt betrouwbaar op de
onderconstructie vanaf een profieldikte van 0,75 mm en is verkrijgbaar in 2
breedtes. Model 1 kan bij felsafstanden tussen 300 en 450 mm worden
toegepast, terwijl model 2 op daken met een felsafstand van 420 tot 660 mm
past.

● EN 795:2012, A + CEN/TS 16415:2017

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

● Felsafstanden 300 - 450 mm / 420 - 660 mm

● Vanaf 0,75 mm plaatdikte

● Bv. Kliptec, Snapfalz etc.

● Incl. bevestigingsset

● Ook met uitstekend gedeelte voor staalkabeltrajecten verkrijgbaar
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