
 ABS-Lock Falz IV ronde felsnaad
 Ankerpunt om vast te klemmen op metalen fels

Certificering
EN 795

ABS-Lock SYS
tussen Eind- en bochtsteun

Richting van de krachten
dwars belastbaar

Ondergrond
Felsdaken Profiel daken

Max. aantal gebruikers
3 personen

Overige
Roestvrij stalen

Bevestiging
vastklemmen

Toepassing
Profiel daken Platte daken

 
De valbeveiligingsoplossing ABS-Lock Falz IV die de dakbedekking intact
laat, is ook leverbaar voor profieldaken met ronde felsnaden. In deze variant
is het aanlijnpunt geschikt voor bijv. daken van het merk BEMO en
soortgelijke daktypes. Kern van dit enkelvoudig ankerpunt zijn de speciale
klemmen: het enige onderdeel dat niet van roestvrij staal is vervaardigd,
maar van hoogwaardig aluminium. Deze klemmen passen precies op de
ronde felsnaden van de dakbedekking. Op die manier vastgeklemd zekert de
aanlijnvoorziening maar liefst 3 medewerkers tegelijk.

De ABS-Lock Falz IV moet op 2 scharen geïnstalleerd worden. U kunt
daarbij kiezen uit 2 varianten van dit ankerpunt. Monteer het systeem op
daken met een felsafstand tussen 300 - 450 mm of 420 - 660 mm.

De verankeringsvoorziening is daarnaast geschikt voor aluminium daken met
een minimumdikte van 0,7 mm.

De ABS-Lock Falz IV kan gebruikt worden als tussensteun, bochtelement of
bevestiging van een eindterminal in staalkabeltrajecten voor valbeveiliging.
Als u tussensteunen met uitstekend gedeelte nodig hebt, kunt u de
ABS-Lock Falz IV Rundbördelfalz ZW nemen. Bij de keuze van de juiste
systeemcomponenten helpen onze technische medewerkers u graag verder.

● 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

● Aluminium vanaf 0,7 mm

● Voor bijv. BEMO etc.

● Incl. bevestigingsset

● Ook met uitstekend gedeelte voor staalkabeltrajecten verkrijgbaar
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