
 ABS-Lock III-R-ST
 360° draaibaar ankerpunt voor inschroeven op staalconstructies

Ondergrond
Staal

Toepassing
Platte daken Gevel/Muur
Overhead / Plafonds

Bevestiging
inschroeven

Certificering
DIBt | Ü-markering EN 795
GL certificering ANSI

Richting van de krachten
dwars en axiaal belastbaar

Max. aantal gebruikers
3 personen

Overige
Abseilen geschikt (1 persoon) Vrij draaibaar
Verschillende kleuren Roestvrij stalen

 
De ABS-Lock III-R staal is een hoogwaardig ankerpunt met een vrij
draaibaar borgoog. Hierdoor kunt u zich bij het werk comfortabel om het
ankerpunt heen bewegen. Het risico op het verdraaien van het
verbindingsmiddel of een vastzittende karabijn is met de ABS-Lock III-R voor
staalconstructies aanzienlijk lager. In een ruimtelijk zeer beperkte
werkomgeving, bijvoorbeeld op een windturbine of op industriële machines,
kunnen de sterke punten van deze valbeveiliging maximaal worden benut.

De verankeringsvoorziening wordt standaard geleverd in geel (RAL 1003).
Dat zorgt niet alleen voor een goede zichtbaarheid, maar is voor
werkzaamheden op windturbines ook verplicht. De ABS-Lock III-R voor staal
wordt in een ter plekke aanwezig draadeinde geschroefd. Hij is gecertificeerd
voor gebruik op windturbines. Het systeem kan echter ook prima worden
ingezet in een andere werkomgeving voor toepassing op een dragende
stalen ondergrond.

Het ankerpunt kan in alle richtingen worden belast en beveiligt maximaal 2
personen bij werkzaamheden op windturbines (volgens EN 50308). Voor
andere werkomgevingen is het systeem gekeurd volgens DIN CEN/TS
16415 voor gelijktijdig gebruik door 3 personen.

● Algemene goedkeuring Bouwtoezicht (abZ) Z-14.9-688
(Let bij montage in Duitsland op de abZ-voorschriften)

● EN 795:2012, A + CEN/TS 16415:2017

● EN 50308:2004 (max. 2 personen)

● GL-gecertificeerd

● Vrij draaibaar borgoog

● Bij gebruik overhead niet geschikt voor regelmatig abseilen!
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Toebehoren/componenten
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