
 ABS-Lock III-ST
 Ankerpunt staal | borgen/ inschroeven

Ondergrond
Staal

Toepassing
Platte daken Gevel/Muur
Overhead / Plafonds

Bevestiging
borgen inschroeven

Certificering
EN 795 DIBt | Ü-markering

ABS-Lock SYS
tussen Eind- en bochtsteun

Richting van de krachten
dwars en axiaal belastbaar

Max. aantal gebruikers
3 personen

Overige
Abseilen geschikt (1 persoon) Roestvrij stalen

 
Een roestvrijstalen steunbuis met een doorsnede van 16mm vormt het hart
van de verankeringsvoorziening ABS-Lock III-ST. Heet aanlijnpunt kan
worden belast in iedere richting, beveiligt maximaal 3 personen bij het
werken op hoogte en is ook zonder uitstekend gedeelte leverbaar.

Het ankerpunt werd ontwikkeld voor installatie op dragende
staalconstructies. Het beveiligt uw medewerkers in industriehallen, op
kraanbanen, gevels en daken. Het draadeinde van het ankerpunt wordt
gewoon door een passend boorgat gestoken en geborgd met de
meegeleverde moer.

Wilt u het ankerpunt gebruiken als component in een kabeltraject voor
valbeveiliging? Dat kan natuurlijk ook. De ABS-Lock III-ST is geschikt als
tussensteun, maar kan ook, voorzien van een steunbuis, dienen als bocht- of
hoekelement.

Graag werken wij een speciaal op uw situatie afgestemd beveiligingsconcept
uit. Dat kan zijn als centraal retentiesysteem op grote industriemachines of
als continu valstopsysteem langs een kraanbaan. Wij vinden de passende
oplossing voor uw arbeidsveiligheid. Neem gewoon eens contact op met ons.
Bij het ontwerpen van uw valbeveiligingssysteem staat ons team u graag met
raad en daad ter zijde.

● 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

● Met en zonder uitstekend gedeelte

● Incl. bevestigingsmateriaal

● Met steunbuis ook te gebruiken als eind- en hoekterminal in
kabeltrajecten
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Toebehoren/componenten

Toebehoren/componenten

 ABS-Lock III steunbuis
 Roestvrijstalen versterking voor ABS-Lock III ankerpunten
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