
 ABS-Lock II
 Opnamehuls voor ankerpunt ABS-Lock I voor montage in beton en hout

Ondergrond
Hout Beton

Toepassing
Vensterbeveiliging Gevel/Muur
Overhead / Plafonds

Bevestiging
verlijmen inschroeven

Certificering
DIBt | Ü-markering EN 795
ANSI

Richting van de krachten
dwars en axiaal belastbaar dwars belastbaar

Max. aantal gebruikers
2 personen

Overige
Abseilen geschikt (1 persoon) Roestvrij stalen

 
De rvs montagehuls ABS-Lock II-B is de tegenhanger van het afneembare
ankerpunt ABS-Lock I. De huls is verkrijgbaar in meerdere lengtes en wordt
in beton gelijmd of in hout geschroefd. Met verschillende hoekelementen
monteert u de ABS-Lock II-B moeiteloos in verlaagde plafonds. Het systeem
is hiermee bij uitstek geschikt voor valbeveiliging aan ramen. De huls sluit
mooi vlak af met het plafond zodat de uitstraling van de ruimte behouden
blijft.

Voor werkzaamheden bij ramen is het systeem de optimale oplossing.
Omdat het borgoog afneembaar is, kan het raam probleemloos open. Het
ankerpunt zit nooit in de weg. En met onze telescoopstang ABS-Lock I
TelePole bereikt u het afneembare borgoog ook op lastige plekken veilig en
comfortabel vanaf de vloer.

De ABS-Lock II-B wordt geleverd met een beschermkap voor
stucwerkzaamheden en een afdekkap van pvc. Voor een heel bijzondere
uitstraling hebben wij tevens een rvs afdekkap in het assortiment: de
ABS-Lock II Steel Cover.

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

● EN 795:2012, B + DIN CEN/TS 16415:2017

● Voor beton ≥ C20/25

● Voor hout (balk min. 140mm x 140mm)

● LET OP: axiale belasting op hout alleen mogelijk bij geborgde versie!
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