
 ABS-Lock I
 Afneembaar ankerpunt voor opnamehuls ABS-Lock II

Ondergrond
Staal Beton
Hout

Toepassing
Gevel/Muur Vensterbeveiliging
Overhead / Plafonds

Certificering
EN 795 ANSI

Richting van de krachten
dwars en axiaal belastbaar

Max. aantal gebruikers
2 personen

Overige
Abseilen geschikt (1 persoon) Vrij draaibaar
Roestvrij stalen

 
Het principe van onze valbeveiliging ABS-Lock I+II is simpel: één ankerpunt
voor meerdere verankeringsvoorzieningen. Het systeem is gebaseerd op 2
elementen: de ABS-Lock I is een afneembaar ankerpunt dat via één druk op
de knop wordt ingezet en net zo eenvoudig weer kan worden verwijderd.
Zodra de blokkeerkogels van het ankerpunt vastzitten, houdt het punt
moeiteloos een belasting van 2 ton of meer stand.

De ABS-Lock II is de huls voor het ankerpunt en multifunctioneel. In hout,
staal of beton, aan wanden, overhead of in verlaagde plafonds – de
ABS-Lock II kan dankzij een ruime keuze aan toebehoren bijna overal
gemonteerd worden. En omdat het ankerpunt afneembaar is wordt de
uitstraling van het gebouw niet verstoord – en zit het ook nooit in de weg.

De ABS-Lock I kan comfortabel worden meegenomen en gebruikt worden
met diverse opnamehulzen. Gebruik de ABS-Lock II-B voor beton en hout of
de ABS-Lock II-ST voor stalen constructies.

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

● Afneembaar via één druk op de knop

● Dwarsbeugel beveiligt tegen onbedoeld openen

● Te gebruiken met ABS-Lock II opnamehuls
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Toebehoren/componenten

Toebehoren/componenten

 ABS-Lock I TelePole
 Telescoopstang voor ABS-Lock I Ankerpunten

 ABS Comfort
 PBM | Harnasgordel



 ABS Lanyard - Verbindingsmiddel
 PBM

 ABS B-Lock 3,5m - 12m (band)
 Valstopapparaten met sharp edge bestendige band

 ABS TelePole
 Telescoopstang voor het pakken van karabijnhaken

 ABS UP-systeem
 Telescoopstang om PBMs in of uit te haken
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