
 ABS-Lock SYS - overhead
 Passeerbare kabelsystemen ABS-Lock SYS II (8 mm) & IV (6 mm)
voor installatie overhead

Ondergrond
Staal Ribbenvloeren / Kanaalplaat
Trapeziumplaten Hout
Beton

Toepassing
Overhead / Plafonds

Certificering
EN 795 DIBt | Ü-markering

ABS-Lock SYS
SYS 6mm

Richting van de krachten
dwars en axiaal belastbaar

Max. aantal gebruikers
4 personen

Overige
Roestvrij stalen

 
De ABS-Lock SYS IV is een uiterst gebruiksvriendelijk kabelsysteem.
Dankzij verschillende bochtelementen en een flexibele rvs kabel met een
diameter van 6mm kan het systeem optimaal worden aangepast aan uw
gebouw en blijft toch volledig passeerbaar. De aanlijnvoorziening kan door
maximaal 4 medewerkers tegelijkertijd worden gebruikt. Bovendien worden
de bij een val inwerkende krachten door het gebruik van onze roestvrijstalen
ABS ForceLimiter krachtbegrenzer beperkt tot een minimum.

Met het kabelsysteem ABS-Lock SYS IV kunnen trajecten nagenoeg
onbeperkt zonder onderbreking worden beveiligd. Omdat de meeloper
moeiteloos langs alle tussensteunen en bochtelementen loopt, is telkens
opnieuw aanlijnen niet nodig. De speciale aluminium meeloper ABS
ProSlide en de met bijzonder lichtlopende rvs rollen aluminium meeloper
ABS SkyRoll bieden daarbij een maximum aan bewegingsvrijheid. Of het nu
gaat om bochten, pijlers, verschillen in hoogte of heel smalle looppaden: met
de ABS-Lock SYS IV kunt u in bijna iedere omgeving een betrouwbare
valbeveiliging realiseren.

Bij planning en montage scoort de ABS-Lock SYS IV dankzij diverse
praktische verbindingsmogelijkheden. Kern is de handmatig aanpasbare
ABS TI-FlexCurve: dit bochtelement kan traploos aan hoeken tot 180°
worden aangepast en dat volledig zonder gereedschap. Met dit praktische
bochtelement overbrugt u heel eenvoudig nokken, hoeken en andere
hindernissen.

Alle kabelsystemen van de serie ABS-Lock SYS zijn gekeurd volgens DIN
EN 795, type C en vervaardigd van weerbestendig V4A-staal (1.4401). De
tussencomponenten van onze aanlijnvoorzieningen worden standaard
onderworpen aan statische en dynamische belastingproeven op iedere
ondergrond.

● Algemene goedkeuring Bouwtoezicht (abZ) Z-14.9-786
(Let bij montage in Duitsland op de abZ-voorschriften)

● EN 795:2012, C & CEN/TS 16415:2013

● Systeem incl. ABS TI-FlexCurve (bochtelement) en ABS TI-Bracket
(tussensteun) volledig passeerbaar

● Verschillende steunen voor iedere ondergrond

● Ideaal voor toepassing overhead en aan gevels

● Beveiligt max. 4 personen tegelijk

● 8 of 6 mm rvs kabel (V4A)
● Variant 6mm optioneel verkrijgbaar in rood
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Toebehoren/componenten

Toebehoren/componenten



 ABS CompactForce
 Spanelement voor kabelsystemen om uitzetting door temperatuurschommelingen te

compenseren

 ABS TI-FlexCurve
 Flexibel en passeerbaar bochtelement voor kabelsystemen

 ABS ProSlide
 Afneembare aluminium meeloper voor passeerbare kabelsystemen

 ABS SkyRoll
 Aluminium meeloper voor overheadsystemen voor valbeveiliging
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