
 ABS-Lock X-Klemm-ST
 Ankerpunt Staal | borgen met plaat

Ondergrond
Staal

Toepassing
Overhead / Plafonds Platte daken

Bevestiging
vastklemmen

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

 
Stalen balken zijn bij uitstek geschikt voor het bevestigen van
verankeringsvoorzieningen en ankerpunten. Maar soms kan of mag er niet
worden ingegrepen in de bouwsubstantie. Het enkelvoudig ankerpunt
ABS-Lock X-Klemm biedt in zo'n geval een goede oplossing. Zeer flexibel
inzetbaar, zonder de ondergrond te beschadigen. Het volledig van rvs
vervaardige aanlijnpunt wordt gemonteerd met 2 platen die om de balk heen
worden geborgd.

De kern van het ankerpunt is een plastisch vervormbare steun (Ø 16 mm) die
u desgewenst met een extra steunbuis (Ø 42 mm) kunt uitbreiden tot bocht of
eindterminal in kabeltrajecten voor valbeveiliging. De vierkante grond- en
contraplaten meten beide 200 x 200 mm, maar andere maten zijn tevens
leverbaar. De standaardversie is geschikt voor stalen balken tot maximaal
150 x 150 mm.

Zet de ABS-Lock X-Klemm in op daken, aan wanden of aan het plafond,
gebruik hem als ankerpunt of onderdeel van een kabeltraject, in een
retentiesysteem of als valstopoplossing. De ABS-Lock X-Klemm kan worden
ingezet in iedere belastingsrichting en zekert maximaal 3 personen
tegelijkertijd tegen een val.

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

● EN 795:2012, A + CEN/TS 16415:2013

● Met grond- en contraplaat om de balk heen geklemd

● Met steunbuis als eind- en hoekpost in kabeltrajecten

● Incl. rvs bevestigingsset

● Op aanvraag ook leverbaar voor andere balkbreedtes
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Toebehoren/componenten

Toebehoren/componenten

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