
 ABS-Lock X-SR-ST
 Ankerpunt voor installatie in staal met bouten en moeren

Ondergrond
Staal

Toepassing
Platte daken

Bevestiging
borgen

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

 
Hebt u een enkelvoudig ankerpunt nodig met een uitstekend gedeelte van
400, 700 of 1000 mm? Geen punt met de ABS-Lock X-SR-ST. Het
aanlijnpunt is in stappen van 100 mm standaard verkrijgbaar vanaf 300 tot
1000 mm lengte. Omdat hij is voorzien van een gelaste steunbuis en door
staal heen wordt geborgd, is deze verankeringsvoorziening een echte
krachtpatser die bij een valincident bescherming biedt aan 3 personen
tegelijkertijd. De inkerving in de steunbuis dient als gewenst knikpunt en
zorgt bij een valbelasting voor een exacte knik in de belastingsrichting. De
inkerving in de steunbuis dient als gewenst knikpunt en zorgt bij een
valbelasting voor een exacte knik in de belastingsrichting.

De versterkt steun van de ABS-Lock X-SR-ST is aangebracht op een rvs
grondplaat en daarmee optimaal geschikt als dragend element in
kabeltrajecten voor valbeveiliging. De grondplaat wordt met 4 bouten en
moeren door de stalen onderconstructie heen geborgd en is probleemloos
bestand tegen de voorspanning in kabeltrajecten. Dankzij de variabele
hoogte van de steun kunt u het kabeltraject heel flexibel volgens uw eisen
ontwerpen. Ons ervaren ontwerpteam adviseert u graag.

Ook bij het opzetten van een concept voor uw kabeltrajectoplossing hebt u
de keuze: op het dak, aan de wand of overhead, met 6 of 8 mm rvs kabel.
Een overzicht van onze kabel- en railsystemen vindt u hier.

● 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

● Grondplaat + gelaste steunbuis

● Incl. rvs bevestigingsset
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Toebehoren/componenten

Toebehoren/componenten

 ABS-Lock X-SR Extension
 Verlenging voor ABS-Lock X-SR ankerpunten
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