
 ABS-Lock X-SW-6
 Ankerpunt voor inschroeven door sandwichpanelen

Ondergrond
Sandwich

Toepassing
Profiel daken

Bevestiging
inschroeven

Certificering
DIBt | Ü-markering EN 795

ABS-Lock SYS
Eind- en bochtsteun tussen

Richting van de krachten
dwars belastbaar

Max. aantal gebruikers
3 personen

Overige
Roestvrij stalen

 
Het weerbestendige aanlijnpunt ABS-Lock X-SW-6 scoort dankzij de
eenvoudige installatie van bovenaf. Met 6 schroeven wordt de grondplaat
van het ankerpunt op twee ribben gemonteerd, precies boven de eronder
liggende houten balk of het Z-profiel. De schroeven worden gewoon door
plaat en isolatielaag heen in de dragende onderconstructie aangebracht.
Natuurlijk kunnen wij ook de schroeven in de juiste lengte erbij leveren.

Het stevige roestvrijstalen ankerpunt beveiligt na vakkundige installatie
zonder problemen tot maar liefst 3 dakwerkers tegelijk. Dakdekkers,
timmerlui of andere installateurs haken de koppeling van hun persoonlijke
beschermingsmiddelen hiervoor gewoon aan het aanlijnpunt van de
ABS-Lock X-SW-6. Het ankerpunt kan worden ingezet als valstop- en als
positioneringssysteem. Alle belangrijke productieinformatie is duidelijk
leesbaar met een laser op de steun aangebracht.

Om het ankerpunt ABS-Lock X-SW-6 op sandwichprofielen met
verschillende ribbenafstanden te kunnen monteren hebben wij de grondplaat
voorzien van verschillende boorgaten (gatafstand 250 mm / 333 mm). Bij
levering inbegrepen zijn zelfklevende afdicht-patches en
bevestigingsmateriaal. Bij vragen over bijbehorende rvs schroeven kunt u
graag terecht bij onze medewerkers Verkoop & Techniek. Vermeld in dat
geval de dikte van het sandwichelement en de dragende onderconstructie.

Bovendien kunt u van het ankerpunt ook heel eenvoudig een steun maken in
een kabelsysteem van tussenhouders, bochtelementen en eindterminals
(met afspanelementen) voor valbeveiliging. Alle noodzakelijke elementen
voor het opzetten van een systeem van het type ABS-Lock SYS vindt u in
ons assortiment.

● Algemene goedkeuring Bouwtoezicht (abZ) Z-14.9-898

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

● Speciaal voor sandwichelementen

● Bevestiging op houten balk of Z-profiel

● Breedte hoge rib ≥ 27 mm

● Gatafstand 250 mm / 333 mm

● Incl. bevestigingsmateriaal
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