
 ABS-Lock X-T-ALU
 Ankerpunt metalen daken | Hollewandankers

Certificering
EN 795

ABS-Lock SYS
tussen Eind- en bochtsteun

Richting van de krachten
dwars belastbaar

Ondergrond
Trapeziumplaten Sandwich

Max. aantal gebruikers
3 personen

Overige
Roestvrij stalen

Bevestiging
Hollewandankers

Toepassing
Profiel daken Platte daken

 
Het roestvrij stalen ankerpunt (Ø 16mm) ABS-Lock X-T-ALU biedt een
betrouwbare valbeveiliging op trapeziumplaten en sandwichpanelen van
aluminium met een minimum dikte van 0,8 mm. De verankeringsvoorziening
wordt compleeet van buitenaf bevestigd met een grondplaat van 370 x 370
mm en 6 speciale hollewandankers. Op aanvraag kan dit aanlijnpunt ook
worden geleverd met een andere maat grondplaat. Neem gewoon contact op
met ons en stel uw vraag aan een van onze servicemedewerkers.

De ABS-Lock X-T-ALU is gecertificeerd voor dwarsbelastingen en zekert als
enkelvoudig ankerpunt maximaal 3 personen. Hebt u een valbeveiliging voor
meer medewerkers nodig op een aluminium profieldak? Breid dan de
verankeringsvoorziening gewoon uit tot een volledig valbeveiligingssysteem.
Met een optionele steunbuis dient het aanlijnpunt ABS-Lock X-T-ALU als
steun voor bochten en eindterminals. Als eenvoudige tussensteun kan het
ankerpunt ook al zonder extra versterking worden gebruikt. Wij adviseren u
bij het ontwerpen van een kabeltraject voor valbeveiliging voor uw gebouw
en verzorgen desgewenst graag de installatie.

De ABS-Lock X-T-ALU is net als de meeste producten van ABS Safety
volledig vervaardigd van roestvrij staal. De meegeleverde afdichting
voorkomt dat water na installatie kan binnendringen.

● EN 795:2012, A + CEN/TS 16415:2013

● Sandwichpanelen en trapeziumplaat (positief/ negatief)

● Aluminium vanaf 0,8mm

● Gatafstand 335mm

● Incl. bevestigingsmateriaal

● Met steunbuis als eind- en hoekelement in kabeltraject
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EN Toebehoren/componenten

EN Toebehoren/componenten

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

Gewerbering 3 · D-47623 Kevelaer

ABS Safety GmbH

fon: +49 2832 – 97281-0

fax: +49 2832 – 97281-29

info@absturzsicherung.de

www.absturzsicherung.de

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

