ABS-Lock X-T-One

Ankerpunt voor installatie op trapeziumplaat met slechts één
hollewandanker
Het roestvrijstalen ankerpunt ABS-Lock X-T-One is een praktische
valbeveiliging die achteraf kan worden geïnstalleerd op trapezium dakplaten.
Het bijzondere voordeel zit in de bescherming van de isolatie. Het van een
steunbuis voorziene aanlijnpunt is zo geconstrueerd dat het boorgat weer
volledig wordt opgevuld. Het werkt heel eenvoudig: het systeem wordt
bevestigd met slechts één speciaal hollewandanker dat bij levering is
inbegrepen. Na het installeren biedt het ankerpunt aan werkers op hoogte in
combinatie met de passende persoonlijke beschermingsmiddelen tegen
vallen een betrouwbare valbeveiliging.

Ondergrond
Trapeziumplaten
Toepassing
Platte daken
Bevestiging
Hollewandankers
Certificering
EN 795

Het installeren van deze aanlijnvoorziening is heel eenvoudig: er is maar één
boorgat door de trapeziumplaat nodig om de ABS-Lock X-T One te
bevestigen. Met een gatenzaag zaagt u een opening van 32 mm doorsnee in
de isolatie. Het ankerpunt is compact van model en heeft geen grondplaat.
Het wordt gewoon door de ronde opening gestoken, die daarmee volledig
vlak is opgevuld. Het individuele ankerpunt is hiermee uitstekend geschikt
voor het acheraf aanbrengen op bestaande daken.

ABS-Lock SYS
tussen
Richting van de krachten
dwars belastbaar
Max. aantal gebruikers
3 personen
Overige
Roestvrij stalen
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De ABS-Lock X-T-One is gekeurd en gemarkeerd volgens DIN EN
795:2012, A en DIN CEN/TS 16415:2017 voor gebruik door maximaal 3
personen tegelijk en houdt op trapeziumplaat van 0,75 mm en dikker
moeiteloos een belasting stand. U kunt deze hoogwaardige roestvrijstalen
valbeveiliging inzetten als individueel ankerpunt of als component in
staalkabeltrajecten. Dankzij de steunbuis is de ABS-Lock X-T One perfect
geschikt als tussensteun in de ABS-Lock SYS kabeltrajecten. Wij
ondersteunen u graag bij het realiseren van uw individuele oplossing voor
valbeveiliging.

●

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

●

Trapeziumplaat vanaf 0,75 mm

●

Ideaal voor installatie achteraf

●

Incl. bevestigingsmateriaal
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Toebehoren/componenten

Toebehoren/componenten

ABS-LockSeal Basic

Afdichtmanchet voor ankerpunten (Ø 16 en 42 mm) voor koud verlijmen
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