
 ABS AluTrax
 Lichtgewicht en snel te installeren aluminium railsysteem

Toepassing
Gevel/Muur Platte daken
Hellende daken Overhead / Plafonds

Certificering
DIBt | Ü-markering EN 795

Max. aantal gebruikers
3 personen

Richting van de krachten
dwars en axiaal belastbaar

Ondergrond
Beton Staal

 
Lichtgewicht, eenvoudige installatie, robuust, gehard aluminium en een
Duitse goedkeuring Bouwtoezicht (abZ) voor platte en hellende daken tot een
helling van 75°. Wat wil je nog meer bij een valbeveiliging zonder
onderbreking? Ons ABS AluTrax railsysteem past zich perfect aan de
bouwkundige omstandigheden aan: met de standaardbochten (90°,
horizontaal en verticaal) of met rails en hoeken op basis van jouw wensen.
Neem gerust contact op met ons, dan gaan wij aan de slag voor jou.

Voordeel van ons railsysteem ten opzichte van oplossingen met een
veiligheidslijn is het comfortabel en storingvrij gebruik met de ABS AluRoll
meeloper. Ook die is vervaardigd van hoogvast aluminium en zijn wielen
zorgen dankzij de rvs kogellagers voor een soepele loop. Dit systeem is
optimaal voor toepassing overhead in combinatie met een valstopapparaat,
bijvoorbeeld bij het reinigen van gevels en ramen. Zo ben je optimaal
beveiligd, zelfs als het systeem 15 m boven jou is geïnstalleerd.

Wij leveren het railsysteem standaard met 234 cm lange aluminium rails en
90°-bochten. Als je het systeem hebt ontworpen met Lock Book, passen wij
de onderdelen desgewenst graag voor je aan. En voor een sluitende
documentatie zijn onze systemen weersbestendig gemarkeerd: je vindt alle
noodzakelijke informatie meteen op de verankeringsvoorziening. Maar je
kunt ook de DataMatrix-code uitlezen met onze app. Je maakt dan op de
bouwlocatie foto’s met je smartphone en kunt meteen de volledige
documentatie verwerken. Zonder de hele papierwinkel.

● Neem de montageinstructies van de abZ (Z-14.9-807) in acht,

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

● Beveiligt 3 personen tegelijkertijd (1 persoon per meeloper),

● Gevels, plafonds, platte of  hellende daken tot 75°,

● Uitzetting door temperatuurschommelingen dankzij glijlagers (rechte
systemen).
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