
 ABS B-Lock - Hoogwerkers
 Valstopapparaat volgens DIN 19427 met sharp edge bestendige band

PBM Type
Valstopapparaten

Certificering
Sharp edge bestendig

Max. aantal gebruikers
1 persoon

 
Op hoogwerkers is het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen
tegen vallen ondanks het hekwerk rondom de werkbak vaak toch
noodzakelijk. Het risico om uit de werkbak te vallen of zelfs uit de werkbak te
worden geslingerd is volgens de Duitse ongevallenverzekering namelijk
groot. Veel producenten van mobiele hoogwerkers stellen het gebruik van
persoonlijke valbeveiliging daarom verplicht. Met ons speciaal voor het
gebruik op hoogwerkers ontwikkelde valstopapparaat van het type ABS
B-Lock werkt u goed beschermd tegen een val. Het apparaat reduceert de
valkrachten die bij een val op het lichaam werken op maximaal 3 kN. Dit is in
overeenstemming met de eisen aan ankerpunten in werkbakken van
verrijdbare hoogwerkers volgens DIN EN 280. 

De kern van valstopapparaat ABS-B-Lock voor hoogwerkers is een robuust
veermechanisme dat ervoor zorgt dat de scharp edge bestendige band altijd
tot de optimale lengte is uitgetrokken. De verbinding tussen
aanlijnvoorziening aan de hoogwerker (de werkbak) en medewerker is
hierdoor altijd zo kort ingesteld, dat de mogelijke valdiepte wordt beperkt tot
een noodzakelijk minimum. Maakt iemand een plotselinge beweging door
een verkeerde stap of valt hij misschien zelfs uit de werkbak, dan blokkeert
het mechanisme van het valstopapparaat onmiddellijk. Een hoogwaardige
valdemper van textiel reduceert de optredende krachten, zodat de belasting
op mens en hoogwerker aanzienlijk minder is.

Het valstopapparaat is bedoeld voor een persoon en is dankzij een stevige
en compacte kunststof behuizing prima beschermd tegen slijtage en schade.
Licht draaibare wartelogen aan beide uiteinden van de ABS B-Lock zorgen
ervoor dat de band van het valstopapparaat niet verdraait of ingeklemd raakt.
De nodige karabijnhaken zijn bij levering inbegrepen, zodat het apparaat
volledig klaar is voor gebruik. Een valindicator aan de karabijnhaak geeft aan
of iemand al eens is opgevangen door het apparaat en onderhoud nodig is.
Bij ABS Safety kunt u uiteraard niet alleen terecht voor onderhoud en de
voorgeschreven jaarlijkse inspectie van het valstopapparaat door een
deskundige, maar ook voor de vereiste PBM tegen vallen - van harnassen tot
aan veiligheidshelmen.

● DIN EN 360:2002

● DIN 19427
● Voor speciaal gebruik in hoogwerkers en werkmanden

● Scharp edge bestendige band volgens, Sterkte: 15 kN

● Totale lengte: 180 cm

● Warteloog onder en boven voorkomt verdraaien

● Valindicator aan de karabijnhaak
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