
 ABS B-Lock 10m - 30m
 PBM | Valstopapparaat

 
Robuust en licht, met band of staalkabel, lengtes van 10 tot 30 meter: voor

werken op hoogte zijn onze valstopapparaten uw ideale begeleider.

Valstopapparaten behoren tot de Persoonlijke Beschermingsmiddelen

(PBM) en dienen als verbinding tussen uw harnasgordel en

aanslagvoorziening.

De valstopapparaten van het type ABS B-Lock werken net als een

autogordel: de lengte van band of kabel past zich bij het werken

automatisch aan tot aan de maximaal uittrekbare lengte, zonder de

gebruiker te belemmeren. Worden kabel of band te snel uitgetrokken, wat

bijvoorbeeld bij een val gebeurt, dan vergrendelen de blokkeerpinnen

binnenin het valstopapparaat en stoppen het verder uittrekken.

Onze valstopapparaten stoppen bij een uittreksnelheid van meer dan 0,5

meter per seconde. Het geïntegreerde remssysteem dient tegelijk als

valdemper die de bij een val op het lichaam inwerkende krachten beperkt.

Afhankelijk van weersomstandigheden en gebruik reduceert de ABS

B-Lock de krachten tot 3-4 kN en blijft daarmee duidelijk onder de in EN

360:2002 vereiste 6 kN.

Alle ABS B-Lock-valstopapparaten hebben een stevige behuizing van zeer

licht, UV- en weerbestendig speciaal kunststof. Dit verhoogt de levensduur

van de producten. De modellen met band zijn tevens sharp edge getest en

dus toegelaten voor horizontaal gebruik. De valstopapparaten worden

geleverd met een dubbel beveiligde Twistlock-karabijnhaak volgens EN

362:2004.

De ABS B-Locks zijn voorzien van een wartelophanging en beschikken

daarnaast over een snapkarabijn met een tweede warteloog. Dit verhindert

dat de band gaat draaien. De valstopapparaten kunnen met maximaal 136

kg worden gebruikt.

● EN 360:2002

● Sterkte 15kN (band) / 12kN (staalkabel)

● Warteloog boven en onder tegen verdraaien

● Valindicator aan de karabijnhaak

● Tot 136kg

● Band variant
?12m - 290 x 220 x 90 mm - 6,1 kg

● Staalkabel varianten
10m - 220 x 170 x 85 mm - 4,5 kg
15m - 280 x 210 x 100 mm - 6,9 kg
20m - 280 x 220 x 90 mm - 7,2 kg
25m - 370 x 270 x 110 mm - 12,5 kg
30m - 360 x 270 x 110 mm - 13,0 kg
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EN Toebehoren/componenten

EN Toebehoren/componenten

 ABS TelePole
 Telescoopstang voor het pakken van karabijnhaken

 ABS Comfort
 PBM | Harnasgordel
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