
 ABS B-Lock 2m - 12m (band)
 Valstopapparaten met sharp edge bestendige band

PBM Type
Valstopapparaten

Certificering
Sharp edge bestendig

Max. aantal gebruikers
1 persoon

 
Onze valstopapparaten met sharp edge bestendige band zijn goedgekeurd
voor horizontaal gebruik en beveiligen werkers tegen een val bij de meest
uiteenlopende werkzaamheden: van permanente toepassingen in
overheadsystemen tot tijdelijk gebruik aan geïnstalleerde ankerpunten en
aanlijnmogelijkheden op daken, aan gevels of op steigers. Bij de ABS
B-Lock met band heeft u keus uit modellen met verschillende uittreklengtes
van 2 tot 12 meter. Ons meest compacte model valstopapparaat is zo licht,
dat het als onderdeel van de persoonlijke beschermingsmiddelen tegen
vallen comfortabel kan worden meegenomen en als dat nodig is spontaan
kan worden ingezet. Grotere modellen kunnen worden bevestigd aan de
meeloper van volledig passeerbare staalkabelsystemen waarbij de
passeerbaarheid geheel behouden blijft. Een ander voordeel is dat de band
van textiel geen krassen achterlaat op gevoelige oppervlakken als glas of lak.

Valstopapparaten van het type ABS B-Lock werken net als de gordel in uw
auto: de lengte van de band past zich bij het werken automatisch aan tot de
maximale uittreklengte is bereikt, zonder de gebruiker te belemmeren. Als de
band te snel wordt uitgetrokken, bijvoorbeeld bij een val, blokkeren de
pennen in de trommel van het valstopapparaat. Onze ABS B-Locks stoppen
bij een uittreksnelheid van meer dan 0,5 meter per seconde. Het
geïntegreerde remsysteem dient daarbij tegelijkertijd als valdemper die de
valkrachten op het lichaam reduceert. Afhankelijk van weersomstandigheden
en gebruik reduceert de ABS B-Lock de krachten tot 3-4 kN en blijft hiermee
dus duidelijk onder de in EN 360:2002 vereiste 6 kN.

Welke uittreklengte u ook nodig heeft, met een valstopapparaat van het type
ABS B-Lock zet u altijd in op hoge kwaliteit en handige extra features. De
band is gemaakt van stevig en duurzaam polyamide en heeft een sterkte van
15 kN. Onder en boven is het valstopapparaat voorzien van een warteloog
zodat de band niet kan verdraaien. Een valindicator aan de karabijnhaak
geeft aan of iemand al eens is opgevangen door het apparaat en onderhoud
nodig is. Valstopapparaten van het type ABS B-Lock zijn geschikt voor een
belasting tot 136 kg (mens incl. PBM) en voorzien van een stevige kunststof
behuizing.

● EN 360:2002

● Sterkte 15kN

● Warteloog boven en onder tegen verdraaien

● Valindicator aan de karabijnhaak

● Sharp edge bestendige band (25mm) volgens RFU CNB/P/11.075
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Toebehoren/componenten

Toebehoren/componenten

 ABS TelePole
 Telescoopstang voor het pakken van karabijnhaken

 ABS Comfort
 PBM | Harnasgordel

 ABS UniGlide PRO
 Overhead meeloper voor 8 mm kabelsystemen met recht trajectverloop
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