
 ABS CLiC-iT
 PBM | mobiel

PBM Type
Verbindungsmittel

Max. aantal gebruikers
1 persoon

 
De ABS CLiC-iT is een praktisch verbindingsmiddel voor permanente
valbeveiliging. Het bijzondere zit 'm in de twee karabijnhaken die met elkaar
communiceren: zolang de ene haak is geopend, kunt u de tweede haak niet
onbedoeld openen. Het risico van een val door onachtzaamheid wordt met
de nieuwe ABS CLiC-iT dus aanzienlijk beperkt.

Aangezien de karabijnhaken ook geschikt zijn dwarsbelastingen kan de
ABS CLiC-iT zeer variabel worden ingezet. Naast de gebruikelijke
toepassing in kabelsystemen voor valbeveiliging kan het verbindingsmiddel
tevens worden gebruikt bij werkzaamheden in industrie en steigerbouw. Het
systeem is geschikt voor horizontaal en verticaal gebruik en biedt overal daar
waar een stabiele onderconstructie aanwezig is een betrouwbare manier om
veilig te werken.

De karabijnhaken van de ABS CLiC-iT hebben een grote opening en passen
daardoor niet alleen om sporten en dwarsrelingen, maar ook om buizen met
een diameter tot 60 mm. Dankzij het lage gewicht van ca. 2 kg neemt u de
ABS CLiC-iT comfortabel mee. Zo hebt u een praktisch alternatief voor
tijdelijk gebruik altijd bij de hand. De ingebouwde valdemper beperkt de bij
een val optredende krachten tot een minimum.

U bevestigd de ABS CLiC-iT net als een gewoon verbindingsmiddel aan uw
harnas. Het systeem is gecertificeerd volgens EN 362:2004 (Persoonlijke
beschermingsmiddelen tegen vallen - Koppelingen) en EN 355:2002
(Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen - Valdempers). Uiteraard
leveren wij ook de passende harnasgordel: de ABS Comfort is voorzien van
praktische snelsluitingen en geschikt voor een totaalgwicht van 136 kg
(gebruiker incl. kleding en gereedschap).

● EN 355:2002 (valdemper)

● EN 362:2004 (karabijn)

● Ideaal voor tijdelijke toepassingen

● Permanent beveiligd met 2 communicerende karabijnhaken

● Grote haken voor buizen tot 60 mm Ø
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