
 ABS Montageset
 voor leeflijnen en aanlijnpunten

 
In onze ABS montageset hebben wij voor u het belangrijkste gereedschap
gebundeld dat u nodig hebt voor het installeren van staalkabeltrajecten voor
valbeveiliging van het type ABS-Lock SYS of onze ABS-Lock aanlijnpunten.
De gereedschapsset leveren wij in een praktische rugzak, zodat u het
gereedschap makkelijk kunt dragen en mee het dak op kunt nemen. Bij het
samenstellen van het gereedschap hebben wij speciaal aandacht besteed
aan duurzame kwaliteitsproducten. 

Of u nu betonnen steunen van het type ABS-Lock III-BE veilig met een hamer
wilt inslaan of de roestvrijstalen kabel van uw staalkabeltraject wilt inkorten op
de vereiste lengte: met de handige ABS montageset hebt u het belangrijkste
gereedschap altijd bij de hand. Als dakdekker, timmerman of installateur
monteert u zo complexe en hoogwaardige aanlijnvoorzieningen altijd met
professioneel gereedschap.

De ABS montageset omvat: 

1. Gereedschapsrugzak
2. Opsteekratel
3. Versstelbare steeksleutel voor momentsleutel pos. 9
4. Adapter mit snelwisselhouder
5. Griptang
6. Doppenset met zeskant aansluiting
7. Notitieblok & balpen
8. Duimstok 2 meter
9. Momentsleutel 40-200 Nm

10. Momentsleutel, 4-20 Nm
11. Breekmes
12. Montagehijshulpstuk voor ankerpunt ABS-Lock X-Durch
13. Inslaghulpstuk (draadbescherming) voor ankerpunt

ABS-Lock III-BE
14. Doppenset
15. Bitset gemengd assortiment
16. Ratelkabelschaar voor 6 en 8 mm staalkabel, met één

hand te bedienen
17. ABS reinigingsborstel voor boorgaten (Ø 20 mm & Ø 24

mm)
18. Combinatie sleutel

● volledige gereedschapsset

● voor ABS-Lock SYS leeflijnen

● voor aanlijnpunten van ABS Safety

● in praktische rugzak

● incl. met één hand te bedienen ratelkabelschaar

● incl. 4 combinatie sleutel

● incl. 2 momentsleutels

● incl. bitset

● ... verder gereedschap
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