
 ABS ProSlide
 Afneembare aluminium meeloper voor passeerbare kabelsystemen

Toepassing
Gevel/Muur

Max. aantal gebruikers
1 persoon

Certificering
EN 795 DIBt | Ü-markering

ABS-Lock SYS
SYS 8mm SYS 6mm

 
Voor het gebruik van een volledig passeerbaar kabeltraject hebt u een
meeloper nodig die ongehinderd langs tussen- en bochtelementen meeloopt.
De ABS ProSlide is een meeloper van hoogvast aluminium die gebruikt kan
worden met alle kabelsystemen van het type ABS-Lock SYS. Hij is zowel
voor 6 mm als 8 mm rvs-kabels geschikt en mag zeker niet ontbreken in uw
persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) tegen vallen van hoogte.

De afneembare meeloper sluit automatisch en beschermt 1 persoon volgens
DIN EN 795:2012, C tegen een val. Geopend wordt hij met de rode
ontgrendelingsknop. Een bijzonder kenmerk van de meeloper is het grotere
aanlijnoog. Dankzij de grote maat kunnen verschillende karabijn- en
buishaken aan de ABS ProSlide worden vastgemaakt. De meeloper is
uiteraard voorzien van een uitvoerige aanduiding van de producent,
keuringsnorm en het maximaal aantal gebruikers. Daarnaast heeft ieder
product een eigen serienummer.

U kunt de meeloper natuurlijk ook gebruiken aan niet passeerbare
kabelsystemen voor valbeveiliging van ABS Safety. U moet hem bij de
tussensteunen dan wel omzetten en eventueel een tweede meeloper
gebruiken om een permanente beveiliging te waarborgen.

Bij overhead geïnstalleerde systemen bevelen wij onze rolmeeloper ABS
SkyRoll aan. Deze aluminium meeloper met kogelgelagerde rvs rollen loopt
extreem licht, passeert moeiteloos bochtelementen van maximaal 180° en
kan eveneens op 6 mm en 8 mm rvs kabels worden gebruikt.

● Algemene goedkeuring Bouwtoezicht (abZ) Z-14.9-786

● EN 795:2012, C

● Afneembare meeloper van hoogvast aluminium

● Voor passeerbare kabeltrajectsystemen (6 en 8 mm)

● Automatische sluiting

● Groot aanlijnoog, ook geschikt voor buishaken

● Beveiligt 1 persoon conform DIN EN 795
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Toebehoren/componenten

Toebehoren/componenten

 ABS-Lock SYS - passeerbaar
 Kabelsystemen ABS-Lock SYS II (8mm) & IV (6 mm)

 ABS-Lock SYS - overhead
 Passeerbare kabelsystemen ABS-Lock SYS II (8 mm) & IV (6 mm) voor installatie

overhead

 ABS-Lock SYS - Gevel / Wand
 Passeerbare kabelsystemen ABS-Lock SYS II (8 mm) & IV (6 mm) voor gevels
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