
 ABS RailTrax
 Hoogwaardig rvs railsysteem voor valbeveiliging

Certificering
EN 795

Richting van de krachten
dwars en axiaal belastbaar

Ondergrond
Staal Beton

Max. aantal gebruikers
3 personen

Overige
Roestvrij stalen extra leverkosten

Bevestiging
inslaan borgen

Toepassing
Gevel/Muur Platte daken
Overhead / Plafonds

 
Valbeveiliging op het hoogste niveau: de ABS RailTrax aanlijnvoorziening
bestaat uit een flexibel te monteren railsysteem en soepel lopende
meelopers. Dat zorgt voor maximaal comfort bij het werk, zelfs onder
extreme omstandigheden. Alle onderdelen zijn vervaardigd van roestvast
staal van het type V2A en kunnen indien gewenst ook uitgevoerd worden in
V4A-staal. Het voordeel is dat V4A-staal 2 procent molybdeen bevat en
daardoor beter bestand is tegen chloor. Deze staalsoort wordt dan ook graag
ingezet in sectoren waar gewerkt wordt met chemicaliën.

Het ABS RailTrax railsysteem beveiligt maximaal 3 personen met elk een
meeloper bij het werken op hoogte. Medewerkers kunnen dankzij de
hoogwaardige meelopers ongehinderd langs het beveiligde traject bewegen.
De aanlijnvoorziening loopt ook moeiteloos langs bochten. Dankzij de
praktische eindterminal kan de meeloper met slechts enkele handgrepen
worden afgenomen en weer opgezet. Alle componenten van onze
hoogwaardige valbeveiliging zijn gekeurd op basis van DIN EN 795, type D.

Hebt u vragen over het ontwerp of verschillende uitvoeringen van het ABS
RailTrax kabelsysteem? Neem dan contact op met een van onze technische
medewerkers.

● DIN EN 795:2012, D

● DIN CEN/TS 16415:2013

● Beschermt 3 personen tegelijkertijd (1 persoon per meeloper)

● Horizontaal gebruik, zijdelings of overhead mogelijk

● Eindterminal voor het opzetten of afnemen van de meeloper

● Bevestiging op beton of stalen constructies mogelijk
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