
 ABS RunBeam
 Meelopende valbeveiliging voor stalen liggers

Ondergrond
Staal

Toepassing
Overhead / Plafonds

Bevestiging
vastklemmen

Certificering
EN 795

Max. aantal gebruikers
1 persoon

Overige
Abseilen geschikt (1 persoon) Roestvrij stalen

 
Gebruik gewoon de horizontale stalen liggers in uw bedrijf als geleiderails
voor verankeringsvoorzieningen. Zonder te boren of te lassen plaatst u de
roestvrijstalen meeloper ABS RunBeam op de liggers, precies waar u hem
nodig heeft. Het meelopende aanlijnpunt beweegt dankzij 4 lichtlopende
rollen en hoogwaardige kogellagers met een zeer lage wrijving. Het wordt
uitsluitend boven het hoofd geïnstalleerd en biedt 1 persoon een ankerpunt
dat tijdens het werk met de gebruiker meeloopt. In de industrie presteert dit
valbeveiligingssysteem optimaal in onderhoudshallen, boven wagenparken
en machines en aan productielijnen.

De ABS RunBeam is verkrijgbaar in varianten voor in totaal
11 liggerbreedtes. De nieuwste generatie van het afneembare ankerpunt
heeft een compactere constructie en 4 extra veiligheidshaken voor de best
mogelijke bescherming bij een val. Om de installatie van de ABS RunBeam
nog eenvoudiger te maken, zijn de 4 wielen voorgemonteerd en kunnen ze in
een paar stappen ter plaatse aan de ligger worden bevestigd. De nieuwe,
zwarte rollen zijn ook beter bestand tegen UV-straling.

Dit valbeveiligingssysteem biedt u een maximum aan comfort en veiligheid in
combinatie met een valstopapparaat volgens DIN EN 360 van het merk
ABS-B-Lock. Daarmee is de koppeling tussen de verankeringsvoorziening
en de medewerker altijd op de beste lengte ingesteld, zodat de valhoogte tot
een minimum wordt beperkt. Als de gebruiker valt of struikelt, vergrendelt de
valbeveiliging in een fractie van een seconde en wordt een diepe val
voorkomen.

Naast een selectie van kwalitatief hoogwaardige valstopapparaten bieden wij
u natuurlijk ook de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen
voor u en uw medewerkers: van comfortabele veiligheidsharnassen tot
diverse koppelingen en lichtgewicht veiligheidshelmen voor industriële
klimmers.

● DIN EN 795:2012, type B

● Speciaal voor overhead gebruik

● Verkrijgbaar in 6 varianten:
● 80 mm / 120 mm

● 100 mm / 140 mm

● 140 mm / 180 mm

● 160 mm / 200 mm

● 220 mm / 260 mm

● 240 mm / 280 mm
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