
 ABS UP-systeem
 Telescoopstang om PBMs in of uit te haken

 
In openbare en vrij toegankelijke zones zijn aanlijnvoorzieningen vaak niet zo
eenvoudig te bereiken. Een goed voorbeeld hiervan zijn de ramen van
kantoorgebouwen. Wie de koppeling van zijn persoonlijke
beschermingsmiddelen tegen vallen van hoogte of het valstopapparaat hier
vanuit een veilige positie wil bereiken, heeft een telescoopstang nodig.
Speciaal voor toepassing met PBM van ABS Safety hebben wij voor u het
ABS UP-systeem in het assortiment.

Onze koppeling van het type ABS Lanyard en valstopapparaten van het
merk ABS B-Lock leveren wij desgewenst ook met speciale
DBI-karabijnhaken. Deze speciale haken bedient u met de telescoopstang
van het ABS UP-systeem. Hij is beschikbaar in 3 uitschuiflengtes: 58 - 98
cm, 160 - 290 cm en 210 - 390 cm. Zo bereikt u probleemloos ankerpunten
die op hogere plekken zijn gemonteerd of in gevarenzones liggen,
bijvoorbeeld boven open ramen, die bij ingehaakte PBM niet geopend of
gesloten kunnen worden. Het ABS UP-systeem is vervaardigd van een
duurzame en lichtgewicht combinatie van aluminium met robuust kunststof.

Het ABS UP-systeem is ontwikkeld voor het beveiligen van personen voordat
zij de gevaarlijke zone betreden. 

Met behulp van de telescoopstang wordt de PBM tegen vallen met speciale
karabijnhaken op hoger gelegen ankerpunten in of uitgehaakt.

● Uitschuifbare telescoopstang incl. ophanging voor speciale
DBI-karabijnhaken om PBM op hoger gelegen ankerpunten in of uit te
haken

● Standaardlengtes:
58 - 98 cm
160 - 290 cm
210 - 390 cm

● Materiaal: aluminium/kunststof

● Past voor de DBI-varianten van ABS B-Lock 3,5 - 6 m en ABS
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