
 ABS gevelladders
 Gevelladders met veiligheidskooi, starre of flexibele ankerlijn

Toepassing
Klimbe-/Ladderbeveiliging

 
Voor toegang tot het dak, noodladders of toegang tot machines en
installaties: met de gevelladdersystemen van ABS Safety zorgt u altijd voor
veilig omhoog klimmen in iedere omgeving. Eenvoudig en flexibel te
monteren, in verschillende varianten en compleet met bijpassende
valbeveiliging en hekwerk. De robuuste aluminium ladders zijn verkrijgbaar in
drie uitvoeringen: met doorlopende veiligheidskooi, als klimbeveiliging met
railsysteem (starre ankerlijn + meelopende valbeveiliging), en als
klimbeveiliging met staalkabel (starre ankerlijn + meelopende valbeveiliging).

ABS gevelladdersystemen worden geleverd met alle benodigde
bevestigingsmiddelen en kunnen worden voorzien van iedere oplossing voor
valbeveiliging. Bestel uw gevelladder compleet met bijpassende
valbeveiligingen, hekwerk en poort om betreden van het (verhoogde) dak te
beveiligen. Uiteraard bieden wij ook alle vereiste systemen voor
valbeveiliging op het dak of op de werkvloer zelf. En de bijbehorende
persoonlijke beschermingsmiddelen vindt u ook bij ons: van sharp edge
bestendige Y-veiligheidslijnen tot comfortabel instelbare harnassen.

Gevelladdersystemen van ABS Safety zijn voorzien van een individuele Data
Matrix Code (DMC) voor papierloos werken en digitale installatie- en
onderhoudsdocumentatie. Met de gratis ABS Lock Book-app voor
smartphone en tablet kunt u alle voor de inspectie relevante informatie over
product, installatie en gebruik eenvoudig opslaan en bijhouden. Gewoon ter
plekke met uw mobiel (Android en iPhone). Op die manier blijven uw data
transparant en kunnen ze op elk moment worden opgevraagd. Code even
scannen met de camera van uw mobiele telefoon en u ziet meteen de
goedkeuringsstatus en alle opgeslagen informatie.

● DIN 18799-1: 2019-06

● DIN 18799-3: 2021-02

● DIN 14094-1: 2017-04

● DIN EN ISO 14122-4:2016-10

● Extra montagevriendelijk modulair principe

● Lichtgewicht aluminium constructie

● Volledige systemen incl. bordes, hekwerk etc.
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