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VALBEVEILIGING
Werken op hoogte of in de diepte brengt specifieke voorzorgsmaatregelen met zich mee. In eerste instantie dient men het risico trachten te
vermijden en vervolgens naar deugdelijke collectieve voorzieningen te kijken. Als dit niet mogelijk is, komen persoonsgebonden valbeveiligingsmiddelen aan bod (PBM’s).
Naargelang de werksituatie, de aard van de werkzaamheden en het valrisico zal een systeemkeuze moeten gemaakt worden.

NORMERING & WETGEVING
• Vanaf 2 m (België) of vanaf 2,5 m (Nederland) moet men maatregelen nemen tegen een valrisico (b.v. valbeveiliging).
In Frankrijk is er zelfs geen minimale hoogte opgegeven. Vanaf het ogenblik dat er potentieel valgevaar is moet men maatregelen nemen.
• Elk valbeveiligingsmiddel moet minstens 1 x per 12 maanden of na een val door een bevoegd persoon geïnspecteerd worden. In België
gebeurt dit door een onafhankelijke instantie (EDTC), in Nederland en Frankrijk door een daartoe competent en indien van toepassing
door de fabrikant geautoriseerd persoon. Harnassen, vanglijnen, valblokken en andere niet te onderhouden/repareren bevestigings - en
valbeveiligingsmiddelen, dienen na een val altijd afgekeurd te worden voor verder gebruik.

Norm

Omschrijving

EN 341

Afdalingsmateriaal

EN 353-1

Meelopende valbeveiliging met starre ankerlijn

EN 353-2

Meelopende valbeveiliging met flexibele ankerlijn

EN 354

Veiligheidslijnen

EN 355

Schokdempers / Vanglijnen

EN 358

Systemen voor werkpositionering

EN 360

Valstopapparaten / Valblokken

EN 361

Harnasgordels

EN 362

Koppelingen / Musketonhaken

EN 363

Valbeveiligingssystemen

EN 365

Gebruiksaanwijzingen, onderhoud, periodiek onderzoek, reparatie en markering

EN 795

Verankeringsvoorzieningen

EN 813

Zitharnassen en toebehoren

EN 1496

Hijsmiddelen voor reddingsdoeleinden

EN 1497

Reddingsgordels

EN 1498

Reddingslussen

EN 1891

Kernmantellijnen met geringe rek

IN DIENST STELLEN VALBEVEILIGINGS PBM’S
Het in dienst stellen van PBM’s valbeveiliging dient, zoals vaak gedacht, niet te gebeuren door een onafhankelijke instantie (EDTC). Het
enige doel hiervan is te weten wanneer het PBM een jaar lang in dienst is om het tijdig te laten keuren. Het mag dus door de gebruiker
zelf in dienst worden gesteld. Men gaat er immers vanuit dat de PBM’s die nieuw worden geleverd voldoen aan de nodige kwaliteitseisen
geborgd door CE en CO-attesten afgeleverd door de fabrikant.

LEVENSDUUR
Hieronder een overzicht van de levensduur van PBM’s opgenomen in deze catalogus:
• Artikelen overwegend uit metaal of valblokken met kabel uit metaal of RVS: geen beperkte levensduur
• Artikelen overwegend uit band (lijnen, harnassen etc….):

MERK

LEVENSDUUR

Skalt

10 jaar na ingebruikname of 12 jaar na productiedatum, wat eerst komt

Fallsafe

8 jaar na ingebruikname of 10 jaar na productiedatum, wat eerst komt

P&P

10 jaar na productiedatum

Protecta / DBI-SALA

10 jaar na productiedatum

Elk middel tijdig visueel laten keuren en zelf inspecteren blijft een must !

18

VALBEVEILIGING
CONTROLE, ONDERHOUD & HERSTELLING
Naast de begeleiding in de keuze en de opleiding inzake valbeveiliging PBM’s biedt Vandeputte ook de mogelijkheid het onderhoud van
valbeveiliging PBM’s volledig in eigen beheer uit te voeren. Zo heeft u slechts 1 aanspreekpunt voor alles wat te maken heeft met uw
valbeveiliging PBM’s.

Waarom keuring/onderhoud?
Producten onderhevig aan onderhoud of inspectie zijn vaak producten die uw medewerkers zullen beschermen tegen risico’s met
blijvende letsels of zelfs de dood.
• Met deze producten neemt u bijgevolg ook geen risico’s en wil u zorgen voor een regelmatig en kwaliteitsvol onderhoud.
• Regelmatig onderhoud zal ook de levensduur van het product aanzienlijk verlengen.
Diensten aangeboden door Vandeputte:
• Visuele keuring (niet voor België)*
• Onderhoud en herstelling valblokken met staalkabel

On- en Offsite onderhoud mogelijk
• In ons eigen atelier, uitgerust met de nodige tools zoals ademluchtcompressor, testbanken, kalibratiestations voor gasdetectie
en professionele was- en droogmachines met hoge capaciteit.
• Op locatie d.m.v. een mobiele servicewagen die behalve de wasfaciliteiten
over dezelfde tools beschikt als onze eigen werkplaats. Een aanvraag tot on site
werkzaamheden wordt steeds geëvalueerd in onderling overleg en op basis van het
aantal te onderhouden toestellen, de uit te voeren werkzaamheden en de locatie waar
deze uitgevoerd zullen worden.
• Indien vereist onder onze supervisie bij gecertifieerde
keuringsinstanties (bvb. herkeuring van persluchtflessen.)

Gecertificeerde technici
• Alle onderhoud wordt uitgevoerd door onze eigen technici, die een beroep kunnen doen op
jarenlange ervaring.
• Onze technici voeren uitsluitend onderhoud uit voor merken waarvoor ze een specifieke
opleiding hebben gekregen en waarvoor ze gecertificeerd zijn door de desbetreffende fabrikant.
• Beschikt de fabrikant niet over een certificatie-verplichting of opleiding? Dan worden de instructies
opgevraagd en wordt de fabrikant geconsulteerd alvorens het onderhoud op te starten.

A tot Z opvolging
• Alle producten die ter plaatse of in ons atelier
worden onderhouden worden geregistreerd
in de Vandeputte-database.
• Van alle onderhoud, inspectie en vervangen onderdelen
wordt een overzicht en testverslag opgesteld.
• U wordt door Vandeputte tijdig geïnformeerd wanneer
een volgende onderhoud of inspectie noodzakelijk/
aangewezen is.
*

visuele keuring niet voor België, verplicht via een EDTC
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VALBEVEILIGING
PERMANENTE VALBEVEILIGING
Naast visuele inspectie en onderhoud kan Vandeputte ook zorgen voor de plaatsing van permanente of mobiele valbeveiliging en
collectieve bescherming. Vandeputte beschikt over een eigen team van specialisten voor de uitwerking, de plaatsing en het onderhoud
ervan.

Permanente valbeveiliging: mogelijkheden en toepassingen
Leuningwerk:
Indien niet kan worden vermeden om op hoogte te werken, geniet collectieve bescherming steeds de voorkeur op individuele
valbeveiliging. Dit kan in de vorm van leuningwerk. Dit leuningwerk kan bestaan uit verschillende grondstoffen: lichtgewicht glasvezel,
aluminium, INOX of gegalvaniseerd staal.
Toepassingen: platformen, gangpaden op hoogte, los- en laadposten, magazijnen,

Individuele vaste ankerpunten:
Dit zijn structurele enkelvoudige verankeringspunten voor bevestiging op horizontale, verticale en hellende vlakken, daar waar de
gebruiker zich niet over een lange afstand horizontaal hoeft te verplaatsen. Ze zijn bestemd voor één enkele gebruiker. Deze punten
kunnen worden bevestigd in hout, beton en staalconstructies.
Toepassingen: Ankerpunten zijn multifunctioneel inzetbaar op muren, daken, kolommen... kortom op plaatsen waar regelmatig
werkzaamheden nodig zijn (wekelijks, maandelijks...). We denken daarbij in het bijzonder aan gevelonderhoud, ruitenreiniging, onderhoud
en herstelling van machines en kranen, onderhoud en reparatie van daken, koepels, afvoeren...

Daken met roofing
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Steeldeck

In beton

VALBEVEILIGING
PERMANENTE VALBEVEILIGING
Permanente valbeveiliging: mogelijkheden en toepassingen
Horizontale en verticale systemen met kabel
Deze systemen bestaan uit permanente valbeveiliging door middel van een kabel. Deze is bevestigd aan twee of meer ophangpunten.
Dit zorgt voor een continue beveiliging (losmaken bij verplaatsing is niet nodig). Het systeem is geschikt voor meerdere gebruikers.
Horizontale systemen met kabel zullen na een val steeds doorbuigen, men dient dus over genoeg valdiepte te beschikken bij de installatie
van zulke systemen. De grondstof van de kabel is beschikbaar in gegalvaniseerd staal, inox en kunststof.
Horizontale toepassingen: bovenaan gevels met lange raampartijen, voor ruitenreiniging en gevelonderhoud. Ook ideaal op daken
voor algemeen onderhoud en herstellingen, op rolbruggen en kraanbanen om veilig de cabine te bereiken.
Verticale toepassingen: geschikt voor gebruik op elektriciteitsmasten, ladders, putten, schachten, ramen, kan gebruikt worden bij
alle types brand- en toegangsladders met of zonder kooi.

Vrachtwagenbelading

Onderhoud op daken

Ramenwassers

Kraanbanen

Onderhoud industriële installaties

Verticale levenslijnen

Horizontale en verticale systemen met rail:
Deze systemen bestaan uit vaste, permanente valbeveiliging door middel van een rigide rail. De afstand tussen 2 ophangpunten van deze
rails zal kleiner zijn dan de afstand tussen de ophangpunten van een kabel (Bvb. een rail voor 2 personen: elke meter een ophangpunt).
In combinatie met het rigide karakter van de rail zullen zulke systemen een kleinere valdiepte hebben dan systemen met een kabel. Dat is
ook meteen de reden om voor systemen met rail te kiezen i.p.v. systemen met kabel.
Toepassingen: dezelfde als bij horizontale en verticale systemen met kabel waar doorbuiging van het systeem na een val niet wenselijk is
door gebrek aan vereiste valdiepte of daar waar positionering op het systeem vereist is (verticaal).

Onderhoud op daken

Onderhoud in masten

Onderhoud technische installaties
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MOBIELE VALBEVEILIGING
Mobiele valbeveiliging: op maat gemaakte oplossingen
Voor sommige toepassing is het plaatsen van permanente valbeveiliging niet wenselijk of niet haalbaar maar moeten er toch adequate
verwijderbare ankerpunten worden voorzien. Deze systemen bestaan uit verplaatsbare ankermasten of ladders voorzien van
ankerpunten. Deze systemen zijn verrijdbaar of verplaatsbaar met een heftruck.
Toepassingen: laad- en losposten waar het verankeringspunt verwijderbaar moet zijn om doorgang te geven aan trucks of wagons,
technische installaties met een geringe valdiepte, onderhoud aan vliegtuigen, trucks, technische installaties, …

Verplaatsbare en uitvouwbare ankermast

Truck toegang of onderhoud

Verrijdbare overhead
systemen met rail

Verrijdbare ladders met collectieve beveiliging en ankerpunten

Mobiele valbeveiliging: standaard oplossingen

Tijdelijke levenslijnen
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Vacuümankers met tijdelijke levenslijn

Doodgewicht ankers

ANKERPUNTEN

VALBEVEILIGING

VAST
ANKERPUNT BETON
MET INDICATOR
1026248 1
•
•
•
•
•

Vast ankerpunt voor 1 persoon
Voor beton
Montage mogelijk in muur,
vloer en plafond
Met visuele indicatie bij
correcte bevestiging
Conform: EN 795 A

BASIS ANKEROOG KLIK MOBIEL
1026246 1
ANKERPUNT CHEMISCH
1026245 1
•
•
•
•
•

OOG ANKERPUNT KLIK
1026247 1

Vast ankerpunt voor 1 persoon
Met verwijderbaar ankeroog zodat ankerpunt
niet zichtbaar is (bv. in kantoorruimtes)
Anker en ankeroog tevens apart te bestellen
Montage mogelijk in muur, vloer en plafond
Conform: EN 795 A

MOBIEL

ANKERPUNT D-RING INOX
1
1026252
•
•
•

Vast ankerpunt voor 1 persoon
Montage mogelijk in muur,
vloer en plafond
Conform: EN 795 A

ANKERPUNT 1M BAND
MET D-RING
1
1015134
•
•
•
•

Universeel ankerpunt
voor 1 persoon
Met beschermkous
Op verschillende manieren
monteerbaar
Conform: EN 795 B

ANKERPUNT 0,9M IN BAND
1
1026356
•
•

ANKERPUNT 0,6M IN BAND
1
1035061

ANKERPUNT 1,5M IN BAND
1
1026255

ANKERPUNT 0,8M IN BAND
1
1026254

ANKERPUNT 2M IN BAND
1035329 1

ANKERPUNT 1M IN BAND
1
1035062

ANKERPUNT 5M IN BAND
1033111 1

•
•
•
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•
•

Universeel ankerpunt
voor 1 persoon
Met beschermkous
Met anti-slip aan de binnenkant
Conform: EN 795 B

Universeel ankerpunt
Voor 1 persoon
Conform: EN 795 B
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VALBEVEILIGING

ANKERPUNTEN

MOBIEL

ANKERPUNT METAAL AM201
1025152 1
•

ANKERPUNT 1M STAAL
1013188 1

•
•
•
•

Voor metaalcontrsucties
Voor 1 persoon
Voor 90 mm gaten
Kan worden verwijderd
Conform: EN 795 B

ANKERPUNT 2M STAAL
1035060 1
•
•
•

Universeel ankerpunt voor 1 persoon
Met beschermkous
Conform: EN 795 B

ANKERPUNT SAFLOK
•
•
•
•
•

Voor 1 persoon
Voor 90 mm gaten
Kan worden verwijderd indien geen val
Af te knippen na een val
Conform: EN 795 B

ANKERPUNT METAAL SAFLOK
1
1025439
•

Ideaal voor gebruik bij
constructies in beton of staal

ANKERPUNT BETON SAFLOK
1
1026244
•

Ideaal voor gebruik bij
constructies in beton

ANKERPUNTEN I-BALK
ANKERPUNT I-BALK GLYDER 2
1
1026109
•
•
•
•
•
•

Ideaal voor I-balk voor 1 persoon
Voor horizontaal gebruik
Aanpasbaar 8,9 t.e.m. 35,5 cm
Maximale dikte balk 31 mm
Makkelijk aanpasbaar, volgt de gebruiker
Conform: EN 795 B

ANKERPUNT LOOPKAT I-BALK
1003450 1
•
•
•
•
•
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Ideaal voor I-balk voor 1 persoon
Aanpasbaar 76 t.e.m. 203 mm
Maximale dikte balk 56 mm
Wieltjes om gebruiker te volgen bij
verplaatsing
Conform: EN 795 B

ANKERPUNTEN

VALBEVEILIGING

ANKERPUNTEN I-BALK
•
•
•
•

Ideaal voor I-balk voor 1 persoon
Voor montage op verticale I-balken
Dient te worden geborgd met aandraai mechanisme
Conform: EN 795 B

ANKERPUNT I-BALK MAX 30 CM
1023198 1
•
•

Aanpasbaar 6,3 t.e.m. 30,4 cm
Maximale dikte balk 31 mm

ANKERPUNT I-BALK MAX 45 CM
1033432 1
•
•

Aanpasbaar 6,3 t.e.m. 45,7 cm
Maximale dikte balk 31 mm

ANKERPUNT I-BALK MAX 60 CM
1022851 1
•
•

Aanpasbaar 6,3 t.e.m. 60,9 cm
Maximale dikte balk 31 mm

ANKERPUNT I-BALK MAX 91 CM
1035064 1
•
•

Aanpasbaar 30,4 t.e.m. 91,4 cm
Maximale dikte balk 63 mm

TIJDELIJKE HORIZONTALE LEVENSLIJNEN

TIJDELIJKE LEVENSLIJN
20M HORILINE
1
1015137
•
•
•
•
•

Aanpasbaar in lengte
Voor max. 2 personen
Maximale lengte 20 m
Inclusief 2 ankerpunten
1 meter band en 2 haken
Conform: EN 795 C

TIJDELIJKE LEVENSLIJN 20M
1032538 1
•
•
•
•
•

Aanpasbaar in lengte
Voor max. 2 personen
Maximale lengte 20 m
Met 2 vaste haken, ankerlussen
apart te bestellen
Conform: EN 795 C

TIJDELIJKE LEVENSLIJN
STAAL 18M EZ-LINE
1
1018174
•
•
•

•

•
•
•

Tijdelijke levenslijn op te spannen
tussen 2 ankerpunten
Voor max. 2 personen
Eventueel benodigde
ankerpunten in band niet
meegeleverd
Mechanisme in trommel laat toe
lijn voldoende op te spannen
(controlemechanisme)
Lijn terug op te rollen in trommel
met bijgeleverde hendel
Gewicht: 11 kg
Conform: EN 795 C
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ANKERPUNTEN

SPECIALE TOEPASSINGEN
ANKERLANS 7,8M
1032565 1
•
•
•
•
•
•
•

Ideaal voor het aanbrengen van levenslijn
Uitschuifbaar van 1,8 tot 7,8 m
Te gebruiken met musketon 60 of 110 mm voor ankerlans
Gewicht: 3,9 kg
Laat toe levenslijn te installeren vanop de grond
Niet te verwijderen indien lijn in gebruik
Conform: EN 795 B

MUSKETON 60 MM VOOR ANKERLANS
1035065 1
•
•
•
•
•
•

Te gebruiken met ankerlans
Met oog om levenslijn aan te bevestigen
Bekopening: 60 mm
Koordje om musketon vanop afstand te openen
Materiaal: aluminium
Conform: EN 795 B

MUSKETON 110 MM VOOR ANKERLANS
1035066 1
•

ANKERPUNT DEUR EN RAAM
1026249 1
•
•
•
•

Tijdelijke verankering aan deur- of raamomlijsting
Voor 1 persoon
Aanpasbaar 55 t.e.m. 130 cm
Conform: EN 795 B

ANKERPUNT DOOD GEWICHT
1026253 1
•
•
•
•

26

Tijdelijke verankering voor op platte of zeer licht
hellende constructies
Voor 1 persoon
Bestaat uit verschillende losse gewichten voor
makkelijke verplaatsing
Conform: EN 795 B

Bekopening: 110 mm

The sky’s
the limit.
We’re elevating safety
to new heights.
The entire DBI-SALA® and Protecta® team has now
joined forces with 3M, a global leader in safety and
innovation. That means 3M Fall Protection is now
equipped with the products and people you trust to
keep you safe, comfortable and confident every time
you climb.

Learn more about the future of fall
protection at 3M.com/FallProtection

VALBEVEILIGING

ANKERPUNTEN

BASISPRINCIPES REDDEN/AFDALEN MET DRIEPOOT OF DAVIT ARM IN BESLOTEN RUIMTEN:
Scenario 1: persoon dient af te dalen en er is een vaste- of touwladder aanwezig
Benodigde materiaal: ankerpunt boven toegangspunt, dat kan in de vorm van driepoot of davit arm. Daarnaast ook valbeveiliging, dat
kan in de vorm van een valblok. Valblokken met reddingslier genieten de voorkeur gezien de reddingslier mogelijk toelaat het slachtoffer
na een val te evacueren zonder te moeten betreden. Om de lier makkelijk te kunnen bedienen dienen zulke valblokken te worden
gemonteerd op een poot van driepoot of op de mast van de davit arm.
Scenario 2: persoon dient af te dalen en er is geen vaste- of touwladder aanwezig
Benodigde materiaal: ankerpunt boven toegangspunt, kan in de vorm van driepoot of davit arm. Afdalen kan via een afdaallier en
valbeveiliging kan in de vorm van een valblok. Valblokken met reddingslier genieten de voorkeur gezien de reddingslier mogelijk toelaat
het slachtoffer te evacueren zonder te moeten betreden. Om het valblok met lier en afdaallier makkelijk te kunnen bedienen dienen zulke
valblokken en afdaallieren te worden gemonteerd op een poot van de driepoot of op de mast van de davit arm. In dit scenario dienen dus
zowel de afdaallier als het valblok te worden gemonteerd op een poot van de driepoot of mast van de davitarm.

DRIEPOOT EN TOEBEHOREN

DRIEPOOT AM100 ROLLGLISS 2,35M INCL TAS
1003478 1
•
•
•
•
•
•
•
•

Ideaal voor besloten ruimten en evacuatie
Inclusief tas
Max. belasting: 250 kg
Uitschuifbaar van 1,35 tot 2,35 m
Gekeurd voor 2 personen (in geval van evacuatie)
Voorzien van 3 ankerogen in de kop
Ideaal te combineren met Rollgliss of valblok
Conform: EN 795 B

LIER AT200 20M
1028084 1
•
•
•
•
•
•

•
•

Valblok met reddingslier die toelaat slachtoffer
op te halen of te laten afdalen na een val
Voor optimale werking te monteren op poot
van driepoot AM100 mits adaptor voor
driepoot (apart te bestellen) en in combinatie
met katrol voor driepoot (apart te bestellen)

Reddingslier
20 m gegalvaniseerde kabel
Gekeurd voor 1 persoon of 136 kg
Inclusief universele adaptor voor montage op poot van driepoot
Ideaal voor besloten ruimten
Gewicht: 9,15 kg

VALBLOK 15M KABEL REBEL
MET LIER
1026674 1

VALBLOK 15M RVS REBEL
MET LIER
1032582 1

•

•

Met gegalvaniseerde kabel

Met inox kabel

ADAPTOR MONTAGE REBEL DRIEPOOT AM100
1026675 1
•

Adaptor om rebel met lier te monteren op poot van driepoot AM100

KATROL VOOR DRIEPOOT
1023028 1
•

•
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Katrol om in nok van driepoot te monteren om kabel van valblok
die op poot is gemonteerd te geleiden en in het centrum van de
driepoot te positioneren
Inclusief zelfborgende musketon en borgpin

ANKERPUNTEN

VALBEVEILIGING

DAVIT SYSTEMEN
Kies een afdaallier van de
juiste lengte indien er geen
afdaalladder (vast of mobiel)
aanwezig is om persoon te
laten afdalen.

Kies de juiste giek met de
gewenste reikwijdte

Kies bij voorkeur een valblok
met reddingslier zodat evacuatie
kan gebeuren zonder betreding.

Kies het juiste type en aantal
adaptors om valblok en eventueel
afdaallier te monteren.

Kies de juiste hoogte van
mast naargelang de gewenste
hoogte van het ankerpunt.

Grote gieken zijn voorzien
van katrol om kabel van
afdaallier te begeleiden.
Bij grote armen/gieken
afdaallier steeds verplicht aan
binnenkant van de mast te
monteren.

Kies een basis, mobiel of vast.

Gebruik Davit systemen:
Het gebruik van Davit systemen heeft tal van voordelen in vergelijking met het gebruik van driepoten. Zo heeft een davit arm in combinatie
met een vaste voet een veel kleinere oppervlakte nodig om te worden opgesteld en kan men met verschillende voeten en 1 Davit systeem
verschillende locaties bedienen met 1 enkel davit systeem gezien deze verwijderbaar is. Bovendien kan het ankerpunt steeds boven
het toegangspunt worden gecreëerd door de vele mogelijkheden in hoogte en reikwijdte. De systemen kunnen in zeer uiteenlopende
situaties worden gebruikt door de vele opties in voeten en armen.
Mogelijke combinaties voet/mast/giek:
Alle combinaties van mast / giek of monobloc masten kunnen zonder restricties worden gebruikt in combinatie met alle voeten. Enkel
voor de mobiele voeten in U-vorm zijn er restricties, deze zijn enkel te combineren met de meegeleverde mast en giek types (die ook los
verkrijgbaar zijn).

DAVIT SYSTEMEN SAMENSTELLEN
Kies mast en giek of monobloc mast en giek + kies basis + kies valblok en/of afdaallier en bijhorende accessoires

Davit masten en gieken
Stel zelf uw davit arm samen om de gewenste hoogte en rijkweidte te bekomen (mast + giek)

DAVIT MAST

HOOGTE

DAVIT GIEK

MAX HOOGTE

MAX REIKWIJDTE

1027853

1

83 cm

1031074

1

142 cm

68 cm

1028354

1

114 cm

1027854

1

170 cm

106 cm

1035230

1

144 cm

Reeds inclusief adaptor voor mastadaptor
(Art: 1023791) en mastadaptor (Art: 1023790).
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ANKERPUNTEN

DAVIT MONOBLOC (VASTE MAST EN GIEK)
MONOBLOC

Reeds inclusief adaptor voor
mastadaptor (Art: 1023791) en
mastadaptor (Art: 1023790).

MAX HOOGTE

MAX REIKWIJDTE

1035228

1

193 cm

68 cm

1023916

1

223 cm

68 cm

1035227

1

254 cm

68 cm

1032105

1

222 cm

106 cm

1023917

1

252 cm

106 cm

1021148

1

283 cm

106 cm

BASISSEN VOOR DAVIT SYSTEMEN
ARTIKELNUMMER

Verrijdbare voet

Vloervoet beton

Vloervoet

Vloervoet
roostervloer

Vloervoet verzonken

TOEPASSING

1032104

1

Vloervoet

1028135

1

Vloervoet inox

1021149

1

Vloervoet beton

1031521

1

Vloervoet inox beton

1033400

1

Vloervoet beton verzonken

1029765

1

Vloervoet inox beton verzonken

1025703

1

Muurvoet metaal

1024721

1

Muurvoet inox

1033617

1

Vloervoet inox roostervloer

Roostervloer

Verrijdbare vloervoet

Met tegengewicht

Op aanvraag

Muurvoet

OMSCHRIJVING

1033601

1

Heavy duty kap galva vloervoet

1029767

1

Heavy duty kap inox vloervoet

Op bestaande contrstucties

Op bestaand beton

In bestaand beton (verzonken)

Op verticale wanden

Afsluiten opening voet

Kap vloervoet

KIT DAVIT ARM MET MOBIELE U-BASIS

5-DELIGE DAVIT ARM KLEIN
1026144 1
•
•
•
•
•

Bestaat uit basis, mast van 83 cm en giek met max. reikwijdte van 68 cm
Totale hoogte max. 254 cm en max. reikwijdte 68 cm
Lengte/diepte U-basis 127 cm
Breedte U-basis min. 94 cm tot max. 162 cm (Art: 1026257)
U basis mag enkel worden gecombineerd met mast van 83 cm en giek
met max. reikwijdte van 68 cm
Bestaat ook in ATEX versie (Art: 1026256).

5-DELIGE DAVIT ARM GROOT
1033230 1
•
•
•
•
•

Bestaat uit basis, mast van 83 cm en giek met max. reikwijdte van 106 cm
Totale hoogte max. 283 cm en max. reikwijdte 106 cm
Lengte/diepte U-basis 174 cm
Breedte U-basis min. 177 cm tot max. 246 cm (Art: 1026258)
U basis mag enkel worden gecombineerd met mast van 83 cm en giek
met max. reikwijdte van 106 cm

Reeds inclusief adaptor voor mastadaptor (Art: 1023791) en mastadaptor (Art: 1023790). Bijhorende valblokken of lieren niet meegeleverd.
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ANKERPUNTEN

VALBEVEILIGING

DAVIT SYSTEMEN SPECIALE TOEPASSINGEN

DAVIT PAAL 1,4M
1023918 1
•
•
•
•
•
•
•
•

Telescopische ankerpaal
Uitschuifbaar tot 145 cm
Voorzien van 3 ankerpunten
Zorgt ervoor dat ankerpunt zich hoog genoeg
bevindt bij werken op geringe hoogtes
Ideaal voor transformatoren en andere
constructies op geringe hoogte
Te gebruiken met voet
Kan makkelijk worden gedemonteerd
indien niet in gebruik
Conform: EN 795 B

VOET VOOR DAVIT PAAL 1,4M
1023920 1
•

Te lassen op ondergrond
Bestaat ook in Inox (Art: 1032554).

VOET BETON VOOR DAVIT PAAL 1,4M
1035343 1
•

Met 4 gaten om te verankeren in beton

DAVIT ARM UITSCHUIFBAAR 1,2 - 2,1 M
1026259 1
DAVIT ARM UITSCHUIFBAAR 1,8 – 3 M
1030943 1

BASIS VOOR DAVIT ARM UITSCHUIFBAAR
1026260 1
•

•
•

DAVIT ANKERPUNT
VOERTUIG
1031072 1
STEUN ANKERPUNT
VOERTUIG
1031073 1
•
•
•
•

Voet voor Davit arm die aan
trekhaak kan worden bevestigd
Bestaat steeds uit voet en steun
In combinatie met een giek met
maximale reikwijdte van 73 cm
Conform: EN 795 B

Davit systeem voor horizontale betreding of
evacuatie of voor plaatsen waar door de geringe
hoogte plaatsing van driepoot of davit onmogelijk is
Voorzien van oog dat kan worden opgehangen aan
ankerpunt of aan verticale tankkraag/opening
Conform: EN 795 B

DAVIT PAAL ISO CONTAINER
1026268 1
•

•

•

Davit paal die eenvoudig te
monteren is in de hoekpunten
van ISO containers
Verhoogt het ankerpunt zodanig
dat persoon na val niet de grond
raakt mits gebruik van het juiste
verbindingsmiddel (klein valblok)
Conform: EN 795 B
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ANKERPUNTEN

DAVIT SYSTEMEN SPECIALE TOEPASSINGEN

TANKKRAAG VOOR DAVIT ARM
1026261 1
DAVIT ARM HORIZONTALE BETREDING
1026262 1
•
•
•
•
•

Davit systeem voor horizontale mangaten
Lier monteerbaar op davit systeem
Vormt ankerpunt in mangat
Aanpasbaar aan grote van mangat
Conform: EN 795 B
Reeds inclusief adaptor voor blok of lier
(Art: 1023791).

ADAPTOR LIER DAVIT ARM HORIZONTAAL
1035231 1
•

Extra adaptor nodig indien men valblok samen
met afdaallier wil monteren op davit arm voor
tankkraag

LIEREN EN BLOKKEN GESCHIKT VOOR MONTAGE OP DRIEPOOT OF DAVIT:
•
•
•
•
•
•
•

•

Voorzien van handvat
Met valindicator
Kritische onderdelen van het mechanisme zijn
afgeschermd tegen stof en water (IP68)
Inox kabel en alu behuizing
Testgewicht 140 kg
Met reddingslier die toelaat slachtoffer op te halen
of te laten afdalen na een val
Voor optimale werking te monteren op poot van
driepoot AM100 of mast van davit systeem mits
adaptors
EN360 en EN1496 voor modellen met lier

VALBLOK SEALED - Met reddingslier
Lengte

Gewicht

Artikelnummer

9m

12 kg

1023894

1

15 m

14,9 kg

1021988

1

25 m

23,5 kg

1021989

1

40 m

30 kg

1023893

1

LIER ADVANCED
1

•
•
•
•
•
•

Afdaal- en reddingsapparaat
Max. werkbelasting 204 kg
Te monteren op Davit systemen
of AM100 driepoot
Hendel in 2 standen te gebruiken
(gewichtsreductie 4:1 en 9:1)
Bij voorkeur te gebruiken
met zitharnas
Ideaal voor besloten ruimten

ADAPTOR BOORMACHINE LIER ADVANCED
1027316 1
•
•
•

Adaptor om lier advanced te bedienen met
boormachine
Enkel te combineren met motoriseerbare
modellen
Boormachine met minimaal variabele snelheid
0-300 rpm met 45 Nm en te bedienen op lage
snelheidsmodus

LIER ADVANCED
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Lengte 18 m

Lengte 27 m

Lengte 42 m

Lengte 58 m

Lengte 88 m

Kabel gegalvaniseerd

1023912

1023913

1035235

1023915

Op aanvraag

Inox kabel

1031075

1035233

1035236

1035238

Op aanvraag

Inox kabel en motoriseerbaar

1035232

1027386

1032122

1035237

1035239

VALBEVEILIGING

ANKERPUNTEN

BENODIGDE ACCESSOIRES VOOR MONTAGE VAN AFDAALLIER EN VALBLOK
MIDDEL
Rollgliss of valblok aan ankerogen
Valblok rebel met lier
Valblok sealed met of zonder lier
Lier AT200
Lier advanced

OP DRIEPOOT AM100

OP DAVIT ARM

Geen, kan mits muskton worden opgehangen
aan voorziene ankerogen

Geen, kan mits muskton worden opgehangen
aan voorziene ankerogen

Katrol voor kabel valblok (Art: 1023028)**
Universele adaptor (Art: 1026675)

Niet mogelijk

Adaptor voor blok (Art: 1023793)
Adaptor voor driepoot (Art: 1023922)
Katrol voor kabel (Art: 1023028)**

Adaptor voor blok (Art: 1023793)
Adaptor voor mastadaptor (Art: 1023791)*
Mastadaptor (Art: 1023790)*

Geen (adaptor meegeleverd)

Niet mogelijk

Adaptor voor driepoot (Art: 1023922)
Katrol voor kabel (Art: 1023028)**
Aanbevolen optie tussenstuk anti-rotatie (Art: 1033655)

Adaptor voor mastadaptor (Art: 1023791)*
Mastadaptor (Art: 1023790)*
Aanbevolen optie tussenstuk anti-rotatie (Art: 1033655)

* : Bij alle davit systemen worden reeds 1 x mastadaptor (Art: 1023790) en 1 x adaptor voor mastadaptor (Art: 1023791) meegeleverd
** : 2 katrollen nodig indien zowel lier en valblok worden gemonteerd

Voorbeeld:
valblok rebel op AM100

Voorbeeld:
valblok sealed en/of lier advanced op Davit arm

MASTADAPTOR *
1023790 1

KATROL VOOR KABEL**
1023028 1

•

Reeds 1 stuk inclusief bij
mast

UNIVERSELE
ADAPTOR REBEL
1026675 1
ADAPTOR VOOR
MASTADAPTOR *
1023791 1
•

Reeds 1 stuk inclusief bij
mast

ADAPTOR VOOR BLOK
1023793 1
•

ADAPTOR VOOR DRIEPOOT
1023922 1
•

Universele adaptor om valblok sealed met lier of lier advanced
te monteren op poot van driepoot

Reeds 1 stuk inclusief bij
lier advanced

TUSSENSTUK ANTI-ROTERING
1033655 1
•
•

Pivoterende haken te plaatsen tussen harnas en haak van lier
Voorkomt ronddraaien tijdens stijgen of dalen aan lier
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VALBEVEILIGING
TOUW
•
•

Materiaal:
kernmanteltouw
Conform: EN 355

VANGLIJNEN

•

Verwijderbare haken
met manuele borging:

VANGLIJN 1,5M TOUW SUBSTITO
1
1015132

VANGLIJN 1,5M GO65 TOUW SUBSTITO
SCAFF
1
1014979

VANGLIJN 2M GO65 TOUW
1
1015184
DUBBELE VANGLIJN 1,5M GO65 TOUW
1
1015183

•

Niet verwijderbare haken
met automatische borging:

VANGLIJN 1,5M TOUW
1
1034467

VANGLIJN 1,5M GO65 TOUW
1
1034466
VANGLIJN 2M GO65 TOUW
1
1035101

DUBBELE VANGLIJN 1,8M TOUW GO65
1
1032536

BAND
•
•
•

Materiaal: band
Haken niet verwijderbaar
Conform: EN355
VANGLIJN 1,5M BAND
1
1003502
VANGLIJN 2M GO65 BAND
1
1003499
DUBBELE VANGLIJN 1,5M GO65 BAND
1
1003504
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VANGLIJNEN

VALBEVEILIGING

ELASTISCHE BAND
•
•
•
•
•

Materiaal: elastische band
In ontspannen toestand wordt lijn korter
Hindert bewegingen persoon niet
Verwijderbare haken met manuele
borging
Conform: EN355

VANGLIJN FS504 2M STRETCH
1015182 1

VANGLIJN FS504 2M GO65 STRETCH
1
1015180

DUBBELE VANGLIJN 1,5M GO65
STRETCH RAV
1032705 1
DUBBELE VANGLIJN 1,8M GO65
STRETCH
1
1003513
•

Haken niet verwijderbaar

SPECIALE TOEPASSINGEN
•
•

•

Materiaal: dikker kernmanteltouw
van 12,5 mm
Voor werken in de buurt
van scherpe randen, bv.
Metaalconstructies en industriële
installaties of machines
Conform: EN355

VANGLIJN 2M TOUW EDGE
1035095 1

VANGLIJN 2M TOUW GO65 EDGE
1
1026344

DUBBELE VANGLIJN 2M TOUW GO65
EDGE
1026345 1

VANGLIJN 2M BAND LASSERS
1035096 1

•
•

VANGLIJN 2M GO65 BAND
LASSERS
1035097 1
DUBBELE VANGLIJN 2M
GO65 BAND LASSERS
1032537 1

•
•

•

•
•

Uniek: 2 producten in 1: doet
dienst als vanglijn en ankerpunt
Toegelaten om vanglijn rond
constructie aan te brengen zoals
men met ankerlus zou doen
Met uiterst robuste en compacte
EZ demper voor een kortere
dempingsafstand
Niet verwijderbare haken met
automatische borging
EN355

•

Voor werken met lasspatten of in de buurt
van hittebron tot 371°C
Materiaal: Nomex / Kevlar
EN355

Ideaal te combineren met harnas voor
lassers (Art: 1026476 of 1035085).

VANGLIJN 2M BAND EZ STOP WRAPBAX
1026358 1
DUBBELE VANGLIJN 2M BAND EZ STOP
WRAPBAX
1026359 1
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VALBLOKKEN MET BAND

MINIMAXI
•
•
•
•
•
•

Enkel voor verticaal gebruik
(verankering boven het hoofd)
Kortere valafstand dan met vanglijn
Gewicht: 0,8 kg
Testgewicht: 100 kg
Ideaal voor werken op kleinere
hoogtes
Conform: EN 360

VALBLOK 1,5M BAND MINIMAXI
1
1003542

VALBLOK 1,5M BAND GO65 MINIMAXI
1
1003545

REBEL
VALBLOK 2M REBEL
1
1035069

•
•
•

VALBLOK 2M GO65 REBEL
1
1035070

•
•
•
•

Enkel voor verticaal gebruik (verankering
boven het hoofd)
Kortere valafstand dan met vanglijn
Gewicht: 1 kg
Testgewicht: 140 kg
Ideaal voor werken op kleinere hoogtes
Haken met automatische borging
Conform: EN 360

NANO-LOK
•
•
•
•
•
•
•

Verticaal en horizontaal gebruik
Kortere valafstand dan met vanglijn
Gewicht: 0,87 kg
Testgewicht: 140 kg
Haken met automatische borging
Ideaal voor werken op kleinere
hoogtes
Conform: EN 360

VALBLOK 2M NANO-LOK
1
1025943

VALBLOK 2M G065 NANO-LOK
1
1034477

DUBBELE VALBLOK 2M G065 NANO-LOK
1030942 1
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VALBEVEILIGING

NANO-LOK LASSERS
•
•
•
•
•
•
•
•

Bestand tegen vlambogen tot 8 cal/cm2, voor gebruik bij hoge
temperaturen, zoals lassen, schuren en vlamlassen
Verticaal en horizontaal gebruik
Kortere valafstand dan met vanglijn
Gewicht: 0,87 kg
Testgewicht: 140 kg
Haken met automatische borging
Ideaal voor werken op kleinere hoogtes
Conform: EN 360

VALBLOK 2M
NANO-LOK LASSERS
1028399 1

VALBLOK 2M
G065 NANO-LOK LASSERS
1028875 1

DUBBELE VALBLOK 2M
G065 NANO-LOK LASSERS
1035067 1

NANO-LOK EDGE SCHERPE RANDEN
VALBLOK 2,5M G065 NANO-LOK EDGE
1026337 1
Bestaat ook in extreme edge versie met
staalkabel (Art: 1026471).

•
•
•
•
•
•
•

Verticaal en horizontaal gebruik
Voor werken in de buurt van scherpe
randen
Kortere valafstand dan met vanglijn
Gewicht: 0,87 kg
Testgewicht: 140 kg
Ideaal voor werken op kleinere hoogtes
Conform: EN 360

DUBBELE VALBLOK 2,5M G065
NANO-LOK EDGE
1026339 1

MINIBLOCK
•
•
•
•
•
•

Basic valblokje enkel voor verticaal gebruik
(verankering boven het hoofd)
Kortere valafstand dan met vanglijn
Gewicht: 1,33 kg
Testgewicht: 100 kg
Ideaal voor werken op kleinere hoogtes
Conform: EN 360

VALBLOK BAND 2,4M
MINIBLOCK
1
1026494

VALBLOK BAND 2,4M
MINIBLOCK GO65 SCAFF
1
1025578
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VALBLOKKEN MET BAND

BAND 3 - 6 M
VALBLOK 3,4M NANO-LOK
1
1032354

VALBLOK 3,4M GO65 NANO-LOK
1035068 1
•
•
•
•
•
•

Verticaal en horizontaal gebruik
Kortere valafstand dan met vanglijn
Gewicht: 1,2 kg
Testgewicht: 140 kg
Ideaal voor werken op kleinere hoogtes
Conform: EN 360

VALBLOK 4,5M BAND G065 TALON EDGE
1
1026473
•
•
•
•
•
•

Voor verticaal en horizontaal gebruik
Geschikt voor werken in de buurt van
scherpe randen
Kortere valafstand dan met vanglijn
Gewicht: 1,84 kg
Testgewicht: 136 kg
Conform: EN 360

VALBLOK 6M WEBBING PROSTOP
1024990 1
•
•
•
•
•
•

Enkel voor verticaal gebruik (verankering
boven het hoofd)
Kortere valafstand dan met vanglijn
Voorzien van valindicator
Gewicht: 2,56 kg
Testgewicht: 140 kg
Conform: EN 360

VALBLOK 6M BAND REBEL
1
1032562
•
•
•
•
•
•
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Robuust valblok
Enkel voor verticaal gebruik (verankering
boven het hoofd)
Met thermoplastische behuizing
Gewicht: 1,5 kg
Testgewicht: 140 kg
Conform: EN 360

VALBEVEILIGING

VALBLOKKEN MET STAALKABEL

PROSTOP
•
•
•
•
•

Robuust valblok
Voorzien van valindicator
Draaiende haak boven- en onderaan om
knopen in kabel te vermijden
Testgewicht: 140 kg
Conform: EN 360

VALBLOK KABEL PROSTOP
Lengte

Artikelnummer

Gewicht

10 m

1023345

1

6,6 kg

15 m

1023746

1

7,4 kg

20 m

1023747

1

8,2 kg

25 m

1023748

1

9 kg

BAND VOOR HORIZONTAAL GEBRUIK PROSTOP
1023888 1
•

Te monteren tussen musketon aan kabelkant van valblok en ankerpunt van harnas om horizontaal te werken met Prostop valblokken

REBEL
•

•
•
•
•

•
•
•

VALBLOK KABEL REBEL
Lengte

Enkel verticaal (verankering boven het
hoofd) gebruik indien zonder optionele
extensie horizontaal gebruik
Met handig handvat
Voorzien van valindicator vanaf 6 m
modellen
Met thermoplastische behuizing
Draaiende haak boven- en onderaan
om knopen in kabel te vermijden (enkel
bovenaan op 4,5 m model)
Mits extensie voor horizontaal gebruik
ook horizontaal te gebruiken
Testgewicht: 140 kg
Conform: EN 360

4,5 m

Artikelnummer
1035080

1

Gewicht
2,8 kg

6m

1028880

1

5,3 kg

10 m

1026266

1

5,6 kg

15 m

1028879

1

7,5 kg

20 m

1026267

1

10 kg

25 m

1027561

1

13 kg

30 m

1026575

1

13,4 kg

Vanaf 10m ook verkrijgbaar met
inox kabel.

EXTENSIE HORIZONTAAL GEBRUIK
1
1026475
•

Te monteren tussen musketon aan kabelkant van
valblok en ankerpunt van harnas om horizontaal
te werken met Rebel en Ultra-lok valblokken

•

Met reddingslier die toelaat slachtoffer op te
halen of te laten afdalen na een val
Voor optimale werking te monteren op poot
van driepoot AM100 mits adaptor voor
driepoot (apart te bestellen) en in combinatie
met katrol voor driepoot (apart te bestellen)

•

VALBLOK 15M KABEL REBEL
MET LIER
1026674 1
•

Met gegalvaniseerde kabel

VALBLOK 15M RVS REBEL
MET LIER
1032582 1
•

Met inox kabel

ADAPTOR MONTAGE REBEL DRIEPOOT AM100
1026675 1
•

Adaptor om rebel met lier te monteren op poot van driepoot AM100

KATROL VOOR DRIEPOOT
1023028 1
•
•

Katrol om in nok van driepoot te monteren om kabel van valblok
te geleiden (indien valblok op poot van driepoot is gemonteerd)
Inclusief musketon met automatische borging en borgpin
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VALBLOKKEN MET STAALKABEL

ULTRA-LOK
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Enkel verticaal (verankering boven het
hoofd) gebruik indien zonder optionele
extensie horizontaal gebruik
Zeer robuust valblok
Goed stofdicht
Voorzien van valindicator
Met thermoplastische behuizing
Met inox onderdelen
Draaiende haak boven- en onderaan om
knopen in kabel te vermijden
Mits extensie voor horizontaal gebruik ook
horizontaal te gebruiken
Testgewicht: 140 kg
Conform: EN 360

VALBLOK KABEL ULTRA-LOK
Lengte

Artikelnummer

Gewicht

6m

1027842

1

4,5 kg

9m

1026263

1

5,44 kg

15 m

1026264

1

7,5 kg

25 m

1028881

1

15 kg

VALBLOK 9M KABEL ULTRA-LOK EDGE
1026474 1
•

Anti-terugslag techniek voor gebruik
op flexibele lijnen zoals levenslijnen
(valblok blijft geblokkerd ook al is er
een terugslag naar boven toe).

Met voorgemonteerde verlengstrop voor scherpe randen

EXTENSIE HORIZONTAAL GEBRUIK
1
1026475
•

Te monteren tussen musketon aan kabelkant van valblok en
ankerpunt van harnas om horizontaal te werken met Rebel en
Ultra-lok valblokken

SEALED
•

•
•
•
•
•
•

•
•

Voor zware omstandigheden of permanent
buiten gebruik of off-shore en windmolen
toepassingen
Voorzien van handvat
Met valindicator
Kritische onderdelen van het mechanisme
zijn afgeschermd tegen stof en water (IP68)
Inox kabel en alu behuizing
Testgewicht 140 kg
EN360 en EN1496 voor modellen met lier

VALBLOK KABEL SEALED - Zonder reddingslier
Lengte

Met reddingslier die toelaat slachtoffer op te
halen of te laten afdalen na een val
Voor optimale werking op poot van driepoot
AM100 of mast van davit systeem te
monteren mits adaptors (zie ankerpunten
driepoten en davit systemen)
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Valblok met remfunctie
Voorzien van knop waarmee men
automatische afdaalfunctie kan activeren of
uitschakelen indien automatisch afdalen na
een val niet aangewezen is

9 kg

9m

1023895

15 m

1023890

1

13 kg

25 m

1023891

1

22 kg

40 m

1023892

1

26 kg

VALBLOK KABEL SEALED - Met reddingslier
Lengte

•
•

Artikelnummer

Gewicht

9m

1023894

1

12 kg

15 m

1021988

1

14,9 kg

25 m

1021989

1

23,5 kg

40 m

1023893

1

30 kg

VALBLOK 15M KABEL MET REM RSQ
1023270 1
•

Gewicht

1

RSQ

•

Artikelnummer

Knop kan ook d.m.v. vork vanop afstand
worden geactiveerd (Art: 1023796)
EN360 en EN341
Ook verkrijgbaar in andere lengtes.

HARNASSEN

VALBEVEILIGING

BASIC
HARNAS 2-PUNT FIRST
1035083 1
•
•
•

Budget harnas
Maat: universeel
Enkel schouderbanden en borstband
verstelbaar

•
•
•
•

Met klassieke sluiting (gesp door gesp)
Testgewicht: 140 kg
2 verankeringspunten (borst en rug)
Conform: EN 361

S

HARNAS 2-PUNT FS209
1
1015187
•
•
•
•

Basic kwaliteitsharnas
Maten: S/M, L/XL, XXL/3XL
Banden makkelijk aan te passen
Met klassieke sluiting (gesp door gesp)

•
•
•

Testgewicht: 136 kg
2 verankeringspunten
Conform: EN 361

HARNAS 2-PUNT BASE
1
1015135
•
•
•
•

Basic kwaliteitsharnas
Maat: universeel
Banden makkelijk aan te passen
Met snelsluitingen

•
•
•

Testgewicht: 140 kg
2 verankeringspunten
Conform: EN 361

S

HARNAS 2-PUNT PRO QUICK CONNECT NG
1
1026355
•
•
•
•

Basic kwaliteitsharnas
Maten: S, M/L, XL
Banden makkelijk aan te passen
Met snelsluitingen

•
•
•

Testgewicht: 136 kg
2 verankeringspunten
Conform: EN 361

COMFORT PROPAD-SERIE
•
•
•
•
•
•
•
•

Comfort harnas
Maat: universeel
Banden makkelijk aan te passen
Eenvoudig aan te trekken dankzij
padding op de schouders
Met snelsluitingen
Testgewicht: 136 kg
2 verankeringspunten
Conform: EN 361

HARNAS 2-PUNT PROPAD
1023803 1
ZITHARNAS EXPERT
1
1015136
•

•

Versie met positioneringsgordel om
handenvrij te kunnen werken i.c.m.
aanpasbare positioneringslijn en oog ter
hoogte van de navel om te kunnen afdalen
en/of zittend in harnas te kunnen werken
EN358 en EN813
Maten: S/M, L/XL
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HARNASSEN

COMFORT LITE X-TREME

S

HARNAS 2-PUNT LITE X-TREME
1
1022706
•
•
•
•
•

Comfort harnas
Maten: S/M, L/XL, XXL
Eenvoudig aan te trekken dankzij
padding op de schouders
Banden makkelijk aan te passen
Rechte beenbanden

•
•
•
•
•

Met snelsluitingen
Testgewicht: 136 kg
Extreem licht harnas: 988 gr
2 verankeringspunten
Conform: EN 361

Verbeterde opvolger van de FS202 X-TREME

COMFORT DELTA-SERIE
•
•
•
•
•

Kwaliteitsharnas
Maten: S, U, XL
Makkelijk aan te doen d.m.v. delta vorm op de rug
Banden extreem eenvoudig om aan te passen dankzij
draaimechanisme ter hoogte van de lenden (revolversysteem)
Identificatielabel in pochet met velcro voor optimale bescherming
(leesbaarheid) en dus langere levensduur van het harnas

S

HARNAS 2-PUNT DELTA
QUICK CONNECT
1
1026353
•

Schuine beenbanden

•
•
•
•
•
•

Banden abrasiebestendig en vuilafstotend
Parkeerogen voor vanglijn indien niet in gebruik
Met snelsluitingen
Testgewicht: 140 kg
2 verankeringspunten
Conform: EN 361

HARNAS 2-PUNT QC DELTA
PREMIUM
1
1035111
•

•
•

POSITIONERINGSHARNAS
2-PUNT QC DELTA
1032616 1
•

Versie met positioneringsgordel
om handenvrij te kunnen
werken i.c.m. aanpasbare
positioneringslijn EN358

HARNAS 2-PUNT DELTA
CONFORT RESCUE
1035084 1
•

•
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Comfort harnas, verenigt alle
nodige comfort features
in 1 harnas
Rechte beenbanden
Standaard voorzien van
geïntegreerde anti-trauma
straps

Met 2 haken op
schouderbanden voor redding
uit besloten ruimten (slachtoffer
komt recht naar boven)
Te gebruiken met spreider voor
rescue harnas (Art: 1031078)

HARNASSEN

VALBEVEILIGING

PREMIUM EXOFIT-SERIE
•
•
•
•
•
•

Premium harnas
Maten: M, L, XL
Makkelijk aan te doen d.m.v. padding
Banden extreem eenvoudig om aan te passen dankzij
draaimechanisme ter hoogte van de lenden (revolversysteem)
Sloten op gespen van beenbanden verhinderen het terug
verschuiven en langer worden van beenbanden
Verstevigingen op de schouders
Identificatielabel in pochet met velcro voor optimale bescherming
(leesbaarheid) en dus langere levensduur van het harnas

HARNAS 2-PUNT EXOFIT NEX
1
1026346
S

•

•
•
•
•
•
•
•

Banden abrasiebestendig en vuilafstotend
Met geïntegreerde anti-trauma straps
Met snelsluitingen
Rechte beenbanden
Testgewicht: 140 kg
2 verankeringspunten
Conform: EN 361

HARNAS 2-PUNT EXOFIT NEX
RESCUE
1031077 1
•

•

POSITIONERINGSHARNAS
2-PUNT EXOFIT NEX
1028027 1
•

Versie met positioneringsgordel
om handenvrij te kunnen
werken i.c.m. aanpasbare
positioneringslijn EN358

Met 2 haken op
schouderbanden voor redding
uit besloten ruimten (slachtoffer
komt recht naar boven)
Te gebruiken met spreider voor
rescue harnas (Art: 1031078)

ZITHARNAS EXOFIT NEX
1026348 1
•

Versie met positioneringsgordel
om handenvrij te kunnen
werken i.c.m. aanpasbare
positioneringslijn en oog ter
hoogte van de navel om te
kunnen afdalen en/of zittend
in harnas te kunnen werken
EN358 en EN813
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HARNASSEN

SPECIALE TOEPASSINGEN
HARNAS 2-PUNT PRO
LASSERS
1
1026476

•
•
•
•
•
•
•

S

S

HARNAS 2-PUNT BODY
SIGNA FS322
1
1013892
Comfort harnas
Maten: S/M, L/XL, XXL
Makkelijk aan te doen
d.m.v. vest
Met snelsluitingen
Testgewicht: 136 kg
2 verankeringspunten
EN 361 en EN 471

•
•
•
•
•
•
•
•

Vlamvertragend harnas met
kevlar op modacryl
Maten: S, U, XL
Verbrandingstemperatuur
370°C
Voor laswerkzaamheden
Met klassieke sluiting
Testgewicht: 140 kg
2 verankeringspunten
Conform: EN 361
Ideaal te combineren
met vanglijnen en
valblokken lassers

HARNAS 2-PUNT DELTA
LASSERS
1035085 1
•

•
•
•
•
•
•

HARNAS 2-PUNT EXOFIT
ARC FLASH
1026631 1

Harnas voor hitte
toespassingen uit nomex op
kevlar drager
Verbrandingstemperatuur
425°C
Maten: U, XL
Makkelijk aan te doen d.m.v.
delta vorm op de rug
Testgewicht: 140 kg
2 verankeringspunten
Conform: EN 361

•
•
•
•
•

Lederen afscherming van
metalen gespen
ATPV 40 cl/cm²
Maten: S, M, L, XL
1 ankerpunt op de rug
EN361

HARNAS 2-PUNT EXOFIT XP FLOTATION
1026350 1
•

•

Harnas met geïntegreerde
automatische reddingsvest
275N
ATPV 40 cl/cm²

•
•
•

Maten: M, L, XL
2 ankerpunten
EN361

Bestaat ook in 300N versie Solas (Art: 1026351).
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POSITIONERINGSGORDEL
POSITIONERINGSGORDEL PRO2
1032641 1
•

•
•

Niet voor valbeveiliging,
enkel positionering of
gebiedsbegrenzing
Maten: S, M/L, XL
Met comfort pad

•

•

Te combineren met
positioneringslijnen of touwen
voor gebiedsbegrenzing
Conform: EN 358

LIJN ZONDER DEMPER
•
•

Niet voor valbeveiliging, enkel positionering of gebiedsbegrenzing
Conform: EN 358

LIJN ZONDER DEMPER MET HAKEN 1M
1
1035276
LIJN ZONDER DEMPER 1M GO65
1
1035277
LIJN ZONDER DEMPER MET HAKEN 1,5M
1035086 1
LIJN ZONDER DEMPER GO65 1,5M
1034464 1
LIJN ZONDER DEMPER MET HAKEN 2M
1013204 1
LIJN ZONDER DEMPER GO65 2M
1033402 1

POSITIONERINGSLIJNEN
•
•
•

Niet voor valbeveiliging, enkel
positionering
Met lijnklem om lengte aan te
passen
Lengte makkelijk in te stellen

•
•
•

Ook voor gebiedsbegrenzing
Ook te gebruiken als verticale
levenslijn
Conform: EN 358

POSITIONERINGSLIJN 2M TRIGGER 10,5MM
1
1033429
POSITIONERINGSLIJN 3M TRIGGER 10,5MM
1034227 1
POSITIONERINGSLIJN 4M TRIGGER 10,5MM
1034226 1

S

POSITIONERINGSLIJN LOCUS 2 HAKEN
1
1015189
•
•
•

Niet voor valbeveiliging, enkel
positionering
Lengtes: 2, 10, 20 m
Met lijnklem om lengte aan te
passen

•
•
•
•

Lengte makkelijk in te stellen
Ook voor gebiedsbegrenzing
Ook te gebruiken als verticale
levenslijn
Conform: EN 358
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LIJNKLEMMEN EN TOUWEN

LIJNKLEMMEN
LIJNKLEM OP TOUW VIPER AC401
1
1033745
•
•

Te gebruiken in combinatie met
touw 10,5-11 mm
Blokkeert mogelijke val
onmiddellijk

•
•

Volgt de gebruiker indien touw
strak is
Conform: EN 353

LIJNKLEM OP TOUW COBRA AC202
1035094 1
Te gebruiken in combinatie met
touw 14 mm
Blokkeert mogelijke val
onmiddellijk
Volgt de gebruiker indien touw
strak is

•

Kernmanteltouw 10,5 mm
met 1 haak en 1 knoop

TOUW VIPER 15M 10,5MM
1 MUSKETON
1035088 1

TOUW VIPER 5M 10,5MM 1
MUSKETON
1035087 1

TOUW VIPER 20M 10,5MM
1 MUSKETON
1
1035089

TOUW VIPER 10M 10,5MM
1 MUSKETON
1
1033428

TOUW VIPER 30M 10,5MM
1 MUSKETON
1035090 1

•
•
•

•

Kan ook als positionering
worden gebruikt
Conform: EN 353

TOUWEN
•

S

11MM KERNMANTELTOUW MET TWEE VASTE HAKEN
1
1016651
•
•
•

Kernmanteltouw 10,5 mm met 2 haken
Vormt een verticale tijdelijke levenslijn in combinatie
met bijvoorbeeld lijnklem Viper AC401
Beschikbaar in 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, en 50 m

•
•

Touw 14 mm met 1 haak en 1 knoop
Vormt een verticale tijdelijke levenslijn
in combinatie met bijhorende lijnklem
Cobra AC202 (Art: 1035094)

TOUW 10M 14MM 1
MUSKETON
1035091 1
TOUW 15M 14MM 1
MUSKETON
1035092 1
TOUW 20M 14MM 1
MUSKETON
1035093 1
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ROLLGLISS R350
•
•
•
•
•
•
•

Universeel afdaal- en reddingsapparaat
Gekeurd voor 2 personen in geval van evacuatie
Op te hangen aan ankeroog van driepoot of
ander ankerpunt
Bij voorkeur te gebruiken met zitharnas
Ideaal voor besloten ruimten
Aanbevolen accessoires: tas en jumar lijnklem
EN 341 en EN 1496

ROLLGLISS TOUW 30M 3:1 R350ST
1035102 1
•

Met reductie 3:1 = reduceert 3 x het gewicht van persoon, 10 m
afdaallengte

ROLLGLISS TOUW 60M 3:1 R350ST
1035103 1
•

Met reductie 3:1 = reduceert 3 x het gewicht van persoon, 20 m
afdaallengte

ROLLGLISS ZONDER TOUW 3:1 R350ST
1035105 1
•
•
•

Rollgliss zonder touw
Lengte touw Rollgliss zelf te kiezen (Art: 1006957)
Met reductie 3:1 = reduceert 3 x het gewicht van persoon alsook
de lengte van het touw

ROLLGLISS TOUW 60M 5:1 R350ST
1035104 1
•

Met reductie 5:1 = reduceert 5 x het gewicht van persoon, 12 m
afdaallengte

ROLLGLISS ZONDER TOUW 5:1 R350ST
1035106 1
•
•
•

KERNMANTELTOUW ROLLGLISS
9MM
1006957 1
•
•

•

•

Kernmanteltouw 9 mm voor
Rollgliss zonder touw
Wordt gemonteerd geleverd indien
besteld in combinatie met Rollgliss
zonder touw 3:1 of 5:1
Lengte van touw wordt door reductie
met zelfde factor gereduceerd als totale
afdaallengte (bv. 60 m wordt 20 m
afdaallengte bij reductie 3:1 en 12 m
bij reductie 5:1)
Beschikbaar in 30, 60, 80, 90, 100, 120,
150 en 200 m

HANDTAKEL ROLLGLISS
1003805 1
•
•
•
•

Te bevestigen op poot Rollgliss driepoot
Enkel in combinatie met reductie min. 3:1
Enkel in combinatie met Jumar (Art: 1003701)
Conform: EN 1496

Rollgliss zonder touw
Lengte touw Rollgliss zelf te kiezen (Art: 1006957)
Met reductie 5:1 = reduceert 5 x het gewicht van persoon alsook
de lengte van het touw

LIJNKLEM MET REM JUMAR ROLLGLISS
1003701 1
•
•
•
•

Om makkelijk Rollgliss te bedienen
Wordt bevestigd op touw Rollgliss
Met rem voor gecontroleerde afdaling
Conform: EN 341

TAS VOOR ROLLGLISS
1003775 1
•
•

Tas om rollgliss en touw op te bergen
Inhoud: 45 l
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REDDING

ROLLGLISS R550
•
•
•

•
•
•

Universeel afdaal- en
reddingsapparaat
Voor zelfredding of
redding collega
Mits reddingsstok
Rollgliss redding vanop
afstand
Ideaal voor kranen en
windmolens
Verschillende
uitvoeringen mogelijk
Conform: EN 341
EN 1496

REDDINGSTOESTEL
R550 20M MET WIEL
1026113002 1
•
•

Met wiel voor uitvoeren van
reddingswerkzaamheden
Bedienbaar met boormachine
om ophalen slachtoffer te
versnellen/vergemakkelijken

REDDINGSTOESTEL
R550 50M MET WIEL
1026113001 1

TOEBEHOREN REDDING
REDDINGSSTOK ROLLGLISS
1032302 1
•
•

Zeer handige uitschuifbare stok van 5m
Om in combinatie met Rollgliss R350 of R550 met wiel en musketon AJ527 (Art: 1032303) slachtoffer
vanop afstand aan te pikken en vervolgens op te halen of te laten zakken m.b.v. R550 met wiel of R350

EVACUATIELUS AG503
1003718 1
•
•
•

Regelbare evacuatielus
Voor slachtoffers zonder harnas
Conform: EN 1498

EVACUATIEGORDEL AG502/1
1003717 1
•

Broekmodel

fall protection based on your experience

SKALT was founded by height
specialists. SKALT believes that
people who work at height bear
a major responsibility. Therefore
SKALT listens carefully to those who
use fall protection equipment and
applies their experience to product
development. SKALT offers products
that combine comfort with sense
and safety with value.
www.skalt.nl
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REDDINGSTOESTEL
R550 20M ZONDER WIEL
1028397 1
REDDINGSTOESTEL
R550 50M ZONDER WIEL
1035108 1
•

Zonder wiel voor zelfredding
Andere lengtes op aanvraag
beschikbaar.

MUSKETONHAKEN

MUSKETON STAAL CERTUS
1
1015133
•
•
•
•
•

Materiaal: staal
Gewicht: 156 gr
Opening: 17 mm
Borging: manueel
Conform: EN 362

MUSKETON STAAL AJ514
1
1003722
•
•
•
•
•

Materiaal: staal
Gewicht: 170 gr
Opening: 18 mm
Borging: automatisch
Conform: EN 362

MUSKETON ALU KL216SS
1035109 1
•
•
•
•
•

Materiaal: aluminium
Gewicht: 220 gr
Opening: 21 mm
Borging: automatisch,
tripple action
Conform: EN 362

MUSKETON STAAL KJ50645
1030636 1
•
•
•
•
•
•

Materiaal: aluminium
Na te monteren op lus van touw
Gewicht: 240 gr
Opening: 60 mm
Borging: automatisch
Conform: EN 362

VALBEVEILIGING

MUSKETON ALU AJ501
1
1033431
•
•
•
•
•

Materiaal: aluminium
Gewicht: 170 gr
Opening: 17 mm
Borging: manueel
Conform: EN 362

MUSKETON ALU KJ5024
1033430 1
•
•
•
•
•

Materiaal: aluminium
Gewicht: 100 gr
Opening: 21 mm
Borging: automatisch
Conform: EN 362

MUSKETON RVS
1
1014810
•
•
•
•
•

Materiaal: RVS
Gewicht: 190 gr
Opening: 17 mm
Borging: manueel
Conform: EN 362

MUSKETON AJ527
1032303 1
•
•
•
•
•

Materiaal: aluminium
Gewicht: 465 gr
Opening: 60 mm
Sluiting: automatisch
Conform: EN 362
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VOOR HARNAS
SPREIDER VOOR RESCUE
HARNAS
1031078 1
•

Spreider te combineren met rescue
harnassen, laat toe persoon recht
naar boven op te hijsen om door
mangat te worden gëevacueerd

VERLENGSTROP 50CM
1003788 1
•
•
•

Te bevestigen aan rugankerpunt
Enkel in combinatie met valblokken
Laat toe zichzelf op de rug aan te
lijnen

VOETLUS HANGTRAUMA
2
1016696
•
•
•
•
•

Aan te brengen op beenbanden van
harnas
Te ontplooien na een val
Slachtoffer kan met voet in lus gaan
staan
Voorkomt dat bloed wordt
afgespannen in benen
Bestaat uit 1 vaste lus

VERLENGSTROP 40CM
1
1034472
•
•
•

Te bevestigen aan rugankerpunt
Enkel in combinatie met valblokken
Laat toe zichzelf op de rug aan te
lijnen

SCHOUDERPADDING HARNAS
1033561 1
•

•

Kan retro-actief worden
aangebracht op schouderbanden
van harnas
Zorgt ervoor dat harnas minder
in de war raakt en beschermt de
schouderbanden

SET 2 VOETLUSSEN
HANGTRAUMA SALA
1025805 1
•
•
•
•
•

•

Aan te brengen op beenbanden van
harnas
Te ontplooien na een val
Slachtoffer kan met voet in lus gaan
staan
Voorkomt dat bloed wordt
afgespannen in benen
Bestaat uit 2 lussen met elkaar te
verbinden en in te stellen op lengte
van persoon
In de vorm van 2 kleine zakjes

VOOR BETREDING

KATROL VOOR DRIEPOOT
1023028 1
•

•
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Katrol om aan oog van driepoot te
monteren om kabel van valblok te
geleiden (indien valblok op poot van
driepoot is gemonteerd)
Inclusief musketon met
automatische borging

TUSSENSTUK ANTI-ROTERING
1033655 1
•
•

Pivoterende haken te plaatsen
tussen harnas en haak van lier
Voorkomt ronddraaien tijdens stijgen
of dalen aan lier

TOEBEHOREN

VALBEVEILIGING

TOEBEHOREN

STIJGKLEM
PROCLIMB
LINKSHANDIG
1003699 1
•
•
•
•

STIJGKLEM
PROCLIMB
RECHTSHANDIG
1003700 1

Om langs touw te stijgen
Voor 8 - 13 mm touw
Te gebruiken in combinatie met voetlus
Conform: EN 567

AFDAALKLEM DOWNSAFE
1003702 1
•
•
•
•

Afdaalklem met paniekfunctie
Bij niet inknijpen of te hard geen afdaling
Voor 11 mm touw
Conform: EN 341

VANGWAGEN BODYCONTROL
1003668 1
•
•
•

Te gebruiken in combinatie met Söll rails
Voor vaste verticale systemen met rail
Conform: EN 353

TOUWLADDER
1003707 1
•
•
•
•
•

Lengte: 6, 8, 10, 15, 20 m
3 sporten van 40 cm breed per meter
16 mm polypropyleen touw
Gebruik steeds valblok of levenslijn met
touwklem als back-up
Conform: EN 699

TAS VOOR TOUW
1023124 1
•
•
•

Zak voor PBM’s of touw
Zeer stevig en waterbestendig
Inhoud 20L

TAS VOOR GEREEDSCHAP
1023126 1
•
•
•

Doorzichtig om makkelijk juiste
gereedschap te nemen
Te bevestigen aan harnas
Inhoud 7,4L

TAS VIERKANT
GEREEDSHAP 9L
1023127 1
TAS VIERKANT
GEREEDSCHAP 17,8L
1023128 1

RUGZAK AK053
1032246 1
•

Rugzak 13 x 30 x 50 CM

TAS PBM’S KLEIN AK066
1032357 1
•

Sporttas 35 x 20 x 20 CM

51

VALBEVEILIGING

TOEBEHOREN

VALBEVEILIGING VOOR GEREEDSCHAP SAMENSTELLEN

1

2

Kies de geschikte bevestiging voor
betreffende gereedschap

Kies geschikte gereedschapslijn

3

Kies geschikte riem of polsband of
tasje met oprolmechanisme

BEVESTIGING VOOR GEREEDSCHAP

D-RINGEN

•
•
•

•

3
10
r t:

12,7 X 57,15 mm

0,9 kg

1032685

10

274 cm geel

1032694

10

25,4 x 88,9 mm

2,3 kg

1032686

10

274 cm blauw

1032693

10

70
48

A

3
10
r t:

26

88

DRAAGVERMOGEN

ARTIKELNUMMER

15,9 kg

1034870

10

15,9 kg

1032688

10

Bij gereedschap zonder een gesloten hendel of gereedschap met trigger moet 1034870
worden gebruikt. Vleugel vast te zetten met quick wrap tape
Bij gereedschap met minimaal 14 cm beschikbare ruimte voor het vastplakken van
stabilisatievleugels moet onderdeel 1032688 worden gebruikt. Deze gereedschapsgreep
is ideaal voor gereedschap met lange, cilindervormige hendels

SNELDRAAIKOPPELINGEN

•
•
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ARTIKELNUMMER

DRAAGVERMOGEN

Plaats eerst de D-ring op het gereedschap en wikkel de tape dan 10 à 12 keer rond de
ring en het gereedschap
Voor gereedschappen tot 2,3 kg of 0,9 kg , afhankelijk van de D-ring
Wanneer bevestiging van snelringen, sneldraaikoppelingen en D-ringkoorden niet werken.

A

•

ARTIKELNUMMER

LENGTE

AFMETING

DIAMETER

DRAAGVERMOGEN

ARTIKELNUMMER

1,5 cm

0,5 kg

1032689

10

2 cm

0,5 kg

1032690

10

2,5 cm

0,5 kg

1032691

10

3 cm

0,5 kg

1032692

10

Bij gereedschap lichter dan 0,5 kg waarbij de sneldraaikoppeling stevig op een hendel past
Breng de sneldraaikoppeling drukkend en draaiend op het gereedschap aan, er is enige
kracht nodig om een nauwsluitende bevestiging te bewerkstelligen

TOEBEHOREN

VALBEVEILIGING

BEVESTIGING VOOR GEREEDSCHAP

D-RING KOORD
DRAAGVERMOGEN

ARTIKELNUMMER

2,3 kg
•
•

1032687

10

Bij gereedschappen met gesloten hendels of
voorgeboorde gaten
Steek het koorduiteinde van het D-ringkoord door de
hendel van het gereedschap, steek dan de ringkant
van het D-ringkoord door de lus van het koord

SNELRINGEN

•

DIAMETER

DRAAGVERMOGEN

ARTIKELNUMMER

2,5 cm

2,5 kg

1034861 (25 stuks)

1

3,8 cm

3,8 kg

1035328 (25 stuks)

1

Als het gereedschap een voorgeboord gat heeft of wanneer er zodanig een snelring
om een gereedschap kan worden aangebracht dat deze er niet vanaf kan glijden

GEREEDSCHAPSLIJN

Art: 1033826

Art: 1032699

Art: 1032698
Art: 1032695

LENGTE

DRAAGVERMOGEN

81 cm

4,5 kg

1032695

78 cm

15,9 kg

1033826

LENGTE

DRAAGVERMOGEN

10

157 cm

2,3 kg

1032698

10

1

70 cm

2,3 kg

1032699

10

ARTIKELNUMMER

ARTIKELNUMMER

Art: 1034860

Art: 1032696

LENGTE

DRAAGVERMOGEN

30,48 cm

4,5 kg

ARTIKELNUMMER
1032697

10

LENGTE

DRAAGVERMOGEN

ARTIKELNUMMER

182 cm

15,9 kg

1034860

1

182 cm

36,3 kg

1032696

1
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RIEMEN VOOR GEREEDSCHAP

POLSBAND
1035420 10
•

Polsband met velcro,
maximaal draagvermogen
2,3 kg

RIEM
1035307
•

1

Om gereedschapkoorden of
tasjes aan te hangen

GEREEDSCHAPSRIEM L/XL
1034863 1
•
•

Om gereedschapkoorden of
tasjes aan te hangen
Omtrek 91,4–111,7 cm

LUS VOOR RIEM
1035421 10
•

Riemlus met musketon om
gereedschapslijnen vast te
maken

TASSEN VOOR GEREEDSCHAP
TAS VOOR ENKEL GEREEDSCHAP
MET OPROLLER
1033220 1

ZAKHOLSTER GEREEDSCHAP
MET OPROLMECHANISME
1035302 1

TAS VOOR DUBBEL GEREEDSCHAP
MET OPROLLER
1032700 1

ETUI VOOR ROLMETER
1034866 1

STEIGERSLEUTELHOLSTER
MET OPROLMECHANISME
1035304 1
HAMER HOLSTER (RIEM)
1034867 1

ACCUHOLSTER / MOF VOOR BOOR
1035306 1
GSM- EN PORTOFOONHOUDER
1034869 1

UTILITY ZAK
1035308 1

GEREEDSCHAPSTAS ZWART
1032701 1
•

GEREEDSCHAPSTAS
1034868 1

VEILIGHEIDSEMMER
1034862 1
•

GEREEDSCHAPSTAS EXTRA DIEP
1034413 1

•
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Gereedschapszakje met d-ring en
oprolmechanisme

Zelfsluitend systeem waardoor het
bijna onmogelijk is dat objecten uit de
gordeltas vallen zodra ze er eenmaal in
zijn gedaan

•
•

Om gereedschap veilig te hijsen
Sluitingssysteem met haak en lus
Max. 113 kg
Andere formaten beschikbaar op
aanvraag

