9. Werken op het dak
Regels bij valbeveiliging

1. W
	 erkplek moet indien mogelijk worden voorzien
van vaste leuningen
2. 	Als dat niet kan, mag worden gewerkt met bv rolsteigers of verplaatsbare dakrandbeveiliging
3. 	Als dat niet haalbaar is komt persoonlijke
valbeveiliging aan de orde

Ladder-borgingspunt

Laddermat

1299065900

Om veilig een dak te betreden. Aluminium
beugel om te voorkomen dat uw ladder
omwaait of zijdelings wegglijdt.

Incl. sjorband

Harnas HT56 X-Pad

De harnassen moeten comfortabel zitten en zeker niet irriteren. Om dit te bereieken is een
nieuw lichtgewicht model harnas ontwikkeld met beter draagcomfort en grotere bewe
gingsvrijheid: veilig, comfortabele zit en ergonomisch.
De ademende X-pad rugsteun reduceert de druk van de banden op de schouders en zorgen
icm met snelsluitingen dat harnas snel aan te trekken is.
•	De Elastrac box creëert 4 cm extra ruimte in de rugband, hierdoor wordt een optimale
pasvorm gegarandeerd.
•	Het harnas heeft 5 koppelingspunten, waaronder het unieke buik verankeringspunt.
•	Het bewegingspunt op de rug is voorzien van een grote D ring welke het openen van een
haak voorkomt indien deze niet correct is aangesloten.
•	LET OP: Het harnas is voorzien van valverklikkers die aangeven of het harnas al eerder een
val heeft gestopt.

7260065312
7260065342
7260065692

Harnas HT56 X-Pad
Harnas HT56A X-Pad met snelsluitingen
Harnas HT56AE X-Pad met snelsluitingen en ELASTRAC

Voorkomt wegglijden, wegzakken en
beschadigen van de ondergrond.
Ideaal voor op gladde vloeren, in tuinen
of op platte daken.

NIEUW

100 cm breed

1299070004
130 cm breed

1299070005

9. Valbeveiliging
De 4 stappen
(Mobiel) Ankerpunt
VLAK DAK MOBIFOR

1

GRIPTANG

DAKANKER

ANKERSTROP

H BALK
ANKER
ROLLBEAM

DEURTRAVERSE

Haken

2

HAAK
RK53

HAAK
RK2

Systeem
POY VALLIJN
LIJNKLEM

3

KERNMANTELLIJN
VALBLOK
1,8 M

VALBLOK
2M

VALBLOK
10 M

VALBLOK
6M

DUBBELE VALLIJN

POSITIONERINGSLIJN

Harnas
OPBERGKOFFER

4
Artikelnummer
7260030245
7260030260
7260162217
7260060080
7260199719
7260154369
7260060010
7260017992
7260030110
7260020030
7260050060
7260051932
7260020031
7260010813

HARNAS
HT10

HARNAS
HT43

Artikel
Ankerstrop 100 cm, polyester band
Dakanker met schroeven
Deurtraverse
Griptang 140 mm - M33
Mobifor ankerpunt voor platte daken
Rollbeam H-balk ankerpunt
Haak RK2 10 mm met vergrendeling
Haak RK53 steigerpijp 53 mm met vergrendeling
Ankerlijn kernmantellijn 10 m
Lijnklem tbv kernmantellijn met RK2
Positioneringslijn 2 m instelbaar
POY vallijn 1,5 m incl. POY valdemper en 2 x RK2
Vallijn kernmantel 1,5 m met valdemper en 2 x RK2
Vallijn DUBBEL kernm. + valdemper, 2 x RK53 en 1x RK2

HARNAS
X-PAD

HARNAS
HT46

EASY
JACKET

Artikelnummer Artikel
7260102789 Valblok blocfor band 1.8 m met haken
7260020040 Valblok blocfor band 2 m met haken
7260020045 Valblok blocfor band ESD 6 m met haken
7260040010 Valblok blocfor staalkabel AES 10 m met haken
7260040050 Bandlus tbv horizontaal gebruik Blocfor
7260010006 Harnas basis HT10 met rugaansluiting
7260010030 Harnas HT43 instelbaar het rug- en borstaansluiting
7260065312 Harnas HT56 X-Pad
7260065342 Harnas HT56A X-Pad met snelsluitingen
7260065692 Harnas HT56AE X-Pad met snelsluitingen en ELASTRAC
7260054962 Harnas HT46; rug/borstaansluiting, beenbanden en ELASTRAC
7260038522 Easy Jacket - makkelijk aantrekken en comfortabele zit
2417037
Opbergkoffer valbeveiliging
Lijnen, valbloks etc. ook in andere lengtes en samenstellingen leverbaar

9. Valbeveiliging
Set EK 1
7260070022

Werkplekbegrenzingsset:
• harnas HT10 volgens EN 361
• positioneringslijn instelbaar 2m met oog
• 2 musketonhaken vlgs. EN 362
• opbergkoffer

Set EK 3
7260070026

• harnas HT10 volgens EN 361
•	vallijn POY 1,5 m vlgs. EN 355
•	2 musketonhaken vlgs. EN 362
• opbergkoffer

Set EK 6
7260070028

Met automatisch oprollende band (werkt net als een autogordel):
•	valstopautomaat met 6 m band en wartelhaak
• i	nstelbaar harnas HT43 vlgs. EN 361 met bevestigingspunt op borst
en rug
• ankerstrop 1 m
• 1 musketonhaak vlgs. EN 362
• opbergkoffer

Set EK 8
7260070040

Voor valbeveiliging langs een verticale
ankerlijn. Het valstopapparaat slaat bij een val direct vast op de a nkerlijn.
•	instelbaar harnas HT43 vlgs. EN 361 met b evestigingspunt op borst en rug
•	valstopapparaat
• 10 m universele kernmantellijn DS10
• 2 musketonhaken vlgs. EN 361
• opbergkoffer

Set EK 45
7260070045

Universele set voor verticaal en horizontaal gebruik
•	Instelbaar Harnas HT43 vlgs. EN 361 met bevestigingspunten op borst en rug
•	Nu met gratis harnasvest voor meer comfort en makkelijke “instap”
• Ankerstrop 100 cm
•	Valstopapparaat PK10 Blocfor met AES met 10 m staalkabel met a utomatisch
oprolsysteem. Met optionele bandlus ook geschikt voor horizontaal gebruik.
• 1 musketonhaak vlgs. EN 361
• opbergkoffer

Set EK 50
7260070050

Tijdelijke compacte leeflijn geschikt voor maximaal 3 personen vlgs. EN 795 B.
Snel, veilig en eenvoudig in gebruik te nemen tussen 2 ankerpunten met
voldoende weerstand.
• Ankerlijn met speciale lijnklem tbv opspannen en instelling tot 18m
• 2 ankerstroppen vlgs. EN 795 B
• 2 musketonhaken vlgs. EN 361
• opbergkoffer

