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Słupek asekuracyjny TRAX PW przeznaczony
jest do stosowania jako punkt kotwiczący
zabezpieczający
przed
upadkiem
z wysokości
dla
Słupek asekuracyjny
AXIS
D przeznaczony
jest
trzech
osób równocześnie.
do stosowania
jako punkt kotwiczący zabezpieczający
przed upadkiem z wysokości dla trzech
osób równocześnie.
Został opracowany na potrzeby zabezpieczania osób pracujących na
Słupek asekuracyjny AXIS D
dachach płaskich. Mocowany jest bezpośrednio do blachy trapezowej,
płyty warstwowej. Maksymalna przyłożona siła może wynosić 12 kN.
Został opracowany na potrzeby zabezpieczania osób pracujących
na wysokości.
Zasadniczo
wykorzystywany
jest
jako podpory
TRAX
PW wykonany
jest ze
stali nierdzewnej
(materiał
1.4301). Montaż
końcowe/narożne
w
poziomych
systemach
linowych
za pomocą 3 x 2 rzędy otworów po 8 nawierceń doACCENLINE
16 szt. mocowań
zgodnie z normą EN
795 C, ale z powodzeniem stosowany jest jako
„SL2-S16-6,3x28“
z uszczelnieniem.
punkt kotwiczący np. w dostępie linowym. Słupek asekuracyjny AXIS D
Na
słupku zamontowany
jest
punkt
wpięcia z(materiał
krętlikiem
pozwalającym
wykonany
jest w całości ze
stali
nierdzewnej
1.4301).
Łączna
na
obracanie się
we wszystkich
360°.mm.
Dzięki
temu zapobiega
maksymalna
wysokość
słupkakierunkach
wynosi do 1000
Standardowe
tworzeniu
się pętli wsłupka:
przypadku
linki
bezpieczeństwa.
wymiary podstawy
220 xwpięcia
220 mm,
średnica
wynosi 50 mm.
Słupki TRAX PW mogą być wykorzystywane jako punkty mocujące
Na słupku może być zamontowany punkt wpięcia z krętlikiem
linowe systemy asekuracyjne. TRAX PW spełnia wymagania normy
pozwalającym
na obracanie
się we EN795,
wszystkich
kierunkach
360°.
dotyczącej
urządzeń
kotwiczących
klasa
A i C.
Dzięki temu zapobiega tworzeniu się pętli w przypadku wpięcia linki
bezpieczeństwa. Słupek przykręcimy śrubami o śr.12x120 mm do
drewnianych elementów konstrukcyjnych. Słupek AXIS D spełnia
wymagania normy dotyczącej urządzeń kotwiczących EN795,
klasa A,C oraz CEN/TS 16415

Specyﬁkacja
Materiał

INOX

Waga

4 kg
300 - 1000 mm

Wymiary

3
INOX

Użytkownicy
Materiał
Norma
Waga

EN 795 A, CEN/TS 16415
2 kg

Gwarancja
Rozmiar

Użytkownicy

Podłoża montażowe

12 miesięcy
372 x 242 mm

3

Norma
EN 795 A/C, CEN/TS 16415
Drewniane elementy
konstrukcyjne
Gwarancja
12 miesięcy

Podłoża montażowe
Płyta warstwowa

Systemyzabezpieczające
zabezpieczające
Systemy
przedupadkiem
upadkiemzzwysokości
wysokości
przed
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