SAFLOK® förankring med betongkil

Extremt mångsidig
och lättanvänd
förankring för
betongarbeten
Liten och lätt,
Återanvändbar,
Stabil,
Säker.

SAFLOK® förankring med betongkil

• Borra ett 8 cm djupt hål med en slagborr och
20 mm borr.

Smidd o svivlad
kopplingsögla
Stålring för kompatibla
och säkra anslutningar

#

Extremt enkel installation och borttagning
Installationen går lätt och snabbt att utföra med
vanliga standardverktyg för betong.

• Dra upp snabbkopplingen mot spärren, ända upp
tills den är helt indragen.
22 kn fallskyddsklassning
för ultimat säkerhet

• Förankra kilen i hålet så att snabbkopplingen
sitter säkert fast mot betongytan.
• Dra i D-ringen så att kilen placeras korrekt
och anslut det personliga fallskyddssystemet.

Används i vertikala eller
taktillämpningar för
stor mångsidighet

#

Det går lika snabbt att ta bort förankringen.
Tryck bara ned snabbkopplingen, dra den mot spärren
och flytta till nästa position.

Greppvänlig spärr för snabb
och enkel användning

# #

Snabbkoppling för enkel
frikoppling och
borttmontering
ger en större produktivitet
Avskärmade kablar/vajrar inför
monteringsmomentet skyddar
mot slitage och skada

Kil klossar i konformat
Ger överlägset grepp

Saflok® förankringsmodell med
betongkil:
2100100: Saflok® förankring med betongkil

Specifikationer:
Storlek: 19,05 mm • Kapacitet: 22 kN • Klassificering: Fallskydd för en användare upp till 141 kg Vikt: 354g
Kabelmaterialrial: Galvaniserat stål • Material i förankringsklossar och skaft: Rostfritt stål
Material i snabbkopplingsdon: Zinköverdraget stål • Material i spärr: aluminium • Material i D-ring: Smitt stål
Standarder: CE EN795 Klass B.
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Krav för förankring
Betongen måste ha en minsta tryckhållfasthet på
3000 psi (2 685 kPa). Betongens basmaterial måste vara
minst 12,7 cm tjockt och monteringshålets placering med
säkerhet från kanten och det beror på betongens tjocklek
och bredd (se bruksanvisningen för mer information).
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Korrosionsbeständig
konstruktion i rostfritt
stål och aluminium

Ref. A01SAFLOKTDSW Ind.0

