
En portabel, mångsidig 
och snabbinstallerad 
horisontell livlina

PRO-Line™ temporär horisontell livlina

•  Snabb instal lat ion,  ingen
   anslutningmonter ing e l ler       
   insättninginstal lat ion av komponenter ,      
   ett  enkelt  inbyggt  handtag spänner    
   l iv l inan.

•  Inga separata komponenter ,  bara att    
   ansluta t i l l  lämpl ig  förankr ingspunkt .

• Finns i  längderna 10 m och 20 m.

•  Låg v ikt  och enkel  att  hantera,  inbyggd  
   bärväska.

•  Godkänd som fa l lskydd för  två användare.

•  Inbyggd stötdämpare minskar   
   ändbelastningenbelastningen på    
   endbesslagen och skyddar  den bärande  
   konstrukt ionen.

•  Uppfyl ler  standarderna i  CE EN795 
   k lass  C.
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Enkel och snabb installation
I många situationer är en horisontell livlina det mest 
praktiska alternativet för att skydda en användares 
säkerhet, men den tid som krävs för att sätta ihop och 
installera systemet kan medföra att detta istället blir 
opraktiskt. Vad som behövs är ett sätt att snabbt installera 
systemet så att arbetet inte påverkas. Med nya Pro-Line™ 
blir detta möjligt. Anslut karbinkrokarna till lämpliga 
förankringspunkter (22 kN) och spänn linan via dent 
inbyggda bromsensträckhandtaget så är systemet redo 
att användas. Linan kan användas med längder på 
maximalt antingen 10 m eller 20 m, beroende på vilken 
version som harköpts och  köptspassar.

Säkerhet
Vävband som inte används kan förvaras i den 
inbyggda väskan. Detta kan hjälpa till att förhindra 
att livlinan skadas av att man trampar på den, eller 
av smuts och slitage, och på så sätt förlängs linans 
hållbarhetstidlivslängd. Den inbyggda stötdämparen 
fungerar även som fallindikator; om linan har utsatts för 
ett fall syns detta och linan kan avyttras så att den inte 
utgör en säkerhetsrisk för andra. Anslutning till linan 
görs genom att karbinkroken på en stötdämpande eller 
fallskyddande kopplingslina fästs direkt vid linan, vilket 
minskar risken för förlorade eller skadade komponenter.

Ett stort antal tillämpningar
Pro-Line™ passar för många tillämpningar, främst sådana 
där arbete ska utföras endast vid entt punkttillfälle och 
under en begränsad tid. 
Den snabba och enkla uppmonteringenhopsättningen och 
isärtagningennedmonteringen gör linan mycket lämplig 
för dessa typer av tillämpningar. Byggnadsarbete splatser 
är ett stortomfattande och stort område där fördelarna 
med Pro-Line kan utnyttjas. När arbetet på etten 
områdearbetsplats är klart tas linan snabbt ned för att 
istället sättas upp på nästa temporära arbetsplats.

PRO-Line™-Modeller :
1200106 - 10m PRO-Line™ horisontell livlina
1200107 - 20m PRO-Line™ horisontell livlina

Specifikationer :

PPE Kroppsvävda band: Styrka: 50kN - Material: 50 mm polyamidväv - Remvävband Monteringsband: 
Styrka : 44kN - Material: 50 mm polyamidväv - Bromslåshandtag : Styrka : 22kN - Material : Stål
Standard : uppfyller kraven i enligt CE EN795 klass C.

   Ref. A01PROLINETDSW Ind.0

Steg 1 

Ta fram vävbandet ur väskan och 
fäst den ena änden med karbinkrok 
vid en lämplig förankringspunkt.

Öppna bromsenspänn och längjustering-
shandtaget justera fram rätt längd och 
fäst den andra karbinkroken den vid 
motsatt förankringspunkt.

Stäng och spänn bandet med 
bromsenhandtaget och spänn linan.
Lägg överflödigt vävband i väskan.

Snabb och enkel att installera :

Steg 2 

Steg 3 

Steg 4 

Öppna bromsenhandtaget för att 
lossa livlinan och ta bort den från 
förankringspunkten. Lägg tillbaka 
den i väskan.
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