ROLLGLISS BÄRGNINGSSATS: AG625010XX

ROLLGLISS
FJÄRRBÄRGNINGSSATS: SMIDIG, SNABB,
PRAKTISK
Fallskydd vid höjdjobb är bra,
men en bärgningsmetod som
är smidig, snabb och praktisk
är ännu bättre!
• Universallösning för
bärgning av arbetare som är
hängande efter fall.
• Smidig: du behöver inte vara
specialist för att klara av den.
• Snabb: en bärgning tar i
snitt 6 minuter.
• Praktisk: all är packat i en
ryggsäck som väger 8 kg.
• Flexibel:
Satsen finns i olika versioner
med replängder om 10, 20 och
30 m

ROLLGLISS BÄRGNINGSSATS AG625010X

Direkt arbetarassistans Blir man hängande efter ett fall finns risk
för allvarliga skador på grund av det utsatta läget, skador som kan
vara livshotande inom ett par timmar. Den portabla Rollglissbärgninssatsen är en universallösning perfekt för underhållsarbeten,
användning på byggplatser och av arbetsgrupper som jobbar på
hög höjd.
Lättanvänd Vem som helst som jobbar på hög höjd kan använda
Rollgliss-bärgningssatsen utan ha några särskilda bärgningskunskaper.
Hitta bara en förankring i konstruktionen som är max. 4,5 m från
personen som ska bärgas. Satsen innhåller ett mindre antal
förmonterade delar och bärgningen sker med några enkla moment:
		
		

-

		

Installera systemet
Koppla arbetaren med teleskopstaven
Försiktigt lyfta arbetaren med riggsystemet
Koppla loss arbetaren och kontrollerad nedfirning.

Huvudkomponenter

Komponenter i Rollgliss-bärgningssatsen
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1: Huvudrep: av 11 mm-nylon.
2: Fångkarbin: aluminium, 60 mm-grind.
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3: R250 nedfirningsdel: med panikgrepp som låser vid fullt
grepputslag åt båda håll.
4: Telesskopstång: 5 m.
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5: Förankringsrigg med skyddssystem.
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6: Riggsystem: gör att du kan lyfta arbetaren och ta av
fallskyddsutrustningen

Tekniska data:
• Användningsbegränsning: - Evakuering och
bärgning av arbetare, max. 150 kg
• Totalvikt - 8 kg
• Tråd - extrastark, 100% polyester
• Rep - 11 mm-nylon, brottstyrka > 2200 daN

• Finns i tre olika replängder
10 meter - AG62501010
20 meter - AG62501020
30 meter - AG62501030
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