
ZELFOPROLLENDE VALLIJN

NANO-LOK™

ENKELE OF DUBBELE 
KOPPELINGEN

ZODAt EEN APARt BLOK EN EEN APARtE VALLIJN NIEt mEER NODIG ZIJN.
COmPAtIBEL mEt EEN sChOUDER- EN VOEtNIVEAUVERBINDING.

EEN VOLLEDIGE 
VEILIGhEIDsOPLOssING
IN UW hANDPALm



WAAROm EEN NANO-LOK™?

VERBEtERDE VEILIGhEID DOOR 
hEt BEhOUD VAN VEILIGE 
VALAFstANDEN 

COmPACt
De Nano-Lok™ is ergonomisch en 
gebruiksvriendelijk ontworpen en is 
ideaal om een directe verbinding met 
de meeste harnassen te maken. Met 
slechts 725 gram op uw rug merkt u 
vrijwel niets, hij zit niet in de weg en 
kan gemakkelijk worden gebruikt als 
een vervanging voor een vallijn. 

VEELZIJDIG
Of u nu een enkele of een dubbele 
koppeling nodig hebt, gemonteerd 
aan een hoger gelegen anker of voor 
de directe koppeling aan een harnas, 
u kunt uit meer dan 10 modellen 
kiezen voor het gebruik dat van 
toepassing is.

VEILIG
De Nano-Lok™ borgt snel -een val 
stopt binnen enkele centimeters- en 
levert meer bescherming op lage 
hoogtes. Bovendien blijft de vallijn 
gespannen en vermindert daardoor 
de kans op meeslepen, haken en 
struikelen. Beide kenmerken zijn 
belangrijke veiligheidsverbeteringen.



Schuif koppeling 
door de losse 
weblussen onder 
de D-ring op de rug 
en trek de lussen 
strak. 

Schuif het 
neuseinde van de 
karabijnhaak achter 
de losse weblussen 
onder de D-ring 
op de rugzijde en 
plaats de tweede 
vallijn.

 ■ OPMERKING: zIE dE GEbRuIKERshaNdlEIdING vOOR dE vOllEdIGE GEGEvENs

Schuif het 
draaibare 
ophangoog van 
de zelfoprollende 
vallijn over de 
verbindingspin en 
druk in totdat hij 
vastzit.

Sluit de 
karabijnhaak en 
draai het plastic 
inlegstuk naar 
beneden om vast 
te zetten waarbij 
u oplet dat de 
weblussen door 
de gleuf van het 
inlegstuk glijden.

Open koppeling 
door de twee 
sluitknoppen in te 
drukken en de pin 
eruit te schuiven.

Open de koppeling 
door het plastic 
inlegstuk omhoog 
en de karabijnpoort 
in te duwen. Plaats 
de neus van de 
karabijnhaak door 
het draaibare 
ophangoog van de 
zelfoprollende vallijn 
en draai naar de 
andere kant.

ENKELE KOPPELING DUBBELE KOPPELING

ENKELE OF DUBBELE KOPPELINGEN



DRAAIBAAR 
VERANKERINGsOOG
stopt het torderen van de vallijn 
voor een soepelere werkuitvoering

ImPACtBEstENDIGE 
BEhUIZING
Krachtig behuizing zorgt voor 
maximale duurzaamheid

ENKELE ANKERKOPPELING
 ■ direct aan de rugzijde van de 

meeste harnassen vast te maken, 
geen aparte karabijnhaak nodig

 ■ aan het web vast te maken zodat 
de d-ring op de rugzijde gebruikt 
kan worden voor ander materiaal 
of redding

 ■ het ontwerp zorgt voor een goed 
passende fit op de rug en stopt 
vervelend klapperen

OPROLLENDE VALLIJN
levert zonder restricties continue 
valbescherming. de vallijn blijft uit de 
weg van de werker zodat de kans op 
een val door meeslepen, haken en 
struikelen vermindert

BELAstINGINDICAtOR
de ingebouwde schokdemper laat 
een visuele indicatie van de val zien.

VOLDOEt OF 
OVERtREFt ALLE 
INDUstRIENORmEN
EN360 : 2002

141KG GEWIChtsCAPACItEIt
hogere capaciteit voor de gebruiker en 
gereedschappen

1630 KG POORt
vermindert de kans op toevallige 
ontkoppeling (roll-out) voor extra 
veiligheid.

COmPAtIBEL mEt 
EEN sChOUDER- OF 
VOEtVERBINDING
verbeterde veiligheid: schouder- en 
voetniveauverbinding mogelijk voor 
een capaciteit van 141 kg.

EXtREEm COmPACt EN 
LIChtGEWICht
deze zelfoprollende vallijn is met 
zijn 725 gram de lichtste, meest 
compacte unit op de markt en in zijn 
klasse: 15% lichter en 30% kleiner

GROtE COmBINAtIEVARIëtEIt 
LEVERt VOLLEDIGE WERKPLEK
levert volledige veelzijdigheid en 
flexibiliteit op de werkplek

AUtOmAtIsChE sNELLE - 
VALstOPACtIVAtIE

 ■ stopt de vallende werker binnen 
centimeters, vermindert de 
valafstand en valstopkrachten tot 
6 kN of minder

 ■ vervangt de vallijn en verbetert 
veiligheid

 ■ Geavanceerde webbing (dikte1,5 
mm, breedte 20 mm)

helpt materiaal te vinden en 
veiligheidinspectieprogramma’s te beheren.

UNIEKE KENmERKEN



DUBBELE 
ANKERKOPPELING

 ■ Twee zelfoprollende vallijnen 
direct aan de rugzijde van de 
meeste harnassen vast te maken

 ■ aan het web vast te maken zodat 
de d-ring op de rugzijde gebruikt 
kan worden voor ander materiaal 
of redding

 ■ het ontwerp zorgt voor een 
goede passende fit op de rug en 
stopt vervelend klapperen

 ■ verwisselbare zelfoprollende 
vallijnen zorgen voor 
extra veelzijdigheid en 
vervangmogelijkheden

100% VERZEKERDE 
BEVEstIGING

 ■ levert continue 
valbescherming en extra

 ■ Mobiliteit wanneer u van de 
ene naar de ander locatie 
gaat

 ■ vervangt de dubbele vallijn 
en verbetert de veiligheid

 ■ OPMERKING: beschikbaar is een optionele dubbele gefixeerde 
ankerkoppeling voor Exofit™ en andere harnassen met vaste d-ring

DUBBELE KOPPELING



NANO-LOK™ PRODUCtOVERZICht

NANO-LOK™ VALLIJN hAAKOPtEs

B  ALUmINIUm 
stEIGERhAAK 
(57 mm POORt)

aluminium steigerhaak 
(57 mm poort)

A  stANDAARD 
stALEN 
mUsKEtONhAAK 

19 mm poortopening 
– 1633 kg (16 kN) 
breuklast.

D  ALUmINIUm 
KARABIJNhAAK 
(VAst OOGE)

19 mm poortopening 
- 1633 kg (16kN) 
breuklast.

C  hEAVy DUty 
ALUmINIUm 
stEIGERhAAK 

57mm poortopening 
- 1633 kg (16kN) 
breuklast.

Onderdeel-
nummer 3101266 3101263 3101208 3101264 3101265 3101270 3101298 3101261 3101207 3101262 3101260 3101296

Gewicht (kg)
2.83 
(1.28)

2.77 
(1.26)

2.61 
(1.18)

1.92 
(0.87)

2.50 
(1.14)

2.58 
(2.53)

5.26 
(2.39)

3.04 
(1.38)

2.82 
(1.30)

2.19 
(0.99)

2.50 
(1.14)

5.58 
(2.53)
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F 1 1 1 1

G 1 1

H 1

I 1

J 1 1 1

C 1
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A 1 1

B 1 2 1

C 1 2 1 2

D 1 1 1



J  ALUmINIUm 
KARABIJNhAAK 

19 mm poortopening 
- 1633 kg (16kN) 
breuklast.

Productcode: 
2000025

ELKE NANO-LOK™ hEEFt EEN INGEBOUWDE ANKERLUs Om EEN 
hIERONDERstAAND VERANKERINGsmIDDEL AAN VAst tE mAKEN,  
OF U GEBRUIKt UW EIGEN KARABIJNhAAK.

F  ENKELE 
KOPPELING*

drievoudige actie 
open/dicht, zink 
geplateerd staal.

Productcode: 
3100088

uitsluitend met Nano-lok™ te gebruiken

G  DUBBELE 
KOPPELING*

zelfborgende sluiting, 
19 mm opening. 

Productcode: 
3100087

h  DUBBELE 
KOPPELING - 
GEFIXEERD* 

drievoudige sluitpoort 
19 mm opening, vereist 
voor ExoFit™ en 
andere harnassen met 
gefixeerde d-ring.

Productcode: 
3100107

I  sAFLOK™ 
stALEN 
KARABIJNhAAK

17,4 mm poortopening 
- 1633 kg (16 kN) 
breuklast.

Productcode: 
2000112

C  hEAVy DUty 
ALUmINIUm 
stEIGERhAAK 

57 mm poortopening 
- 1633 kg (16 kN) 
breuklast

NANO-LOK™ 
ANKEROPtIEs



www.capitalsafety.eu

dbI-sala staat voor excelleren en innoveren met een groot 
assortiment aan valbeschermingsoplossingen, ontworpen om u 
veilig, efficiënt en comfortabel op hoogte te laten werken.

hEt ULtIEmE IN VALBEsChERmING VOOR ELKE 
WERKOmGEVING.

dIsTRIbuTEuR

hEt ULtIEmE IN 
VALBEsChERmING

WERELDWIJDE LOCAtIEs
VERENIGD 
KONINKRIJK 
5a Merse Road 
North Moons Moat 
Redditch, 
Worcestershire 
b98 9hl 
vERENIGd 
KONINKRIJK

t: +44 (0) 1527 548 000 
f: +44 (0) 1527 591 000

EUROPA, MIDDEN-
OOSTEN & AFRIKA 
le broc Center 
z.I. 1re avenue – bP15 
06511 Carros le broc 
Cedex 
FRaNCE

t: +33 (0)4 97 10 00 10 
f: +33 (0)4 93 08 79 70

VS 
3833 sala Way 
Red Wing 
MN 55066 
vs

Telefoonnummer: 
800 328 6146 
t: +1 (651) 388 8282 
f: +1 (651) 388 5065

CANADA 
260 Export boulevard 
Mississauga 
Ontario l5s 1Y9 
CaNada 

Telefoonnummer:  
800 387 7484 
t: +1 (905) 795 9333 
f: 888 387 7484

AZIË 
No 6 Tuas avenue 18 
638892  
sINGaPORE

t: +(65) 65587758 
f: +(65) 65587058 

AUSTRALIA & NEW 
ZEALAND 
95 derby street  
silverwater      
NsW  2128      
ausTRalIa

Telefoonnummer 
1800 245 002 (aus) 
Telefoonnummer 
0800 212 505 (Nz) 
t: +61 2 8753 7600 
f: +61 2 8753 7603 


