Valstopbalk ISO container
Ref: 8563161

De unieke CE-gecertificeerde valstopoplossing:
-	Compatibel met alle ISO-gecertificeerde
containers
-	Biedt een verhoogd verankeringspunt waardoor
vrij val-vereisten verminderd kunnen worden
-	Zorgt voor een totale valbeveiligingsoplossing,
zelfs voor een enkele container
-	Geen gereedschap of aanpassingen aan
container nodig
www.capitalsafety.com

Valstopbalk ISO container
Ref: 8563161

De 1,25 m lange valstopbalk voor de
ISO container heeft een verhoogd
verankeringspunt. Wanneer deze wordt
gebruikt samen met een Nano-Lok™
valstopapparaat wordt, in het geval van een
val, de vrij val enorm verminderd en de vereiste
speling zal miniem zijn met 1,8 m.

Het valstopapparaat wordt verbonden
aan de balk door middel van een grote
D-ring, die ervoor zorgt dat de haak van het
valstopapparaat niet wordt overladen in het
geval van een val.

Zelfs wanneer er wordt gewerkt vanaf de
hoogte van een enkele container, zorgt de
combinatie van ISO balk en Nano-Lok™ voor
een veilige werkomgeving. Dit is niet het geval
bij de traditionele methoden met bevestiging
aan het oppervlakteniveau van de container.

Door de draaghendel is de balk gemakkelijk te
vervoeren en te installeren.

De installatie van de balk is zeer eenvoudig:
■■ Open de klemarmen van de balk
■■ Steek de balk in hoekgietstuk
van ISO container
■■ Sluit klemarmen
■■ Na installatie is de balk een volledig
CE-gecertificeerd, volgens EN 795
klasse B, verankeringspunt

De ISO containerbalk is gecertificeerd voor
de laatste update van de EN 795 norm:
versie 2012.

Certificering: CE EN 795 cl B: 2012
Gewicht: 12 kg, Hoogte: 1,25 m
Compatibel met alle ISO-gecertificeerde
containers
Materiaal: Aluminium en warmgewalst
ongelegeerd staal, met epoxyverf gemoffeld,
in felgroene kleur
Capaciteit: 1 gebruiker, maximaal 141 kg

Toepassingen: Elke toepassing waarbij arbeiders zich bovenop een ISO Container moeten bevinden: inspectie, reparatie,
onderhoud, apparatuurbevestiging (koeling):
■■ Havens

■■ Zeevrachtbedrijven

■■ Constructie

■■ Containerverhuurbedrijven

■■ Offshore-platform

■■ Inspectie/ onderhoudsbedrijven
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