Safety

En sikker arbejdsplads!

HAKI Safety forhindrer ulykker på f.eks. boligblokke og industribyggerier.

Nye anvendelsesmuligheder
for vore grundkomponenter
Nu kan du helt enkelt montere en midlert idig faldsikring på betondæk og
balkoner. Alt hvad du behøver er fire nye
komponenter - resten har du allerede!
HAKI Safety er en smart faldsikring for dig som allerede har vort st illads på din arbejdsplads. Med nogle
enkle komponenter får du en komplet beskyttelse på
tag, betondæk, balkoner og elementvægge.

Beskyttelse mod faldulykker i byggeperioden.

Det eneste du behøver ekstra t il dine grundkomponenter er: Universaltvinge, Skruebeslag,
Netskærmsholder og Rækværksholder. Søjler
FSSH 1000 bruges som Rækværksstolper.
Som rækværk bruger du netskærm SGF eller
moment hegn GFL kombineret med kant bræt. Så
er det klart! Arbejdspladsen er beskyttet mod
faldulykker.
Du har kun brug for én leverandør - HAKI.

Disse grundkomponenter har du allerede

Momenthegn
Med fjederlås

Netskærm

Trinløs justerbar i højden

Kantbræt

Søjle

Rørdiameter 48 mm. Bøjler på
samme niveau. Søjletop med tapper.

Fire komponenter at supplere med

Universaltvinge

Skruebeslag

7155141 (8,1 kg)

7155140 (1,6 kg)

Netskærmsholder
SGF

Rækværksholder GFL
7053109 (1,8 kg)

7053108 (4,3 kg)
Universaltvingen kan bruges på vindueskanter, øverst på vægge eller lignende.
Den kan monteres horisontalt eller
vertikalt som fastgørelse for søjlen. Den
har et kraftigt selvrensende gevind, og
er beregnet til materialer fra 70-370 mm
tykkelse.

Skruebeslaget fastgør du helt enkelt
på vindueskant eller andre horisontale
betonoverflader. Beslagets M-16 skrue
monteres i enindstøbt eller formonteret
ekspansionsbolt.

Hvis afstanden eller vinklen mellem et par søjler
ikke passer med modulmålene på rækværket,
bruger du en netskærmsholder SGF eller en
rækværksholder GFL. Hullerne gør det muligt
trinløst at placere næste søjle på hvilken som
helst afstand, og, sammen med kombinationsbeslaget (se billedet herunder) i hvilken som
helst retning.

Her bruger du HAKI Safety
HAKI Safety er en kraft ig faldsikring som opfylder kravene ifølge EN 13374 Klasse A.
Beskyttelsen t ilpasses helt enkelt efter forskellige behov.

Netskærmsholder SGF bruges til valgfri placering af rækværksstolper når du har
netskærm. Kombinationsbeslaget muliggør montering i forskellige vinkler.

Balkonåbning med skruebeslag, søjle, momenthegn og kantbræt.

Vinduesåbning med universaltvinge, søjle og momenthegn.

Skruebeslag med søjle, momenthegn og kantbræt.
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HAKI Safety er et
perfekt supplement til
HAKI Universal. Alt hvad du
behøver er fire nye komponenter
- så har du en sikker arbejdsplads
på tag, betondæk og
balkoner.

