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VALBEVEILIGING

VALBEVEILIGING

Werken op hoogte of in de diepte brengt specifieke voorzorgsmaatregelen met zich mee. In eerste instantie dient naar deugdelijke 
collectieve voorzieningen te worden gekeken. Als dit niet mogelijk is, komen persoonsgebonden valbeveiligingsmiddelen aan bod.

Naargelang de werksituatie, de aard van de werkzaamheden en het valrisico zal een systeemkeuze moeten gemaakt worden.

TYPES VALBEVEILIGING

•	ANKERPUNTEN: 
Ankerpunten ter bevestiging van een valbeveiligingssysteem kunnen worden gevormd door: 
 • bestaande vaste constructies van voldoende sterkte  
 • specifiek geïnstalleerde vaste ankers, ogen, rail- of staalkabelsystemen 
 •  gecertificeerde verplaatsbare of afneembare middelen als lussen, ogen, klemmen, bandsystemen, waterzakken, 

doodgewicht ankers, driepoten e.d.  

•	VANGLIJNEN (VEILIGHEIDSLIJNEN): 
De belangrijkste functie van de verbinding tussen ankerpunt en harnas is een mogelijke val op te vangen en zodanig af te 
remmen dat de krachten die vrijkomen op het lichaam kleiner zijn dan 6kN. Deze lijnen zijn herkenbaar door de aanwezig-
heid van een, al dan niet geïntegreerde, demper (zichtbaar als verdikking op de lijn).

•	VALBLOKKEN (VALSTOPAPPARATEN): 
De belangrijkste functie van de verbinding tussen ankerpunt en harnas is een mogelijke val op te vangen en zodanig af 
te remmen dat de krachten die vrijkomen op het lichaam kleiner zijn dan 6kN. Deze systemen zijn te vergelijken met de 
werking van een autogordel, ze rollen zich automatisch terug op en stoppen de val na een korte remweg.

•	HARNASSEN: 
Enkel harnasgordels met schouder- en beenbanden zijn geschikt voor valopvang. Een lenden- of heupgordel mag nooit in 
een valbeveiligingssystemen worden toegepast! 

•	POSITIONERING:  
Een positioneringssysteem kan bestaan uit een positioneringsgordel of harnas met geïntegreerde positioneringsgordel in 
combinatie met een vaste of in lengte instelbare positioneringslijn. Positioneringssystemen zijn niet geschikt als valopvang. 
Ze zijn uitsluitend bestemd om in combinatie met een valbeveiligingssysteem stabiel en handenvrij te kunnen werken t.o.v. 
een paal of mast of om als gebiedsbegrenzing te dienen met als doel vallen te voorkomen.

•	LIJNEN MET LIJNKLEMMEN:  
Dit zijn lijnen voorzien van een meelopende klem. Wanneer zich een val voordoet, blokkeert deze lijnklem na een bepaalde 
remweg. Deze worden toegepast als beveiliging van de klimweg.

•	BETREDING EN REDDING:  
Alles wat u nodig hebt om silo’s, besloten ruimten, riolen, industriële installaties en andere risicovolle ruimten te betreden 
vindt u onder deze rubriek. Uzelf of een 2de persoon kunnen redden na een val of een calamiteit maakt een cruciaal deel 
uit van een volledig valbeveiligingssysteem.

•	MUSKETONS:  
Verbindingsmiddelen zijn beschikbaar in verschillende grondstoffen, met verschillende sluitingen en verschillende openingen. 

•	TOEBEHOREN:  
Toebehoren voor valbeveiliging zoals opbergmodaliteiten, verlengstroppen, losse dempers, vangnetten en zaken als touw-
ladders en bootsmansstoeltjes kunt u onder deze rubriek terugvinden.
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NORMERING & WETGEVING

•	Vanaf 2 m (België) of vanaf 2,5 m (Nederland) moet men maatregelen nemen tegen een valrisico (b.v. valbeveiliging) . In 
Frankrijk is er zelfs geen minimale hoogte opgegeven. Vanaf het ogenblik dat er potentieel valgevaar is moet men zich 
beveiligen.

•	Elk valbeveiligingsmiddel moet minstens 1 x per 12 maanden of na een val door een bevoegd persoon geïnspecteerd 
worden. In België gebeurt dit door een onafhankelijke instantie, in Nederland en Frankrijk door een daartoe competent en 
indien van toepassing door de fabrikant geautoriseerd persoon.

Norm Omschrijving

EN 341 Afdalingsmateriaal

EN 353-1 Meelopende valbeveiliging met starre ankerlijn

EN 353-2 Meelopende valbeveiliging met flexibele ankerlijn

EN 354 Veiligheidslijnen

EN 355 Schokdempers / Vanglijnen

EN 358 Systemen voor werkpositionering

EN 360 Valstopapparaten / Valblokken

EN 361 Harnasgordels

EN 362 Koppelingen / Musketonhaken

EN 363 Valbeveiligingssystemen

EN 365 Gebruiksaanwijzingen, onderhoud, periodiek onderzoek, reparatie en markering

EN 795 Verankeringsvoorzieningen

EN 813 Zitharnassen en toebehoren

EN 1496 Hijsmiddelen voor reddingsdoeleinden

EN 1497 Reddingsgordels

EN 1498 Reddingslussen

EN 1891 Kernmantellijnen met geringe rek

HOE DE MEEST GESCHIKTE VALBEVEILIGING KIEZEN?

Via de website www.vandeputtesafety.com kan u uw selectiecriteria ingeven en vindt u in enkele clicks de meest geschikte 
valbeveiliging terug.

Het volstaat om bovenaan op het vergrootglaasje + te klikken (  ), te kiezen voor valbeveiliging en het type product dat u 
zoekt.

Een overzicht van alle mogelijke karakteristieken verschijnt en kan u de ideale bescherming– voor uw werkzaamheden - samenstellen.

Toch nog niet overtuigd? Vergelijk dan uw favorieten met elkaar via de functie “vergelijk producten”

1       3

2       4

VALBEVEILIGING
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Elke situatie waar men zich men tegen vallen moet beveiligen bestaat uit volgende elementen:

3
1

2

1. Ankerpunt

Dit is het punt waaraan men zich zal vastmaken. Belangrijkste eigenschap is dat dit punt gedurende 3 min. moet kunnen weerstaan 
aan 10kN. Het ankerpunt kan:

•	 verplaatsbaar zijn door bijvoorbeeld verankeringslussen, profielklemmen, driepoten, ... 

•	 vast zijn door bijvoorbeeld ankerogen, D-ringen, buizen, delen van een constructie, starre lijnen, rails, ... 

Een ankerpunt mag nooit los staan zoals bijvoorbeeld een ladder.

Keuze van het ankerpunt:

Kies, indien mogelijk, het ankerpunt zo recht mogelijk boven het hoofd. De plaats van het ankerpunt zal immers de valfactor bepalen.

GOED BETER BEST

Voor de val

Na de val

Voor de val

Na de val

Voor de val

Na de val

Factor 2 (vanaf de voeten) Factor 1 (op lendenniveau) Factor 0 (strak boven het hoofd)

Vrije val van 2x lengte van de lijn Vrije val 1x lengte van lijn Nagenoeg geen vrije val

Demper vanglijn kan maximaal uitscheuren Beperkte uitscheuring demper vanglijn Zeer beperkte of geen uitscheuring 
demper vanglijn

In slechtste geval bedraagt benodigde 
vrije ruimte onder ankerpunt 6,25 m 
(zie verder)

Mogelijk pendeleffect met blokken Indien onder hoek van 30° nagenoeg 
geen pendeleffect met blokken

Enkel toegestaan met blokken gekeurd 
voor horizontaal gebruik

Pendeleffect met blokken (zie verder)

2. Verbinding tussen ankerpunt en harnas

De verbinding kan gebeuren d.m.v. 3 middelen: vanglijn, valbok of verticale lijn met klem.

A. Vanglijnen

De belangrijkste functie is een mogelijke val op te vangen en zodanig af te remmen (d.m.v. demper) dat de krachten die vrijkomen 
op het lichaam kleiner zijn dan 6kN. Zonder deze demping kunnen vrijgekomen krachten op het lichaam oplopen tot boven de 
18kN, wat ernstige interne letsels tot gevolg zal hebben. 

Deze lijnen zijn herkenbaar door de aanwezigheid van een demper (verdikking op de lijn) en kunnen maximaal 2 meter lang zijn. 
Gebruik nooit lijnen of koorden zonder demper als er valgevaar is.

VALBEVEILIGING
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Berekening van de minimum ankerhoogte bij een valfactor 2:

•	 Lengte vanglijn (max 2 m)

•	 Lengte van de uitscheur van demper vanglijn (max 1,75 m)

•	 Lengte persoon (2 m)

•	Verplichte vrije ruimte: 0,5 m volgens wetgeving

•	 Totaal: = 6.25 m in slechtst denkbare scenario (factor 2)

Deze lengte kan worden ingeperkt door:

•	Een vanglijn te kiezen die korter is

•	 In valfactor 0 te werken (boven het hoofd verankeren)

•	De vanglijn te vervangen door een valblok dat sneller zal blokkeren (vanglijn heeft zijn eigen 
lengte nodig vooraleer de lijn de val stuit)

B. Valblokken

De belangrijkste functie van de verbinding tussen ankerpunt en harnas is een mogelijke 
val op te vangen en zodanig af te remmen dat de krachten die vrijkomen op het lichaam 
kleiner zijn dan 6kN. Deze systemen zijn te vergelijken met de werking van een autogor-
del, ze rollen zich automatisch terug op en blokkeren na een korte remweg bij een grote, 
plotselinge versnelling van de persoon die ermee verbonden is.

In tegenstelling tot vanglijnen moet bij valblokken de benodigde vrije ruimte onder het 
ophangpunt minder groot zijn aangezien deze blokken de val vrijwel onmiddellijk zullen 
blokkeren. Het nadeel van deze toestellen is dat men ze vaak verkeerdelijk horizontaal 
gaat gebruiken (hoek >30°). Zo ontwikkelt men een groot pendeleffect waardoor men 
tegen allerlei constructies kan botsen of alsnog op de grond valt. 

Let er daarom bij gebruik op platte- of licht hellende daken steeds op dat het blok dat u 
gebruikt geschikt is voor horizontaal gebruik. Deze blokken zijn uiteraard ook onderhevig 
aan het pendeleffect maar hebben een kabel die beter bestand is tegen schuren over 
randen van horizontale constructies.

C. Verticale lijn met (lijn)klem

Bij verticale toepassingen, zoals tijdelijke klimwegbeveiliging, kan men ervoor kiezen zich 
te beveiligen met een veiligheidslijn met een lijnklem. Deze klem omklemt het touw bij een 
eventuele val en stuit zodoende de val na een remweg. Voordeel van dit type beveiliging 
is dat men zich kan losmaken eens men de werkplek heeft bereikt. Dit in tegenstelling tot 
valblokken waarbij de kabel of band zich zal terugtrekken in de behuizing eens men zich 
loskoppelt.

3. Harnas

Enkel harnassen met schouder- en beenbanden zijn geschikt voor valopvang, dus in geen geval enkel een lenden- of heupgordel 
gebruiken als valbeveiliging.

Er zijn 3 types harnassen:

•	Standaard harnas: met 1 of 2 ankerpunten (op rug en/of borst)

•	Positioneringsharnas: 2 ankerpunten + positioneringsgordel 

•	Zitharnas: 2 ankerpunten + positioneringsgordel + D-ring om af te dalen en zittend te werken

Let bij de keuze van een harnas op de volgende zaken:

•	Zorg dat het makkelijk aan te trekken is indien mensen niet gewend zijn harnas te dragen;

•	Zorg ervoor dat zowel been- als schouderbanden makkelijk te verstellen zijn, zeker 
indien harnassen niet persoonlijk worden uitgegeven;

•	Elastische schouderbanden kunnen het comfort verhogen indien men vaak moet bukken 
of boven het hoofd moet werken;

•	Snelsluitingen zijn comfortabeler en sneller te sluiten en te openen dan de klassieke 
platte sluiting (gesp door gesp);

•	Harnassen met rechte beenbanden spannen het bloed minder fel af dan harnassen met 
beenbanden in de lies (verminderd de effecten van hangtrauma).

2 m

6,25 m

De hoek waaronder men
werkt zou niet groter mogen 
zijn dan 30°

VALBEVEILIGING
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Evacuatie

Het is helaas niet voldoende om enkel de nodige valbeveiligingsmaatregelen te nemen. Eens een persoon is gevallen kan deze 
immers slechts 15 à 20 min hangen zonder dat het bloed wordt afgesloten ter hoogte van de benen. Dit kan bloedvergiftiging en/
of verlies van bewustzijn tot gevolg hebben (hangtrauma). Harnassen met rechte beenbanden en/of voetlussen die kunnen worden 
ontplooid na een val (te bevestigen aan harnas) en waar men de voeten in kan steunen, kunnen de gevolgen van een hangtrauma 
beperken.

Het is dus van primordiaal belang ook steeds een evacuatieplan en noodprocedure te hebben in geval van een val. Werk daarom 
ook nooit alleen op hoogte! Het is essentieel dat je steeds iemand kan verwittigen of zelf kan evacueren indien een collega een val 
heeft gemaakt.

OVERZICHT VAN STANDAARDSITUATIES

Opbouw steigers Indien geen collectieve beveiliging is voorzien

Ankerpunt Verbinding Harnas

Stellingbuis of ankerlus
Enkele of dubbele vanglijn  

met GO65 haak of  
kort blokje (<3m)

1 of 2 puntsharnas

Verticale constructies 
Besloten ruimten

Indien ladder is voorzien

Ankerpunt Verbinding Harnas

Optie 1: vaste ladder of constructie als ankerpunt

Vaste ladder of constructie zelf Enkele of dubbele vanglijn met 
GO65 haak of kort blokje (<3m)

2 puntsharnas  
(borstverankering)

Optie 2: ankerpunt bovenaan beschikbaar

Ankerpunt beschikbaar boven-
aan (of te vormen met ankerlus 

of driepoot)

Valblok of lijn met klem die 
persoon gaat volgen bij afdalen 

en stijgen

2 puntsharnas  
(borstverankering)

Optie 3: indien vaste valbeveiliging reeds aanwezig is

Vaste klimwegbeveiliging op 
constructie of vaste ladder Rolwagentje of loper 2 puntsharnas  

(borstverankering)

Indien niets is voorzien om af te dalen of te stijgen

Ankerpunt Verbinding Harnas

Om af te dalen en te evacueren:

Driepoot of ander mobiel 
ankerpunt Rollgliss Zitharnas

Driepoot met adapter voor blok 
North Lier North Zitharnas

Als valbeveiliging (steeds te voorzien!):

Driepoot of ander mobiel  
ankerpunt

Valblok of lijn met klem  
die persoon gaat volgen bij 

afdalen en stijgen
Zitharnas

VALBEVEILIGING
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Platte daken  
en horizontale 
toepassingen

Optie 1: valbeveiliging

Ankerpunt Verbinding Harnas

Voorzien in de vorm van vaste 
lijn of ankerpunt of te vormen 

met ankerlus

Enkele vanglijn met GO65 haak 
of kort blokje (<3m) 

of blok dat gekeurd is om hori-
zontaal te gebruiken

1 of 2 puntsharnas

Optie 2: gebiedsbegrenzing (positionering)

Ankerpunt Verbinding Harnas

Voorzien in de vorm van vaste 
lijn of ankerpunt of te vormen 

met ankerlus

Aanpasbare positioneringslijn 
(maak het touw zo lang dat 

men de rand niet kan bereiken)

1 of 2 puntsharnas of positio-
neringsgordel

Tijdelijke horizontale 
loopwegbeveiliging Ankerpunt Verbinding Harnas

Tijdelijke horizontale levenslijn Enkele vanglijn met GO65 haak 
of kort blokje (<3m) 1 of 2 puntsharnas

Masten en palen

Ankerpunt Verbinding Harnas

Mast of paal zelf, ankerlus als 
hulpmiddel eens op werkplek

Dubbele vanglijn met GO65 om 
steeds beveiligd te zijn 1 of 2 puntsharnas

Indien positionering vereist eens men werkplek heeft bereikt:

Mast of paal zelf, ankerlus als 
hulpmiddel eens op werkplek

Dubbele vanglijn met GO65 en 
aanpasbare positioneringslijn Positioneringsharnas

Vluchtsituaties

Ankerpunt Verbinding Harnas

Reeds voorzien of ankerlus
Touw met afdaalklem 
of afdaalapparaat met 

automatische afdaalfunctie
(Zit)harnas of reddingsdriehoek

SERVICES

1. Onderhoud

Behalve de valblokken met staalkabel en evacuatiemiddelen kunnen valbeveiliging PBM’s niet worden onderhouden of hersteld. Of 
een valblok al dan niet moet worden onderhouden (jaarlijks openen van het blok en controle van het interne mechanisme) wordt 
vermeld in de handleiding van het betreffende blok.

Het reinigen van valbeveiliging PBM’s dient steeds te gebeuren met een milde zeep, nooit met agressieve reinigingsmiddelen die 
vaak in industriële reiniging worden gebruikt.

2. Vaste installaties

Naast het gebruik van mobiele ankerpunten kan men ook steeds kiezen om vaste ankerpunten in de vorm van ankerogen, verti-
cale en horizontale levenslijnen te plaatsen. De inventarisatie en de plaatsing van zulke systemen kan eveneens door ons worden 
verzorgd.

VALBEVEILIGING
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3. Kennis en expertise

Onze jarenlange ervaring in combinatie met een uitgebreid productgamma, maken het mogelijk voor zo goed als elke toepassing 
een geschikt valbeveiligingsmiddel aan te bieden.

Hulp nodig bij de selectie? Wij adviseren u graag.

GEBRUIK EN KEURING

1. Gebruik

Voorzie steeds de nodige opleiding en voorlichting voor personen die op hoogte dienen te werken.

Controleer voor elk gebruik het PBM visueel op uitrafeling van naden, verkleuring, scheuren, beschadiging van haken en de alge-
mene staat.

2. Keuring

Elk valbeveiliging PBM (alles wat draagbaar is) moet minstens 1 x per 12 maanden of na een val door een bevoegd persoon geïn-
specteerd worden (In België door een onafhankelijke instantie, in Nederland en Frankrijk door een bevoegd, en waar van toepassing 
door de fabrikant geautoriseerd persoon).

Het in dienst stellen van PBM’s valbeveiliging dient niet te gebeuren door een onafhankelijke instantie, enige doel hiervan is te weten 
wanneer de eerste verjaardag is van het PBM om het te laten keuren. Het mag dus door de gebruiker in dienst worden gesteld. 
Men gaat er immers vanuit dat de PBM’s die nieuw worden geleverd voldoen aan de nodige kwaliteitseisen geborgd door CE en 
conformiteitsattesten van de fabrikant. Indienststelling, controles en reparaties dienen normtechnisch door de werkgever in een 
registratiesysteem te worden bijgehouden.

3. Vervaldata

Voor alle artikelen die overwegend uit banden bestaan (lijnen, valblokjes met band, harnassen, touwen enz...) geldt een levensduur 
tussen de 7 en 10 jaar (voor het merk P&P in deze catalogus 7 jaar en alle andere merken 10 jaar). Voor valblokken met staalkabel is 
er geen levensduur opgegeven. Zolang deze worden onderhouden en goedgekeurd kan men ze blijven gebruiken.

LEGENDE:

: Dit valbeveiligingsmiddel moet onderhouden worden

: Product is geschikt om te gebruiken in een explosiegevaarlijke omgeving (let op: verschillende klasses)

: Geschikt voor omgevingen met risico op hitte

: Geschikt voor vallen  

: Geschikt voor positionering

: Geschikt voor redding en/of afdalen aan touw of lier  

VALBEVEILIGING
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Afnamehoeveelheid, voorraadsituatie en beschikbare maten/kleuren kunnen uitzonderlijk wijzigen.  

Raadpleeg daarom de website www.vandeputtesafety.com voor de meest actuele gegevens.

VALBEVEILIGING // ANKERPUNTEN

TIP

VAST ANKERPUNT VOOR STEEN EN HOUT

VAST ANKERPUNT CHEMISCH

ANKERPUNT I-BALK GRIPLITE

ANKERPUNT BAND 0,6M

ANKERPUNT 1M STAAL

ANKERPUNT VOOR DEUROPENING

VAST ANKERPUNT BETON KLIK

VAST ANKERPUNT MET VALINDICATOR

ANKERPUNT LOOPKAT I-BALK

ANKERPUNT 1M BAND MET D-RING

ANKERPUNT BETON QUICKLOCK

TIJDELIJKE LEVENSLIJN 20M HORILINE

•	Vast ankerpunt
•	Voor 1 persoon
•	Mag zelf worden geplaatst
•	Ook voor beton
•	Conform:  EN 795 A 
   
•	Art: 1003444
•	Af te nemen per: 1 stuk

•	Vast ankerpunt
•	Voor 1 persoon
•	Mag zelf worden geplaatst
•	Inclusief chemisch anker
•	Conform:  EN 795 A 
   
•	Art: 1003447
•	Af te nemen per: 1 stuk

•	Ideaal voor I-balk
•	Voor 1 persoon
•	Aanpasbaar 75 t.e.m. 360 mm
•	Maximale dikte balk 33 mm
•	Makkelijk aanpasbaar
•	Conform:  EN 795 B 
   
•	Art: 1003451
•	Af te nemen per: 1 stuk

•	Universeel ankerpunt
•	Voor 1 persoon
•	Met ankeroog voor musketon
•	Conform:  EN 795 B 
   
•	Art: 1003453
•	Af te nemen per: 1 stuk
•	Voorraadartikel

•	Universeel ankerpunt
•	Voor 1 persoon
•	Met beschermkous
•	Inclusief musketon
•	Conform:  EN 795 B 
   
•	Art: 1003473
•	Af te nemen per: 1 stuk
•	Voorraadartikel

•	Tijdelijke verankering aan deurpost
•	Voor 1 persoon
•	Aanpasbaar 0,3 t.e.m. 1,3 m
•	Conform:  EN 795 B 
   
•	Art: 1003485
•	Af te nemen per: 1 stuk

•	Vast ankerpunt
•	Voor 1 persoon
•	Mag zelf worden geplaatst
•	Inclusief verwijderbaar oog
•	Conform:  EN 795 A 
   
•	Art: 1003468
•	Af te nemen per: 1 stuk

•	Vast ankerpunt
•	Voor 1 persoon
•	Mag zelf worden geplaatst
•	Vertoont kleine scheur als valindicatie
•	Conform:  EN 795 A 
   
•	Art: 1003448
•	Af te nemen per: 1 stuk

•	Ideaal voor I-balk
•	Voor 1 persoon
•	Aanpasbaar 76 t.e.m. 203 mm
•	Maximale dikte balk 56 mm
•	Wieltjes om gebruiker te volgen bij verplaatsing
•	Conform:  EN 795 B 
   
•	Art: 1003450
•	Af te nemen per: 1 stuk

•	Universeel ankerpunt
•	Voor 1 persoon
•	Met beschermkous
•	Op verschillende manieren monteerbaar
•	Conform:  EN 795 B 
   
•	Art: 1015134
•	Af te nemen per: 1 stuk
•	Voorraadartikel

•	Ideaal voor gebruik bij constructies in opbouw
•	Voor 1 persoon
•	Voor 90 mm gaten
•	Kan worden verwijderd indien geen val
•	Af te knippen na een val
•	Conform:  EN 795 B 
   
•	Art: 1003466
•	Af te nemen per: 1 stuk

•	Aanpasbaar in lengte
•	Voor max. 2 personen
•	Maximale lengte 20 m
•	Inclusief 2 ankerpunten en 2 haken
•	Conform:  EN 795 B 
   
•	Art: 1015137
•	Af te nemen per: 1 stuk
•	Voorraadartikel

Ook beschikbaar in 1,5 m 
(Art: 1003455).

http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1003444
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1003447
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1003451
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1003453
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1003473
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1003485
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1003468
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1003448
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1003450
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1015134
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1003466
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1015137


PBM PREVENTIE NAZORG WELZIJN 225www.vandeputtesafety.com //
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ANKERLANS 9,3M KUNSTSTOF

DRIEPOOT 2,1M FP6600/7

MUSKETON ALU GO 65 VOOR LANS

ADAPTER BLOK OF LIER <20M

DRIEPOOT ROLLGLISS 2,35M INCL TAS

TAS VOOR DRIEPOOT FP6600/7

Ook beschikbaar 
in 3 m FP6600/10 
(Art: 1003480).

Ook beschikbaar met 
100 mm opening 
(Art: 1003739).

Voor blokken >15 m 
(Art: 1003807).

Tas apart verkrijgbaar 
(Art: 1003772).

Tas voor driepoot 
3 m FP6600/10 
(Art: 1015120).

•	Ideaal voor het aanbrengen van levenslijn
•	Uitschuifbaar van 1,9 tot 9,3 m
•	Te gebruiken met musketon voor lans
•	Gewicht: 2,5 kg
•	Laat toe lijn te installeren vanop de grond
•	Niet te verwijderen indien lijn in gebruik 
•	Conform:  EN 795 B 
   
•	Art: 1003487
•	Af te nemen per: 1 stuk

•	Ideaal voor besloten ruimten
•	Max. belasting: 150 kg
•	Uitschuifbaar van 1,4 tot 2,1 m
•	Met geleider voor kabel in kop van driepoot
•	Met ketting tussen de poten 
•	Voorzien van 2 ankerogen in de kop
•	Ideaal te combineren met North blokken/lier 
•	Blokken North monteerbaar op poot met 

adapter 
•	Conform:  EN 795 B 
   
•	Art: 1003479
•	Af te nemen per: 1 stuk

•	Te gebruiken met ankerlans
•	Met oog om levenslijn aan te bevestigen
•	Met touw (Art: 1016651) en blocmax 

(Art: 1003660)
•	Bekopening: 65 mm
•	Koordje om musketon vanop afstand te 

openen
•	Materiaal: aluminium
•	Conform:  EN 795 B 
   
•	Art: 1003738
•	Af te nemen per: 1 stuk

•	Te combineren met blokken < 20 m van 
North

•	Voor montage van North blokken of lieren op 
benen van driepoot of Davit arm van North

•	Model afhankelijk van lengte blok
   
•	Art: 1003806
•	Af te nemen per: 1 stuk

•	Ideaal voor besloten ruimten en evacuatie
•	Inclusief tas 
•	Max. belasting: 250 kg
•	Uitschuifbaar van 1,35 tot 2,35 m
•	Gekeurd voor 2 personen (evacuatie!)
•	Geen kettingen tussen poten 
•	Voorzien van 3 ankerogen in de kop
•	Ideaal te combineren met Rollgliss 
•	Handtakel rollgliss monteerbaar op poten 
•	Conform:  EN 795 B 
   
•	Art: 1003478
•	Af te nemen per: 1 stuk

•	Voor driepoot van North
•	Tas met harde bodem
•	Met gepolsterde riemen
•	Voor comfortabel vervoeren van driepoot 
   
•	Art: 1003776
•	Af te nemen per: 1 stuk

TIP

TIP

TIP

TIP

TIP

http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1003487
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1003479
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1003738
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1003806
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1003478
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1003776
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•	Ideaal voor situaties waar driepoot niet kan
•	Verwijderbare davit arm
•	Max. hoogte 2263 cm en max. reikwijdte 620 cm
•	Reikwijdte van giek aan te passen
•	Mits adapter North valblok of lier monteerbaar 
•	Met geleiders voor kabel van blok
•	Niet te gebruiken zonder voet 
•	Voor 1 persoon 
•	Conform:  EN 795 B 

•	Vaste voet voor Davit
•	Voet te lassen of te vijzen
•	Davit arm kan nog roteren dankzij PVC kous
•	Conform:  EN 795 B 

•	Verplaatsbare voet met wieltjes voor Davit
•	Voorzien van wielen
•	Ideaal voor rioleringswerken
•	Conform:  EN 795 B 

DAVIT ARM MET GIEK

DAVIT VLOERVOET

DAVIT VOET MOBIEL

•	Art: 1003481
•	Af te nemen per: 1 stuk

•	Art: 1003482
•	Af te nemen per: 1 stuk

•	Art: 1013738
•	Af te nemen per: 1 stuk

Verlengd model max. hoogte 2392 cm en max. reikwijdte 1225 cm (Art: 1003484).TIP

VALBEVEILIGING // ANKERPUNTEN

http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1003481
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1003482
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1013738
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VANGLIJNEN // VALBEVEILIGING

VANGLIJN 1,5M TOUW SUBSTITO

DUBBELE VANGLIJN 1,5M GO65 TOUW

VANGLIJN 2M GO65 BAND

VANGLIJN FS504 2M STRETCH

VANGLIJN 2M TOUW SHARP EDGE

VANGLIJN 2M GO65 TOUW

VANGLIJN 1,5M BAND

DUBBELE VANGLIJN 1,5M GO65 BAND

DUBBELE VANGLIJN 1,9M GO65 STRETCH

VANGLIJN 2M STRETCH SHARP EDGE

Ook beschikbaar met grote 
haak (Art: 1014979).

Ook beschikbaar met grote 
haak (Art: 1015180).

Grote haak (Art: 1014296) 
Dubbele lijn grote haak 
(Art: 1014297).

Ook beschikbaar met grote 
haak (Art: 1014293).

TIP

TIP

TIP TIP

•	Materiaal: kernmanteltouw
•	Conform:  EN 355 
   
•	Art: 1015132
•	Af te nemen per: 1 stuk
•	Voorraadartikel

•	Materiaal: kernmanteltouw
•	Om veilig te veranderen van ankerpunt
•	Conform:  EN 355 
   
•	Art: 1015183
•	Af te nemen per: 1 stuk
•	Voorraadartikel

•	Materiaal: band
•	Haken niet verwijderbaar
•	Conform:  EN 355 
   
•	Art: 1003499
•	Af te nemen per: 1 stuk
•	Voorraadartikel

•	Materiaal: elastische band
•	In ontspannen toestand wordt lijn korter
•	Hindert bewegingen persoon niet
•	Conform:  EN 355 
   
•	Art: 1015182
•	Af te nemen per: 1 stuk

•	Beschermt tegen zeer scherpe randen
•	Materiaal: kernmanteltouw
•	Conform:  EN 355 
   
•	Art: 1014295
•	Af te nemen per: 1 stuk

•	Materiaal: kernmanteltouw
•	Conform:  EN 355 
   
•	Art: 1015184
•	Af te nemen per: 1 stuk
•	Voorraadartikel

•	Materiaal: band
•	Haken niet verwijderbaar
•	Conform:  EN 355 
   
•	Art: 1003502
•	Af te nemen per: 1 stuk
•	Voorraadartikel

•	Materiaal: band
•	Om veilig te veranderen van ankerpunt
•	Haken niet verwijderbaar
•	Conform:  EN 355 
   
•	Art: 1003504
•	Af te nemen per: 1 stuk
•	Voorraadartikel

•	Materiaal: elastische band
•	In ontspannen toestand wordt lijn korter
•	Hindert bewegingen persoon niet
•	Haken niet verwijderbaar
•	Conform:  EN 355 
   
•	Art: 1003513
•	Af te nemen per: 1 stuk
•	Voorraadartikel

•	Beschermt tegen zeer scherpe randen
•	Materiaal: elastische band
•	In ontspannen toestand wordt lijn korter
•	Hindert bewegingen persoon niet
•	Conform:  EN 355 
   
•	Art: 1014294
•	Af te nemen per: 1 stuk

http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1015132
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1015183
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1003499
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1015182
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1014295
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1015184
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1003502
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1003504
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1003513
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1014294
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VALBEVEILIGING // VALBLOKKEN

VALBLOK 1,5M BAND MINIMAXI

VALBLOK 3,5M BAND DURALITE

VALBLOK 2M BAND TURBOLITE

VALBLOK 6M BAND REFLEX

VALBLOK 2,4M BAND AUTO REEL PLUS

VALBLOK 15M BAND STOPMAX

Ook beschikbaar 
met grote haak 
(Art: 1003545).

Musketon ankerzijde 
(Art: 1015133).

Ook beschikbaar 
met grote haak 
(Art: 1014292).

Ook beschikbaar 
met grote haak 
(Art: 1003541).

•	Enkel voor verticaal gebruik
•	Kortere valafstand dan met vanglijn
•	Gewicht: 0,8 kg
•	Testgewicht: 100 kg
•	Ideaal voor werken op kleinere hoogtes
•	Conform:  EN 360 
   
•	Art: 1003542
•	Af te nemen per: 1 stuk
•	Voorraadartikel

•	Enkel voor verticaal gebruik
•	Kortere valafstand dan met vanglijn
•	Gewicht: 1,1 kg
•	Testgewicht: 150 kg
•	Exclusief musketon langs ankerzijde
•	Conform:  EN 360 
   
•	Art: 1003543
•	Af te nemen per: 1 stuk
•	Voorraadartikel

•	Verticaal en horizontaal gebruik
•	Kortere valafstand dan met vanglijn
•	Gewicht: 0,860 kg
•	Testgewicht: 136 kg
•	Ideaal voor werken op kleinere hoogtes
•	Geschikt voor valfactor 2  

(geen scherpe randen) 
•	Conform:  EN 360 
   
•	Art: 1014291
•	Af te nemen per: 1 stuk

•	Enkel voor verticaal gebruik
•	Kortere valafstand dan met vanglijn
•	Gewicht: 1,5 kg
•	Testgewicht: 136 kg
•	Conform:  EN 360 
   
•	Art: 1003558
•	Af te nemen per: 1 stuk
•	Voorraadartikel

•	Enkel voor verticaal gebruik
•	Kortere valafstand dan met vanglijn
•	Gewicht: 1,33 kg
•	Testgewicht: 100 kg
•	Ideaal voor werken op kleinere hoogtes
•	Conform:  EN 360 
   
•	Art: 1003547
•	Af te nemen per: 1 stuk
•	Voorraadartikel

•	Enkel voor verticaal gebruik
•	Kortere valafstand dan met vanglijn
•	Gewicht: 4,3 kg
•	Testgewicht: 100 kg
•	Conform:  EN 360 
   
•	Art: 1003569
•	Af te nemen per: 1 stuk

TIP

TIP

TIP TIP

http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1003542
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1003543
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1014291
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1003558
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1003547
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1003569
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 VALBLOKKEN // VALBEVEILIGING

VALBLOK KABEL STOPMAX MET INDICATOR

Lengte: 5 m 10 m 15 m 20 m

Art.: 1003553 1003551 1003564 1003563

Af te nemen per: 1 stuk 1 stuk 1 stuk 1 stuk

Gewicht: 3 kg 5 kg 7,5 kg 10,5 kg

Horizontaal gebruik: Mogen horizontaal worden gebruikt mits  
ankerpunt (Art:1003474) te bevestigen tussen blok en harnas

VALBLOK KABEL MET REDDINGSLIER

Lengte: 15 m 25 m 33 m

Art.: 1003562 1003571 1003577

Af te nemen per: 1 stuk 1 stuk 1 stuk

Inox kabel: 1003567 1003574 1003580

Gewicht: 10 kg 16 kg 17 kg

Horizontaal gebruik: Toegelaten

VALBLOK KABEL

Lengte: 5 m 10 m 15 m 20 m 25 m 33 m 43 m

Art.: 1003548 1003549 1003560 1003561 1003570 1003575 1003576

Af te nemen per: 1 stuk 1 stuk 1 stuk 1 stuk 1 stuk 1 stuk 1 stuk

Inox kabel: 1018054 1003554 1003565 1003566 1003573 1003578 1003579

Gewicht: 4,2 kg 7,2 kg 8 kg 13 kg 14 kg 15 kg 20 kg

Horizontaal gebruik: Toegelaten

VALBLOKKEN MET KABEL

•	Alle valblokken met kabel voldoen aan de EN 360.
•	Zijn uitgerust met een haak met valindicatie.
•	Zijn volledig onderhoudbaar en hebben dus geen specifieke levensduur.
•	Zijn getest met een gewicht van 130 - 136 kg.
•	Valblokken met een reddingslier laten toe het slachtoffer na een val op te halen of te laten zakken, indien men het ankerpunt kan bereiken.  

Dit maakt mogelijke evacuatie van slachtoffers zeer eenvoudig uitvoerbaar. 
•	Valblokken van North kunnen met een adapter worden gemonteerd op de poten van de North driepoten en davit systemen.

VALBLOKKEN VOOR SPECIALE TOEPASSINGEN

VALBLOK WATERDICHT VALBLOK 10 M RVS ATEX FALCON VALBLOK 2,7 M SCORPION SHARP

•	Waterdicht valblok
•	Voor toepassingen in de buurt van zout water 

of langdurig buitengebruik
•	Gewicht: 9,5 kg voor 9 m
•	Gewicht: 12 kg voor 15 m

•	9 m:   (Art:1014799)
•	9 m: RVS kabel  (Art:1014800)
•	15 m:   (Art:1014801)
•	15 m: RVS kabel:  (Art:1014803)
•	Af te nemen per: 1 stuk

•	ATEX gekeurd valblok
•	Met RVS kabel
•	Voor toepassingen in ATEX-omgevingen
•	Gewicht: 5 kg

•	Art: 1003555
•	Af te nemen per: 1 stuk

•	Valblok in band
•	Speciaal voor zeer scherpe randen
•	Kant van de valdemper moet worden vastge-

maakt aan het rugankerpunt van het harnas
•	Niet onderhoudbaar
•	Gewicht: 2 kg

•	Art: 1014298
•	Af te nemen per: 1 stuk

http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1003479
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1003806
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1003776
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1003551
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1003561
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1003562
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1014799
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1003555
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1014298
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•	Budget harnas
•	Enkel schouderbanden verstelbaar
•	Met klassieke sluiting 
•	Testgewicht: 100 kg
•	1 verankeringspunt op de rug
•	Conform:  EN 361 

•	Comfort harnas
•	Verlengde D-ring rug om zelf aan te lijnen
•	Met snelsluitingen 
•	Testgewicht: 100 kg
•	1 verankeringspunt op de rug
•	Conform:  EN 361 

•	Basic kwaliteitsharnas
•	Maten: S/M, L/XL, XXL/3XL
•	Banden makkelijk aan te passen
•	Met klassieke sluiting 
•	Testgewicht: 100 kg
•	2 verankeringspunten
•	Conform:  EN 361 

•	Basic kwaliteitsharnas
•	Banden makkelijk aan te passen
•	Met klassieke sluiting 
•	Testgewicht: 130 kg
•	2 verankeringspunten
•	Conform:  EN 361 

•	Basic kwaliteitsharnas
•	Banden makkelijk aan te passen
•	Met snelsluitingen 
•	Testgewicht: 100 kg
•	2 verankeringspunten
•	Conform:  EN 361 

HARNAS 1-PUNT 2000

HARNAS 1-PUNT RITE-ON

HARNAS 2-PUNT FS209

HARNAS 2-PUNT BRITANNIA FRS

HARNAS 2-PUNT BASE

•	Art: 1015185
•	Af te nemen per: 1 stuk
•	Voorraadartikel

•	Art: 1003588
•	Af te nemen per: 1 stuk

•	Art: 1015187
•	Af te nemen per: 1 stuk
•	Voorraadartikel

•	Art: 1003592
•	Af te nemen per: 1 stuk
•	Voorraadartikel

•	Art: 1015135
•	Af te nemen per: 1 stuk
•	Voorraadartikel

Ideaal voor laadposten, m.b.v. verlengde D ring (met velcro op schouder te parkeren) kan 
chauffeur zichzelf aanlijnen aan valblok.

TIP

VALBEVEILIGING // HARNASSEN

http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1015185
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1003588
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1015187
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1003592
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1015135
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•	Comfort harnas
•	Maten: S/M, L/XL, XXL
•	Makkelijk aan te doen d.m.v. padding
•	Met snelsluitingen 
•	Testgewicht: 140 kg
•	2 verankeringspunten
•	Conform:  EN 361 

•	Comfort harnas
•	Maten: S/M, L/XL
•	Banden makkelijk aan te passen
•	Met snelsluitingen 
•	Testgewicht: 136 kg
•	2 verankeringspunten
•	Conform:  EN 361 

•	Comfort harnas
•	Maten: S/M, L/XL, XXL
•	Makkelijk aan te doen d.m.v. vest
•	Met snelsluitingen 
•	Testgewicht: 100 kg
•	2 verankeringspunten
•	Conform:  EN 361  

EN 471 

•	Om handenvrij te werken
•	Maten: S/M, L/XL
•	Banden makkelijk aan te passen
•	Met snelsluitingen 
•	Testgewicht: 136 kg
•	2 verankeringspunten en positioneringsgordel
•	Conform:  EN 361  

EN 358 

•	Om af te dalen aan touw of lier
•	Maten: S/M, L/XL
•	Banden makkelijk aan te passen
•	Met snelsluitingen 
•	Testgewicht: 100 kg
•	2 verankeringspunten,  

postioneringsgordel en afdaaloog
•	Conform:  EN 361  

EN 358  
EN 813 

HARNAS 2-PUNT COOLMAX EXTREME

HARNAS 2-PUNT NEW ELASTOMAX 2D PREMIUM

HARNAS 2-PUNT BODY SIGNA FS322

POSITIONERINGSHARNAS ENERGY PREMIUM

ZITHARNAS EXPERT

•	Art: 1015658
•	Af te nemen per: 1 stuk
•	Voorraadartikel

•	Art: 1014119
•	Af te nemen per: 1 stuk
•	Voorraadartikel

•	Art: 1013892
•	Af te nemen per: 1 stuk
•	Voorraadartikel

•	Art: 1003619
•	Af te nemen per: 1 stuk
•	Voorraadartikel

•	Art: 1015136
•	Af te nemen per: 1 stuk
•	Voorraadartikel

Met rechte beenbanden voor meer comfort tijdens het klimmen en minder  
afspannen van het bloed t.h.v. lies na een val.

TIP

HARNASSEN // VALBEVEILIGING

http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1015658
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1014119
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1013892
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1003619
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1015136
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•	Harnas met kwaliteits soft shell windstopper
•	Maten: M, L, XL
•	Makkelijk aan te doen d.m.v. vest
•	Met snelsluitingen 
•	Testgewicht: 100 kg
•	2 verankeringspunten
•	Conform:  EN 361 

EN 14058 
   
•	Art: 1017953
•	Af te nemen per: 1 stuk

•	Voor Atex zones
•	Maten: S/M, L/XL
•	Met verlengde D-ring op rug om zelf aan 

te lijnen
•	Met snelsluitingen 
•	Testgewicht: 100 kg
•	2 verankeringspunten
•	Conform:  EN 361 
   
•	Art: 1003602
•	Af te nemen per: 1 stuk

•	Werken op hoogte in de buurt van water
•	Maten: S/M, L/XL, XXL
•	Met positionering
•	Met klassieke sluiting 
•	Testgewicht: 100 kg
•	1 verankeringspunt en positioneringsgordel
•	Conform:  EN 361  

EN 358  
EN 396 

   
•	Art: 1003621
•	Af te nemen per: 1 stuk

•	Niet voor valbeveiliging, enkel positionering
•	Lengtes: 2, 5, 10, 20 m
•	Met lijnklem om lengte aan te passen
•	Ook voor werkrestrictie 
•	Ook te gebruiken als verticale levenslijn 
•	Conform:  EN 358 
   
•	Art: 1015189
•	Af te nemen per: 1 stuk
•	Voorraadartikel in 2 m

•	Vlamvertragend harnas
•	Voor laswerkzaamheden
•	Met klassieke sluiting 
•	Testgewicht: 130 kg
•	2 verankeringspunten
•	Conform:  EN 361 
   
•	Art: 1015186
•	Af te nemen per: 1 stuk

•	Verlengde D-ring op de rug enkel voor  
reddingssituaties

•	Combineerbaar met persluchtapparaat
•	Met klassieke sluiting 
•	Testgewicht: 100 kg
•	2 verankeringspunten
•	Conform:  EN 361  

EN 1497 
   
•	Art: 1003595
•	Af te nemen per: 1 stuk

•	Niet voor valbeveiliging, enkel positionering
•	Maten: S/M, L/XL
•	Met comfort pad
•	Te combineren met positioneringslijn Locus 

(Art: 1015189) 
•	Conform:  EN 358 
   
•	Art: 1003631
•	Af te nemen per: 1 stuk

•	Niet voor valbeveiliging, enkel positionering
•	In gevlochten touw
•	Conform:  EN 354 
   
•	Art: 1003648
•	Af te nemen per: 1 stuk

HARNAS 2-PUNT WINDSTOPPER PROTECTUM

HARNAS 2-PUNT ATEX

POSITIONERINGSHARNAS OFFSHORE FS3610

POSITIONERINGSLIJN LOCUS 2 HAKEN

HARNAS 2-PUNT BRITANNIA FR

HARNAS 2-PUNT BRITANNIA FRS/RESCUE

POSITIONERINGSGORDEL ERGO

LIJN ZONDER DEMPER 1M

Ook beschikbaar met grote haak 
(Art: 1003650).

TIP

VALBEVEILIGING // SPECIALE TOEPASSINGEN

http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1017953
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1003602
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1003621
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1015189
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1015186
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1003595
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1003631
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1003648
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ANTI-VAL KLEMMEN & TOUWEN // VALBEVEILIGING

LIJNKLEM OP TOUW BLOCMAX

TEGENGEWICHT BLOCMAX

LIJNKLEM OP KABEL 8-13 MM

11MM KERNMANTELTOUW MET TWEE VASTE HAKEN

LIJNKLEM OP KABEL SKC

VANGWAGEN COMFORT SOLL

•	Te gebruiken in combinatie met touw 11 mm
•	Blokkeert mogelijke val onmiddellijk
•	Volgt de gebruiker indien touw strak is
•	Kan ook als positionering worden gebruikt
•	Conform:  EN 353 
   
•	Art: 1003660
•	Af te nemen per: 1 stuk
•	Voorraadartikel

•	Om verticale levenslijn strak te houden
•	In combinatie met 11 mm touw en Blocmax
   
•	Art: 1003798
•	Af te nemen per: 1 stuk

•	Te gebruiken in combinatie met kabel 8 - 13 mm
•	Volgt makkelijk de gebruiker
•	Voor vaste verticale systemen of liftkabels
•	Conform:  EN 353 
   
•	Art: 1003665
•	Af te nemen per: 1 stuk

•	Lengtes: 5, 10, 15, 20, 25, 30 m
•	11 mm kernmenteltouw met 2 vaste haken
•	Als levenslijn zonder of met lijnklem
•	Conform:  EN 1891 
   
•	Art: 1016651
•	Af te nemen per: 1 stuk
•	Voorraadartikel in 5, 10 en 20 m

•	Te gebruiken in combinatie met kabel 8 mm
•	Volgt makkelijk de gebruiker
•	Voor vaste verticale systemen met kabel
•	Conform:  EN 353 
   
•	Art: 1003664
•	Af te nemen per: 1 stuk

•	Te gebruiken in combinatie met Söll rails
•	Voor vaste verticale systemen met rail
•	Conform:  EN 353 
   
•	Art: 1003668
•	Af te nemen per: 1 stuk

http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1003660
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1003798
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1003665
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1016651
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1003664
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1003668
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•	Met reductie 2:1 = 30 m afdaallengte
•	Universeel afdaal- en reddingsapparaat
•	Gekeurd voor 2 personen in geval van 

evacuatie
•	Met Rollgliss driepoot of ander ankerpunt
•	Bij voorkeur te gebruiken met zitharnas
•	Ideaal voor besloten ruimten
•	Aanbevolen acc.: tas, reductie 3:1, Jumar
•	Conform:  EN 341  

EN 1496 
   
•	Art: 1003688
•	Af te nemen per: 1 stuk

•	Te bevestigen op poot Rollgliss driepoot
•	Enkel in combinatie met reductie min. 3:1 

(Art: 1003809)
•	Enkel in combinatie met Jumar 

(Art: 1003701)
•	Conform:  EN 1496 
   
•	Art: 1003805
•	Af te nemen per: 1 stuk

•	Vervangt de standaard reductie 2:1
•	Vermindert het gewicht met factor 3
•	Minder gewicht op te halen of te laten 

zakken
•	Max. afdaallengte = lengte Rollgliss / 3
   
•	Art: 1003809
•	Af te nemen per: 1 stuk

•	Tas om rollgliss en touw op te bergen
•	Inhoud: 45 l
   
•	Art: 1003775
•	Af te nemen per: 1 stuk

•	Om makkelijk Rollgliss te bedienen
•	Wordt bevestigd op touw Rollgliss
•	Met rem voor gecontroleerde afdaling
•	Conform:  EN 341 
   
•	Art: 1003701
•	Af te nemen per: 1 stuk

•	Regelbare evacuatielus
•	Voor slachtoffers zonder harnas
•	Conform:  EN 1498 
   
•	Art: 1003718
•	Af te nemen per: 1 stuk

•	Vervangt de standaard reductie 2:1
•	Vermindert het gewicht met factor 5
•	Minder gewicht op te halen of te laten 

zakken
•	Max. afdaallengte = lengte Rollgliss / 5
   
•	Art: 1003810
•	Af te nemen per: 1 stuk

•	Afdaal- en reddingsapparaat
•	Gekeurd voor 1 personen of 150 kg
•	Met North driepoot en adapter (zie anker-

punten)
•	Bij voorkeur te gebruiken met zitharnas
•	Ideaal voor besloten ruimten
•	Gewicht: 8 kg
   
•	Art: 1003695
•	Af te nemen per: 1 stuk

ROLLGLISS TOUW 60M R350ST

HANDTAKEL ROLLGLISS

REDUCTIE ROLLGLISS 3:1

TAS VOOR ROLLGLISS

LIJNKLEM MET REM JUMAR ROLLGLISS

EVACUATIELUS AG503

REDUCTIE ROLLGLISS 5:1

LIER 15M STAAL FP2/715GR

30 m (Art: 1003691) 
100 m (Art: 1003692) 
150 m (Art: 1003690) 
200 m (Art: 1003694).

15 m RVS (Art: 1003698) 
33 m (Art: 1003696) 
33 m RVS (Art: 1003697).

TIP

TIP

VALBEVEILIGING // BETREDING & REDDING

http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1003688
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1003805
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1003809
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1003775
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1003701
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1003718
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1003810
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1003695
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•	Afdaalapparaat voor zelfredding
•	Bij afdaling komt andere uiteinde naar 

boven
•	Te bestellen met touw 9 mm (Art: 1003687)
•	Ideaal voor kranen en hoogbouwmagazijn
•	Afdaling aan 2m/sec
•	Conform:  EN 341 
   
•	Art: 1003710
•	Af te nemen per: 1 stuk

•	Afdaalapparaat voor zelfredding
•	Met 30 m touw 11 mm
•	Afdaalklem met paniekfunctie
•	Ideaal voor kranen en hoogbouwmagazijn
•	Geleverd in een zak
•	Conform:  EN 341 
   
•	Art: 1003712
•	Af te nemen per: 1 stuk

•	Lengtes: 20, 30 m
•	Universeel afdaal- en reddingsapparaat
•	Voor zelfredding of redding collega
•	Mits accessoires redding vanop afstand
•	Ideaal voor kranen en windmolens
•	Verschillende uitvoeringen mogelijk
•	Conform:  EN 341  

EN 1496 
   
•	Art: 1015188
•	Af te nemen per: 1 stuk

•	Maakt het mogelijk vanop afstand 
musketon safescape vast te maken aan 
ankerpunt van harnas slachtoffer

•	Redder moet zelf niet afdalen
•	Ankerpunt slachtoffer moet bereikbaar zijn
   
•	Art: 1015190
•	Af te nemen per: 1 stuk

•	9 mm kernmenteltouw
•	Te bestellen per meter
   
•	Art: 1003687
•	Af te nemen per: 1 meter

•	Afdaalklem met paniekfunctie
•	Bij niet inknijpen of te hard geen afdaling
•	Voor 11 mm touw
•	Conform:  EN 341 
   
•	Art: 1003702
•	Af te nemen per: 1 stuk

•	Hefboom om lijn onder spanning op te 
heffen

•	Installatie van lijnklem op lijn van slachtoffer
•	Installatie touwbeschermer op lijn van 

slachtoffer
•	Lijnklem en touwbeschermer maken 

redding met Safescape mogelijk
   
•	Art: 1015294
•	Af te nemen per: 1 stuk

•	Touwbeschermer voor scherpe randen
•	Kan met T-staaf worden aangebracht 

onder een lijn onder spanning van een 
slachtoffer

   
•	Art: 1015295
•	Af te nemen per: 1 stuk

EVACUATIE APPARAAT EXCL. TOUW FP4/5100W

EVACUATIESET OP TOUW

REDDINGSTOESTEL SAFESCAPE MET WIEL

TELESCOPISCHE STANG 3,6M SLACHTOFFER

KERNMANTELTOUW 9MM PER M

AFDAALKLEM DOWNSAFE

T-STAAF TER BESCHERMING TOUW

TOUWBESCHERMER SHERPE RAND

Toestel voor 2 personen tegelijk 
(Art: 1003711).

Aanbevolen met T-staaf, telescopische 
stang, touwklem en touwbeschermer.

Touwklem voor touw slachtoffer 
(Art: 1015296).

TIP

TIP

TIP

BETREDING & REDDING // VALBEVEILIGING

http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1003710
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1003712
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1015188
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1015190
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1003687
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1003702
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1015294
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1015295
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•	Materiaal: staal
•	Gewicht: 140 gr
•	Opening: 17 mm
•	Sluiting: manueel
•	Conform:  EN 362 
   
•	Art: 1015133
•	Af te nemen per: 1 stuk
•	Voorraadartikel

•	Materiaal: staal
•	Gewicht: 180 gr
•	Opening: 18 mm
•	Sluiting: automatisch
•	Conform:  EN 362 
   
•	Art: 1003720
•	Af te nemen per: 1 stuk
•	Voorraadartikel

•	Materiaal: aluminium
•	Gewicht: 100 gr
•	Opening: 22 mm
•	Sluiting: automatisch (3 acties)
•	Conform:  EN 362 
   
•	Art: 1003731
•	Af te nemen per: 1 stuk

•	Materiaal: aluminium
•	Gewicht: 440 gr
•	Opening: 65 mm
•	Sluiting: automatisch
•	Conform:  EN 362 
   
•	Art: 1003740
•	Af te nemen per: 1 stuk

•	Materiaal: aluminium
•	Gewicht: 80 gr
•	Opening: 18 mm
•	Sluiting: manueel
•	Conform:  EN 362 
   
•	Art: 1003744
•	Af te nemen per: 1 stuk
•	Voorraadartikel

•	Materiaal: aluminium
•	Gewicht: 60 gr
•	Opening: 19 mm
•	Sluiting: automatisch
•	Conform:  EN 362 
   
•	Art: 1003737
•	Af te nemen per: 1 stuk

•	Materiaal: RVS
•	Gewicht: 190 gr
•	Opening: 17 mm
•	Sluiting: manueel
•	Conform:  EN 362 
   
•	Art: 1014810
•	Af te nemen per: 1 stuk

•	Materiaal: aluminium
•	Gewicht: 880 gr
•	Opening: 100 mm
•	Sluiting: automatisch
•	Conform:  EN 362 
   
•	Art: 1003733
•	Af te nemen per: 1 stuk

MUSKETON STAAL CERTUS

MUSKETON STAAL HERCULE

MUSKETON ALU DRAGON

MUSKETON ALU MAXI TUBE 65MM

MUSKETON ALU CLASSIQUE

MUSKETON ALU MISTRAL

MUSKETON RVS

MUSKETON ALU MAXICROCHE 100MM

VALBEVEILIGING // MUSKETONHAKEN

http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1015133
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1003720
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1003731
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1003740
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1003744
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1003737
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1014810
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1003733


SKALT was founded by height 
specialists. SKALT believes that 

people who work at height bear 
a major responsibility. Therefore 

SKALT listens carefully to those who 
use fall protection equipment and 

applies their experience to product 
development. SKALT offers products 

that combine comfort with sense 
and safety with value.

fall protection based on your experience

www.skalt.nl
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•	Om langs touw te stijgen
•	Voor 8 - 13 mm touw
•	Te gebruiken in combinatie met voetlus
•	Conform:  EN 567 
   
•	Art: 1003700
•	Af te nemen per: 1 stuk

•	Voor langdurig hangend werken
•	Gewicht: 170 gr
•	Steeds in combinatie met een harnas
   
•	Art: 1003804
•	Af te nemen per: 1 stuk

•	Om langs touw te stijgen
•	Te bevestigen aan stijgklem Proclimb
   
•	Art: 1003704
•	Af te nemen per: 1 stuk

•	Te bevestigen aan rugankerpunt
•	Enkel in combinatie met valblokken
•	Laat toe zichzelf op de rug aan te lijnen
   
•	Art: 1003788
•	Af te nemen per: 1 stuk
•	Voorraadartikel

STIJGKLEM PROCLIMB RECHTS

BOOTSMANSSTOELTJE EASY SEAT

VOETLUS

VERLENGSTROP 0,5M P&P VOOR HARNAS

Voor linkshandigen (Art: 1003699).
TIP

TOEBEHOREN // VALBEVEILIGING

http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1003700
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1003804
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1003704
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1003788
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TIP

VALBEVEILIGING // TOEBEHOREN

PETZL LIFT VOOR HARNAS

VOETLUS HANGTRAUMA

KATROL RESCUE P50

VALNET GROEN PER M2

20ST TOUW 1,5M VOOR VALNET

TAS GEEL 45X20X21CM

VALDEMPER

WERPZAKJE MET 50M TOUW

TOUWLADDER

HAAK GRIPPA VOOR NET AAN I-BALK

TRANSPORTKOFFER OP WIELTJES

TAS ROOD C02

•	Voor bevestiging aan schouderbanden harnas
•	Laat toe slachtoffer makkelijk op te hijsen
   
•	Art: 1003793
•	Af te nemen per: 1 stuk

•	Aan te brengen op beenbanden van harnas
•	Te ontplooien na een val
•	Slachtoffer kan met voet in lus gaan staan
•	Voorkomt dat bloed wordt afgespannen in benen
   
•	Art: 1016696
•	Af te nemen per: 1 stuk

•	Voor reddingswerkzaamheden of tillen van lasten
•	Voor lasten tot 186 kg
•	Max. diameter koord 13 mm
•	Conform:  EN 12278 
   
•	Art: 1003802
•	Af te nemen per: 1 stuk

•	5 mm polypropyleen touw
•	Maasgrootte: 10 cm
•	Conform:  EN 1263 
   
•	Art: 1003749
•	Af te nemen per: 20 m2

•	Ter bevestiging van netten
   
•	Art: 1003817
•	Af te nemen per: 1 pak

•	Zak voor PBM’s
•	Afmetingen: 45 x 20 x 21 cm
   
•	Art: 1003773
•	Af te nemen per: 1 stuk

•	Scheurt uit bij mogelijke val
•	Maakt van een touw zonder demper een vanglijn
•	Absorbeert schok bij een mogelijke val
•	Conform:  EN 355 
   
•	Art: 1003537
•	Af te nemen per: 1 stuk

•	Te combineren met levenslijn in touw en klem
•	Laat toe levenslijn over dak of tak te installeren
•	Levenslijn dient aan koordje bevesigd te worden
   
•	Art: 1003799
•	Af te nemen per: 1 stuk

•	Lengtes: 6, 8, 10, 15, 20
•	3 sporten van 40 cm breed per meter
•	16 mm polypropyleen touw
•	Gebruik steeds valblok of levenslijn als back-up
•	Conform:  EN 699 
   
•	Art: 1003707
•	Af te nemen per: 1 stuk

•	Ter bevestiging van netten aan I-balk
   
•	Art: 1003816
•	Af te nemen per: 1 stuk

•	Stevige koffer voor PBM’s
•	Afmetingen: L 82 x H 45 x B 31 cm
   
•	Art: 1003768
•	Af te nemen per: 1 stuk

•	Zak in PVC voor PBM’s
•	Inhoud: 45 L. Hoogte: 67 cm
   
•	Art: 1003774
•	Af te nemen per: 1 stuk

70 x 40 x 40 cm 
(Art: 1003771).

http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1003793
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1016696
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1003802
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1003749
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1003817
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1003773
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1003537
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1003799
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1003707
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1003816
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1003768
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1003774



