Verankeringssystemen
voor valbescherming
TECHNISCHE SELECTIEGIDS

Miller®-valbescherming
Miller biedt PBM’s voor valbescherming, complexe valstopsystemen, opleidingen,
technisch advies en risico identificatie, productinspectie en herstellingen, alsook
installatie-advies en installatie van valbeschermingssystemen via partners.
Reeds meer dan 65 jaar beschermen Miller-producten operatoren die op
hoogte werken in een groot aantal industrieën, waaronder bouw, olie- en
gaswinning, telecommunicatie, windenergie, transport, mijnbouw, algemene
industrie, nutsbedrijven en vele anderen.

OVER HONEYWELL SAFETY
PRODUCTS
Honeywell Safety Products is ‘s werelds
grootste leverancier van persoonlijke
beschermingsmiddelen
(PBM’s)
en
-oplossingen.
Ons netwerk van specialisten op het
gebied van de productie, ondersteuning en
veiligheid omvat meer dan 10.000 mensen in
30 landen. Ons doel is om meer te leveren
dan gewoon een product of een dienst: ieder
van ons is betrokken om levensreddende
oplossingen aan onze klanten te leveren.
Onze werknemers zijn wereldwijd actief
in 40 fabrieken, 30 onderzoekscentra,
25 distributiecentra en 69 administratieve
afdelingen.
Door onze wereldwijde aanwezigheid
kunnen we met onze eindgebruikers –
samenwerken om hun uitdagingen en
problemen te identificeren en hun kennis
van de gevaren gebruiken om doeltreffende
oplossingen aan te reiken.

Persoonlijke beschermingsmiddelen voor valbescherming van Miller
Miller is wereldleider in permanente
valbeschermingssystemen, waaronder
horizontale en verticale systemen, kabelen railsystemen.

en getest volgens de Europese normen en
sommige componenten voldoen tevens aan
bijkomende internationale standaarden
(OSHA, ANSI, AUS/NZ, CSA).

Deze systemen beschermen operatoren
tijdens werk op hoogte zodat ze veilig
kunnen klimmen langs geleidingsrails of
kabels. Ze stoppen automatisch een val
na slechts enkele centimeters. Millersystemen kunnen door meer dan één
persoon gelijktijdig gebruikt worden.

Miller-producten worden ontwikkeld door
gekwalificeerde ingenieurs en technische
specialisten in een zeer moderne interne
testomgeving. Daar wordt niet alleen
bevestigd dat de producten aan de
standaarden tegemoet komen maar dat
ze ook vaak worden overschreden en dit
om een maximaal niveau van veiligheid te
bekomen.
Verder
worden
Millerproducten ook getest door aangemelde
instanties om gecertificeerd te kunnen
worden met de standaarden. Honeywell
Safety Products is ISO 9001 gecertificeerd
voor zijn productievestigingen.

Dankzij diverse bevestigingen kunnen de
systemen op bijna alle structuren waar
klimmen
noodzakelijk
is,
worden
geïnstalleerd. Daarnaast kan een groot
aantal accessoires worden gebruikt om
arbeiders permanent te beschermen
wanneer ze zich verplaatsen van verticale
naar horizontale klimwegen, en rond
bochten, hoeken en obstakels.
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Inleiding
Normen en regelgeving
EN 353-1:

Persoonlijke beschermingsuitrusting ter bescherming tegen vallen vanaf hoogte - Valbeveiliging

EN 353-2:

Persoonlijke beschermingsuitrusting ter bescherming tegen vallen vanaf hoogte - Type geleide
valbeveiligingen, waaronder een flexibele ankerlijn

EN 354:

Persoonlijke beschermingsuitrusting tegen vallen vanaf hoogte - Vanglijnen

EN 355:

Persoonlijke beschermingsuitrusting tegen vallen vanaf hoogte - Valdempers

EN 358:

Persoonlijke beschermingsuitrusting tegen vallen vanaf hoogte - Werkpositioneringsgordels en
werkpositioneringsvanglijnen

EN 360:

Persoonlijke beschermingsuitrusting tegen vallen vanaf hoogte - Type oprolbare valbeveiligingen

EN 361:

Persoonlijke beschermingsuitrusting tegen vallen vanaf hoogte - Integraal lichaamsharnas

EN 362:

Persoonlijke beschermingsuitrusting tegen vallen vanaf hoogte - Connectors

EN 363:

Persoonlijke valbeschermingssystemen - Persoonlijke valbeschermingssystemen

EN 365:

Persoonlijke beschermingsuitrusting tegen vallen vanaf hoogte - Algemene vereisten voor
instructies, onderhoud, periodiek nazicht, herstelling, markeringen en verpakking

EN 795:

Persoonlijke valbeveiligingsapparatuur - Verankeringsapparaten

EN ISO 14122-4:

Middelen voor permanente toegang tot machines - Vaste ladders

EN 14396:

Vaste ladders voor mangaten

DIN 18799-1:

Vaste ladders voor constructiewerken - Ladders met twee staanders

DIN 18799-2:

Vaste ladders voor constructiewerken - Ladders met één staander

Voor schoorstenen
DIN 1056:

Vaste constructie, vrijstaande schoorstenen - Gevels

EN 1993-3-2:

Ontwerp van metalen structuren - Torens, palen en schoorstenen

DIN 13084-1:

Vrijstaande schoorstenen - Deel 1: Algemene vereisten

Gebruik van valbeschermingssystemen
Onze valbeschermingssystemen zijn ontworpen om personen op minstens 3 meter van elkaar verwijderd, te beschermen
tegen vallen op voorwaarde dat de structuren de valkrachten toelaten (6 kN voor de eerste persoon + 1,5 kN voor iedere
bijkomende persoon).

www.honeywellsafety.com
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Onder voorbehoud van technische wijzigingen. Volg onze instructies voor onderhoud en montage.

Technische omschrijvingen voor
verticale rails
Statistieken
Minimale afmetingen
Bouten en structuren
F2

F3
F1

2000

max. 1680
max. 2240 (ZAL)

300

F1

Algemene regels voor berekening van ankerkrachten zijn terug te
vinden in DIN 18799, Mei 2009. Bewijs van praktische bruikbaarheid
en veiligheid van installaties worden behandeld als twee aparte
dingen. Bij het verwijzen naar de veiligheid van een installatie moet
de installateur rekening houden met het totale gewicht van de
persoon, de krachten die inwerken op de persoon en de installatie
tijdens het gebruik en de eventuele andere krachten (valongeluk,
andere externe krachten). Verschillende veiligheidsfactoren moet
worden bekeken om deze effecten te kunnen afdekken.
Pas het volgende toe en houd rekening met het meest ongunstige
scenario bij de berekeningen:
• Occasionele krachten (valongeluk):
Een last van F2 = 6 kN die langs het midden van de ladder optreedt.
Deze last mag worden verdeeld over vier montage-elementen
(indien beschikbaar).
• Krachten die ontstaan tijdens het gebruik:
Lasten F1 = 1,5 kN treden excentrisch 30 cm voor het midden van
de ladder op en 5,0 m van elkaar verwijderd in de richting van de
ladder, en worden berekend met een horizontale last F3 = 0,3 kN
(op het meest ongunstige punt).
De minimale afmeting van de bouten is M12. Bij het installeren van
ladders op schoorstenen mogen enkel bouten in grade A4 RVS per
DIN EN ISO 3506-1 met minimale afmeting van M20 worden gebruikt.
M12 kan worden gebruikt bij verankeringsafstanden tot 1,25 m.
Zorg ervoor bij het bestellen van beugels dat de gaten geschikt zijn
voor de gekozen boutmaat.

Voor bakstenen muren

zijn er slechts een paar soorten pluggen goedgekeurd door de
bouwinspectie. Bepaal de ankerkrachten zoals hierboven vermeld
en selecteer geschikte moeren en montage-elementen. Het wordt
aanbevolen om individuele goedkeuringstests door de bouwinspectie te
laten uitvoeren om de lastcapaciteit van draagelementen te bevestigen.

Voor betonnen structuren

bevelen we aan om pluggen te gebruiken die door de bouwinspectie
zijn goedgekeurd, zoals bijvoorbeeld Fischer en Hilti. Volg steeds
de technische instructies van de fabrikant. Er moet aangetoond
worden dat de lastcapaciteit van de draagelementen binnen de
vereisten liggen van de verankeringskracht.

Voor palen in traliewerk

hangt de installatie af van het individuele profiel. Voor deze
toepassing raden we aan dat u onze hoekelementen gebruikt of
montage-elementen voor diagonale steunen. Beugels op maat zijn
verkrijgbaar op aanvraag.

Uitbreidingen op de geleidingsrail

Indien de klimweg bij een platform eindigt, moet de geleidingsrail
minstens 1.000 mm voorbij de bovenkant van het platform uitkomen
om aan de regelgeving tegemoet te komen. Hiervoor dient een
versteviging te worden gebruikt die verder loopt dan de laatste twee
montagebeugels.

09.2015
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Open ruimte
Bij positieve temperaturen: ruimte van 2 mm
Bij negatieve temperaturen: ruimte van 3 mm
Tijdens opeenvolgende inspecties ervoor zorgen dat de maximale ruimte van 5 mm
niet wordt overschreden (ongeacht de omgevingstemperaturen).

Ladderuitval
De ladder moet op minimaal 150 mm van de muur bevestigd zijn in overeenstemming met DIN 18799. Onze accessoires zijn
ontworpen voor deze minimale afstand.
De volgende ladderafstanden moeten worden gerespecteerd bij het gebruik van voetsteunen:
Aluminium ladders
Stalen/RVS ladders

Zonder versteviging

Min. 150 mm

Met versteviging

Min. 180 mm

Met/zonder versteviging

Min. 150 mm

Uitzondering:
Een ladderafstand van 180 mm is noodzakelijk wanneer voetsteunen worden gecombineerd met werkplatformen.
Bij installaties in een ronde toren (windmolen, schoorsteen, watertoren) moet de afstand tot de muur worden gecontroleerd
door de System Customer Service voor het gebruik van het systeem in combinatie met voetsteunen of werkplatformen.

Bliksembeveiliging
De geleidingsrails en ladders kunnen deel uitmaken van een bliksemafleider.
Aan DIN 57185 delen I en II en VDE-richtlijn 0185 delen I en II moeten voldaan worden.

Maximale blootstelling aan wind / ijs
Referentie oppervlaktes (maximaal geplande zone):
Laddertype

Droog
in m2/m

Met 2 cm ijs
in m2/m

Ijslast G2
in kg/m

Y-ligger, aluminium, TB 150 mm

0,096

0,210

10,43

Dubbel, aluminium, TB 150 mm

0,150

0,338

11,85

Y-ligger, staal/RVS

0,079

0,191

9,16

Geleidingsrail, staal/RVS

0,055

0,110

5,12

Geleidingsrail, aluminium

0,059

0,124

5,30

De referentie oppervlaktes voor onze geleidingsrails/ladders omvatten geen coëfficiënt voor basiskrachten of
windweerstand. Deze coëfficiënt is:
basiskrachtcoëfficiënt/windweerstandcoëfficiënt: Cfo = 1,6

www.honeywellsafety.com
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Söll GlideLoc®
Aluminium ladders
• Verticaal valbeveiligingssysteem
• Gecertificeerd volgens EN 353-1:2002
en CNB/P/11.073

09.2015
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Söll GlideLoc®
Aluminium ladders
• Profiel 52 x 51 mm
• Met connector
• Montage-afstand: Aanbevolen
1.400 mm - max. 1.680 mm
• De beugel wordt geplaatst in de
rechthoekige uitsparing op de
zijkant van de geleidingsrail of in de
bevestiging van de geleidingsrail
• Max. doorsnede lengte 4.480 mm
• Afstand tussen sporten 280 mm
• Stapbreedte per zijde 150 mm

195

Y-ligger

280

70

13

30

59

150

85

105

Materiaal: Geanodiseerd aluminium
Gewicht:
3,2 kg/m
Art.nr. YAL-<ladder lengte in mm>

20

384

52

22

11

51

280

30

13

85

Materiaal: Geanodiseerd aluminium
Gewicht:
3,5 kg/m
Art.nr. ZAL-<ladder length in mm>

150

51

20

396

11
22

•
•
•

70

•

Met zijrails
Profiel 52 x 51 mm
Met connector
Montage-afstand: aanbevolen
1.400 mm - max. 2.240 mm
De beugel wordt geplaatst in de
rechthoekige uitsparing op de
zijkant van de geleidingsrail of in de
bevestiging van de geleidingsrail
Max. doorsnede lengte 4.480 mm
Afstand tussen sporten 280 mm
Stapbreedte per zijde 150 mm

105

•
•
•
•

195

Combinatieladder

52

www.honeywellsafety.com
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Söll GlideLoc®
Aluminium ladders
Connector
• Met veiligheidsplaat
• Voor ladders met Y-liggers
• Compleet met alle montageelementen
• Inbegrepen bij levering van iedere
ladder met Y-ligger
• Te gebruiken indien een bestaande
ladder met Y-liggers afgezaagd en
verlengd wordt
Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

Geanodiseerd aluminium
0,1 kg/stuk
17440

Connector met vierkante opening
• Met veiligheidsplaat
• Voor ladders met Y-liggers
• Kan worden gebruikt samen met
een montagebeugel
• Uitsparing in ladder met Y-ligger
moet worden vergroot om maat M12
te laten passen
• Compleet met alle montageelementen
Materiaal: Geanodiseerd aluminium
Gewicht: 0,22 kg/stuk
Bovenste vierkantige montage-opening
Art.nr. 21458
Onderste vierkantige montage-opening
Art.nr. 22096

Set connectors
• Voor de verbinding tussen
combinatieladders
• Compleet met alle montage-elementen
• Inbegrepen bij levering van iedere
combinatieladder
• Te gebruiken indien een bestaande
combinatieladder afgezaagd en
verlengd wordt
Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

Geanodiseerd aluminium
0,25 kg/stuk
21876

09.2015
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Söll GlideLoc®
Aluminium ladders
Vervangsport
• Ter vervanging van beschadigde
sporten op ladders met Y-liggers en
combinatieladders
• Eén sport en montagemateriaal
inbegrepen
Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

Geanodiseerd aluminium
Zie tabel
Zie tabel

Laddertype

Breedte
van de
sport
in mm

Gewicht
Artikelin kg/stuk nummer

Y-ligger

150

0,35

17534

Y-ligger

180

0,39

17657

Combinatie

150

0,29

25660

Combinatie

180

0,33

25661

www.honeywellsafety.com
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Bevestigingspunten voor aluminium ladders met Y-liggers
en combinatieladders
Aanbevolen montage-afstand 1.400 mm - max. 1.680 mm of 2.240 mm

Bovenaan de ladder
connector

Met versteviging

Zonder versteviging

max. 525

MIN 1000

MAX 2205

De volgende ladderlengtes zijn
verkrijgbaar op aanvraag:
560 mm
840 mm
1.120 mm
1.400 mm
1.680 mm
1.960 mm
2.240 mm
2.520 mm

A

195

1400

MI N 1120
MAX 168 0 (YAL)
MAX 2240 (ZAL)

1400

MAX 2205

max. 4480

MIN 1000

1400

560

montage
beugel

grond

2.800 mm
3.080 mm
3.360 mm
3.640 mm
3.920 mm
4.200 mm
4.480 mm

Let op:
Omwille van het ontwerp moet de geleidingsrail van de ladder verstevigd worden indien de ladder meer dan 525 mm (afmeting A) boven
de laatste montagebeugel uitkomt. Delen langer dan 525 mm zonder extra versteviging zijn niet toegelaten. De versteviging van de
geleidingsrail wordt op de geleidingsrail geschroefd vanaf de achterkant op een afstand van 560 mm en moet verder reiken over minstens
twee montagebeugels. De versteviging moet niet tot voorbij een ladderverbinding komen.
Aluminium ladders veranderen van lengte in functie van de temperatuur, en wel dubbel zo veel als de stalen of betonnen structuren waarop
ze gemonteerd worden. Om materiaalspanning op de ladderbevestiging te voorkomen, dienen minimale openingen gelaten worden voor de
ladderverbindingen.

09.2015
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Buigen van aluminium ladders

Vereiste informatie voor planning:
Ladder met gebogen Y-ligger, aluminium
Gebogen combinatieladder, aluminium

Art.nr.
Art.nr.

YAL-<type>
ZAL-<type>

Lengte van ladderdeel dat moet gebogen worden

Type 1

Type 2

Type 3

Type 4

Type 5

A = Onderkant ladder tot het uitspringend gedeelte
van de draagstructuur (mm)

D = Onderkant tot midden van het obstakel (mm)

B = Afwijking (mm)

F = Bovenkant van de ladder tot afwijking (mm)

C = Hoek (max. 15°)

G = Afwijking (max. 260 mm)

E = Breedte van het obstakel (mm)

NB:
De kleinste buigradius voor aluminium ladders is 3.000 mm

De buiging hangt af van de buigradius en de hoek (type 1 + 2) of afwijking (type 3 - 5).
De last voor buigen wordt berekend naar het buigtype en de afwijking.

www.honeywellsafety.com
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Söll GlideLoc® aluminium ladders
Eindstops

RVS, gebeitst
0,3 kg/stuk
26026
68

31

Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

56

• Voorkomt dat de valbeveiliging fout
wordt geplaatst of per ongeluk uit
de geleidingsrail valt
• Compleet met alle montage-elementen

73

Eindstop, boven/onder

3
52

Niet buigzame eindstop
• Voorkomt dat de valbeveiliging
uit de geleidingsrail kan worden
genomen
• Compleet met alle montage-elementen
RVS, gebeitst
0,2 kg/stuk
11634

3

59

Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

50

Eindstop, boven/onder
• Voorkomt dat de valbeveiliging fout
wordt geplaatst of per ongeluk uit
de geleidingsrail valt
• Compleet met alle montage-elementen
• Gebruikt voor:
Ladderuitval < 150 mm
Montage met versteviging
Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

6

65

50

88
68

RVS, gebeitst
0,2 kg/stuk
27138
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Söll GlideLoc® aluminium ladders
Montage-elementen
Open beugel
142

60

Geanodiseerd aluminium
Zie tabel
Zie tabel

60

7

20

L

+

26

13

Uitval
(mm)

Boutdiameter
van de
structuur

Gewicht
(kg/stuk)

Artikelnummer

Uitval
(mm)

Boutdiameter
van de
structuur

Gewicht
in kg/stuk

Artikelnummer

150

M16

0,9

14673

190

M16

1,1

15148

150

M24

0,9

16874

190

M24

1,1

22072

160

M16

1,0

15141

200

M16

1,2

15150

160

M24

1,0

21233

200

M24

1,2

25237

170

M16

1,0

15143

210

M16

1,2

17352

170

M24

1,0

27127

210

M20

1,2

24736

180

M16

1,1

15146

220

M16

1,3

10519

180

M20

1,1

24735

220

M24

1,3

21375

180

M24

1,1

24682

18 (22 / 26)

100

Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

18 (22 / 26)

• Compleet met montage-elementen
om de ladder te bevestigen
• Wandbevestiging moet
geboord worden volgens lokale
omstandigheden. Minimale boutdiameter M16

70

Gesloten beugel
• Compleet met montage-elementen
om de ladder te bevestigen
• Wandbevestiging moet
geboord worden volgens lokale
omstandigheden. Minimale
boutdiameter M16
• Variabele montage-afstand mogelijk
door de beugel naar wens te
bewegen en te draaien
Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

140

5

4

110
60
13,5

Geanodiseerd aluminium
Zie tabel
Zie tabel

13

13

Uitval
(mm)

Boutdiameter van de
structuur

Gewicht
Artikelin kg/stuk nummer

150

M16

0,7

10566

150

M20

0,7

22246

150

M24

0,7

16867

Nota:
‘L’ uitval hangt van het type beugel af.

www.honeywellsafety.com
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Söll GlideLoc® aluminium ladders
Montage-elementen
Gesloten beugel

Geanodiseerd aluminium
0,7 kg/stuk

M16
Art.nr.

21443

M24
Art.nr.

26204

140

7

20

110
60

5

13,5

Materiaal:
Gewicht:

70

18 / 26

• Compleet met montage-elementen
om de ladder te bevestigen
• Wandbevestiging moet geboord
worden volgens lokale omstandigheden. Minimale boutdiameter M16
• Variabele montage-afstand mogelijk
door de beugel naar wens te bewegen en te draaien
• Uitval 220 mm

13

Beugel
• Bestaat uit twee beugelhelften
• Compleet met montage-elementen
om de ladder te bevestigen
• Wandbevestiging moet
geboord worden volgens lokale
omstandigheden. Minimale
boutdiameter 2 x M12
• Montage-afstand op baksteen:
560 mm
Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

80

6

20

20

50

7

13

17

100
26

26
13

Geanodiseerd aluminium
0,7 kg/stuk
10521
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Söll GlideLoc® aluminium ladders
Montage-elementen
Klem
• Uitval tot 1.000 mm mogelijk
• Compleet met montage-elementen
om de ladder te bevestigen
• Bij bestelling aub de exacte
paaldiameter ‘D’ en uitval ‘L’
vermelden
• Materiaal dikte ‘z’ van de klemhelften:
Tot Ø 210 mm
‘z’ = 6 mm
Vanaf Ø 220 mm
‘z’ = 8 mm

)

L 200
ax
(m

• Paaldiameter:
Min. 60 mm
Max. 1.500 mm
Gewicht:

Afhankelijk van
paaldiameter
en uitval

Materiaal:
Art.nr.

Staal, gegalvaniseerd
BS-STS-<Ø in mm>

Materiaal:
Art.nr.

RVS, gebeitst
BS-A4S-<Ø in mm>

D

Z

Niet getoond:
Verstevigde klem zonder steun
• Uitval vanaf 130 mm tot 400 mm
mogelijk
• Montage op greep
• Compleet met montage-elementen
om de ladder te bevestigen
• Bij bestelling aub de exacte
paaldiameter ‘D’ en uitval ‘L’
vermelden

Materiaal:
Art.nr.

)

L 350
120

Z

Z

(3

(

H

Afhankelijk van
paaldiameter
en uitval
Staal, gegalvaniseerd
BS-STS-<Ø
in mm>VERST

)

L 000
-1
51

D

H

Gewicht:

D

Uitval L
(mm)

Totale hoogte
H (mm)

201-250

135

251-300

185

301-350

235

H = L - 28 mm

Nota:
‘L’-uitval hangt van het type beugel af.

www.honeywellsafety.com
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Söll GlideLoc® aluminium ladders
Montage-elementen
Beugel
•
•
•
•

Met verstelbare uitval
Te gebruiken waar de ladder buigt
Montage op greep
Compleet met alle montageelementen van de ladder
• Wandbevestiging moet geboord
worden op geschikte manier volgens
lokale omstandigheden, minimale
boutdiameter M16

102
150

60

Staal, gegalvaniseerd
Zie tabel
BB VSTS<projection
in mm> (zie tabel)

Boutdiameter
van de
structuur

Gewicht
(kg/stuk)

Artikelnummer

200 275

M16

0,7

15563

200 275

M24

0,7

22380

276 350

M16

0,7

15566

276 350

M24

0,7

22378

351425

M16

0,7

17309

351425

M24

0,7

22377

426 500

M16

0,7

20832

426 500

M24

0,7

23134

501 575

M16

0,7

21241

501 575

M24

0,7

26119

576 650

M16

0,7

23029

651 725

M16

0,7

23030

L

Uitval
(mm)

26

30

Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

60
18 /

55

Nota:
‘L’-uitval hangt van het type beugel af.
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Söll GlideLoc® aluminium ladders
Montage-elementen
Klem
• Met verstelbare uitval
• Te gebruiken waar de ladder buigt
• Compleet met alle montageelementen van de ladder
• Bij bestelling de exacte
paaldiameter en het uitvalbereik
vermelden
• Paaldiameter:
Min. 60 mm
Max. 1.500 mm

60

8

D

• Uitvalbereik:
L = 250 - 325 mm
L = 326 - 400 mm
L = 401 - 475 mm
Materiaal:
Gewicht:

Staal, gegalvaniseerd
Afhankelijk van
paaldiameter en uitval

Art.nr.

BS-VSTS-<Ø in mm>

190

L

Andere uitvallengtes beschikbaar op
aanvraag

Gelaste beugel
• Ter plaatse te lassen
• Uitval 150 mm
• Compleet met alle montageelementen
• De structuur moet voldoende sterk
zijn voor lassen
Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

Staal, ruw
1,0 kg/stuk
17254

Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

Staal, gegalvaniseerd
1,0 kg/stuk
20848

10
55

6

31

L

60

Andere uitvallengtes beschikbaar op
aanvraag

14

Nota:
‘L’-uitval hangt van het type beugel af.

www.honeywellsafety.com
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Söll GlideLoc® aluminium ladders
Montage-elementen
Beugel
• Voor gebruik op buizenstructuren
van 20 - 70 mm diameter
• Uitval 150 mm
• Compleet met alle
montage-elementen
• De structuur moet worden
gecontroleerd op voldoende sterkte
• Vermeld de exacte buisdiameter

150

10

128.5

240

50

Materiaal: Staal, gegalvaniseerd
Gewicht: 1,8 kg/stuk
Art.nr. 11226

Hoekstuk montage-element

• Te gebruiken op hoeksteunen van
rasterpalen met hoekprofiel
• Compleet met alle montageelementen
• De structuur moet worden
gecontroleerd op voldoende sterkte

150
109

Materiaal:
Staal, gegalvaniseerd
Te gebruiken voor hoeksteunen met
hoekprofiel tot 100 x 100
Gewicht:
2,1 kg/stuk
Art.nr.
11025

40x x5 4
50
50
50x 10
x 10

Te gebruiken voor hoeksteunen
met hoekprofiel vanaf 110 x 110 tot
140 x 140
Gewicht:
2,4 kg/stuk
Art.nr.
14696

100

Te gebruiken voor hoeksteunen
met hoekprofiel vanaf 150 x 150 tot
180 x 180
Gewicht:
2,5 kg/stuk
Art.nr.
14698
Te gebruiken voor hoeksteunen
met hoekprofiel vanaf 190 x 190 tot
220 x 220
Gewicht:
2,8 kg/stuk
Art.nr.
14699
Te gebruiken voor hoeksteunen
met hoekprofiel vanaf 230 x 230 tot
260 x 260
Gewicht:
2,9 kg/stuk
Art.nr.
14700
Hoeksteun voor montagebeugel met
kabelhouder verkrijgbaar op aanvraag
Andere uitvallengtes beschikbaar op
aanvraag

Nota:
‘L’-uitval hangt van het type beugel af.
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Söll GlideLoc® aluminium ladders
Montage-elementen
Montage-element
• Voor diagonale steunen op
rasterpalen op de buitenzijde van
de hoeksteun
• Compleet met alle montage-elementen
• Vermeld aub de breedte van de steun
Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

165

Staal, gegalvaniseerd
Afhankelijk van
de grootte
BB-DA

Montage-element
• Voor kruiselingse steunen op
rasterpalen
• Compleet met alle montage-elementen
• Vermeld aub de breedte van de
steun en afmetingen van eventuele
opvulplaten
Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

165

Staal, gegalvaniseerd
Afhankelijk van
de grootte
BB-DK

Montage-element
• Voor diagonale steunen op
rasterpalen op de binnenzijde van
de hoeksteun
• Compleet met alle montage-elementen
• Vermeld aub de breedte van de steun
Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

165

Staal, gegalvaniseerd
Afhankelijk van de
grootte
BB-DI

Nota:
‘L’-uitval hangt van het type beugel af.
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Söll GlideLoc® aluminium ladders
Voetsteunen
Opklapbare voetsteun
• Voldoet aan DIN 18799
• Voor Y-ligger en combinatieladders
met sportbreedtes van 150 en 180 mm
• Afstand tussen sporten 280 mm
• Aanbevolen montage-afstand is 10 m
• Compleet met alle montage-elementen
Staal, gegalvaniseerd
4,2 kg/stuk
23722

Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

RVS, gebeitst
4,6 kg/stuk
26503

0

30

130

80

130

30

Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

• Met werkplatformen aan beide kanten
• Om werktoegang te hebben nabij de
ladder
• Voetsteunen en platformen zijn
opklapbaar
• Gelijktijdig gemonteerd op de
geleidingsrail en paal
• Door slechts één persoon tegelijk te
gebruiken
• Compleet met alle montage-elementen
• Afstand tussen sporten 280 mm
• Stapbreedte 150 en 180 mm
• Vermeld bij bestelling aub de
volgende vereiste informatie:
Paaldiameter D
Uitval L

Art.nr.

80
65 130

D

1080

130 65

305

L

Staal, gegalvaniseerd
Afhankelijk van paal
diameter
26534

305

Materiaal:
Gewicht:

40

Voetsteun

RVS verkrijgbaar op aanvraag
Wand- en hoekbeugel verkrijgbaar op
aanvraag

390

09.2015
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Söll GlideLoc® aluminium ladders
Voetsteunen
Voetsteun
• Met een werkplatform links
• Om werktoegang te hebben nabij de
ladder
• Voetsteun en platform zijn opklapbaar
• Gelijktijdig gemonteerd op de
geleidingsrail en paal
• Door slechts één persoon tegelijk te
gebruiken
• Compleet met alle montage-elementen
• Afstand tussen sporten 280 mm
• Vermeld bij bestelling aub de
volgende vereiste informatie:
Paaldiameter D
Uitval L

Art.nr.

D

Staal, gegalvaniseerd
Afhankelijk van de
paaldiameter
26543

L

Materiaal:
Gewicht:

Wand- en hoekbeugel verkrijgbaar op
aanvraag

390

RVS verkrijgbaar op aanvraag

305

65 130

80

40

130

770

Voetsteun
• Met werkplatform rechts
• Om werktoegang te hebben nabij
de ladder
• Voetsteun en platform zijn opklapbaar
• Gelijktijdig gemonteerd op de
geleidingsrail en paal
• Door slechts één persoon tegelijk te
gebruiken
• Compleet met alle montageelementen
• Afstand tussen sporten 280 mm
• Vermeld bij bestelling aub de
volgende vereiste informatie:
Paaldiameter D
Uitval L

Art.nr.

D

L

Staal, gegalvaniseerd
Afhankelijk van paal
diameter
26545
390

Materiaal:
Gewicht:

RVS verkrijgbaar op aanvraag
Wand- en hoekbeugel verkrijgbaar op
aanvraag

130

80

130 65

305

40

770

www.honeywellsafety.com
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Söll GlideLoc® aluminium ladders
Voetsteunen

Staal, gegalvaniseerd
17,5 kg/stuk
15391

395
360
300

487

400

Scharnier rechts
Materiaal:
Staal, gegalvaniseerd
Gewicht:
17,5 kg/stuk
Art.nr.
16547

452

Scharnier links
Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

475

• Pivoterend
• Voor alle aluminium ladders met
Y-liggers en combinatieladders
• Compleet met alle montage-elementen

280

Voetsteun

480

RVS verkrijgbaar op aanvraag

Opklapbare voetsteun
Voldoet aan DIN 18799
Voor klimwegen met versteviging
Aanbevolen montage-afstand 10 m
Afstand tussen sporten 280 mm
Compleet met alle montageelementen

Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

57,5
355

30

•
•
•
•
•

Staal, gegalvaniseerd
4,0 kg/stuk
23980

0

130

RVS verkrijgbaar op aanvraag

30

80

130

Niet getoond
Voetsteun voor aluminium ladders
met profiel 50 x 50 mm
Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

Staal, gegalvaniseerd
4,1 kg/stuk
24032
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Söll GlideLoc® aluminium ladders
Uitsparing
Uitsparing
• Voor aluminium ladders met
Y-liggers en combinatieladders
• Om valbeveiligingen in te brengen
en weg te nemen
• Omdat de valbescherming geen
beschermende functie heeft binnen
de uitsparing, moet er bovenop de
uitsparing een eindstop (apart te
bestellen) bevestigd worden

150

• De uitsparing mag enkel bij het
begin van de klimweg staan,
bijvoorbeeld bij de grond of nabij
platformen met handrails

max. 42

• Een uitsparing mag niet gebruikt
worden wanneer er een valrisico
bestaat voor de gebruiker
• Indien de valbeveiliging wordt
verwijderd van de klimwegroute,
moet een sectie met sluiting
worden gebruikt
• Bij de bestelling moet het deel
van de ladder met uitsparing
gemarkeerd worden met een
‘A’ of een notitie dragen ‘met
uitsparing’

www.honeywellsafety.com
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Söll GlideLoc® aluminium ladders
Sectie met sluiting
Sectie met sluiting

• Wordt geïnstalleerd binnen de klimweg
• Om de valbeveiliging in te brengen
of te verwijderen
• Wordt geleverd met eenmalig te
gebruiken montage element
• Voor ladders met Y-liggers en
combinatieladders

400

Materiaal: Geanodiseerd aluminium
Gewicht: 2,8 kg/stuk
Art.nr. 10550
Assemblage van de sectie met
sluiting in de fabriek
Bij de bestelling moet het deel van de
ladder met de sectie met sluiting dat
in de fabriek wordt geassembleerd,
worden gemarkeerd met ‘AV’ of moet
een notitie worden aangebracht ‘met
geassembleerde sectie met sluiting’.
Specificeer in geval van assemblage
in de fabriek eveneens de
installatiehoogte.
Let op:
Installatie is enkel mogelijk tussen
twee sporten.

Mogelijke installatiehoogtes in een
ladderdeel van 4.480 mm:

Aanbevolen installatiehoogte ongeveer 1.000 mm

140

Hoogte vanaf onderkant van het ladderdeel
490 mm Tussen 2de en 3de sport
770 mm Tussen 3de en 4de sport
1.050 mm Tussen 4de en 5de sport
1.330 mm Tussen 5de and 6de sport
1.610 mm Tussen 6de and 7de sport
1.890 mm Tussen 7de and 8de sport
2.170 mm Tussen 8ste and 9de sport
2.450 mm Tussen 9de and 10de sport
2.730 mm Tussen 10de and 11de sport
3.010 mm Tussen 11de and 12de sport
3.290 mm Tussen 12de and 13de sport
3.570 mm Tussen 13de and 14de sport
3.850 mm Tussen 14de and 15de sport

• Kan gebruikt worden voor een
sportafstand van 280 mm en 250 mm
• De aanbevolen installatie hoogte
bedraagt ongeveer 1.000 mm boven
het boveneinde van de voetsteun
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Söll GlideLoc® aluminium ladders
Draaiende sectie met sluiting
Draaiende sectie met sluiting

• Wordt gebruikt om het laddersysteem
veilig te betreden of te verlaten vanaf
het platform achter de ladder
• Draaiende sectie met sluiting kan
links of rechts worden gedraaid
• Houdt u bij de bestelling aub
rekening met de totale ladderlengte
tot tegen de draaischijf
• De twee bovenste sporten van de
ladder moeten worden verwijderd
• Voetsteun met twee individueel
opvouwbare platformen

351
140

Gewicht:
Art.nr.

Geanodiseerd
aluminium
17,0 kg/stuk
10558

3000

Met voetsteun
Materiaal:

302

Zonder voetsteun
Materiaal:
Geanodiseerd
aluminium
Gewicht:
12,5 kg/stuk
Art.nr.
21814

50

Assemblage in de fabriek op een
ladderdeel
Art.nr.
16604

Versteviging

Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

50

4

• Vereist wanneer de afstand tussen
het laatste montagepunt en het
hoogste punt van de ladder meer
dan 525 mm bedraagt
• Moet met bout worden bevestigd
om de 560 mm
• Moet over minstens twee
montagebeugels reiken
• Compleet met alle
montage-elementen
• Voor ladders met Y-liggers en
combinatieladders
• Vierkante buis 50 x 50 x 4 mm

L

50

Geanodiseerd
aluminium
Ong. 2,0 kg/m
HV-AL-<length
in mm>

www.honeywellsafety.com
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560

min. 1120
max. 1680 (YAL)
max. 2240 (ZAL)

3000

760

max. 1785

351

Söll GlideLoc® aluminium ladders
Planhulp voor draaiende sectie
met sluiting

Let op:
De versteviging moet
•
over twee montagebeugels heen reiken, die op
een afstand van minstens 1.120 mm van elkaar
moeten staan
•
Met bouten iedere 560 mm bevestigd op de ladder
Er mogen geen ladderaansluitingen zitten nabij de
versteviging!
09.2015
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Söll GlideLoc® aluminium ladders
Pivoterende dakuitgang

Materiaal:
Gewicht:

Gegalvaniseerd staal
33,0 kg/stuk

Scharnier links
Art.nr.

23144

1960

2020

1120

Pivoterende dakuitgang
• Voor gebruik in besloten ruimten
• Wordt gebruikt om het
laddersysteem veilig te betreden of
te verlaten vanaf het platform achter
de ladder
• Scharnier kan links of rechts zitten
• Compleet met alle montageelementen
• Te bevestigen op de centrale ligger
van de ladder
• Bovenkant van de ladder moet
minstens 1.400 mm lang zijn

max. 1575

1315

max.1680 (YAL)
max. 2240 (ZAL)

max. 630

1120

Scharnier rechts
Art.nr.
24946

www.honeywellsafety.com
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Söll GlideLoc® aluminium ladders
Afdekplaat
Aluminium afdekplaat

Scharnier links
Art.nr.

21683

2500

1250

Gewicht:

Geanodiseerd
aluminium
34,2 kg/stuk

380

Scharnier rechts
Art.nr.
21759

185

Materiaal:

991

523

• Voor ladders met Y-liggers en
combinatieladders
• Zonder ladderdeel
• Voorkomt toegang door
onbevoegden tot de voor- of
achterkant van de ladder
• Beugels moeten eveneens afgedekt
zijn (tot een uitval van 150 mm)
• Opent lateraal
• Scharnier kan links of rechts zitten
• Scharnieren kunnen ter plaatse
verwisseld worden
• RVS beslag
• Cilinderslot
• Plaatlengte 2.500 mm
• Breedte 523 mm
• Breedte wanneer dekplaat open
staat op 991 mm

Assemblage in de fabriek op een
ladderdeel
Art.nr.
16368
Vervangende sleutel
Art.nr.
17478

470

21684

235

Scharnier links
Art.nr.

133

Afdekplaat voor installatie boven
normale hoogte

Scharnier rechts
Art.nr.
21685
Als alternatief voor de afdekplaat,
is het PivotLoc opklapbaar
laddersysteem eveneens mogelijk.

523
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Söll GlideLoc® aluminium ladders
Afdekplaat
Stalen afdekplaat
• Voor aluminium ladders met
trapbreedte van 150 mm
• Zonder ladderdeel
• Voorkomt beklimmen van de ladder
door onbevoegden
• Kan worden gemonteerd en
beveiligd met een hangslot
• Lengte 2.000 mm
Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

Staal, gegalvaniseerd
17,1 kg/stuk
11354

Als alternatief voor de afdekplaat,
is het PivotLoc opklapbaar
laddersysteem eveneens mogelijk.

www.honeywellsafety.com
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Söll PivotLoc opklapbaar
laddersysteem
Principe:
De ladders kunnen worden geopend
of opgeklapt gesloten. Indien gesloten,
is de ladder onopvallend. Indien
open, is het een ladder van hoge
kwaliteit met Miller®-valbeveiliging.
De opklapbare ladder voorkomt
oneigenlijk gebruik van het systeem,
net als de afdekplaat.

Söll PivotLoc:

•
•
•
•

Lengte 2.800 mm
Breedte 500 mm
Breedte indien gesloten 195 mm
Afstand tussen sporten 280 mm
Moet zowel in open als gesloten
toestand op slot worden gedaan
met het hangslot
De beugels moeten worden
bevestigd op de draaipunten van de
sporten
De opklapbare ladder kan worden
gecombineerd met alle types ladders
De ladder wordt compleet geleverd
met valbeveiliging, eindstop,
uitsparing, connector en handvatten
Het systeem omvat eveneens een
RVS klem die kan gebruikt worden
om het hangslot te bevestigen

2911

•
•
•
•
•

280

1021

Verbinding naar aluminium ladders
Materiaal:
Geanodiseerd
aluminium
Gewicht:
12,0 kg/stuk
Art.nr.
23193

140

196

Verbinding naar stalen ladders
Materiaal:
Geanodiseerd
aluminium
Gewicht:
12,0 kg/stuk
Art.nr.
23281
(niet getoond)

500

185
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30 0

M AX 1680

MAX 1680

MAX 1680

Planhulp voor Söll PivotLoc opklapbaar laddersysteem als
alternatief voor de afdekplaat
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Söll PivotLoc opklapbaar laddersysteem
Uitval van de montagebeugels

Bij gebruik van het PivotLoc
opklapbaar laddersysteem (1)
in combinatie met de stalen
ladder (3), moet de uitval ‘L’ van
de montagebeugels (2) voor de
opklapbare ladder 27 mm korter zijn.

1

2

2

3
L - 27

L

Bij gebruik van het PivotLoc
opklapbaar laddersysteem (1)
in combinatie met de aluminium
ladder (4) (montage langs de
achterzijde), moet de uitval ‘L’ van
de montagebeugels (2) voor de
opklapbare ladder 8,5 mm korter zijn.

1

4
2

2

L - 8.5

L

Bij gebruik van het PivotLoc
opklapbare laddersysteem (1) in
combinatie met de aluminium ladder
(4) (montage via montagerail), moet
de uitval ‘L’ van de montagebeugels
(2) voor de opklapbare ladder 30 mm
korter zijn.

1

2
2

L
4
L - 30
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Söll PivotLoc opklapbaar laddersysteem
Ontwerpprincipe:

De ladders kunnen worden geopend
of opgeklapt gesloten. Indien gesloten,
is de ladder onopvallend. Indien open,
is het een ladder van hoge kwaliteit
met Miller®-valbeveiliging. Het
opklapbaar laddersysteem voorkomt
oneigenlijk gebruik van het systeem.
Söll PivotLoc, 1ste ladderdeel:
• Profiel 52 x 33 mm
• Met valbeveiliging, eindstop,
uitsparing, connector en handvatten
• Montage-afstand: Aanbevolen
1.400 mm – max. 1.680 mm
• De beugels moeten worden bevestigd
op de draaipunten van de sporten
• Max. doorsnede lengte 4.480 mm
• Afstand tussen sporten 280 mm
• Het systeem omvat eveneens een RVS
klem die kan gebruikt worden om het
hangslot te bevestigen
Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

Geanodiseerd
aluminium
Ong. 4,0 kg/m
ZALKLAPP<ladderlengte
in mm>-A

Söll PivotLoc, uitbreidingselement:
• Profiel 52 x 33 mm
• Met connector
• Aanbevolen montage-afstand:
1.400 mm – max. 1.680 mm
• De beugels moeten worden
bevestigd op de draaipunten van de
sporten
• Lengte af fabriek max. 4.480 mm
• Afstand tussen sporten 280 mm
Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

Geanodiseerd
aluminium
4,0 kg/m
ZALKLAPP-<ladder
length in mm>

Söll PivotLoc, nieuw ladderdeel:

196

280

• Een PivotLoc ladderdeel kan niet
langer dan 8m zijn.
• Dezelfde kenmerken als de Söll
PivotLoc, 1ste ladderdeel, behalve
voor de uitsparing.
Art.nr.
ZALKLAPP <ladder length
in mm>-ARRET

140

500

www.honeywellsafety.com
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Söll PivotLoc opklapbaar laddersysteem
Accessoires
Niet buigzame eindstop
• Voorkomt dat de valbeveiliging uit
de bovenkant van de opklapbare
ladder wordt genomen
• Compleet met alle montage-elementen
RVS, gebeitst
0,1 kg/stuk
23205

3

59

Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

30

Eindstop voor opklapbare ladder
• Voorkomt dat de valbeveiliging fout
wordt geplaatst of per ongeluk uit
de geleidingsrail valt
• Compleet met alle montage-elementen
• Geschikt voor zowel onder- als
bovenkant
RVS, gebeitst
0,2 kg/stuk
27137

Hulp voor assemblage

59

• Om dit deel te blokkeren tijdens
assemblage
Staal, gegalvaniseerd
0,6 kg/stuk
23206

102
70

Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

50

74

32

Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

94
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Planhulp voor opklapbare ladder Söll PivotLoc
(meerdelig)

De maximale totale lengte is 8,0 m.
Voor langere klimwegen moeten de ladders worden
opgesplitst voor makkelijk openen.

BS-STR

max. 1680

ZALKLAPP

ZALKLAPP...A

max. 1680

min. 1680
max. 4480

max. 1680

min. 840
max. 4480

23205

www.honeywellsafety.com
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Söll GlideLoc® aluminium ladders
Accessoires
Kabelhouder

Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

M12

40x6

193

• Houdt kabels achter ladders en
geleidingsrails
• Compleet met alle montage-elementen
• Wordt gebruikt op buispalen of
hoeksteunen
• Bij gelijkmatige gewichtsverdeling
kan een kabelhouder maximaal
12,5 kg dragen
• Het totale gewicht van de kabels
mag niet meer zijn dan 35 kg/m

542

Geanodiseerd
aluminium
0,6 kg/stuk
10531

Draaitafel
• Voor een veilige overgang van verticaal
naar horizontaal en omgekeerd
• Met aluminium profiel als
ondersteuning voor de valbeveiliging
• Specificeer aub het profiel van de
geleidingsrail van het horizontale en
verticale systeem

70



RVS, gebeitst
4,2 kg/stuk

16

0

427

Materiaal:
Gewicht:

112

105

Buigradius van de horizontale
geleidingsrail > 1.000 mm
Art.nr.
15299

13

26

70

Buigradius van de horizontale
geleidingsrail < 1.000 mm
Art.nr.
20793

26

Assemblage af fabriek bij een
aluminium ladder met Y-ligger
Art.nr.
16884

442

Assemblage af fabriek op een
aluminium combinatieladder mogelijk
op aanvraag
Nota:
alle vier beugels van de draaitafel moeten altijd worden bevestigd tegen de draagstructuur!
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Söll GlideLoc® aluminium ladders
Accessoires
Montagebeugel met verstelbare
uitval

RVS, gebeitst
1,6 kg/stuk
11591

10
18

14

120-160

50

71

Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

10

Staal, gegalvaniseerd
1,6 kg/stuk
10867

26

Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

60

• Uitval: 120 tot 160 mm
• Enkel te gebruiken voor montage
van de draaitafel
• schroeven voor installatie op de
draaitafel zijn niet inbegrepen

Montagebeugel met verstelbare
uitval

RVS, gebeitst
1,8 kg/stuk
15250

18
50

14

10

Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

10

26

Staal, gegalvaniseerd
1,8 kg/stuk
10869

60

Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

71

• Uitval: 160 tot 200 mm
• Enkel te gebruiken voor montage
van de draaitafel
• schroeven voor installatie op de
draaitafel zijn niet inbegrepen

0

160 - 20

Nota:
Uitval ‘L’ is afhankelijk van type beugel.
Deze montagebeugels mogen niet als laddermontage gebruikt worden.

www.honeywellsafety.com
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Söll GlideLoc® aluminium ladders
Toegang tot mangaten
Toegang tot mangaten
• Voor veilige toegang tot mangaten
• Enkel te gebruiken met het onderste
deel van de toegang tot mangat
• Dit apparaat kan worden verplaatst
van het ene mangat naar het andere
en kan worden vergrendeld

Onderste deel voor mangat
toegang

96

• Wordt aan de achterzijde van de
vaste geleidingsrail bevestigd
RVS, gebeitst
0,8 kg/stuk
16191

130

Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

1065

1120

Gewicht:
Art.nr.

Geanodiseerd
aluminium
4,5 kg/stuk
17410

1260

Materiaal:
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Söll GlideLoc® aluminium ladders
Accessoires
Rotonde

• Voor het veilig overstappen tussen
twee klimwegen die uit elkaars as
liggen
• Uitval van de klimwegen moeten
zelfde zijn
• Paaldiameter:
Min. 200 mm
Max. 1.000 mm
• Max. rotatiehoek 200°
• Met parallelle staven en
draagsysteem voor de afwijking van
de valbeveiliging
• Geleverd met alle
bevestigingselementen
• Verstrek bij bestelling aub
diagrammen met specificatie van de
paaldiameter, klimweg uitvalhoek,
projectie en laddertype
• Geef eveneens de richting van de
rotatie aan
Materiaal:
Gewicht:

Staal, gegalvaniseerd
Afhankelijk van de
grootte

Voor paaldiameter 200 tot 350 mm
Art.nr.
16612
Voor paaldiameter 351 tot 500 mm
Art.nr.
18697
Voor paaldiameter 501 tot 700 mm
Art.nr.
18698
Voor paaldiameter 701 tot 1.000 mm
Art.nr.
18699

Voorbeeld van installatie
Rotonde met handgreep en
transferplatform
Rotondes op maat op aanvraag

www.honeywellsafety.com
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Söll GlideLoc® aluminium ladders
Accessoires
Transferplatform
• Kan individueel of met rotonde
gebruikt worden
• Compleet met alle montageelementen
• Verstrek bij bestelling aub
diagrammen van de paaldiameter
en de positie van de klimwegen.
Geef de maat van het segment op
(90°, 180° of 270°)
• Paaldiameter:
Min. 100 mm
Max. 1.000 mm

340
300

0

30

340

Art.nr.

Staal, gegalvaniseerd
Afhankelijk van
de grootte
UP-<segment
size>-<Ø in mm>

D

340

Materiaal:
Gewicht:

0

30

Versies op maat verkrijgbaar op
aanvraag
D

D
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Inzet hangladders
Montage-elementen
Montagebeugel met inzethulp
• Voor gebruik in mastklem zonder slot
(Art.nr. BES-OA)
• Compleet met montage-elementen
om de ladder te bevestigen
Gegalvaniseerd staal
130 mm
1,2 kg/stuk
10779

Uitval:
Gewicht:
Art.nr.

150 mm
1,3 kg/stuk
18065

125

Materiaal:
Uitval:
Gewicht:
Art.nr.

L

50 x 10

Beugel
• Voor gebruik in paalklem met slot
(Art.nr. BES-OA)
• Compleet met montage-elementen
om de ladder te bevestigen
Gegalvaniseerd staal
130 mm
1,0 kg/stuk
14981

Uitval:
Gewicht:
Art.nr.

150 mm
1,1 kg/stuk
19646

70

Materiaal:
Uitval:
Gewicht:
Art.nr.

L

50 x 10

Beugel
• Voor gebruik in mastklem zonder
slot (Art.nr. BES-OA)
• Compleet met montage-elementen
om de ladder te bevestigen
Gegalvaniseerd staal
130 mm
1,0 kg/stuk
14982

Uitval:
Gewicht:
Art.nr.

150 mm
1,1 kg/stuk
18068

70

Materiaal:
Uitval:
Gewicht:
Art.nr.

L

50 x 10

Vaste wandbeugel

214

• Voor weerhouden van de inzet
hangladder
• Vergrendelbaar
• Met opening voor hangslot:
Ø 11 mm (hangslot niet inbegrepen)
Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

9

178

40x10
70

Staal, gegalvaniseerd
1,5 kg/stuk
15772
75

www.honeywellsafety.com
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Inzet hangladders
Montage-elementen
Paalklem zonder slot

Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

60

• Vermeld bij bestelling aub de exacte
paaldiameter en de afstand van
de achterkant van de ladder tot de
structuur
• Paaldiameter:
Min. 80 mm
Max. 1.500 mm
Staal, gegalvaniseerd
Afhankelijk van
paaldiameter
BES-OA-<Ø in mm>

D

12

35

Wand- en hoekbeugel verkrijgbaar
op aanvraag

52

Paalklem met geïntegreerd slot

Art.nr.

Staal, gegalvaniseerd
Afhankelijk van
paaldiameter
BES-MA-<Ø in mm>

D

12

Wand- en hoekbeugel verkrijgbaar
op aanvraag

35

Materiaal:
Gewicht:

60

• Alleen te gebruiken met beugel
(Art.nr. 14981/19646)
• Vermeld bij bestelling aub de exacte
paaldiameter en de afstand van
de achterkant van de ladder tot de
structuur
• Paaldiameter:
Min. 80 mm
Max. 1.500 mm

52
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Planhulp voor inzet hangladders (enkelvoudig deel)

BES-OA

11634

BES-MA

10779

14981

YAL

BES-MA

1260 (MAX 1680)

MAX 525

max. 525

11634

3080 (MAX)

1960 (max. 2520)

1470 (max. 1680)

YAL

14981

1260 (MAX 1680)

BES-OA

370

BES-OA

370
175

14982

175 (max. 525)

14982

www.honeywellsafety.com
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Planhulp voor inzet hangladders (meervoudig deel)

11634

ma x.525

4 ladderdelen - totale lengte max. 8 m

BES-OA

10779

1960

1470 (max. 1680)

YAL

14982

15573
BES-MA

190 (max. 770)

15573

BES-OA

1960

1470 (ma x. 1680)

14981

10779

175 (max. 525)

YAL

BES-OA
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Inzet hangladders
Montage-elementen
Installatie vanaf onderzijde
Paalklem met uitval
• Enkel te gebruiken met connector
(Art.nr. 17261)
• Uitval ‘L’ hangt af van type vaste
installatieladder
(max. 170 mm)
• Vermeld bij bestelling aub de
volgende vereiste informatie:
Paaldiameter ‘D’
Type vaste installatie ladder
Beugel voor vaste installatieladder,
inbegrepen de uitval
• Paaldiameter:
Min. 60 mm
Max. 220 mm
Materiaal:
Staal,gegalvaniseerd
Gewicht:
Afhankelijk van
paaldiameter
Art.nr.
18419
Beugels voor wand- en hoekmontage
verkrijgbaar op aanvraag.

D

L

10

13

60

8

Connector voor inzet hangladder

10

• Voor verbinding naar mastklem met
uitval (onderdeel nr. 18419) met
gebruik van slotbout
• Compleet met montage-elementen
om de ladder te bevestigen

70

Staal, gegalvaniseerd
1,5 kg/stuk
17261

193

Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

50

50

12

Connector
• Voor inzet hangladder - installatie
vanaf onderaan
• Voor verbinding met vaste
installatieladder
• Compleet met montage-elementen
om de ladder te bevestigen

Gewicht:
Art.nr.

Geanodiseerd
aluminium
0,5 kg/stuk
16624

210

Materiaal:

41

.6
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Planhulp voor inzet hangladders
Installatie van onder

26026

max. 525

de vaste installatieladder

16624

BES-OA

16470

1260

YAL

17261

1260

3080

18419

26026
BES-OA

370

175

16471
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Planhulp voor buizenframe

Onthoud steeds de volgende details wanneer u een valbeveiligingssysteem plant voor buizenpalen:
• Diameter van ieder buisdeel (D1, D2, D3, enz.)
• Lengte van ieder buisdeel (L1, L2, L3, enz.)
• Diameter van de flenzen (DF1, DF2, enz.)
De bovenstaande informatie is vereist om de klemdiameters en uitvallen correct te bepalen en te selecteren alsook iedere
benodigde bocht.

DF2

DF1

Mocht de buizenmast bepaalde elementen bevatten die de installatie van het valbeveiligingssysteem zouden kunnen
hinderen of beïnvloeden, moeten deze meegedeeld worden bij de bestelling.

www.honeywellsafety.com
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Söll GlideLoc® aluminium ladders
Connectie beweegbaar ladderdeel

Principe:
Bewegende ladders worden
gebruikt wanneer de toegang wordt
onderbroken in bepaalde zones;
bijvoorbeeld bij een ladder doorheen
een lichtstraat of lichtkoepel.

Connectie beweegbaar ladderdeel

Lengte:
Gewicht:
Art.nr.
Materiaal:
Lengte:
Gewicht:
Art.nr.

Geanodiseerd
aluminium
840 mm
8,0 kg/stuk
22404

max. 280

Materiaal:

840 / 1120

• Profiel 52 x 51 mm
• Een houder en alle benodigde
connectoren zijn in de levering
inbegrepen

Geanodiseerd
aluminium
1.120 mm
8,9 kg/stuk
24360

Ladder met Y-ligger met bout
• Profiel 52 x 51 mm
• Met connector bovenaan en bout
om de beweegbare ladder connectie
langs onderen in te schuiven
Materiaal:

15

L

Gewicht:
Art.nr.

Geanodiseerd
aluminium
3,2 kg/m
YAL-<ladder length
in mm>-VERB

23
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Söll GlideLoc® aluminium ladders
Planhulp voor verbindingsdeel beweegbare ladder

11634

YAL-...VERB

26026

840 / 1120

22404 / 24360

22404 / 24360
26026

YAL

22404 / 24360

www.honeywellsafety.com
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Söll GlideLoc® aluminium ladders
Accessoires
Identificatieplaatje
• Voor ‘Söll GlideLoc®’
valbeschermingssystemen
• Afdekplaat gemonteerd in de fabriek
• Dient op ieder toegangspunt
aangebracht te worden
• Talen: D/E/F/ES
Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

Aluminium
0,1 kg/stuk
19876 niet
gegraveerd
20850 gegraveerd

Bijkomende talen beschikbaar op
aanvraag

Connector
• Om geleidingsrails te verbinden met
een ander profiel

Gewicht:
Art.nr.

Geanodiseerd
aluminium
0,3 kg/stuk
10543

13

50

15

160

Materiaal:

42
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Söll GlideLoc® aluminium ladders
Accessoires
Speciale bout

• Speciale bout voor de bevestiging
van Söll GlideLoc® ladders en
geleidingsrails
• Compleet met connector
• Andere afmetingen verkrijgbaar op
aanvraag
Materiaal: Staal, gegalvaniseerd

Materiaal: RVS, gebeitst

M 12 x 30
Gewicht:
M 12 x 35
Gewicht:
M 12 x 40
Gewicht:
M 12 x 50
Gewicht:
M 12 x 60
Gewicht:
M 12 x 70
Gewicht:
M 12 x 80
Gewicht:
M 12 x 90
Gewicht:
M 12 x 100
Gewicht:

M 12 x 30
Gewicht:

Art.nr. 15669
0,06 kg/stuk

M 12 x 35
Gewicht:

Art.nr. 15858
0,06 kg/stuk

M 12 x 40
Gewicht:

Art.nr. 15859
0,07 kg/stuk

M 12 x 50
Gewicht:

Art.nr. 15860
0,07 kg/stuk

M 12 x 60
Gewicht:

Art.nr. 15861
0,08 kg/stuk

M 12 x 70
Gewicht:

Art.nr. 15862
0,09 kg/stuk

M 12 x 80
Gewicht:

Art.nr. 15863
0,1 kg/stuk

M 12 x 90
Gewicht:

Art.nr. 15864
0,11 kg/stuk

M 12 x 100
Gewicht:

Art.nr. 15865
0,12 kg/stuk

Art.nr. 15667
0,06 kg/stuk
Art.nr. 15850
0,06 kg/stuk
Art.nr. 15851
0,07 kg/stuk
Art.nr. 15852
0,07 kg/stuk
Art.nr. 15853
0,08 kg/stuk
Art.nr. 15854
0,09 kg/stuk
Art.nr. 15855
0,09 kg/stuk
Art.nr. 15856
0,1 kg/stuk
Art.nr. 15857
0,11 kg/stuk

L

4

23

M12

Gegalvaniseerd stalen versie

Ijskrabber
• Voor het verwijderen van ijs en rijm
van de Söll GlideLoc-geleidingsrails
• Kan voor alle profielen worden
gebruikt
• Verwijdert ijs van de binnen kant en
buitenkant van de loopvlakken van
de geleidingsrails
• Geanodiseerd aluminium body
• Stalen bladveren
Gewicht:
Art.nr.

0,5 kg/stuk
18072

www.honeywellsafety.com
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Söll GlideLoc®
Valbeveiligingen
Voor verticaal en horizontaal gebruik bij alle Söll GlideLoc
valbeschermingssystemen
Voldoet aan EN 353-1:2014
Söll BodyControl valbeveiligingen
• Stopt de val in alle situaties:
Achter- en neerwaarts
• BodyControl I om tegen de ladder
aan te klimmen
• BodyControl II om achterwaarts
hangend te klimmen
• Met valdemper
• Pivoterende karabijnhaak met
drievoudige actie
• Aluminium, RVS veiligheidsmechanisme
Söll BodyControl I: sternale
verbinding (linkse figuur)
Gewicht:
Art.nr.

0,97 kg/stuk
27441

Söll BodyControl II: Sternale en
ventrale verbinding (rechtse figuur)
• Textiel band voor verbinding van
sternale harnas naar ankerpunt
Gewicht:
1,07 kg/stuk
Art.nr.
27440

Voldoet aan EN353-1:2002
CNB/P/11.073
Söll Comfort valbeveiliging 2
(linkse figuur)
• Lichaam, veiligheidsmechanisme
en zelfsluitende musketonhaak uit
tegen zoutwater bestand RVS
Gewicht:
Art.nr.

1,2 kg/stuk
23331

Söll Universal II valbeveiliging
(rechtse figuur)
• Kan in eender welke positie worden
ingebracht en verwijderd
• Automatische, pivoterende
karabijnhaak met drievoudige
werking, in aluminium
• Valbeveiliging vervaardigd uit RVS
Gewicht:
Art.nr.

1,5 kg/stuk
25805
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Söll GlideLoc®
Stalen/RVS ladders

09.2015

• Verticaal valbeveiligingssysteem
• Gecertificeerd volgens EN 353-1:2002
en CNB/P/11.073
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Söll GlideLoc®
Stalen/RVS ladders
Y-ligger
• Profiel 50 x 32 mm
• Met connector
• Montage-afstand: Aanbevolen
1.400 mm - max. 1.680 mm
• Max. doorsnede lengte 4.480 mm
• Afstand tussen sporten 280 mm
• Stapbreedte per zijde 150 mm

140

RVS, gebeitst
Ong. 5,0 kg/m
YA4<ladder length
in mm>

140
50
280

Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

25

Staal, gegalvaniseerd
Ong. 5,5 kg/m
YST<ladder length
in mm>

20

Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

57,5

13
32

50
150

Y-ligger met geperforeerde
sporten

Staal, gegalvaniseerd
Ong. 5,5 kg/m
YST<ladder length
in mm>L

Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

RVS, gebeitst
Ong. 5,0 kg/m
YA4<ladder length
in mm>L

140
13
32

50
150

www.honeywellsafety.com
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150
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Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

140
50
280

•
•
•

57,5

25

•

Profiel 50 x 32 mm
Met connector
Met geperforeerde sporten
Voor gebruik in bijvoorbeeld
mangaten
Montage-afstand: Aanbevolen
1.400 mm - max. 1.680 mm
Max. doorsnede lengte 4.480 mm
Afstand tussen sporten 280 mm
Stapbreedte per zijde 150 mm

20

•
•
•
•

150

378

Söll GlideLoc®
Stalen/RVS ladders
Combinatieladder voor
schoorstenen
Profiel 50 x 32 mm
Met connector
Montage-afstand: max. 1.950 mm
Max. doorsnede lengte 3.000 mm
Afstand tussen sporten 300 mm
Stapbreedte per zijde 150 mm

150
6

300

RVS, gebeitst
9,0 kg/m
ZA4<ladder length
in mm>

09.2015

64,5

32

40

374

100

34

150

Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

50

Staal, gegalvaniseerd
9,0 kg/m
ZST<ladder length
in mm>

150

Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

350

25

•
•
•
•
•
•
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Söll GlideLoc®
Stalen/RVS ladders
Connector
• Voor ladders met Y-liggers
• Compleet met alle montageelementen
• Inbegrepen bij de levering van
iedere ladder met Y-ligger
• Te gebruiken indien een bestaande
ladder met Y-liggers afgezaagd en
verlengd wordt
Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

200

57

Staal, gegalvaniseerd
0,6 kg/stuk
17370

Set connectors
• Voor de verbinding tussen
combinatieladders
• Compleet met alle montageelementen
• Inbegrepen bij levering van iedere
combinatieladder
• Te gebruiken indien een bestaande
combinatieladder afgezaagd en
verlengd wordt
Staal, gegalvaniseerd
0,7 kg/stuk
21903

www.honeywellsafety.com

58

09.2015

Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

Bevestigingspunten voor Y-ligger in staal of RVS. Gebruik een aanbevolen
montage-afstand tussen beugels van 1.400 mm tot maximaal 1.680 mm.
Montage enkel mogelijk via de rechthoekige uitsparing.

Bovenaan de ladder

max. 1500

max. 380

Zonder versteviging

1400

min. 1120
max. 1680

1400

max. 4480

1120

560
min. 1000

Met versteviging

De volgende ladderlengtes zijn
verkrijgbaar op aanvraag:

gron

d

140

340

560 mm
840 mm
1.120 mm
1.400 mm
1.680 mm
1.960 mm
2.240 mm
2.520 mm

2.800 mm
3.080 mm
3.360 mm
3.640 mm
3.920 mm
4.200 mm
4.480 mm

09.2015

Let op:
Omwille van het ontwerp moet de geleidingsrail van de ladder verstevigd worden indien de ladder meer dan 380 mm (afmeting A)
boven de laatste montagebeugel uitkomt. Uitvallen van meer dan 380 mm zonder extra versteviging zijn niet toegelaten. De
versteviging van de geleidingsrail van 50 x 30 x 3 wordt op de geleidingsrail met bouten bevestigd vanaf de achterkant op een afstand
van 560 mm en moet over minstens twee beugels heen reiken. De versteviging moet niet tot voorbij een ladderverbinding komen.
www.honeywellsafety.com
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Bevestigingspunten op combinatieladder voor schoorstenen. Maximale
montage-afstand tussen beugels is 1.950 mm. Montage enkel mogelijk via
de rechthoekige uitsparingen.

Bovenaan de ladder
Zonder versteviging

1000

600

1500

1950

3000

1950

3000

1650

1050

max. 380

Met versteviging

150

220

De volgende ladderlengtes
zijn verkrijgbaar op
aanvraag:
600 mm
900 mm
1.200 mm
1.500 mm
1.800 mm
2.100 mm
2.400 mm
3.000 mm

www.honeywellsafety.com
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Let op:
Omwille van het ontwerp moet de geleidingsrail van de ladder verstevigd worden indien de ladder meer dan 380 mm (afmeting A)
boven de laatste montagebeugel uitkomt. Delen langer dan 380 mm zonder extra versteviging zijn niet toegelaten. De versteviging
van de geleidingsrail 50 x 30 x 3 wordt op de geleidingsrail geschroefd vanaf de achterkant op een afstand van 600 mm en moet
verder reiken over minstens twee montagebeugels.

Buigen van stalen ladders

Vereiste informatie voor planning:
Gebogen Y-ligger, gegalvaniseerd staal
Gebogen Y-ligger, RVS, gebeitst

Art.nr.
Art.nr.

YST-<type>
YA4-<type>

Lengte van het ladderdeel dat moet gebogen worden.
Type 1

Type 2

Type 3

Type 4

A = Onderkant ladder tot uitspringend gedeelte van
de draagstructuur (mm)
B = Afwijking (mm)
C = Hoek (max. 15°)

Type 5

D=
E=
F=
G=

Ondereind tot midden van de obstructie (mm)
Breedte van het obstakel (mm)
Boveneind van de ladder tot afwijking (mm)
Afwijking (max. 260 mm)

NB:
De kleinste buigradius voor stalen ladders is 1.000 mm

09.2015

De buiging hangt af van de buigradius en de hoek (type 1 + 2) of afwijking (type 3 - 5).
De last voor buigen wordt berekend naar het buigtype en de afwijking.

www.honeywellsafety.com
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Söll GlideLoc®
Stalen/RVS ladders
Eindstops

10

RVS, gebeitst
0,3 kg/stuk
26027

50

Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

94

• Voorkomt dat de valbeveiliging fout
wordt geplaatst of per ongeluk uit
de geleidingsrail valt
• Compleet met alle montageelementen

77

Eindstop, boven/onder

3
30

52

Niet buigzame eindstop
• Voorkomt dat de valbeveiliging
uit de geleidingsrail kan worden
genomen
• Compleet met alle montageelementen

59

3

RVS, gebeitst
0,2 kg/stuk
11634

Eindstop, boven/onder

145
125

RVS, gebeitst
0,2 kg/stuk
27136

www.honeywellsafety.com
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93

8

09.2015

Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

50

• Voorkomt dat de valbeveiliging fout
wordt geplaatst of per ongeluk uit
de geleidingsrail valt
• Compleet met alle montageelementen
• Gebruikt voor:
Ladderuitval < 150 mm
Montage met versteviging
Geschikt voor zowel onder- als
bovenkant

69

Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

50

Söll GlideLoc®
Stalen/RVS ladders
Montage-elementen
Beugel
• Compleet met alle montageelementen van de ladder
• Wandbevestiging moet
geboord worden volgens lokale
omstandigheden. Minimale
boutdiameter M16
• Uitvallen per 5 mm vanaf 70 mm tot
max. 280 mm beschikbaar
• Variabele montage-afstand mogelijk
door de beugel naar wens te
bewegen en te draaien

Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

RVS, gebeitst
Afhankelijk van uitval
BB-SA4R<projection in mm>

120

50

10

18

(22

60

Staal, gegalvaniseerd
Afhankelijk van uitval
BB-SSTR<projection in mm>

95

/26

24,5

Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

70 -

)

Speciale uitvallengtes
(bv. 163 mm) worden bereikt door
sluitringen

150

155

50

135,5

50

0

- 28

/26

)
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18

(22

60

10

/26

)

24,5

(22

24,5

10
18

60

135,5

100
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Söll GlideLoc®
Stalen/RVS ladders
Montage-elementen
Klem
• Uitval tot 1.000 mm mogelijk
• Compleet met alle montageelementen
• Bij bestelling aub de exacte
paaldiameter ‘D’ en uitval ‘L’
vermelden
• Materiaal dikte ‘z’ van de
klemhelften:
Tot Ø 210 mm
‘z’ = 6 mm
Vanaf Ø 220 mm
‘z’ = 8 mm
• Paaldiameter:
Min. 60 mm
Max. 1.500 mm
Gewicht:
Afhankelijk van
paaldiameter en
uitval
Materiaal:
Art.nr.

Staal, gegalvaniseerd
BS-STR-<Ø in mm>

Materiaal:
Art.nr.

RVS, gebeitst
BS-A4R-<Ø in mm>

D

)
00

Z

L 2
.
ax
(m

)

L 350
01

D

(2

0)

L 100
51

Z

(3

H

H

Z

Uitval L
(mm)

Totale hoogte
H (mm)

201-250

187

251-300

237

301-350

286

H = L - 13 mm

www.honeywellsafety.com
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Nota:
‘L’-uitval hangt van het type beugel af.

Söll GlideLoc®
Stalen/RVS ladders
Montage-elementen
Hoekstuk montage-element
• Te gebruiken op hoeksteunen van
rasterpalen met hoekprofiel
• Compleet met alle montage-elementen
• De structuur moet worden
gecontroleerd op voldoende sterkte
Materiaal:

Staal, gegalvaniseerd

Te gebruiken voor hoeksteunen met
hoekprofiel tot 100 x 100
Gewicht:
2,1 kg/stuk
Art.nr.
11025
50
40xx5 4
50
10 10
50x x

150
109

Te gebruiken voor hoeksteunen met
hoekprofiel van 110 x 110 tot 140 x 140
Gewicht:
2,4 kg/stuk
Art.nr.
14696
Te gebruiken voor hoeksteunen met
hoekprofiel van 150 x 150 tot 180 x 180
Gewicht:
2,5 kg/stuk
Art.nr.
14698

100
100

Te gebruiken voor hoeksteunen met
hoekprofiel van 190 x 190 tot 220 x 220
Gewicht:
2,8 kg/stuk
Art.nr.
14699
Te gebruiken voor hoeksteunen met
hoekprofiel van 230 x 230 tot 260 x 260
Gewicht:
2,9 kg/stuk
Art.nr.
14700
Hoeksteun voor montagebeugel met
kabelhouder verkrijgbaar op aanvraag

Klem voor ronde sporten
• Voor het later monteren van
veiligheidsladders op draagstructuren
van ronde stalen buizen
• Compleet met alle montage-elementen
• De structuur moet worden
gecontroleerd op voldoende sterkte
Staal, gegalvaniseerd
1,7 kg/stuk
11222

Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

RVS, gebeitst
1,5 kg/stuk
16601

200
140

Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

3

13

0

11

Andere uitvallengtes beschikbaar op
aanvraag

09.2015

Nota:
‘L’-uitval hangt van het type beugel af.
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Söll GlideLoc®
Stalen/RVS ladders
Montage-elementen
Klem voor vierkante sporten

Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

25

140

1

05

-3

200

• Voor latere montage van
veiligheidsladders op
draagstructuren in hoekstaal, U- en
holle profielen
• Compleet met alle montageelementen
• De structuur moet worden
gecontroleerd op voldoende sterkte
Staal, gegalvaniseerd
1,8 kg/stuk
24462

RVS verkrijgbaar op aanvraag
Andere uitvallengtes beschikbaar op
aanvraag

Beugel

60

• Met verstelbare uitval
• Compleet met alle montageelementen van de ladder
• Wandbevestiging moet
geboord worden volgens lokale
omstandigheden. Minimale
boutdiameter M16
Staal, gegalvaniseerd
Zie tabel

Art.nr.

Zie tabel

2/2

150

L

Uitval
(mm)

Boutdiameter van de
structuur

Gewicht Artikel(kg/stuk) nummer

150 225

M16

2,5

15479

150 225

M24

2,5

24831

226 300

M16

2,8

15489

301 375

M16

3,1

15491

376 450

M16

5,7

24259

451 525

M16

6,1

24542

526 600

M16

9,7

24185

www.honeywellsafety.com
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88

RVS verkrijgbaar op aanvraag

66

6)

60

50

102

Materiaal:
Gewicht:

18 (2

Söll GlideLoc®
Stalen/RVS ladders
Montage-elementen
Klem

Art.nr.

D

6

/8

L

Staal, gegalvaniseerd
Afhankelijk van paal
diameter en uitval

88

Materiaal:
Gewicht:

60

• Met verstelbare uitval
• Compleet met alle montageelementen van de ladder
• Bij bestelling de exacte paaldiameter
en het uitvalbereik vermelden
• Paaldiameter:
Min. 60 mm
Max. 1.500 mm
• Uitvalbereik:
L = 200 - 275 mm
L = 276 - 350 mm

50

BS-VSTR-<Ø in mm>

Andere uitvallengtes beschikbaar op
aanvraag

09.2015

Nota:
‘L’-uitval hangt van het type beugel af.
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Söll GlideLoc®
Stalen/RVS ladders
Montage-elementen
Beugel

Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

10

• Voor gebruik op buizenstructuren
van 20 - 70 mm diameter
• Compleet met alle montageelementen
• De structuur moet worden
gecontroleerd op voldoende sterkte
• Vermeld de exacte diameter
Staal, gegalvaniseerd
1,9 kg/stuk
12709

0

23

50

Gelaste beugel
Ter plaatse te lassen
Uitval 150 mm
Compleet met alle montage-elementen
De structuur moet voldoende sterk zijn
voor lassen

Gewicht:

0,8 kg/stuk

Materiaal:
Art.nr.

Ruw staal
12732

Materiaal:
Art.nr.

Staal, gegalvaniseerd
16629

Materiaal:
Art.nr.

RVS, gebeitst
16596

50

0

15

58

10

22

•
•
•
•

Uitval tot 280 mm mogelijk

Adapter
• Voor verbinding met montageklem
BS-STS, BS-VSTS/montagebeugel
BB-STS, BB-VSTS met stalen ladder
Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

20

Staal, gegalvaniseerd
0,4 kg/stuk
18803
13

www.honeywellsafety.com
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55

Söll GlideLoc®
Stalen/RVS ladders
Montage-elementen
Montagebeugel met adapter
• Met verstelbare uitval
• Te gebruiken waar de ladder buigt
• Compleet met alle montage-elementen
van de ladder
• Wandbevestiging moet
geboord worden volgens lokale
omstandigheden. Minimale
boutdiameter M16

2/2

Uitval
(mm)

Boutdiameter van de
structuur

Gewicht
(kg/stuk)

Artikelnummer

220 295

M16

2,7

19662

220 295

M24

2,7

26309

296 370

M16

3,0

19663

296 370

M24

3,0

26310

371 445

M16

3,9

19664

371 445

M24

3,9

26311

L

Staal, gegalvaniseerd
Zie tabel
BB-VSTAD<projection
in mm> (zie tabel)

150

102

60

6)

30

Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

60
18 (2

20

Grotere uitvallen verkrijgbaar op
aanvraag
Voorbeeld van installatie

09.2015

Nota:
‘L’-uitval hangt van het type beugel af.
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Söll GlideLoc®
Stalen/RVS ladders
Montage-elementen
Montage-element
• Voor diagonale steunen op
rasterpalen op de buitenzijde van de
hoeksteun
• Compleet met alle montageelementen
• Vermeld aub de breedte van de steun
Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

165

Staal, gegalvaniseerd
Afhankelijk van de
grootte
BB-DA

Montage-element
• Voor kruiselingse steunen op
rasterpalen
• Compleet met alle montageelementen
• Vermeld aub de breedte van de
steun en afmetingen van eventuele
opvulplaten
Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

165

Staal, gegalvaniseerd
Afhankelijk van de
grootte
BB-DK

Montage-element
• Voor diagonale steunen op
rasterpalen op de binnenzijde van
de hoeksteun
• Compleet met alle montageelementen
• Vermeld aub de breedte van de steun

Art.nr.

Staal, gegalvaniseerd
Afhankelijk van de
grootte
BB-DI

www.honeywellsafety.com
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Materiaal:
Gewicht:

165

Söll GlideLoc®
Stalen/RVS ladders
Montage-elementen
Beugel
• Voor gebruik op baksteen
• Uitval tot 1.000 mm mogelijk
• Compleet met alle montageelementen van de ladder
• Vermeld bij bestelling uitval ‘L’
25

40

300
160

100

5

30

50

15

Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

Staal, gegalvaniseerd
Afhankelijk van uitval
BB-MSTR<projection in mm>
RVS, gebeitst
Afhankelijk van uitval
BB-MA4R<projection in mm>

14

Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

0)

15
≤
L(

25
14

210

-

15

40

L

Uitval
L in mm

Totale hoogte
H in mm

151 - 200

129

201 - 250

187

251 - 300

237

301 - 350

286

)

00

H

1

10

0
35

51

(3

0
-1

H

60

10

316
210

50

30
14

316

H = L - 11 mm
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Nota:
‘L’-uitval hangt van het type beugel af.
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Söll GlideLoc®
Stalen/RVS ladders
Montage-elementen
Montagebeugel

• Voor gebruik op steunen en holle
profielen
• Vermeld bij bestelling afmetingen W,
H en uitval ‘L’

Art.nr.

(max
B

0

Staal, gegalvaniseerd
Afhankelijk van
Afmetingen
16802

B

+

11

B

+

40

100

Materiaal:
Gewicht:

L
. 200
)

15

H
H+7

0

Montagebeugel

• Voor gebruik op steunen en holle
profielen
• Vermeld bij bestelling afmetingen W,
H en uitval ‘L’
Materiaal:
Gewicht:

Staal, gegalvaniseerd
Afhankelijk van
Afmetingen
20817

B

11

(201

B

100

Art.nr.

0

+

H

B

+

L
- 500
)

40

H+7

0

www.honeywellsafety.com

72

09.2015

Nota:
‘L’-uitval hangt van het type beugel af.

Söll GlideLoc®
Stalen/RVS ladders
Voetsteunen
Opklapbare voetsteun
• Voldoet aan DIN 18799
• Voor uitval van 150 mm
• Compleet met alle montageelementen
Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

0

30

Staal, gegalvaniseerd
4,3 kg/stuk
23723

130

130

30

RVS verkrijgbaar op aanvraag

80

78

180

116

Voetsteun
• Pivoterend
• Stalen/RVS ladders met Y-liggers
• Compleet met alle montageelementen
Scharnier links
Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

Staal, gegalvaniseerd
18,0 kg/stuk
16551

Scharnier rechts
Materiaal:
Staal, gegalvaniseerd
Gewicht:
18,0 kg/stuk
Art.nr.
16550
RVS verkrijgbaar op aanvraag

248

475

487

5

38

09.2015

755

www.honeywellsafety.com

73

Söll GlideLoc®
Stalen/RVS ladders
Voetsteunen
Opklapbare voetsteun
• Voldoet aan DIN 18799
• Voor uitval van 130 mm
• Compleet met alle montageelementen

0

30

Combinatie met art.nr. 11222
mogelijk
130

Gegalvaniseerd staal
4,4kg/stuk
24535

80

130

30

Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

RVS verkrijgbaar op aanvraag

78

180

84

Voetsteun
• Met werkplatformen aan beide kanten
• Om werktoegang te hebben nabij de
ladder
• Voetsteunen en platformen zijn
opklapbaar
• Gelijktijdig gemonteerd op de
geleidingsrail en paal
• Door slechts één persoon tegelijk te
gebruiken
• Compleet met alle montageelementen
• Afstand tussen sporten 280 mm
• Stapbreedte 150 mm
• Vermeld bij bestelling aub de
volgende vereiste informatie:
Paaldiameter D
Uitval L

390

RVS verkrijgbaar op aanvraag
Wand- en hoekbeugel verkrijgbaar op
aanvraag

305

65 130

80

www.honeywellsafety.com
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130 65

305

40

1080
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Art.nr.

Staal, gegalvaniseerd
afhankelijk van paal
diameter
26539

L

Materiaal:
Gewicht:

D

Söll GlideLoc®
Stalen/RVS ladders
Voetsteunen
Voetsteun
• Met een werkplatform links
• Om werktoegang te hebben nabij de
ladder
• Voetsteun en platform zijn opklapbaar
• Gelijktijdig gemonteerd op de
geleidingsrail en paal
• Door slechts één persoon tegelijk te
gebruiken
• Compleet met alle montage-elementen
• Afstand tussen sporten 280 mm
• Stapbreedte 150 mm
• Vermeld bij bestelling aub de
volgende vereiste informatie:
Paaldiameter D
Uitval L

Art.nr.

RVS verkrijgbaar op aanvraag
Wand- en hoekbeugel verkrijgbaar op
aanvraag

L

Gegalvaniseerd staal
Afhankelijk van paal
diameter
26547

390

Materiaal:
Gewicht:

D

305

65 130

80

40

130

770

Voetsteun
• Met werkplatform rechts
• Om werktoegang te hebben nabij de
ladder
• Voetsteun en platform zijn opklapbaar
• Gelijktijdig gemonteerd op de
geleidingsrail en paal
• Door slechts één persoon tegelijk te
gebruiken
• Compleet met alle montage-elementen
• Afstand tussen sporten 280 mm
• Stapbreedte 150 mm
• Vermeld bij bestelling aub de
volgende vereiste informatie:
Paaldiameter D
Uitval L

Art.nr.

26549

L

Gegalvaniseerd staal
afhankelijk van paal
diameter
390

Materiaal:
Gewicht:

D

RVS verkrijgbaar op aanvraag

09.2015

Wand- en hoekbeugel verkrijgbaar op
aanvraag

130

80

130

65

305

40

770

www.honeywellsafety.com
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Söll GlideLoc®
Stalen/RVS ladders
Afdekplaten
Stalen afdekplaat
• Voor stalen ladders
• Zonder ladderdeel
• Voorkomt beklimmen van de ladder
door onbevoegden
• Kan worden gemonteerd en
beveiligd met een hangslot
• Lengte 2.000 mm
Materiaal:
Gewicht:

Gegalvaniseerd staal
17,1 kg/stuk

Afdekplaat voor stalen Y-ligger
Art.nr.
11354
Afdekplaat voor stalen
combinatieladder
Art.nr.
17436

Aluminium afdekplaat
• Voor stalen ladders
Materiaal:
Gewicht:
Scharnier links
Art.nr.
(niet getoond)

Geanodiseerd
aluminium
33,3 kg/stuk
17291

Scharnier rechts
Art.nr.
21743
(niet getoond)

www.honeywellsafety.com
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Als alternatief voor de afdekplaat,
is het PivotLoc opklapbaar
laddersysteem eveneens mogelijk.

Söll GlideLoc®
Stalen/RVS ladders
Afdekplaten
Stalen afdekplaat
• Voor stalen ladders
• Met ladderdeel met Y-ligger
(L = 2.240 mm)
• Ladderdeel met uitsparing
• Voorkomt beklimmen van de ladder
door onbevoegden
• Opent lateraal
• Beveiligd met hangslot
• Scharnier kan links of rechts zitten
Gegalvaniseerd staal
30,0 kg/stuk

Scharnier links
Art.nr.

22054

620

2000

Materiaal:
Gewicht:

395

Scharnier rechts
Art.nr.
19787

256

1015

Als alternatief voor de afdekplaat,
is het PivotLoc opklapbaar
laddersysteem eveneens mogelijk.

09.2015

90

415
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Söll GlideLoc®
Stalen/RVS ladders
Uitsparing
Uitsparing

150

• Om valbeveiligingen in te brengen
en weg te nemen
• Omdat de valbescherming geen
beschermende functie heeft binnen
de uitsparing, moet er bovenop de
uitsparing een eindstop (apart te
bestellen) bevestigd worden
• De uitsparing mag enkel bij het
begin van de klimweg staan,
bijvoorbeeld bij de grond of nabij
platformen met handrails
• Een uitsparing mag niet gebruikt
worden wanneer er een valrisico
bestaat voor de gebruiker
• Indien de valbeveiliging wordt
verwijderd van de klimwegroute,
moet een sectie met sluiting
worden gebruikt
• Bij de bestelling moet het deel
van de ladder met uitsparing
gemarkeerd worden met een
‘A’ of een notitie dragen ‘met
uitsparing’

www.honeywellsafety.com
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max. 42

Söll GlideLoc®
Stalen/RVS ladders
Sectie met sluiting
Sectie met sluiting

Gewicht:

3,7 kg/stuk

Materiaal:
Art.nr.

Staal, gegalvaniseerd
11317

Materiaal:
Art.nr.

RVS, gebeitst
16978

480

• Wordt geïnstalleerd binnen de klimweg
• Om de valbeveiliging in te brengen
of te verwijderen
• Wordt geleverd met eenmalig te
gebruiken montage element
• Voor stalen/RVS ladders

Assemblage van de sectie met
sluiting in de fabriek
Bij de bestelling moet het deel van de
ladder met de sectie met sluiting dat
in de fabriek wordt geassembleerd,
worden gemarkeerd met ‘AV’ of moet
een notitie worden aangebracht ‘met
geassembleerde sectie met sluiting’.
Specificeer in geval van assemblage in
de fabriek eveneens de installatiehoogte.

37

Aanbevolen installatiehoogte
ongeveer 1.000

Mogelijke installatiehoogtes in een
ladderdeel van 4.480 mm:
Hoogte vanaf onderkant van het ladderdeel
560 mm Tussen 2de en 3de sport
840 mm Tussen 3de en 4de sport
1.120 mm Tussen 4de en 5de sport
1.400 mm Tussen 5de and 6de sport
1.680 mm Tussen 6de and 7de sport
1.960 mm Tussen 7de and 8de sport
2.240 mm Tussen 8ste and 9de sport
2.520 mm Tussen 9de and 10de sport
2.800 mm Tussen 10de and 11de sport
3.080 mm Tussen 11de and 12de sport
3.360 mm Tussen 12de and 13de sport
3.640 mm Tussen 13de and 14de sport
3.920 mm Tussen 14de and 15de sport

149

Let op:
Installatie is enkel mogelijk tussen twee
sporten.

Positie van de sluiting

Bestaande klimweg
Bovenkant van
voetsteun of
platform

09.2015

De aanbevolen installatie hoogte
bedraagt ongeveer 1.000 mm boven
het boveneinde van de voetsteun
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Söll GlideLoc®
Stalen/RVS ladders
Accessoires
Draaitafel
• Voor een veilige overgang van
verticaal naar horizontaal en
omgekeerd
• Met aluminium profiel als
ondersteuning voor de valbeveiliging
• Specificeer aub het profiel van de
geleidingsrail van het horizontale en
verticale systeem

70

RVS, gebeitst
4,2 kg/stuk



16

0

427

Materiaal:
Gewicht:

112

105

Buigradius van de horizontale
geleidingsrail > 1.000 mm
Art.nr.
11607

26

13

70

26

Buigradius van de horizontale
geleidingsrail < 1.000 mm
Art.nr.
20349

442

Assemblage af fabriek bij een stalen
ladder met Y-ligger
Art.nr.
16884

Ho-Ver draaitafel
• Voor een veilige overgang van verticaal
naar horizontaal en omgekeerd
• De looprichting kan enkel gewijzigd
worden naar links of naar rechts
• Eveneens verkrijgbaar met
losmaakoptie in het pivoterende deel
• De combinatie van twee of
meerdere draaitafels is alleen
toegestaan indien gecontroleerd
door de fabrikant en met speciale
schriftelijke toestemming

353

5

RVS, gebeitst
3,7 kg/stuk
22322

Met losmaakoptie
Materiaal:
RVS, gebeitst
Gewicht:
3,7 kg/stuk
Art.nr.
22495
(niet getoond)

10
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165,
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Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

353

Söll GlideLoc®
Stalen/RVS ladders
Accessoires
Draaitafelhouder
15

• Houder voor montage van een
draaitafel
• Alternatieve oplossing voor montage
van de draaitafel met vier beugels
• Compleet met verwijders en
montage-elementen
• Voor montage van een draaitafel op
een Söll GlideLoc® stalen ladder

09.2015

300

Staal, gegalvaniseerd
8,7 kg/stuk
22300

820

Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

,5

36

226
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Söll GlideLoc®
Stalen/RVS ladders
Accessoires
Montagebeugel met verstelbare
uitval

RVS, gebeitst
1,6 kg/stuk
11591

10
18

14

120-160

50

71

Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

10

Staal, gegalvaniseerd
1,6 kg/stuk
10867

26

Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

60

• Uitval: 120 mm tot 160 mm
• Enkel te gebruiken voor montage
van de draaitafel
• Schroeven voor installatie op de
draaitafel zijn niet inbegrepen

Montagebeugel met verstelbare
uitval

RVS, gebeitst
1,8 kg/stuk
15250

10

18
50

14

10

Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

26

Staal, gegalvaniseerd
1,8 kg/stuk
10869
60

Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

71

• Uitval: 160 mm tot 200 mm
• Enkel te gebruiken voor montage
van de draaitafel
• Schroeven voor installatie op de
draaitafel zijn niet inbegrepen

0

160 - 20

www.honeywellsafety.com

82

09.2015

Nota:
‘L’-uitval hangt van het type beugel af.
Deze montagebeugels mogen niet als laddermontage gebruikt worden.

Söll GlideLoc®
Stalen/RVS ladders
Toegang tot mangaten
Toegang tot mangaten
• Voor veilige toegang tot mangaten
• Enkel te gebruiken met het onderste
deel van de toegang tot mangat
• Dit apparaat kan worden
verplaatst tussen mangaten en kan
vergrendeld worden
RVS, gebeitst
7,0 kg/stuk
17065

140

980

1120

Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

123.5

Onderste deel voor mangat
toegang
• Wordt aan de achterzijde van de
vaste geleidingsrail bevestigd
RVS, gebeitst
0,8 kg/stuk

Art.nr.

16191

96

09.2015

130

Materiaal:
Gewicht:
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Söll GlideLoc®
Stalen/RVS ladders
Draaiende sectie met sluiting
Draaiende sectie met sluiting
• Wordt gebruikt voor veilig verlaten of
betreden van het laddersysteem of
vanaf het platform achter de ladder
• Draaiende sectie met sluiting kan
links of rechts worden gedraaid
• Houdt u bij de bestelling aub
rekening met de totale ladderlengte
tot tegen de draaischijf
• De twee bovenste sporten van de
ladder moeten worden verwijderd
• Voetsteun met twee individueel
opvouwbare platformen

Gewicht:
Art.nr.

351
140

Geanodiseerd
aluminium
18,0 kg/stuk
17053

3000

Met voetsteun
Materiaal:

302

50

560

Let op:
De versteviging moet
• over twee montagebeugels heen
reiken, die op een afstand van minstens
1.120 mm van elkaar moeten staan
• met bouten iedere 560 mm bevestigd
op de ladder

min. 1120
max. 1680

3000

max. 1070

700

Assemblage in de fabriek op een
ladderdeel
Art.nr.
16604

351

Zonder voetsteun
Materiaal:
Geanodiseerd
aluminium
Gewicht:
12,4 kg/stuk
Art.nr.
16666

www.honeywellsafety.com

84

09.2015

Er mogen geen laddernaden zitten
in de verstevigingszone!

Söll GlideLoc®
Stalen/RVS ladders
Draaiend daksluiting
Pivoterende dakuitgang

Materiaal:

Staal, gegalvaniseerd

Gewicht:

37,0 kg/stuk

Scharnier links
Art.nr.

23312

2020

1120

• Voor gebruik in besloten ruimten
• Wordt gebruikt om het
laddersysteem veilig te betreden of
te verlaten vanaf het platform achter
de ladder
• Scharnier kan links of rechts zitten
• Compleet met alle montageelementen
• Te bevestigen op de centrale ligger
van de ladder
• Bovenkant van de ladder moet
minstens 1.400 mm lang zijn

Scharnier rechts
Art.nr.
26772
RVS verkrijgbaar op aanvraag

0

560 - 1680

560

31

max. 518

1120

505

09.2015

Let op:
De drie bovenste montagebeugels moeten op een
ladderdeel gepositioneerd zijn!
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Söll GlideLoc®
Stalen/RVS ladders
Gedraaide wisselrail
Gedraaide wisselrail

Materiaal:
Gewicht:

max. 1140

40

0-

50

0

~ 1500

1000

R=
~ 1000

• Via een geleidingsrails met 90°
bocht kan van verticale richting naar
horizontale richting gegaan worden
• Enkel te gebruiken met Söll
GlideLoc valbeveiligingen in het
productgamma na maart 2003
• De geleidingsrail wordt ook 90° in
de bochtzone
• Verankering is vereist voor de
horizontale zone (niet bij levering
inbegrepen)
• Met connector, kruisbevestiging en
eindstop
Staal, gegalvaniseerd
11,0 kg/stuk

Draai in wijzerzin
Art.nr.
16315
Draai in tegenwijzerzin
Mag niet worden gebruikt met een
draaitafel!
Art.nr.
16292

www.honeywellsafety.com
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Draai in wijzerzin

Söll GlideLoc®
Stalen/RVS ladders
Gedraaide wisselrail
Steun

Art.nr.

Staal, gegalvaniseerd
Afhankelijk van
hoogte
17509

26
max. 1370

Materiaal:
Gewicht:

140

• Voor laterale steun van een
gedraaide wisselrail
• Compleet met alle montageelementen
• Maximale hoogte van de steun
1370 mm

60x60x4

Uitleg:
Indien gebruikt in combinatie met
de wisselrail (Art.nr. 16315/16292),
moet de steun van 1.096 mm
worden besteld.

18

150

0
20 300

15

200

Versteviging

09.2015

Gewicht:
Materiaal:
Art.nr.

Ong. 3,3 kg/m
Staal, gegalvaniseerd
HV-ST-<length
in mm>

Materiaal:
Art.nr.

RVS, gebeitst
HV-A4-<length
in mm>

30

3

• Vereist wanneer de afstand tussen
het laatste montagepunt en het
hoogste punt van de ladder meer
dan 380 mm bedraagt
• Moet met bout worden bevestigd
om de 560 mm
• Moet over minstens twee
montagebeugels reiken
• Compleet met alle montageelementen
• Vierkante buis 50 x 30 x 3 mm

L

50
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Söll GlideLoc®
Stalen/RVS ladders
Rotonde
Rotonde
• Voor het veilig overstappen tussen
twee verschillende verticale
klimwegen
• Uitval van de klimwegen moeten
zelfde zijn
• Paaldiameter:
Min. 200 mm
Max. 1.000 mm
• Max. rotatiehoek 200°
• Met parallelle staven en
draagsysteem voor de afwijking van
de valbeveiliging
• Geleverd met alle
bevestigingselementen
• Vermeld bij bestelling aub
diagrammen met specificatie van de
paaldiameter, klimweg uitvalhoek,
projectie en laddertype
• Geef eveneens de richting van de
rotatie aan
Materiaal:
Gewicht:

Staal, gegalvaniseerd
Afhankelijk van de
grootte

Voor paaldiameter 200 tot 350 mm
Art.nr.
16352
Voor paaldiameter 351 tot 500 mm
Art.nr.
18700
Voor paaldiameter 501 tot 700 mm
Art.nr.
18701
Voor paaldiameter 701 tot 1.000 mm
Art.nr.
18702

www.honeywellsafety.com
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Voorbeeld van installatie
Rotonde met transferplatform
Rotondes op maat op aanvraag

Söll GlideLoc®
Stalen/RVS ladders
Accessoires
Transferplatform
• Kan individueel of met rotonde
gebruikt worden
• Compleet met alle montageelementen
• Verstrek bij bestelling aub
diagrammen van de paaldiameter
en de positie van de klimwegen.
Geef de maat van het segment op
(90°, 180° of 270°)
• Paaldiameter:
Min. 100 mm
Max. 1.000 mm
Materiaal:
Staal, gegalvaniseerd
Gewicht:
Afhankelijk van de
grootte
Art.nr.
UP-<segment
size>-<Ø in mm>

0

340

30

D

300

0

340

340

30

Versies op maat verkrijgbaar op
aanvraag
D

D

Identificatieplaatje
• For ‘Söll GlideLoc®’
valbeschermingssystemen
• Afdekplaat gemonteerd in de fabriek
• Dient op ieder toegangspunt
aangebracht te worden
• Talen: D/E/F/ES
Materiaal:
Gewicht:

Aluminium
0,1 kg/stuk

Niet gegraveerd
Art.nr.

19876

Gegraveerd voor stalen ladder

Art.nr.

20854

Gegraveerd voor RVS ladder

09.2015

Art.nr.

20855
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Söll GlideLoc®
Stalen/RVS ladders
Accessoires
Speciale bout
• Speciale bout voor de bevestiging
van Söll ladders en geleidingsrails
• Compleet met connector
• Andere afmetingen verkrijgbaar op
aanvraag
Materiaal:

Staal, gegalvaniseerd

Materiaal:

RVS, gebeitst

M 12 x 30
Gewicht:

Art.nr. 15667
0,06 kg/stuk

M 12 x 30
Gewicht:

Art.nr. 15669
0,06 kg/stuk

M 12 x 35
Gewicht:

Art.nr. 15850
0,06 kg/stuk

M 12 x 35
Gewicht:

Art.nr. 15858
0,06 kg/stuk

M 12 x 40
Gewicht:

Art.nr. 15851
0,07 kg/stuk

M 12 x 40
Gewicht:

Art.nr. 15859
0,07 kg/stuk

M 12 x 50
Gewicht:

Art.nr. 15852
0,07 kg/stuk

M 12 x 50
Gewicht:

Art.nr. 15860
0,07 kg/stuk

M 12 x 60
Gewicht:

Art.nr. 15853
0,08 kg/stuk

M 12 x 60
Gewicht:

Art.nr. 15861
0,08 kg/stuk

M 12 x 70
Gewicht:

Art.nr. 15854
0,09 kg/stuk

M 12 x 70
Gewicht:

Art.nr. 15862
0,09 kg/stuk

M 12 x 80
Gewicht:

Art.nr. 15855
0,09 kg/stuk

M 12 x 80
Gewicht:

Art.nr. 15863
0,1 kg/stuk

M 12 x 90
Gewicht:

Art.nr. 15856
0,1 kg/stuk

M 12 x 90
Gewicht:

Art.nr. 15864
0,11 kg/stuk

M 12 x 100
Gewicht:

Art.nr. 15857
0,11 kg/stuk

M 12 x 100
Gewicht:

Art.nr. 15865
0,12 kg/stuk

L

4

23

M12

Gegalvaniseerd stalen versie

Ijskrabber
• Voor het verwijderen van ijs en rijm
van de Söll GlideLoc-geleidingsrails
• Kan voor alle profielen worden
gebruikt
• Verwijdert ijs van de binnen kant en
buitenkant van de loopvlakken van
de geleidingsrails
• Geanodiseerd aluminium body
• Stalen bladveren
0,5 kg/stuk
18072
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Gewicht:
Art.nr.

Söll GlideLoc®
Valbeveiligingen
Voor verticaal en horizontaal gebruik bij alle Söll GlideLoc
valbeschermingssystemen
Voldoet aan EN 353-1:2014
Söll BodyControl valbeveiligingen
• Stopt de val in alle situaties: Achteren neerwaarts
• BodyControl I om tegen de ladder
aan te klimmen.
• BodyControl II om achterwaarts
hangend te klimmen
• Met valdemper
• Pivoterende karabijnhaak met
drievoudige actie
• Aluminium, RVS
veiligheidsmechanisme
Söll BodyControl I: sternale
verbinding (linkse figuur)
Gewicht:
Art.nr.

0,97 kg/stuk
27441

Söll BodyControl II: Sternale en
ventrale verbinding (rechtse figuur)
• Textiel band voor verbinding van
sternale harnas naar ankerpunt
Gewicht:
1,07 kg/stuk
Art.nr.
27440

Voldoet aan EN353-1:2002
CNB/P/11.073
Söll Comfort valbeveiliging 2
(linkse figuur)
• Lichaam, veiligheidsmechanisme
en zelfsluitende musketonhaak uit
tegen zoutwater bestand RVS
Gewicht:
Art.nr.

1,2 kg/stuk
23331

Söll Universal II valbeveiliging
(rechtse figuur)
• Kan in eender welke positie worden
ingebracht en verwijderd
• Automatische, pivoterende
karabijnhaak met drievoudige
werking, in aluminium
• Valbeveiliging vervaardigd uit RVS

09.2015

Gewicht:
Art.nr.

1,5 kg/stuk
25805
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Söll GlideLoc® Geleidingsrails
• Verticaal valbeveiligingssysteem
• Gecertificeerd volgens EN 353-1:2002
en CNB/P/11.073

09.2015

Onder voorbehoud van technische wijzigingen. Volg onze instructies voor onderhoud en montage.
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Söll GlideLoc®
Geleidingsrails
Geleidingsrail

32

• Voor verticale toepassing
• Met connector
• Montage-afstand: Aanbevolen
1.400 mm - max. 1.680 mm
• Max. doorsnede lengte 4.480 mm

50

Materiaal: Gegalvaniseerd staal
Profiel
50 x 32 mm
Gewicht: Ong. 3,7 kg/m
Art.nr. FS-SST<rail length in mm>

13

34 50

140

Materiaal: Gebeitst RVS
Profiel
50 x 32 mm
Gewicht: Ong. 3,7 kg/m
Art.nr. FS-SA4<rail length in mm>

Geleidingsrail
• Voor verticale toepassing
• Met connector
• Montage-afstand: Aanbevolen
1.400 mm - max. 1.680 mm
• Max. doorsnede lengte 4.480 mm
33

Materiaal: Geanodiseerd aluminium
Profiel
52 x 33 mm
Gewicht: Ong. 1,6 kg/m
Art.nr. FS-SAL<rail length in mm>

52

35 50

140

13
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Onder voorbehoud van technische wijzigingen. Volg onze instructies voor onderhoud en montage.

Söll GlideLoc®
Geleidingsrails
Connector
• Om geleidingsrails te verbinden
• Compleet met alle montageelementen
• Inbegrepen bij de levering van
iedere geleidingsrail
104

14

140

300

Voor stalen geleidingsrails
Materiaal:
Staal, gegalvaniseerd
Gewicht:
0,9 kg/stuk
Art.nr.
17372

28

Voor RVS geleidingsrails
Materiaal:
RVS, gebeitst
Gewicht:
0,9 kg/stuk
Art.nr.
17988

57

30

Voor aluminium geleidingsrails
Materiaal:
RVS, gebeitst
Gewicht:
0,9 kg/stuk
Art.nr.
17055

Connector, inwendig
• Alleen voor aluminium
geleidingsrails
• Om verschillende lengtes te
compenseren
• Opening max. 50 mm
RVS, gebeitst
0,2 kg/stuk
25589

1

200

Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

42
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Onder voorbehoud van technische wijzigingen. Volg onze instructies voor onderhoud en montage.
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Gebogen geleidingsrails van staal, RVS of aluminium

Vereiste informatie voor planning:
Gebogen geleidingsrail, gegalvaniseerd staal
Gebogen geleidingsrail, RVS, gebeitst
Gebogen geleidingsrail, geanodiseerd aluminium

Art.nr.
Art.nr.
Art.nr.

FS-SST-<type>
FS-SA4-<type>
FS-SAL-<type>

Lengte van de geleidingsrail dat moet gebogen worden
Type 1

Type 2

Type 3

Type 4

A = Onderkant ladder tot uitspringend gedeelte van
de draagstructuur (mm)
B = Afwijking (mm)
C = Hoek (max. 15°)

Type 5

D=
E=
F=
G=

Ondereind tot midden van de obstructie (mm)
Breedte van het obstakel (mm)
Boveneind van de ladder tot afwijking (mm)
Afwijking (max. 260 mm)

NB:
De kleinste buigradius voor stalen of RVS geleidingsrails is 1.000 mm.
De kleinste buigradius voor aluminium geleidingsrails is 2.250 mm.

De buiging hangt af van de buigradius en de hoek (type 1 + 2) of afwijking (type 3 - 5).
De last voor buigen wordt berekend naar het buigtype en de afwijking.

www.honeywellsafety.com
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Onder voorbehoud van technische wijzigingen. Volg onze instructies voor onderhoud en montage.

Söll GlideLoc® geleidingsrails
Eindstops

10

94

• Voorkomt dat de valbeveiliging fout
wordt geplaatst of per ongeluk uit
de geleidingsrail valt
• Compleet met alle montageelementen

77

Eindstop, boven/onder

RVS, gebeitst
0,3 kg/stuk
26027

50

Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

3
30

52

Niet buigzame eindstop
• Voorkomt dat de valbeveiliging
uit de geleidingsrail kan worden
genomen
• Compleet met alle montageelementen

59

3

RVS, gebeitst
0,2 kg/stuk
11634

Eindstop, boven/onder

145
125

Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

8

93

50

• Voorkomt dat de valbeveiliging fout
wordt geplaatst of per ongeluk uit
de geleidingsrail valt
• Compleet met alle montageelementen
• Gebruikt voor:
- Ladderuitval < 150 mm
- Montage met versteviging
geschikt voor zowel onder- als
bovenkant

69

Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

50

RVS, gebeitst
0,2 kg/stuk
27136

09.2015

Onder voorbehoud van technische wijzigingen. Volg onze instructies voor onderhoud en montage.
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Söll GlideLoc® geleidingsrails
Montage-elementen
Klem, recht
• Voor naplaatsen van geleidingsrails
op ladders met sporten van
hoekstaal, met U-profiel of hol profiel
• Compleet met alle montageelementen
• Draagstructuur en/of
wandbevestiging moeten nagekeken
worden op voldoende draagkracht
• Geschikt voor alle sportafstanden
• Vermeld bij bestelling afmeting ‘A’

140
200

A

Voor hoekprofielen
Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

Staal, gegalvaniseerd
Afhankelijk van de
grootte
26791

25

Voor vierkante/U-sporten

Art.nr.

Staal, gegalvaniseerd
Afhankelijk van de
grootte
26761

30

Materiaal:
Gewicht:

RVS verkrijgbaar op aanvraag

Wig
• Ter compensatie van verschillende
hoogten van individuele sporten
• Lengte van de schroef op de
railklem moet worden aangepast
indien omstandigheden dat vereisen
Staal, gegalvaniseerd

d = 5 mm
Gewicht:
Art.nr.

0,4 kg/stuk
18861

d = 3 mm
Gewicht:
Art.nr.

0,2 kg/stuk
18860

200

Materiaal:

Materiaal:

RVS, gebeitst

d = 5 mm
Gewicht:
Art.nr.

0,4 kg/stuk
18863

d = 3 mm
Gewicht:
Art.nr.

0,2 kg/stuk
18862

d = 2 mm
Gewicht:
Art.nr.

0,2 kg/stuk
18859

50

t
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Onder voorbehoud van technische wijzigingen. Volg onze instructies voor onderhoud en montage.

Söll GlideLoc® geleidingsrails
Montage-elementen
Klem

30

Art.nr.

Zie tabel
Afhankelijk van
de grootte
Zie tabel

200

Materiaal:
Gewicht:

140

• Voor naplaatsing op ladders of
voetijzers
• Compleet met alle montageelementen
• Draagstructuur en/of
wandbevestiging moeten nagekeken
worden op voldoende draagkracht
• Geschikt voor alle sportafstanden

Staal, gegalvaniseerd

Staal, gegalvaniseerd

Artikelnummer

RVS 1.4571

Artikelnummer

Schroeflengte M12 x 80
voor sport diameter - 25 mm

10903

Schroeflengte M12 x 70
voor sport diameter - 25 mm

14809

Schroeflengte M12 x 90
voor sport diameter 26 - 35 mm

14804

Schroeflengte M12 x 80
voor sport diameter 26 - 35 mm

14813

Schroeflengte M12 x 100
voor sport diameter 36 - 45 mm

14805

Schroeflengte M12 x 90
voor sport diameter 36 - 45 mm

14814

Schroeflengte M12 x 110
voor sport diameter 46 - 55 mm

14806

Schroeflengte M12 x 100
voor sport diameter 46 - 55 mm

14815

Schroeflengte M12 x 120
voor sport diameter 56 - 65 mm

14807

Schroeflengte M12 x 120
voor sport diameter 56 - 70 mm

14816

09.2015

Onder voorbehoud van technische wijzigingen. Volg onze instructies voor onderhoud en montage.

www.honeywellsafety.com

99

Söll GlideLoc® geleidingsrails
Montage-elementen
Beugel
• Voor lateraal monteren van
geleidingsrails op voetijzers
• Enkel voor voetijzers met een
diameter van 20 tot 25 mm
• Compleet met alle montage-elementen

Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

RVS, gebeitst
1,7 kg/stuk
17989

5

45

Staal, gegalvaniseerd
1,7 kg/stuk
11319

12

20

Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

430

Klem

80

• Voor montage op bestaande
veiligheidsladders met zijrails
• Compleet met alle montageelementen
• Standaard:
B

Afmeting ‘W’ = max. 60 mm
Afmeting ‘H’ = max. 15 mm
Staal, gegalvaniseerd
1,0 kg/stuk
11382

Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

RVS, gebeitst
1,0 kg/stuk
16847

6
60

Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

°

120

H

• Op maat:
Vermeld bij bestelling afmetingen
‘H’ en ‘W’
Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.
Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

Gegalvaniseerd staal
Afhankelijk van de
grootte
19091
RVS, gebeitst
Afhankelijk van de
grootte
21284

www.honeywellsafety.com
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Söll GlideLoc® geleidingsrails
Montage-elementen
Klem
• Voor montage op I/U-steunen
• Vermeld bij bestelling afmetingen
‘h’ en ‘b’
• Enkel voor gebruik samen met
eindstop, zijkant (Art.nr. 27136)
Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.
Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

b

h

Staal, gegalvaniseerd
Afhankelijk van
de grootte
23961
RVS, gebeitst
Afhankelijk van
de grootte
26665

41

• Voor montage op aluminium ladders
• Compleet met alle montageelementen
• Enkel voor sportafstanden van 280 mm
Gebeitst RVS
Ong. 0,2 kg/stuk
Zie tabel

Sportafmetingen
‘D’ x ‘H’ in mm

T

Artikelnummer
H

Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

45

3

Sportbeugel

20x20

26944

21x21

26826

22x22

Op aanvraag

23x23

Op aanvraag

24x24

Op aanvraag

25x25

27003

25x34

26189

26x26

Op aanvraag

27x27

Op aanvraag

28x28

26318

29x29

27367

29x27

25588

30x30

26067

31x31

25790
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Söll GlideLoc® geleidingsrails
Montage-elementen
Klem

°

120

Staal, gegalvaniseerd
1,9 kg/stuk
18363

50

Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

26
17 7
7

• Voor montage op zijrails met
diameter 20 - 70 mm
• Compleet met alle montageelementen
• Vermeld bij bestelling aub de
buisdiameter

10

Beugel
• Compleet met alle montageelementen
• De structuur moet worden
gecontroleerd op voldoende sterkte

Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

41

Staal, gegalvaniseerd
0,5 kg/stuk
11102

50

Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

115

18

20

RVS, gebeitst
0,5 kg/stuk
16838

10

Beugel
• Voor montage op zijrails met
hoekprofiel tot 50 x 50 mm
• Compleet met alle montageelementen
Staal, gegalvaniseerd
1,1 kg/stuk
17228

60

0

13

120°

Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

90

Andere maten verkrijgbaar op
aanvraag
6
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Söll GlideLoc® geleidingsrails
Voetsteunen
Voetsteun

90

• Pivoterend
• Voor montage op voetijzers met
diameter van max. 20 mm
• Compleet met alle montageelementen
Staal, gegalvaniseerd
14,5 kg/stuk
16124

Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

RVS, gebeitst
14,5 kg/stuk
18008

300
470

°

Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

400

Voetsteun

645

• Pivoterend
• Voor montage op zijrails met
breedte van max. 50 mm
• Compleet met alle montageelementen

300
510

160

Gewicht:

17 kg/stuk

Scharnier links
Materiaal:
Art.nr.

Staal, gegalvaniseerd
21516

400

330

Scharnier rechts
Materiaal:
Staal, gegalvaniseerd
Art.nr.
21520
RVS verkrijgbaar op aanvraag

50

min. 54
max. 64

Opklapbare voetsteun
• Voldoet aan DIN 18799
• Compleet met alle montageelementen
• Ruimte tussen sporten minstens
220 mm
• Sportdiameter: max. 30 mm

130

Staal, gegalvaniseerd
4,4 kg/stuk
23724

80

130

30

Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

0

30

109

234

RVS verkrijgbaar op aanvraag
78

Voetsteunen voor klimwegen met
versteviging verkrijgbaar op aanvraag
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Söll GlideLoc® geleidingsrails
Sectie met sluiting
Sectie met sluiting

Gewicht:

3,7 kg/stuk

Materiaal:
Art.nr.

Staal, gegalvaniseerd
11317

Materiaal:
Art.nr.

RVS, gebeitst
16978

480

• Wordt geïnstalleerd binnen de
klimweg
• Om de valbeveiliging in te brengen
of te verwijderen
• Sportafstand:
Min. 250 mm
Max. 320 mm
• Sportdiameter max. 24 mm
• Wordt geleverd met eenmalig te
gebruiken montage element

Speciale maten verkrijgbaar op
aanvraag (vermeld aub tekeningen
met doorsnede van ladder)

37

Hoogte vanaf onderkant van het ladderdeel
560 mm Tussen 2de en 3de sport
840 mm Tussen 3de en 4de sport
1.120 mm Tussen 4de en 5de sport
1.400 mm Tussen 5de and 6de sport
1.680 mm Tussen 6de and 7de sport
1.960 mm Tussen 7de and 8de sport
2.240 mm Tussen 8ste and 9de sport
2.520 mm Tussen 9de and 10de sport
2.800 mm Tussen 10de and 11de sport
3.080 mm Tussen 11de and 12de sport
3.360 mm Tussen 12de and 13de sport
3.640 mm Tussen 13de and 14de sport
3.920 mm Tussen 14de and 15de sport

149

Aanbevolen installatiehoogte ongeveer 1.000

Mogelijke installatiehoogtes in een
ladderdeel van 4.480 mm:

Positie van de sluiting

Bestaande
klimweg

Bovenkant van
voetsteun of platform

De aanbevolen installatie hoogte
bedraagt ongeveer 1.000 mm boven
het boveneinde van de voetsteun

www.honeywellsafety.com
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Söll GlideLoc® geleidingsrails
Draaitafel
Draaitafel
• Voor een veilige overgang van
verticaal naar horizontaal en
omgekeerd
• Met aluminium profiel als
ondersteuning voor de valbeveiliging
• Specificeer aub het profiel van de
geleidingsrail van het horizontale en
verticale systeem
RVS, gebeitst
4,2 kg/stuk

Buigradius van de horizontale
geleidingsrail > 1.000 mm
Art.nr.
11607

60

426

Materiaal:
Gewicht:

3

440

Buigradius van de horizontale
geleidingsrail < 1.000 mm
Art.nr.
20349
Montage op geleidingsrail af fabriek
Art.nr.
16884

Ho-Ver draaitafel
• Voor een veilige overgang van verticaal
naar horizontaal en omgekeerd
• De looprichting kan enkel gewijzigd
worden naar links of naar rechts
• Eveneens verkrijgbaar met
losmaakoptie in het pivoterende deel
• De combinatie van twee of
meerdere draaitafels is alleen
toegestaan indien gecontroleerd
door de fabrikant en met speciale
schriftelijke toestemming
Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

353

353

165,

5

RVS, gebeitst
3,7 kg/stuk
22322

Met losmaakoptie
Materiaal:
RVS, gebeitst
Gewicht:
3,7 kg/stuk
Art.nr.
22495
(niet getoond)

10
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Söll GlideLoc® geleidingsrails
Accessoires
Montagebeugel met verstelbare
uitval

RVS, gebeitst
1,6 kg/stuk
11591

10
18

14

120-160

50

71

Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

10

Staal, gegalvaniseerd
1,6 kg/stuk
10867

26

Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

60

• Uitval: 120 mm tot 160 mm
• Enkel te gebruiken voor montage
van de draaitafel
• Schroeven voor installatie op de
draaitafel zijn niet inbegrepen

Montagebeugel met verstelbare
uitval

RVS, gebeitst
1,8 kg/stuk
15250

10

18
50

14

10

Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

26

Staal, gegalvaniseerd
1,8 kg/stuk
10869
60

Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

71

• Uitval: 160 mm tot 200 mm
• Enkel te gebruiken voor montage
van de draaitafel
• Schroeven voor installatie op de
draaitafel zijn niet inbegrepen

0

160 - 20
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Söll GlideLoc® geleidingsrails
Toegang tot mangaten
Toegang tot mangaten
• Voor veilige toegang tot mangaten
• Enkel te gebruiken met het onderste
deel van de toegang tot mangat
• Dit apparaat kan worden verplaatst
van het ene naar het andere mangat
en worden vergrendeld.
RVS, gebeitst
7,0 kg/stuk
17065

140

980

1120

Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

123.5

Onderste deel voor mangat
toegang

96

• Wordt aan de achterzijde van de
vaste geleidingsrail bevestigd
RVS, gebeitst
0,8 kg/stuk
16191

130

Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.
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Söll GlideLoc® geleidingsrails
Accessoires

4
50

30

• Vereist wanneer de afstand tussen
laatste montagepunt en het boveneinde
van de geleidingsrail meer dan 380 mm is
• Moet met bout worden bevestigd om
de 560 mm
• Moet over minstens twee
montagebeugels reiken
• Compleet met alle montage-elementen

3

Versteviging

50

50

L

Voor geleidingsrails uit Staal,
gegalvaniseerd staal of RVS, gebeitst:
Vierkante buis 50 x 30 x 3 mm
Gewicht:
Ong. 3,3 kg/m

L

Materiaal:
Staal, gegalvaniseerd
Art.nr. HV-ST-<length in mm>
Materiaal:
RVS, gebeitst
Art.nr. HV-A4-<length in mm>
Voor geleidingsrails uit geanodiseerd
aluminium:
Rechthoekige buis 50 x 50 x 4 mm
Gewicht:
Ong. 1,9 kg/m
Materiaal:
aluminium
Art.nr.

Stalen/RVS

Aluminium

Geanodiseerd
HV-AL-<length
in mm>

Identificatieplaatje
• Voor alle valbeveiligingsapparaten ‘Söll GlideLoc®’
valbeschermingssystemen
• Afdekplaat gemonteerd in de fabriek
• Dient op ieder toegangspunt
aangebracht te worden
• Talen: D/E/F/ES
Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

Aluminium
0,06 kg/stuk
19876 niet
gegraveerd

Gegraveerd:
Artikelnummer

Geleidingsrail

20854

Staal, gegalvaniseerd

20855

RVS, gebeitst

20850

Geanodiseerd
aluminium

www.honeywellsafety.com
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Söll GlideLoc® geleidingsrails
Accessoires
Speciale bout

• Speciale bout voor de bevestiging
van Söll GlideLoc ladders en
geleidingsrails
• Compleet met connector
• Andere afmetingen verkrijgbaar op
aanvraag
Materiaal:

Staal, gegalvaniseerd

Materiaal:

Gebeitst RVS

M 12 x 30
Gewicht:
M 12 x 35
Gewicht:
M 12 x 40
Gewicht:
M 12 x 50
Gewicht:
M 12 x 60
Gewicht:
M 12 x 70
Gewicht:
M 12 x 80
Gewicht:
M 12 x 90
Gewicht:
M 12 x 100
Gewicht:

Art.nr. 15667
0,06 kg/stuk
Art.nr. 15850
0,06 kg/stuk
Art.nr. 15851
0,07 kg/stuk
Art.nr. 15852
0,07 kg/stuk
Art.nr. 15853
0,08 kg/stuk
Art.nr. 15854
0,09 kg/stuk
Art.nr. 15855
0,09 kg/stuk
Art.nr. 15856
0,1 kg/stuk
Art.nr. 15857
0,11 kg/stuk

M 12 x 30
Gewicht:
M 12 x 35
Gewicht:
M 12 x 40
Gewicht:
M 12 x 50
Gewicht:
M 12 x 60
Gewicht:
M 12 x 70
Gewicht:
M 12 x 80
Gewicht:
M 12 x 90
Gewicht:
M 12 x 100
Gewicht:

Art.nr. 15669
0,06 kg/stuk
Art.nr. 15858
0,06 kg/stuk
Art.nr. 15859
0,07 kg/stuk
Art.nr. 15860
0,07 kg/stuk
Art.nr. 15861
0,08 kg/stuk
Art.nr. 15862
0,09 kg/stuk
Art.nr. 15863
0,1 kg/stuk
Art.nr. 15864
0,11 kg/stuk
Art.nr. 15865
0,12 kg/stuk

L

4

23

M12

Gegalvaniseerd stalen versie

Ijskrabber
• Voor het verwijderen van ijs en rijm
van de Söll GlideLoc-geleidingsrails
• Kan voor alle profielen worden
gebruikt
• Verwijdert ijs van de binnenkant en
buitenkant van de loopvlakken
van de geleidingsrails
• Geanodiseerd aluminium body
• Stalen bladveren
Gewicht:
Art.nr.

0,5 kg/stuk
18072
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Söll GlideLoc®
Valbeveiligingen
Voor verticaal en horizontaal gebruik bij alle Söll GlideLoc
valbeschermingssystemen
Voldoet aan EN 353-1:2014
Söll BodyControl valbeveiligingen
• Stopt de val in alle situaties: Achteren neerwaarts
• BodyControl I om tegen de ladder
aan te klimmen.
• BodyControl II om achterwaarts
hangend te klimmen
• Met valdemper
• Pivoterende karabijnhaak met
drievoudige actie
• Aluminium, RVS
veiligheidsmechanisme
Söll BodyControl I: sternale
verbinding (linkse figuur)
Gewicht:
Art.nr.

0,97 kg/stuk
27441

Söll BodyControl II: Sternale en
ventrale verbinding (rechtse figuur)
• Textiel band voor verbinding van
sternale harnas naar ankerpunt
Gewicht:
1,07 kg/stuk
Art.nr.
27440

Voldoet aan EN353-1:2002
CNB/P/11.073
Söll Comfort valbeveiliging 2
(linkse figuur)
• Lichaam, veiligheidsmechanisme
en zelfsluitende musketonhaak uit
tegen zoutwater bestand RVS
Gewicht:
Art.nr.

1,2 kg/stuk
23331

Söll Universal II valbeveiliging
(rechtse figuur)
• Kan in eender welke positie worden
ingebracht en verwijderd
• Automatische, pivoterende
karabijnhaak met drievoudige
werking, in aluminium
• Valbeveiliging vervaardigd uit RVS
Gewicht:
Art.nr.

1,5 kg/stuk
25805
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Söll GuideLoc

• Horizontaal verankeringsapparaat
• Gecertificeerd volgens EN 795:2012
en CEN/TS 16415:2013
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Söll GuideLoc
Geleidingsrails
Geleidingsrail
•
•
•
•
•

Voor horizontale toepassing
Met connector
Montage-afstand: Zie tabel
Lengte af fabriek max. 4.000 mm
Goedgekeurd voor gelijktijdig
gebruik door drie personen

Profiel 52 x 33 mm
Materiaal:
Geanodiseerd
aluminium
Gewicht:
2,4 kg/m
Art.nr.
FS-WAL-<length
in mm>

Supplement voor de productie in
fabriek van uitsnijdingen op een
afstand van 1.000 mm
Art.nr.

Aluminium

33

Profile 50 x 32 mm
Materiaal:
RVS, gebeitst
Gewicht:
3,5 kg/m
Art.nr.
FS-WA4-<length
in mm>

Stalen/RVS

32

Profiel 50 x 32 mm
Materiaal:
Staal, gegalvaniseerd
Gewicht:
4,4 kg/m
Art.nr.
FS-WST-<length
in mm>

50

52

Materiaal

Montage op

Max. montage-afstand

Plafond

800 mm

Vloer, wand

500 mm

Plafond, vloer, wand

1.000 mm

Geanodiseerd
aluminium

15820

Staal, gegalvaniseerd
RVS, gebeitst

Supplement voor het buigen
• Voor het buigen van een horizontale
geleidingsrail volgens de tekening
met de lokale situatie
• Productielengte max 4.000 mm
Materiaal:
Art.nr.

Geanodiseerd
aluminium
16586

Materiaal:
Art.nr.

Staal, gegalvaniseerd
16588

Materiaal:
Art.nr.

RVS, gebeitst
16587

Ra

Ri

Kleinst mogelijke
radiussen

Buiten radius Ra

Binnen radius Ri

Bij gebruik zonder
draaitafel

570 mm

620 mm

Bij gebruik met
draaitafel

800 mm

850 mm
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Söll GuideLoc
Eindstops
Eindstop, openbaar

6

68

RVS, gebeitst
0,4 kg/stuk
16571

50

59

Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

87

• Voorkomt dat de trolley/glijder
ongewild van de geleidingsrail komt
• Compleet met alle montage-elementen

Eindstop, losmaken vanop afstand

46

Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

164
117
42

• Voorkomt dat de trolley/glijder
ongewild van de geleidingsrail komt
• Voor hoogtetoepassing met
aangebrachte geleidingsrail
• Compleet met alle montageelementen

153
100

15
60

10,5
50

RVS, gebeitst
0,9 kg/stuk
26838

Eindstop, losmaken vanop afstand

46

140
93
18

• Voorkomt dat de trolley/glijder
ongewild van de geleidingsrail komt
• Voor hoogtetoepassing met
lagere geleidingsrail
• Compleet met alle montageelementen
Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

35

35

153
100

15
60

10,5

50

RVS, gebeitst
0,8 kg/stuk
26839

Eindstop, vast

38

24

• Voorkomt dat de valbeveiliging
uit de geleidingsrail kan worden
genomen
• Voor montage van de geleidingsrail
zonder beugel
• Inwendige schroefdraad M12 vereist
op site
Materiaal:
RVS, gebeitst
Gewicht:
0,1 kg/stuk
Art.nr.
26927

M12
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Söll GuideLoc
Eindstops/connector
Niet buigzame eindstop
• Voorkomt dat de valbeveiliging
uit de geleidingsrail kan worden
genomen
• Voor bevestigde geleidingsrails
• Compleet met alle montageelementen

3

30

RVS, gebeitst

0,1 kg/stuk
25166
58,5

Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

50

M8x50

Connector voor horizontale
geleidingsrails
• Om horizontale geleidingsrails te
verbinden
• Compleet met alle montageelementen
Voor stalen geleidingsrails
Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

Staal, gegalvaniseerd
0,9 kg/stuk
17372

0

30
4

10

Voor RVS geleidingsrails
RVS, gebeitst
0,8 kg/stuk
17988

58

Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

30

Voor aluminium geleidingsrails
Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

0

14

RVS, gebeitst
0,8 kg/stuk
17055
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Söll GuideLoc
Mobiele verankeringspunten
Trolley
• Voldoet aan EN 795:2012
• Enkel voor horizontale
geleidingsrails
• Geanodiseerd aluminium lichaam,
RVS roterend oog

27

Gewicht:
Art.nr.

Geanodiseerd
aluminium
RVS
0,9 kg/stuk
15620

105

Materiaal:

40
125
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Söll GuideLoc
Montage-elementen
Beugel
• Compleet met alle montageelementen
• Wandbevestiging moet
geboord worden volgens lokale
omstandigheden. Minimale
boutdiameter M16
• Uitval: 150 mm

Staal, gegalvaniseerd
11048

Materiaal:
Art.nr.

RVS, gebeitst
14759

60

Materiaal:
Art.nr.

135,5

1,2 kg/stuk
25,5

Gewicht:

26

22/

18/

150
50

Andere uitvallengtes beschikbaar op
aanvraag

Beugel
• Compleet met alle montageelementen
• De structuur moet worden
gecontroleerd op voldoende sterkte
Gewicht:

0,5 kg/stuk

Materiaal:
Art.nr.

Staal, gegalvaniseerd
11102

Materiaal:
Art.nr.

RVS, gebeitst
16838

50

20

115

41

73

18
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Söll GuideLoc
Accessoires
Sectie met sluiting

Gewicht:
Materiaal:
Art.nr.

50

• Kan enkel worden gebruikt in
combinatie met verticale of
horizontale geleidingsrails en met
een GlideLoc-lijnklem.
• Moet geïnstalleerd worden binnen
een horizontale geleidingsrail
• Om Söll GlideLoc-valbeveiligingen
te verwijderen of te plaatsen (niet
gebruiken met GuideLoc-lijnklem)
• Wordt geleverd met eenmalig te
gebruiken montage element

585

13,5

118

140

66
255

4,4 kg/stuk
Staal, gegalvaniseerd
22168

140

RVS verkrijgbaar op aanvraag

Fillister kopschroef

Afmeting:
Gewicht:
Art.nr.

M12 x 30
0,03 kg/stuk
24721

Afmeting:
Gewicht:
Art.nr.

M12 x 40
0,04 kg/stuk
24624

30/40

• Voor het direct monteren van een
horizontale geleidingsrail op een
structuur zonder montagebeugel
Materiaal:
RVS, gebeitst

M12

Identificatieplaatje
• Voor Söll GuideLocverankeringsapparaten
• Dient op ieder toegangspunt
aangebracht te worden
• Talen: D/E/F/ES
Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

Aluminium
0,03 kg/stuk
26864
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Söll MultiRail®

• Horizontaal verankeringsapparaat
• Gecertificeerd volgens EN 795:2012
en CEN/TS 16415:2013

09.2015

Onder voorbehoud van technische wijzigingen. Volg onze instructies voor onderhoud en montage.

www.honeywellsafety.com

119

Söll MultiRail®
Horizontale veiligheidsrail
• Verkrijgbaar in de lengtes 200 6.000 mm
• Montage-afstand: Aanbevolen
4.000 mm - max. 6.000 mm

2

RVS, gebeitst
2,7 kg/m
17488

20

20

35

Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

00

.60

..
00

2

Standaard lengte 3.000 mm
Gewicht:
7,9 kg/stuk
Art.nr.
24401

45

Standaard lengte 6.000 mm
Gewicht:
16,1 kg/stuk
Art.nr.
19146

Connector
• Voor het verbinden van individuele
railsecties
Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

0

16

Geanodiseerd
aluminium
0,5 kg/stuk
17332

40

20

20

Eindstop van de rail zonder
sluiting
• Om te voorkomen dat de glijder
ongewild van de rail komt
Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

4

10

RVS, gebeitst/
Geanodiseerd
aluminium
0,4 kg/stuk
17404

20
54

20

80

10

Eindstop van de rail met sluiting
• Om te voorkomen dat de glijder
ongewild van de rail komt
• Verwijderen van de glijder door het
openingsmechanisme met één hand
in te drukken
Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

20

56

20

RVS, gebeitst/
Geanodiseerd
aluminium
0,4 kg/stuk
23956

74

80
1
10

www.honeywellsafety.com
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Söll MultiRail®
Horizontale bocht

80

R8

30

• Voor horizontaal gebruik als
hoekbocht
• R = 80 mm
Materiaal:
Geanodiseerd
aluminium
Hoek:
90°
Gewicht:
0,9 kg/stuk
Art.nr.
17331
Hoek:
30 - 150°
Gewicht:
Afhankelijk van
de hoek
Art.nr.
18311

...

0

20 20

15
80

0°

Verticale bocht

80

20 20

R8

30

• Voor verticaal gebruik als
hoekbocht
• R = 80 mm
Materiaal:
Geanodiseerd
aluminium
Hoek:
90°
Gewicht:
0,9 kg/stuk
Art.nr.
17330
Hoek:
30 - 150°
Gewicht:
Afhankelijk van
de hoek
Art.nr.
18999

80

0°

15

...

0

Horizontale spoorwisseling
• Voor veilig lopen in twee richtingen
• De rails moeten op een hoek van
90° tegenover elkaar staan
• Kan enkel worden gebruikt met een
gesloten glijder (Art.nr. 17407)

190

110
20

Gewicht:
Art.nr.

RVS, gebeitst /
Geanodiseerd
aluminium
2,7 kg/stuk
20449

20

Materiaal:

380
220

Horizontale spoorwisseling met beugel

Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

62

• Voor veilig lopen in twee richtingen
• De rails moeten op een hoek van 90°
tegenover elkaar staan
• Kan enkel worden gebruikt met een
gesloten glijder (Art.nr. 17407)
• Te gebruiken wanneer het
verankeringspunt tot de structuur net
onder de spoorwisseling ligt
• Installatie mogelijk in combinatie met
beugel 1 (Art.nr. 17489)

17
50

RVS, gebeitst/
Geanodiseerd
aluminium
3,2 kg/stuk
21967

26
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Samenvatting van de kleinst mogelijke buigradiussen in mm
voor de Söll MultiRail®
Gebogen veiligheidsrail
• Buigradius is minstens 2.000 mm
Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

RVS, gebeitst
2,7 kg/m
18269

Vermeld de positie van de rail (horizontaal,
verticaal) bij bestelling.

R≥2000

R≥2000

Horizontale rail

Enkelvoudige buiging

Voorbeeld: Enkelvoudige buiging

• Buigradius: min. 2.000 mm
Art.nr.

Verticale rail

18270
R≥2000

Dubbele buiging
• Buigradius: min. 2.000 mm
Art.nr.

Voorbeeld: Dubbele buiging

23177

R1≥2000
R2≥2000

Buiging van de geleidingsrail voor de
Söll MultiRail®
De buiging hangt af van de montage-afstand ‘a’ en de uitval van de rail:

1400

Deflection in mm

1200

1000
Projection 200 mm

800

Projection 150 mm

Projection 100 mm

600
Projection 50 mm

400
6,0

5,5

5,0

4,5

4,0

3,5

3,0

Mounting distance "a" in m
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Söll MultiRail®
Houders
Beugel 1
• Met Teflon easy-slide bandjes
• De rail kan vrij in de beugels
bewegen
• Voor montageschroeven M12
• Schroefmontage parallel aan de rail

76,5

RVS, gebeitst
0,4 kg/stuk
17489

62

Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

50

20
12

,5

56

Beugel 1 met klemschroef M6
• Met Teflon easy-slide bandjes
• Voor montageschroeven M12
• Schroefmontage parallel aan de rail
RVS, gebeitst
0,4 kg/stuk
20168

50

M6

26

12,5

Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

76
,5
62

56

Beugel 2

Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

80

108

• Met Teflon easy-slide bandjes
• De rail kan vrij in de beugels
bewegen
• Voor montageschroeven M12
• Schroefmontage oppervlakte op
rechterhoek van de rail
RVS, gebeitst
0,4 kg/stuk
17112

12,5

26
63

50

Beugel 2 met klemschroef M6
12,5

8
10

26

RVS, gebeitst
0,4 kg/stuk
20167
50

Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

80

63

• Met Teflon easy-slide bandjes
• Voor montageschroeven M12
• Schroefmontage oppervlakte op
rechterhoek van de rail

M6
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Söll MultiRail®
Houders
Beugel 5

50

Met Teflon easy-slide bandjes
De rail kan vrij bewegen in de beugels
Voor toepassingen boven het hoofd
Voor arbeid in hangposities
Voor montageschroeven M12
Uitval ‘L’: max. 200 mm (gelieve te
vermelden bij bestelling)

Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

"L"

•
•
•
•
•
•

RVS, gebeitst
0,4 kg/stuk
21031

13

Beugel 7

50

Met Teflon easy-slide bandjes
De rail kan vrij bewegen in de beugels
Voor toepassingen boven het hoofd
Voor arbeid in hangposities
Voor montageschroeven M12
Uitval ‘L’: max. 200 mm (gelieve te
vermelden bij bestelling)

Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

RVS, gebeitst
0,4 kg/stuk
21677

"L"

•
•
•
•
•
•

13

Klem
•
•
•
•

Met Teflon easy-slide bandjes
De rail kan vrij bewegen in de beugels
Uitval ‘L’: 80 - 200 mm
Compleet met alle
montage-elementen
• Vermeld bij bestelling uitval ‘L’

"

RVS, gebeitst
Afhankelijk van
de grootte
Art.nr. MR-BS-1AUSL-<Ø in mm>

D"

Materiaal:
Gewicht:

"

"L

35

30

Aanbevolen montage-afstand ‘A’ bij
gebruik van een trolley met wielen met
zelfoprollende valbeveiliging
Definitie last ‘F’:
eigen gewicht van zelfoprollende
valbeveiliging +
max. oprollast van de valbeveiliging

Load “F” in kg

25

20

15

10

5

0
3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

Mounting distance “a” in m
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Söll MultiRail®
Planhulp voor montage-afstanden

Rechte koers van het Söll MultiRail-verankeringsapparaat:
Railuitval bij de laatste beugel: 50 - 200 mm
Montage-afstand:

Aanbevolen
Maximum

4.000 mm
6.000 mm

L-vormvan het Söll MultiRail-verankeringsapparaat:
Afstand van beugel tot de bocht: max. 2.000 mm
Speciale vormen verkrijgbaar in samenspraak met
fabrikant

U-vorm van het Söll MultiRail-verankeringsapparaat:
Afstand van beugel tot de bocht: 200 - 2.000 mm
Speciale vormen verkrijgbaar in samenspraak met
fabrikant
Zonder einde/gesloten vorm van het Söll MultiRailverankeringsapparaat enkel als uitzondering en in
samenspraak met de fabrikant
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Söll MultiRail®
Mobiele verankeringspunten
Gesloten glijder
• Met glijdende inzetten
(uit polyamide) en een oog
RVS, gebeitst
0,5 kg/stuk
17407

48

89

Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

63

25

50

Vergrendelbare glijder
• Met glijdende inzetten
(uit polyamide) en een geel oog

87

RVS, gebeitst
0,65 kg/stuk
26308

69

Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

65

80

Openende glijder

107

RVS, gebeitst
0,8 kg/stuk
17792
47

Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

89

• Met glijdende inzetten
(uit polyamide) en een oog
• Kan worden bevestigd en verwijderd
op eender welk punt

63

50

Trolley met wielen
• Voor toepassingen boven het hoofd
• Te gebruiken met een oprolbaar type
valbeveiliging
• Met pivoterend oog
• Kan gebruikt worden met eindstop
op rail (Art.nr. 23956) en horizontale
bocht (Art.nr. 17331)
RVS, gebeitst
2,0 kg/stuk
24168

113

Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

138

117

www.honeywellsafety.com

126

09.2015

Onder voorbehoud van technische wijzigingen. Volg onze instructies voor onderhoud en montage.

Söll MultiRail®
Accessoires
Boormaat

Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

60

0
10
6,5

Aluminium
0,2 kg/stuk
23841

20

20

15

• Dient om gaten voor elementen te
boren als de geleidingsrails verkort
worden op de werksite
• Kan op de geleidingsrail geklemd
worden met een schroefklem

Identificatieplaatje
• Voor Söll MultiRailverankeringsapparaten
• Moet op ieder toegangspunt
aangebracht worden
• Dimensions: 150 x 70 mm
• Afmetingen gaten: 135 x 56 mm;
Ø 2,2 mm
• Talen: D/E/F/ES
Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

Aluminium
0,1 kg/stuk
25904

Identificatieplaat voor
toegang via touw
• Voor Söll MultiRailverankeringsapparaten
• Moet op ieder toegangspunt
aangebracht worden
• Dimensions: 150 x 70 mm
• Ruimte tussen gaten 135 x 56 mm
Ø 2,2 mm
• Talen:
D/E/F/ES
Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

Aluminium
0,1 kg/stuk
27238
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Söll MultiRail® Aluminium

• Horizontaal verankeringsapparaat
• Gecertificeerd volgens EN 795:2012
en CEN/TS 16415:2013
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Söll MultiRail® Aluminium
Horizontale veiligheidsrail
• Verkrijgbaar in de lengtes 200 6.000 mm
• Montage-afstand: Aanbevolen
4.000 mm - max. 6.000 mm
Materiaal:
Geanodiseerd
aluminium
Gewicht:
2,7 kg/m
Verkocht per meter
Art.nr.
26876
Eindstuk verkocht per meter
Art.nr.
26874

0

600

35

...
200

8,4

20 30

45
35

30

Standaard lengte 3.000 mm
Gewicht:
9,0 kg/stuk
Art.nr.
26871
Standaard lengte 6.000 mm
Gewicht:
18,0 kg/stuk
Art.nr.
26858

Standaardlengte eindstuk 3.000 mm
Gewicht:
8,0 kg/stuk
Art.nr.
26872
Standaardlengte eindstuk 6.000 mm
Gewicht:
16,0 kg/stuk
Art.nr.
26861

0

600

35

...
200

30

30

35

45
13

8,4

30 20

Connector
• Voor het verbinden van individuele
railsecties
Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

M8x14

16
30

RVS, gebeitst
0,4 kg/stuk
26863

55

30

30

16

55
0

30

15

30

www.honeywellsafety.com

130

09.2015

Onder voorbehoud van technische wijzigingen. Volg onze instructies voor onderhoud en montage.

Söll MultiRail® Aluminium
Eindstop van de rail zonder
sluiting

56,5

• Om te voorkomen dat de glijder
ongewild van de rail komt

45

RVS, gebeitst
0,4 kg/stuk
26886
5

Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

50

M12

Eindstop van de rail met sluiting
• Om te voorkomen dat de glijder
ongewild van de rail komt
• Verwijderen van de glijder door het
openingsmechanisme met één hand
in te drukken
Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

30

M8x14

RVS, gebeitst/
geanodiseerd
aluminium
0,4 kg/stuk
26916

30

35

39,5

15

74

Horizontale bocht

• Voor horizontaal gebruik als
hoekbocht
• R = 250 mm

20

0

Art.nr.

M8x14

0°
25

30

Gewicht:

Geanodiseerd
aluminium
90°
1,9 kg/stuk
27058
30 - 150°, op
aanvraag
Afhankelijk van
de hoek
27059

15

R

Hoek:
Gewicht:
Art.nr.
Hoek:

...

3035 80

Materiaal:

30

Verticale bocht

20

• Voor verticaal gebruik als hoekbocht
• R = 250 mm
Materiaal:

Geanodiseerd
aluminium

Hoek:
Gewicht:
Art.nr.

90°
1,9 kg/stuk
27060

Hoek:

30 - 150°,
op aanvraag
Afhankelijk van
de hoek
27061

Art.nr.

...

30 3530

15

0°

80

R

25

0

20

80

M8x14

30 3530

Gewicht:

30
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Söll MultiRail® Aluminium
Horizontaal spoor T-wisselstuk

30

Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

M8x14

Geanodiseerd
aluminium/
RVS, gebeitst
2,1 kg/stuk
26903

9

1

Horizontaal spoor X-wisselstuk

Gewicht:
Art.nr.

9

31

15

18

30

20

35 30

35
71

• Voor veilig wisselen van loopweg in
vier richtingen
• De rails moeten op een hoek van
90° tegenover elkaar staan
• Kan enkel worden gebruikt met een
gesloten glijder (Art.nr. 17407)
Materiaal:

35 30

20

35
45

• Voor veilig lopen in twee richtingen
• De rails moeten op een hoek van
90° tegenover elkaar staan
• Kan enkel worden gebruikt met een
gesloten glijder (Art.nr. 17407)

M8x14

Geanodiseerd
aluminium/
RVS, gebeitst
3,8 kg/stuk
26914

9

31

Samenvatting van de kleinst mogelijke buigradiussen in mm
voor de Söll MultiRail® Aluminium.
Horizontale bochtrail
• Buigradius is minstens 2.000 mm
Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

Geanodiseerd
aluminium
3,0 kg/m
27131
R≥2000

Vermeld de positie van de rail (horizontaal,
verticaal) bij bestelling.

R≥2000

Verticale rail

Horizontale rail

Enkelvoudige buiging
• Buigradius: min. 2.000 mm
Art.nr.

Voorbeeld: Enkelvoudige buiging

27130

Dubbele buiging
• Buigradius: min. 2.000 mm
Art.nr.

R≥2000

Verkrijgbaar op aanvraag

Voorbeeld: Dubbele buiging
R1≥2000
R2≥2000

www.honeywellsafety.com
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Söll MultiRail® Aluminium
Houders
Beugel 1
• Met Teflon easy-slide bandjes
• De rail kan vrij bewegen in de
beugels
• Voor montageschroeven M12
• Schroefmontage parallel aan de rail

76,5

RVS, gebeitst
0,4 kg/stuk
17489

62

Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

50

20
12

,5

56

Beugel 1 met klemschroef M6
• Met Teflon easy-slide bandjes
• Voor montageschroeven M12
• Schroefmontage parallel aan de rail
RVS, gebeitst
0,4 kg/stuk
20168

50

M6

26

12,5

Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

76
,5
62

56

Beugel 2

Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

80

108

• Met Teflon easy-slide bandjes
• De rail kan vrij bewegen in de
beugels
• Voor montageschroeven M12
• Schroefmontage oppervlakte op
rechterhoek van de rail
RVS, gebeitst
0,4 kg/stuk
17112

12,5

26
63

50

Beugel 2 met klemschroef M6
12,5

8
10

26

RVS, gebeitst
0,4 kg/stuk
20167
50

Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

80

63

• Met Teflon easy-slide bandjes
• Voor montageschroeven M12
• Schroefmontage oppervlakte op
rechterhoek van de rail

M6
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Söll MultiRail® Aluminium
Houders
Beugel 5

50

Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

"L"

• Met Teflon easy-slide bandjes
• De rail kan vrij bewegen in de
beugels
• Voor toepassingen boven het hoofd
• Voor montageschroeven M12
• Uitval ‘L’: max. 200 mm (gelieve
te vermelden bij bestelling)
RVS, gebeitst
0,4 kg/stuk
21031

13

Beugel 7
Met Teflon easy-slide bandjes
De rail kan vrij bewegen in de beugels
Voor toepassingen boven het hoofd
Voor montageschroeven M12
Uitval ‘L’: max. 200 mm (gelieve te
vermelden bij bestelling)

Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

50

RVS, gebeitst
0,4 kg/stuk
21677

"L"

•
•
•
•
•

13

Klem
•
•
•
•

Met Teflon easy-slide bandjes
De rail kan vrij bewegen in de beugels
Uitval ‘L’: 80 - 200 mm
Compleet met alle montageelementen
• Vermeld bij bestelling uitval ‘L’

"

RVS, gebeitst
Afhankelijk van
de grootte
Art.nr. MR-BS-1AUSL-<Ø in mm>

D"

Materiaal:
Gewicht:

"

"L

Aanbevolen montage-afstand ‘A’ bij
gebruik van een trolley met wielen met
zelfoprollende valbeveiliging
Definitie last ‘F’:
eigen gewicht van zelfoprollende
valbeveiliging +
max. oprollast van de valbeveiliging

www.honeywellsafety.com
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Söll MultiRail® Aluminium
Planhulp voor montage-afstanden
Rechte koers van het Söll MultiRail® Aluminium verankeringsapparaat:
Railuitval bij de laatste beugel: 75 - 100 mm
Montage-afstand:
Aanbevolen
4.000 mm
Maximum
6.000 mm

L-vorm van het Söll MultiRail® Aluminium verankeringsapparaat:
Afstand van beugel tot de bocht: max. 1.000 mm
Speciale vormen verkrijgbaar in samenspraak met de fabrikant.

U-vorm van het Söll MultiRail® Aluminium
verankeringsapparaat:
Afstand van beugel tot de bocht: 75 - 1.000 mm
Speciale vormen verkrijgbaar in samenspraak met fabrikant
Eindloze/gesloten vorm van het Söll MultiRail (aluminium)
verankeringsapparaat verkrijgbaar enkel als uitzondering en in
samenspraak met de fabrikant
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Söll MultiRail® Aluminium
Mobiele verankeringspunten
Gesloten glijder
• Met glijdende inzetten
(uit polyamide) en een oog
RVS, gebeitst
0,5 kg/stuk
17407

48

89

Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

63

25

50

Vergrendelbare glijder
• Met glijdende inzetten
(uit polyamide) en een geel oog

87

RVS, gebeitst
0,65 kg/stuk
26308

69

Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

65

80

Openende glijder

107

RVS, gebeitst
0,8 kg/stuk
17792
47

Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

89

• Met glijdende inzetten
(uit polyamide) en een oog
• Kan worden bevestigd en verwijderd
op eender welk punt

63

50

Trolley met wielen
• Voor toepassingen boven het hoofd
• Te gebruiken met een oprolbaar type
valbeveiliging
• Met pivoterend oog
• Kan gebruikt worden met eindstop
op rail (Art.nr. 26916) en horizontale
bocht (Art.nr. 27058)
RVS, gebeitst
2,0 kg/stuk
24168

117

113

Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

138
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Söll MultiRail® Aluminium
Accessoires
Identificatieplaatje
• Voor Söll MultiRail® Aluminium
verankeringsapparaten
• Dimensions: 150 x 70 mm
• Afmetingen gaten 135 x 56 mm,
Ø 2,2 mm
• Talen:
D/E/F/ES
Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

Aluminium
0,1 kg/stuk
26990

Boormaat
• Dient om gaten voor elementen te
boren als de geleidingsrails verkort
worden op de werksite
• Kan op de geleidingsrail geklemd
worden met een schroefklem
Aluminium
0,5 kg/stuk
26917

30

30 20

8,5

30

60

Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

35

180
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Söll Vi-Go®
• Verticaal valbeveiligingssysteem
• Gecertificeerd volgens EN 353-1:2002
en CNB/P/11.073
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Söll Vi-Go®
Geleiderkabel/eindstukken
Geleiderkabel
• Kabeldiameter 8 mm of 10 mm
• Max. kabellengte 200 m
• Montage-afstand van
tussenliggende beugels max. 10 m
Kabeldiameter 8 mm
Kabel ontwerp 6x19 + WSC*
Materiaal:
Gegalvaniseerd staal
Gewicht:
0,2 kg/m
Art.nr.
24843
Kabel design 7x19
Materiaal:
RVS
Gewicht:
0,3 kg/m
Art.nr.
24841
8

Kabeldiameter 10 mm
Kabel ontwerp 6x19 + WSC*
Materiaal:
Gegalvaniseerd staal
Gewicht:
0,3 kg/m
Art.nr.
24844
Kabel design 7x19
Materiaal:
RVS
Gewicht:
0,4 kg/m
Art.nr.
24842
*WSC = wire strand core (kernvlecht)

10

Kabelpersing

X

• Kabeleinde voorgemonteerd in
fabriek met oogring en krimpkous
• Moet samen met de geleiderkabel
besteld worden
Voor 8 mm gegalvaniseerde stalen kabel
Art.nr.
24845
Voor 8 mm gebeitste RVS kabel
Art.nr.
24846
Voor 10 mm gegalvaniseerde stalen
kabel
Art.nr.
24847
Voor 10 mm gebeitste RVS kabel
Art.nr. 24848

Ø

~X

8 mm

17,6 mm

10 mm

23,1 mm

Set kabelklemmen
• Set bevat: 4x kabelklemmen, 1x
kabeloog versterker, 1x krimpkous
• Eenvoudige en snelle installatie
• De geleiderkabel hoeft niet exact op
maat te worden gesneden
Materiaal:

X

X

X

RVS

Voor kabel van 8 mm
Gewicht:
0,2 kg/stuk
Art.nr.
24849
Voor kabel van 10 mm
Gewicht:
0,4 kg/stuk
Art.nr.
24850

Ø

X=7xØ

8 mm

56 mm

10 mm

70 mm

www.honeywellsafety.com

140

09.2015

Onder voorbehoud van technische wijzigingen. Volg onze instructies voor onderhoud en montage.

Söll Vi-Go®
Eindkabel/kabelspanners
Kabeleindstuk voor
schroefverbinding
A

• Met oogbout
• Om de geleiderkabel te verbinden
met de kabelspanner
• Makkelijk te installeren met platte
steeksleutels
• Verzegelverf (Art. nr. 17298) vereist
voor controle
Materiaal:
RVS
Voor kabel van 8 mm
Gewicht:
0,4 kg/stuk
Art.nr.
24851
Voor kabel van 10 mm
Gewicht:
0,5 kg/stuk
Art.nr.
24852

S1

D1

S2

D2

L3
L1
L2

D1

D2

L1

8
10

14,3
16,3

103
116

L2
L3
mm
121 52,5
135 65,0

S1 S2
24
27

A

19 10
24 13

Kabeleinde voor persing

D1

D2

L3

RVS

L1
L2

Voor kabel van 8 mm
Gewicht:
0,2 kg/stuk
Art.nr.
25124
Voor kabel van 10 mm
Gewicht:
0,3 kg/stuk
Art.nr.
25125

D1

D2

8
10

14,5
16,2

Kabelspanner

Staal, gegalvaniseerd
1,5 kg/stuk
26554

Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

RVS, gebeitst
1,5 kg/stuk
25401

L2
mm
123,5 139
137
155

L3

A

83
89

10
10,8

17,5

12

• Kabel voorspankracht 1.500 N
• Voorspanindicator met min. en max.
markering van de voorspankracht
• Gebruikt voor compensatie voor
wisselende temperaturen of bij
bewegende draagstructuren
Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

L1

40

~480...595

Materiaal:

A

• Om de geleiderkabel te verbinden
met de kabelspanner
• Kabelpersing voor meer veiligheid
en kabelstabiliteit
• Controlering (Art.nr. 23168/23169) of
verzegelverf (Art. nr. 17298) vereist
voor controle

57

13

50,5
6

09.2015

Onder voorbehoud van technische wijzigingen. Volg onze instructies voor onderhoud en montage.

www.honeywellsafety.com

141

Söll Vi-Go®
Montage-elementen
Sportbeugel
• Rechtstreeks aangebracht op de
laddersporten
• Voor bevestiging van kabelspanner
of kabeleindstuk
• Kan gebruikt worden voor verschillende
sportdiameters
• Sportafstanden 230 - 330 mm
mogelijk

27...38

Gegalvaniseerd staal
24807

Materiaal:
Art.nr.

RVS, gebeitst
25806

12,5

40

399

M12

13

Materiaal:
Art.nr.

230...330

met ronde stalen beugel voor sporten
ø 27-38 mm
Gewicht:
2,1 kg/stuk

145

M10

met klem voor sporten
ø 18-26 mm (niet getoond)
Gewicht:
2,3 kg/stuk
Materiaal:
Art.nr.

Gegalvaniseerd staal
25001

Materiaal:
Art.nr.

RVS, gebeitst
25002

81

61

96

Beugel van onderste sport
• Rechtstreeks aangebracht op de
laddersporten
• Voor bevestiging van kabelspanner
of kabeleindstuk
• Kan gebruikt worden voor
verschillende sportdiameters
• Sportafstanden 230 - 330 mm mogelijk

27...38

met ronde stalen beugel voor sporten
ø 27-38 mm
Gewicht:
2,0 kg/stuk

RVS, gebeitst
25219

305

Materiaal:
Art.nr.

230...330

Gegalvaniseerd staal
25229

399

Materiaal:
Art.nr.

M10

Materiaal:
Art.nr.

Gegalvaniseerd staal
26124

40

met klem voor sporten
ø 18-26 mm (niet getoond)
Gewicht:
2,3 kg/stuk
M12
61

81

13

RVS verkrijgbaar op aanvraag

96
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Söll Vi-Go®
Montage-elementen
Universele klem
• Kan op verschillende profielen
gemonteerd worden
• Voor bevestiging van kabelspanner
of kabeleindstuk

25,

0

5

16

M12

7

1,2 kg/stuk

Materiaal:
Art.nr.

Gegalvaniseerd staal
24815

Materiaal:
Art.nr.

RVS, gebeitst
24814

68

20

Gewicht:

M12
<

51

<1

11

<73

Platformsteun
• Uitbreiding van het systeem boven
het uiteinde van de ladder
• Goedgekeurd voor maximaal vier
gebruikers
• Met ankeroog volgens EN 795
voor één persoon
• Max. toegelaten last 22 kN
• Moet aan drie laddersporten
bevestigd worden

Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

RVS, gebeitst
17,0 kg/stuk
25846

35

max. 1310

Staal, gegalvaniseerd
19,6 kg/stuk
25051

M12

102

2500

Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

50

171
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Söll Vi-Go®
Tussenliggende beugel
Automatische tussenliggende
beugel
• Houdt de kabel in positie
en voorkomt excessieve
kabelbewegingen
• Montage op laddersporten
• Kabel moet tijdens installatie
doorheen de beugel geleid worden
• Glijder loopt door de beugel zonder
manuele interventie
Materiaal:

40

72

M10

RVS, gebeitst
84

Voor kabel van 8 mm
met ronde stalen beugel voor sporten
ø 27-38 mm
Gewicht:
0,2 kg/stuk
Art.nr.
24840
met klem voor sporten
ø 18-26 mm (figuur onder)
Gewicht
0,4 kg/stuk
Art.nr.
25000

40

72

M10

Voor kabel van 10 mm
met ronde stalen beugel voor sporten
ø 27-38 mm
Gewicht:
0,2 kg/stuk
Art.nr.
25202
met klem voor sporten
ø 18-26 mm (figuur onder)
Gewicht
0,4 kg/stuk
Art.nr.
26243

84

Automatische tussenliggende
beugel
• Voor geleiderkabel van 8 mm
• Voor montage op profielen met
diameter 24 - 85 mm
• Houdt de kabel in positie
en voorkomt excessieve
kabelbewegingen

16

0

RVS, gebeitst
1,5 kg/stuk
25860

81

68

72

Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

M12

www.honeywellsafety.com
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Söll Vi-Go®
Tussenliggende beugel
Automatische tussenliggende
beugel
• Kunststof kabelgeleider
• Voor geleiderkabel van 8 mm
• Houdt de kabel in positie en
voorkomt excessieve
kabelbewegingen
• Montage op laddersporten
Materiaal:
RVS/kunststof

M10

72

40

Gesloten versie
met ronde stalen beugel voor sporten
ø 27-38 mm
0,1 kg/stuk
Gewicht:
Art.nr.
25807

84

met klem voor sporten
ø 18-26 mm (niet getoond)
0,4 kg/stuk
Gewicht:
Art.nr.
25850
Bestaat ook met een sleuf voor
naplaatsing op de kabel. Verkrijgbaar
op aanvraag.
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Söll Vi-Go®
Tussenliggende beugel
Handmatige tussenliggende
beugel

M10

Materiaal:

M6

25

• Houdt de kabel in positie
en voorkomt excessieve
kabelbewegingen
• Montage op laddersporten
• Naplaatsing mogelijk

27...3

8

RVS/kunststof
41

Voor kabel van 8 mm
met ronde stalen beugel voor sporten
ø 27-38 mm
Gewicht:
Art.nr.

100

0,3 kg/stuk
24838

167

met klem voor sporten
ø 18-26 mm (figuur onder)
0,5 kg/stuk
25388

M10

25

Gewicht
Art.nr.

Voor kabel van 10 mm
met ronde stalen beugel voor sporten
ø 27-38 mm
Gewicht:
Art.nr.

M6

0,3 kg/stuk
24839

18...26

Gewicht
Art.nr.

41

met klem voor sporten
ø 18-26 mm (figuur onder)
0,5 kg/stuk
25988

102
169
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Söll Vi-Go®
Accessoires

Materiaal:

9,5

• Als indicator voor geperste
kabeleinden
• Geperst naast het stuk op het
kabeleinde
• 25 ringen in verpakking

13

Controlering

25

RVS, gebeitst

Voor kabel van 8 mm
Gewicht:
0,3 kg/25 ringen
Art.nr.
23168

11,2

9

Voor 10 mm kabel (niet getoond)
Gewicht:
0,4 kg/25 ringen
Art.nr.
23169

Voor kabel
van 8 mm

Verzegelverf, rood
• Als indicator voor stukken op
kabeleinden
• Makkelijk aan te brengen na
installatie
• Voor geperste/geschroefde
kabeleindstukken

Gewicht:

0,03 kg/stuk

Art.nr.

17298

Identificatieplaatje
• Voor “Söll Vi-Go®” valbeveiliging
• Dient op ieder toegangspunt
aangebracht te worden
• Talen: D/E/F/ES

186

Aluminium
0,1 kg/stuk
24854

200

Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

111

3

97
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Söll Vi-Go®
Valbeveiligingen
Söll Vi-Go valbeveiliging
• Voldoet aan EN 353-1:2002;
CNB/P/11.073
• Met valdemper
• Voor 8 mm en 10 mm
• Eenvoudig en snel gebruik dankzij
de ‘bediening met één hand’
• Incorrect inbrengen is onmogelijk
• Valbeveiliging gemaakt uit RVS en
aluminium
Met automatische
veiligheidsmusketonhaak
Gewicht:
1,2 kg/stuk
Art.nr.
24836
Met pivoterende
veiligheidsmusketonhaak
Gewicht:
1,3 kg/stuk
Art.nr.
24837

www.honeywellsafety.com

148

09.2015

Onder voorbehoud van technische wijzigingen. Volg onze instructies voor onderhoud en montage.

Söll SafeLine®

• Horizontaal verankeringsapparaat
• Gecertificeerd volgens EN 795:2012
en CEN/TS 16415:2013
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Söll SafeLine®
Geleiderkabel / eindstukken
Geleiderkabel
• Voor horizontale toepassing
• Kabeldiameter 8 mm, kabelopbouw
7x19
• Maximum breedte 15 m
• Aanbevolen max. kabellengte 200 m
Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

RVS
0,3 kg/m
24732

8

Kabelpersing

Materiaal:
Art.nr.

X

• Kabeleinde voorgemonteerd in
fabriek met oogring en krimpkous
• Moet samen met de geleiderkabel
besteld worden
RVS/koper
24483

Kabelklemmen met kabeloogring
voor installatie op locatie
• Voor connectie van het tweede
kabeleinde met de kabelspanner
• Set bevat: 3x kabelklemmen,
1x kabeloogring, 1x krimpkous
Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

M5

27

RVS
0,45 kg/set
26773

40
5~

41,

~80

~40
50
~3

Kabeleinde voor persing

Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

10

• Om kabeleinden met de
kabelspanner of schokdemper te
verbinden
• Kabelpersing voor meer veiligheid
en kabelstabiliteit
• Controlering (Art.nr. 23168) of
verzegelverf (Art.nr. 17298) vereist
voor nazicht

,5

83

D1

14

123,5

RVS
0,1 kg/stuk
25124

139
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Söll SafeLine®
Valdemper / kabelspanners
Valdemper
• Absorbeert de energie die optreedt
na een val
• Last beperkt tot 8 kN bij het
eindanker

86
18

RVS
2,0 kg/stuk
26758

12

80

Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

24

254
282

Kabelspanners met
voorspanningsindicator
• Om de kabel voor te spannen
• Een geïntegreerde ring kan vrij
rondgedraaid worden als de vereiste
voorspanning van 0,8 kN bereikt is
25,5

21,6

12

8,3

Kabelspanner met
voorspanningsindicator
voor de persing

273...370

5
12,7

39

RVS
0,7 kg/stuk
26417

17

Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

83

12

50

• Om de kabel voor te spannen
• De geïntegreerde ring kan vrij
rondgedraaid worden als de vereiste
voorspanning van 0,8 kN bereikt is
• Controlering (Art.nr. 23168) of
verzegelverf (Art.nr. 17298) vereist
voor nazicht

15

RVS
0,9 kg/stuk
24548

16,5

Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

320...455
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Söll SafeLine®
Kits / tussenliggende beugels
Kit, volledig
Bevat 1x:
• Valdemper (Art.nr. 26758)
• Kabelspanner (Art.nr. 24548)
• Kabelklemmenset (Art.nr. 26773)
• Identificatieplaatje (Art.nr. 24564)
• Instructies voor installatie en gebruik
Boxafmetingen: 457 x 158 x 105 mm
Gewicht:
3,8 kg/stuk
Artikelnummer 26774

Kit, zonder kabelklemmenset
Bevat 1x:
• Valdemper (Art.nr. 26758)
• Kabelspanner (Art.nr. 24548)
• Identificatieplaatje
(Art.nr. 24564)
• Instructies voor installatie en gebruik
Boxafmetingen: 457 x 158 x 105 mm
Gewicht:
3,3 kg/stuk
Artikelnummer 26964

Tussenliggende beugel

M12x30

10

55

• Overstappen mogelijk zonder zich
van het verankeringsapparaat los te
maken
• Max. toelaatbare beugelafstand 15 m
• Kan gemonteerd worden:
- op palen
- op de wand
- op de vloer
• Incl. montageschroef M12x30
Materiaal:
RVS
Gewicht:
0,8 kg/stuk
Artikelnummer 27152

60

120

Voorbeeldinstallatie:

Merk op! Installatie boven het
lichaam is NIET toegelaten!

www.honeywellsafety.com
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Söll SafeLine®
Bochten / eindplaat
Bocht

Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

27

43

• Kabel kan gebogen worden tot 90°
• Schroefafmeting M16
• Kan gemonteerd worden:
- op geschikte palen
- op een geschikte draagstructuur
• Om over te stappen moet de
musketonhaak van de kabel worden
losgemaakt. Gebruik een gesplitste
vanglijn voor een veilige overstap.

M16x60

80

45,7

RVS/ aluminium
0,4 kg/stuk
24534

Binnenbocht

Staal, gegalvaniseerd
3,3 kg/stuk
26179

150
194

150

70

15

90

45
90

80

Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

46

• Kabel kan gebogen worden tot 90°
• Montage op binnenbochten van
gebouwen
• Om over te stappen moet de
musketonhaak van de kabel worden
losgemaakt. Gebruik een gesplitste
vanglijn voor een veilige overstap.

RVS verkrijgbaar op aanvraag
150

80

15

Staal, gegalvaniseerd
4,7 kg/stuk
26180

30/70

15

10

Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

160

140

• Kabel kan gebogen worden tot 90°
• Montage op binnen- of
buitenbochten van gebouwen
• Om over te stappen moet de
musketonhaak van de kabel worden
losgemaakt. Gebruik een gesplitste
vanglijn voor een veilige overstap.

61

Binnen-/buitenbocht

375

RVS verkrijgbaar op aanvraag

Staal, gegalvaniseerd
3,4 kg/stuk
24442

200

Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

13

160

RVS, gebeitst
3,4 kg/stuk
24546

15

Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

20

65
45

• Kan gemonteerd worden:
- op de wand
- op de vloer
• Valdemper of kabelspanner kan
rechtstreeks verbonden worden

10

Eindplaat

40
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Söll SafeLine®
Accessoires
Identificatieplaatje
• Voor Söll SafeLineverankeringsapparaten
• Dient op ieder toegangspunt
aangebracht te worden
• Talen D/E/F/IT
Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

Aluminium
0,1 kg/stuk
24564

Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

9,5

• Als indicator voor geperste
kabeleinden
• Geperst naast het stuk op het
kabeleinde
• 25 stuks in de verpakking
RVS, gebeitst
0,3 kg/25 stuks
23168

13

Controlering

25
11,2

9

Verzegelverf, rood
• Als indicator voor stukken op
kabeleinden
• Makkelijk aan te brengen na
installatie
• Voor geperste/geschroefde
kabeleindstukken

Gewicht:

0,03 kg/stuk

Art.nr.

17298
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Söll ShockFusion® is enkel beschikbaar voor door Miller opgeleide professionele installateurs.
Voor opleiding contacteert u:
+49 (0) 9281 8302 0 en e-mail: scs-hof@honeywell.com

Söll ShockFusion® Horizontaal
vanglijnsysteem
Ontwikkeld voor lichtgewicht
industriële en commerciële
daktoepassingen.
• Uniek Söll ShockFusion® ontwerp:
- Succesvol getest voor breedtes
tot 20 m
- Ontworpen voor maximaal
6 gebruikers (met max. 4 gebruikers
binnen hetzelfde bereik)
• Zorgt voor het behoud van
een veilige verbinding met
een uiteenlopende reeks
dakconstructies: membraan,
opbouwdak, trapezoïdale
metaalbekleding, beton.
• Conform met EN795 Class C.

Söll Fusion® Paal voor dakverankering
Söll Fusion enkelvoudig
verankeringspunt absorbeert de
energie en houdt krachten dicht bij het
dakoppervlak.
Het enkelvoudig verankeringspunt
werd getest voor maximaal 2 personen.
Söll Fusion paal voor dakverankering
is conform EN795 Class A.
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Söll Xenon® is enkel beschikbaar voor door Miller opgeleide professionele installateurs.
Voor opleiding contacteert u:
+49 (0) 9281 8302 0 en e-mail: scs-hof@honeywell.com

Söll Xenon® 2.0
Horizontaal vanglijnsysteem
Ontworpen voor industriële toepassingen (kraanarmen,
laaddokken...) en dakwerken.
Söll Xenon is een hoogkwalitatief en duurzaam systeem
gemaakt uit corrosievrij RVS en is ideaal voor industriële
toepassingen zoals werken op kraanarmen, laaddokken en
dakwerken. Het systeem is eveneens zeer geschikt voor
dranken en de voedingsindustrie.
Het voorziet in valbeveiliging voor maximaal zeven personen
over een maximale spanbreedte van 20 m. (1X19 kabel,
8 mm diameter), afhankelijk van de configuratie.

Het systeem kan eveneens worden geplaatst voor gebruik
op hoogte met de geschikte componenten zoals
tussenliggende beugels en bochten alsook een lijnklem voor
zwaar gebruik met zelfoprollende vanglijnen tot 20 kg.
• Garandeert het behoud van de structuur en beveiligt tot
zeven personen
• De standaard en bovenliggende lijnklemmen hebben
excellente glijeigenschappen
• Voldoet aan de EN 795:2012 norm

Het Söll Xenon systeem kan geïnstalleerd worden op palen
op het vloerniveau met geschikte componenten zoals
tussenliggende beugels en bochten voor het vlot glijden van
de standaard lijnklem.

Bevestiging met klem op metalen
structuur

Wandbevestiging met speciaal
ontworpen paal

Kabelspanner: de kabel wordt
opgespannen door het apparaat
te draaien

Schokabsorberend element

Voorspanningindicator

Valindicator
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Söll Universal palen
• Verankeringspunten gecertificeerd volgens EN 795
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Verankeringspunten
Söll T-anker
• Gecertificeerd volgens EN 795/EN
50308
• Goedgekeurd voor gelijktijdig
gebruik door twee personen
• Geel gemarkeerd ankeroog
• De structuur moet worden
gecontroleerd op voldoende sterkte

Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

RVS, gebeitst
1,3 kg/stuk
24788

8
30

43

Staal, gegalvaniseerd
1,4 kg/stuk
24787

8

78

Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

60
0
29 50
2

14

Söll Eye anker
• Gecertificeerd volgens EN 795/EN
50308
• Goedgekeurd voor gelijktijdig
gebruik door twee personen
• Pivoterend en draaiend
• De structuur moet worden
gecontroleerd op voldoende sterkte
• Schroef is niet inbegrepen in levering

67

30

RVS, gebeitst
0,1 kg/stuk
25779

70

M16

Söll ankeroog

106

• Gecertificeerd volgens EN 795/EN
50308
• Goedgekeurd voor gelijktijdig
gebruik door twee personen
• 360° draaibaar
• De structuur moet worden
gecontroleerd op voldoende sterkte
• Met montage-elementen

40

64

54

M12/M16

RVS, gebeitst
66

Materiaal:

24

Materiaal:
Gewicht:
Art.nr.

47

Voor montage met M12
Gewicht:
0,3 kg/stuk
Art.nr.
25654
Voor montage met M16
Gewicht:
0,4 kg/stuk
Art.nr.
25652
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Verankeringspunten
Söll bochtoog
• Gecertificeerd volgens EN 795/EN
50308
• Goedgekeurd voor gelijktijdig
gebruik door twee personen
• 360° draaibaar
• De structuur moet worden
gecontroleerd op voldoende sterkte
• Met montageschroef
Voor montage met M12
Materiaal:
RVS, gebeitst
Gewicht:
0,2 kg/stuk
Art.nr.
26086
Voor montage met M16
Materiaal:
RVS, gebeitst
Gewicht:
0,2 kg/stuk
Art.nr.
25758

50

64

32

M12/M16

20/28

65

Söll RAP
• Verwijderbaar verankeringspunt
• Gecertificeerd volgens EN 795
• Goedgekeurd voor gelijktijdig
gebruik door twee personen
• De oogbout van het anker kan
verwijderd en opnieuw aangebracht
worden in de verankeringsmof door
de ontgrendelknop in te drukken
• De oogbout kan pivoteren en draaien
• Injectiemortel is vereist om de
verankeringsmof in te passen
• Een plastic kapje is bij de levering
van de verankeringsmof inbegrepen
Materiaal:

RVS, gebeitst

Söll RAP oogbout
Gewicht:
0,2 kg/stuk
Art.nr.
23876
Söll RAP verankeringsmoffen
Draad:

M22

Artikelnummer
23875

Lengte

Gewicht

100 mm

0,2 kg

23951

125 mm

0,3 kg

23952

200 mm

0,4 kg

23953

250 mm

0,5 kg
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Verankeringspunten
Accessoires
Söll RAP aansluitpunt
• Voor montage met valse plafonds

Materiaal:

RVS, gebeitst

Gewicht:
Art.nr.

0,4 kg/stuk
23955

M22

,2

18

21

,5

6

29
60

0

11

25

Söll RAP hoekbeugel

RVS, gebeitst

Gewicht:
Art.nr.

0,5 kg/stuk
23954

72

Materiaal:

20

• Voor montage op wanden met valse
plafonds

6

M22

60

25

Draadstang M16
• Voor montage van het aansluitpunt/
de hoekbeugel
• Compleet met moeren en sluitringen
Materiaal:

RVS, gebeitst

M16

Lengte 330 mm
Gewicht
Art.nr.

0,5 kg/stuk
24042
330/660

Lengte 660 mm
Gewicht
0,6 kg/stuk
Art.nr.
24041

www.honeywellsafety.com

160

09.2015

Onder voorbehoud van technische wijzigingen. Volg onze instructies voor onderhoud en montage.

Verankeringspunten
Söll WAP - verankeringspunt op
de wand

4

Materiaal:

RVS, gebeitst

Gewicht:

0,3 kg/stuk

75

12

,5

• Gecertificeerd volgens EN 795
• Goedgekeurd voor één persoon
• Met geïntegreerde lastindicator die
reageert bij een last van > 3,5 kN
• Voor montage op stalen structuren
of in ongebarsten beton
• Compoundpatroon inbegrepen

27

52

46

Zonder montage-elementen
Gewicht:
0,1 kg/stuk

Söll MAP - klem met oog
• Gecertificeerd volgens EN 795
• Paaldiameter:
Min. 60 mm
Max. 300 mm
• Compleet met alle montageelementen
• Vermeld bij bestelling aub de exacte
paaldiameter

Art.nr.

60

Staal, gegalvaniseerd
Afhankelijk van de
grootte
BS-OESE-<Øinmm>

60

30

Materiaal:
Gewicht:

D

35

M12

8

Veiligheidsring
• Gecertificeerd volgens EN 795
• Paaldiameter:
Min. 60 mm
Max. 1.600 mm
• Compleet met alle montageelementen
• Vermeld bij bestelling aub de
volgende vereiste informatie:
- Maat van het segment (90°, 180°,
270° of 360°)
- Paaldiameter D

Versie 360°, Ø 60-200 mm

5

Staal, gegalvaniseerd
Afhankelijk van de
grootte
Art.nr.
SR-<segment
size>-<Ø in mm>
Versies op maat verkrijgbaar op
aanvraag

20

12

Materiaal:
Gewicht:

D

Versie 270°, Ø 60-200 mm
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Söll Universal palen
M12/M16
Söll Universal paal M12

M12

• Voor montage van
verankeringspunten of
tussenliggende beugels voor
verankeringsapparaten
• Hoogte: 500 mm
• Één M12 bout inbegrepen
• Lokale montage met M12
10

RVS, gebeitst
8,3 kg/stuk
26922

Söll Universal palen M16

195

160

18

RVS, gebeitst
88,9 mm
11,5 kg/stuk
26923

15

Materiaal:
øD:
Gewicht:
Art.nr.

240

øD:
Gewicht:
Art.nr.

Materiaal:
gegalvaniseerd staal
101,6 mm
11,5 kg/stuk
26904

D

500

M16

• Voor montage van eindbeugels en
bochten voor verankeringsapparaten
• Hoogte: 500 mm
• Één M16-bout inbegrepen
• Lokale montage met M16
Materiaal:

155
195

240

14

Materiaal:
Staal, gegalvaniseerd
Gewicht:
8,3 kg/stuk
Artikelnummer 26887
Materiaal:
Gewicht:
Artikelnummer

500

88,9

Installatievoorbeelden
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Söll Universal palen
Accessoires
Montageplaat
• Voor het vastzetten van palen op
draagstructuren
• Geschikt voor breedtes 120 - 168 mm
Materiaal:

A

Staal, gegalvaniseerd

Voor Söll Universal paal M12
Gewicht:
3,9 kg/stuk
Art.nr.
27246
Voor Söll Universal paal M16
Gewicht:
3,8 kg/stuk
Art.nr.
27161
Materiaal:

24

0

10

90

L

5

19

RVS, gebeitst

Voor Söll Universal paal M12
Gewicht:
3,8 kg/stuk
Art.nr.
27245
Voor Söll Universal paal M16
Gewicht:
3,8 kg/stuk
Art.nr.
27162

Order nr.

L (mm)

A (mm)

27246, 27245

155

14

27161, 27162

160

18

Klemmenset voor palen
• Voor het vastzetten van palen op
draagstructuren
• Geschikt voor breedtes 120 - 168 mm
• Set bevat: 4x pennen met
schroefdraad inclusief
montagemateriaal
• Vermeld bij bestelling aub de
volgende vereiste informatie:
- Breedte van de steun W
- Klemhoogte H
• De pennen met schroefdraad
kunnen apart ingekort worden
Materiaal:

RVS, gebeitst
H

Voor Söll Universal paal M12
Gewicht:
Afhankelijk van
de grootte
Art.nr.
27402

W

Voor Söll Universal paal M16
Gewicht:
Afhankelijk van
de grootte
Art.nr.
27406

M12/M16
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Opleidingen

• Opleiding in valbeveiliging op maat
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Werken op hoogte wordt
de veiligste plek op aarde
Dagelijks worden over heel Europa
werknemers blootgesteld aan de
meest voorkomende doodsoorzaak
in de industrie: vallen vanaf hoogte.
Werkgevers hebben de plicht om
hun werknemers op te leiden om met
deze risico’s om te gaan en hoe zich
ertegen te beveiligen. Honeywell is er
dan ook trots op dat het opleidingen
voor valbeveiliging en reddingen
aanbiedt, die de werknemers
aanleren om dag na dag slimmer,
veiliger én efficiënter te werken.
Onze veiligheidsexperts passen
gedraggebaseerde programma’s toe
die efficiënt organisatorisch leren
en het zich eigen maken van goede
praktijken toelaten.
• Wat brengen we bij?
Honeywell-opleidingen “Fall
Protection” en “Rescue at height” zijn
ontwikkeld voor alle operatoren die
werken op hoogte, leidinggevenden
en veiligheidsmanagers. De cursussen
zijn bestemd voor werknemers in
speciale toepassingen of omgevingen,
zoals telecommunicatie en
windenergie. Ook veilige toegangen
en reddingsvaardigheden worden
aangeleerd die algemeen in heel veel
sectoren kunnen gebruikt worden.
• Wie geeft de lessen?
De lessen worden gegeven door
het Honeywell-team van industriële
veiligheidstrainers en professionele
valbeschermingexperts. Alle
instructeurs zijn experts met
diepgaande kennis van veiligheid op
hoogte en reddingstechnieken en ze
hebben een zeer goed begrip van de
industriële behoeften.
• Waar worden de cursussen
gegeven?
Cursussen worden voornamelijk
op locatie gegeven via praktische
oefeningen die volledig aan uw
vereisten voldoen. Wij geven eveneens
cursussen in onze Honeywell
Safety Products-opleidingscentra in
Northampton (UK), Hof (Duitsland) en
Vierzon (Frankrijk).
• Vereisten
De meeste cursussen zijn fysiek vrij
intens - cursisten moeten harnassen

dragen, klimmen en taken volbrengen
op hoogte. Cursisten die de praktische
lessen volgen, moeten verklaren dat
ze een gezonde medisch conditie
hebben om de cursus af te werken en
Honeywell Safety Products behoudt
zich het recht voor om eenieder uit te
sluiten die zichzelf of anderen tijdens de
opleiding in gevaar brengen. Cursisten
die een reddingstraining volgen, moeten
in het bezit zijn van een geldig certificaat
Fall Protection of Industrial Climber.
Operatoren die redding op hoogte
willen aanleren moeten eveneens een
bewijs afleveren dat ze zelf de nodige
competentie bezitten om te klimmen
vooraleer een reddingsopleiding te
volgen. Honeywell kan beide cursussen
apart of tegelijk aanbieden.
• Veiligheid tijdens de cursus
Uw veiligheid gaat voor alles.
Risicobeoordelingen en alle praktische
trainingen gebeuren onder het
toeziend oog van de superviserende
instructeur. Alle reddingsopleidingen
worden uitgevoerd met een bijkomend
veiligheidstouw of een stand-in pop
voor uw veiligheid.
• Persoonlijke
valbeschermingsuitrusting
Tijdens onze trainingen wordt het
gamma Honeywell Safety Products
gebruikt, tenzij u zelf de uwe meebrengt
en wenst te gebruiken. Geeft u bij uw
reservering aub aan of u uw eigen
uitrusting wenst te gebruiken. Let
op: alle uitrusting moet maximaal zes
maanden voor de cursusdatum worden
geïnspecteerd door een bevoegd
persoon. Uw instructeur zal naar het
inspectieverslag van uw eigen uitrusting
vragen voor de start van de opleiding.
• Complete dienstverlening
De Honeywell diensten- en
oplossingencentra bieden operationele
diensten aan zoals inspectie en
reparaties, technische ondersteuning en
site-inspecties , aangevuld met plaatsing
van permanente verankeringssystemen
door ons netwerk van installateurs.
U kunt hiervoor steeds contact met
ons opnemen voor meer informatie.
De technische ondersteuning wordt
geboden door de Honeywell Techniserv
teams.
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Opleidingscentra
• UK: Northampton
Ons opleidingscentrum in
Northampton is makkelijk bereikbaar
via de M1 en concentreert zich
voornamelijk op industriële
valbeveiliging en tijdelijke collectieve
beveiligingssytemen voor de bouw.
Alle installaties bevinden zich binnen
en omvatten praktijkinstallaties die
kunnen gebruikt worden voor een hele
reeks toegangs- en reddingssituaties.
• DUITSLAND: Hof
Het opleidingscentrum in Hof en
zijn personeel zijn specialisten in
trainingen voor de telecommunicatie
en windenergie. De site omvat een
18 m telecomtoren en een simulator
voor windenergie, met daarnaast
indoorfaciliteiten voor het beklimmen
van torens en platte daken.
• FRANKRIJK: Vierzon
Het trainingscentrum in Vierzon biedt
een groot aantal cursussen voor
diverse werksituaties in een gebouw
van meer dan 500m² dat uitgerust is
met bijvoorbeeld: daken, laadkades,
palen, pylonen, stellingen, besloten
ruimten enzovoort.

HONEYWELL, EEN OVERZICHT
Honeywell is een wereldwijde fabrikant voor persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) van top tot teen.
Honeywell streeft ernaar om innovatieve beveiligingsoplossingen te bieden voor omgevingen met hoge risico‘s, waardoor
werknemers in alle sectoren hun werk met meer vertrouwen kunnen doen.
Verder legt Honeywell de nadruk op innovatie en constante
productontwikkeling en helpt het bedrijven om tegemoet te komen aan de
recente veiligheidswetgevingen en -normen.
Leid ze naar veiligheid – Bouw aan een duurzame veiligheidscultuur waarin
werknemers zelf veilige keuzes maken: http://honeywellsafety.com
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Neem voor aanvullende informatie contact op met:
SYSTEM CUSTOMER SERVICE
Voor technische vragen
en voor het plaatsen van orders:
Tel: +49 (0) 9281 8302 0
Email: scs-hof@honeywell.com

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS
BELGIË
Honeywell Safety Products Benelux BV
Tel: +32 (0) 2 728 21 17
Fax: +32 (0) 2 728 23 96
Email: info-benelux.hsp@honeywell.com
NEDERLAND
Honeywell Safety Products Benelux BV
Tel: +31 (0) 118 656 400
Fax: +31 (0) 118 627 535
Email: info-benelux.hsp@honeywell.com
www.honeywellsafety.com
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Leid ze naar veiligheid – Bouw een duurzame veiligheidscultuur op via uitgebreide opleidingsmogelijkheden, innovatieve technologieën en
comfortabele producten die uitstekende prestaties leveren en de werknemers ertoe aanzetten zelf veilige keuzes te maken. Honeywell Safety
Products is de ideale partner voor organisaties die een veiligheidscultuur willen invoeren om het aantal letsels te beperken en voor een
veilige, productieve werkplek te zorgen.

