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linowym. Słupek asekuracyjny AXIS D
wykonany jest w całości ze stali nierdzewnej (materiał 1.4301). Łączna
TRAX
ST wykonany
jestsłupka
ze staliwynosi
nierdzewnej
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do 1000
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mm, średnica wynosi 50 mm.
Punkt kotwiczący TRAX ST spełnia wymagania normy dotyczącej
Na słupku może być zamontowany punkt wpięcia z krętlikiem
urządzeń kotwiczących EN795 klasa A oraz CEN/TS 16415.
pozwalającym na obracanie się we wszystkich kierunkach 360°.
Dzięki temu zapobiega tworzeniu się pętli w przypadku wpięcia linki
bezpieczeństwa. Słupek przykręcimy śrubami o śr.12x120 mm do
drewnianych elementów konstrukcyjnych. Słupek AXIS D spełnia
wymagania normy dotyczącej urządzeń kotwiczących EN795,
klasa A,C oraz CEN/TS 16415

Specyﬁkacja
Materiał

INOX

WagaSpecyfikacja

4 kg
300 - 1000 mm
INOX

Wymiary
Materiał 			

3
0,5 kg

Użytkownicy
Waga
Norma
Rozmiar

EN 795 A, CEN/TS 16415
200-1000 mm

Gwarancja
Średnica

12 miesięcy
16 mm

Użytkownicy

3

Podłoża montażowe
Norma
Drewniane elementy
konstrukcyjne
Gwarancja

EN 795 A, CEN/TS 16415
12 miesięcy

Podłoża montażowe
Konstrukcje stalowe

Systemyzabezpieczające
zabezpieczające
Systemy
przedupadkiem
upadkiemzzwysokości
wysokości
przed
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