Geïntegreerd veiligheidshekwerk
voor zowel instortluiken als opbouw- en putluiken.

Optimale beveiliging bij geopende toegangsluiken
geïntegreerde leuningdelen op vrijwel alle inbouw- en instortluiken van HAILO

Een optimale beveiliging tegen het vallen in schachten bij geopende deksels zijn de geïntegreerde leuningen van Hailo Professional.
De leuningdelen bevinden zich direct onder het deksel en moeten bij betreding van de onderliggende ruimte omhoog geklapt worden. De
leuningdelen worden onderling en met het deksel verbonden, zodat er een stabiele afzetting van de toegang ontstaat. Aan de zijkanten
en voorkant kunnen deuren als toegang tot de afzetting worden geplaatst. Bij kleinere dekselafmetingen kunnen de leuningdelen na het
omhoog klappen uitgetrokken worden, in veel gevallen wordt daardoor de vereiste hoogte van 1,1 m boven het instapniveau bereikt.
Vraag voor bestaande en voor nieuwe deksels altijd de haalbaarheid van de geïntegreerde leuningen na. Afhankelijk van het het type en
bouwjaar van de afdekking variëren de minimale afmetingen van de opening.

Volledige integreerbare leuningsdelen onder het deksel
zodat de veiligheid rondom geopende deksel nooit vergeten
wordt. Deze is altijd aanwezig, een veilige situatie is dus
gegarandeerd!

De makkelijk uitklapbare leuningdelen bevinden zich
onder het deksel. Gegarandeerde veiligheid doordat het
veiligheidshekwerk opgezet moet worden om toegang
tot de onderliggende ruimte te verkrijgen.

Een handige toegangsdeur geeft na het opbouwen van
alle leuningdelen toegang tot de onderliggende ruimte.

Veiligheidshekwerk voor bodemgelijke varianten:

Veiligheidshekwerk voor opbouw varianten:

Uitvoering voor inbouw- en instortluiken

Geïntegreerde, klapbare veiligheidsleuning voor alle opbouwluiken:

HS8

HS12

HS14

vanaf een binnenwerkse breedte 1000 x 1000 mm
als geïntegreerde, klapbare en uittrekbare veiligheidsleuning

HS1

HS2

HS7

HS9

HS5

Roestvaststalen veiligheidshekwerk voor schachtafdekkingen en putdeksels
Type HS 1+2, 5, 7+9, 8+12+14

Veiligheidshekwerk voor een HS12 instortluik

Eigenschappen:
•
•
•
•
•
•

roestvaststaal 1.4301/ASTM 304 of 1.4571/ASTM 316 ti
leuninghoogte: 1,1 m boven instaphoogte
eventuele uitschuifbare delen
uitvoering conform EN ISO 14122-3
veilige en stabiele afzetting
toegangsdeuren voor praktische toegang
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Veiligheidshekwerk voor een HS2 opbouwluik
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