
Toegangstechnologie en schachtuitrusting
voor putten, schachten & ondergrondse toepassingen
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Complete schachtuitrustings- 
systemen uit één hand
Uw partner voor ladders, luiken, 
veiligheid en advies
Volledig uitgeruste en veilig 
toegankelijke schachten door Hailo

Laddersystemen voor gebouwen 
en machinale toepassingen
Toegangstechnologie voor gebouwen en 
allerlei soorten toegang
Laddersystemen voor machinale 
toepassingen
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Type HS8
Instortluik, rechthoekig ontwerp veilig om op te 
rijden.

Belastingsklasse D 400kN (EN 124)
regenwaterdicht, geïsoleerde deksel*,
onder- en bovendruk bestendig*

Materiaal: roestvaststaal 14301 / ASTM 304

* op aanvraag

Geïntegreerd veiligheidshekwerk
Afdekkingen met geïntregreerd veiligheidshek-
werk uit roestvaststaal

Geschikt voor:

Type HS2
Type HS7
Type HS9
Type HS8
Type HS12

Crossover platformen
Crossings en trapladders voor de industrie en
handel

Valbeveiliging H50
Valbeveiligingssysteem voor montage aan ladders 
of de wand.

Materiaal: roestvaststaal, gegalvaniseerd staal of 
aluminium

Veiligheidsrelingen
Modulair systeem ter valpreventie voor  
bovengrondse en ondergrondse bouwwerken

Ladders
Putladders, schachtladders en wandhouders uit
roestvaststaal, gegalvaniseerd staal of kunststof

Type HS7
Opbouwluik, rechthoekig design, regenwaterdicht, 
geurdicht en veilig om op te lopen.

Belastingsklasse A 15kN (EN124)

Materiaal: roestvaststaal

Type HS9
Opbouwluik, rechthoekig design, regenwaterdicht, 
geurdicht en veilig om op te lopen.

Belastingsklasse A 15kN (EN124)

Materiaal: aluminium

Type HS12
Instortluik, rechthoekig ontwerpveiligom op te 
lopen.

Belastingsklasse A 15 kN (EN 124) 
regenwaterdicht
geïsoleerde deksel*

Materiaal: roestvaststaal 14301 / ASTM 304
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Seitenverkürzung 17 mm

Type HS8
Instortluik, rechthoekig ontwerp veilig om op te 
rijden.

Belastingsklasse D 400kN (EN 124)
regenwaterdicht, geïsoleerde deksel*,
onder- en bovendruk bestendig*

Materiaal: roestvaststaal 14301 / ASTM 304

* op aanvraag

Geïntegreerd veiligheidshekwerk
Afdekkingen met geïntregreerd veiligheidshek-
werk uit roestvaststaal

Geschikt voor:

Type HS2
Type HS7
Type HS9
Type HS8
Type HS12

Crossover platformen
Crossings en trapladders voor de industrie en
handel

Driepoot statief DB-A2
Voor de installatie van valbeveiliging
veiligheidsinrichting en / of een lier

Veiligheidsrelingen
Modulair systeem ter valpreventie voor 
bovengrondse en ondergrondse bouwwerken

Hijsdavit
Goedgekeurd als valbeveiliging voor gebruik als 
PBM tegen vallen van een hoogte, overeenkomstig 
aan DIN EN 795, klasse B

Hydraulisch openingssysteem
Speciaal voor zwaar uitgevoerde putdeksels en afdekkingen. Gemakkelijk openen en sluiten van zware 
deksels door middel van een hydraulische eenheid, handig aan te sluiten met een snelkoppeling.
Eenvoudige bediening met een standaard accuboormachine.
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Seitenverkürzung 17 mm

Productcertifi catie
Hailo Professional heeft voor
bijna alle standaard producten 
certifi caten

Oplossingen op maat
Uw probleem, onze oplossing

Systeemleuning
Modulair systeem van
veiligheidsleuningen

Valbeveiliging
uitgebreid assortiment
valbeveiligingssystemen

Laddersystemen
volgens de europese normen 
en veiligheidsvoorschriften

Toegangsluiken
van lichtgewicht (15kN)
tot zwaarverkeer (F 900kN)

Ondersteuning
Van advies, tot ontwerp
We helpen u graag!

Al sinds de oprichting in 1947 toont Hailo hoe een goed idee 
omgezet wordt in een kwaliteitsproduct. Met talrijke innovaties 
heeft Hailo herhaaldelijk nieuwe normen gesteld op het gebied 
van kwaliteit en design, waardoor de ‚Rote Punkt‘vandaag de 
dag nog steeds een sterk merk is. Tegenwoordig distribueert Hailo 
ijn producten wereldwijd in 60 landen. Continuïteit en focus op 
kerncompetenties in alle bedrijfstakken zijn daarbij de sleutel tot 
succes. 

Onder het merk Professional biedt Hailo een op maat gesneden as-
sortiment van professionele ladders, schachtuitrusting en klimtech-
nologie. De producten zijn speciaal ontwikkeld om te voldoen aan 
de eisen en normen in bouw- en infrahandel alsmede industrie en 
dienstverlening. Het assortiment omvat gebruiksvriendelijk ladders 
met kooi- en valbeveiligingssystemen, putladders en putdeksels, 
instaphulpen, leuningen maar ook maatwerk uitvoeringen zoals 
mechanisch aangedreven serviceliften voor o.a. windturbines en 
andere industriële toepassingen.

Van professionals
 voor professionals
Hailo Professional – het merk bij
uitstek voor industriële oplossingen
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Hailo-Werk · Daimlerstraße 2 · 35708 Haiger, Germany ·         +49 (0) 27 73 82-0 ·           +49 (0) 27 73 82-1218 · www.hailo-professional.de · E-Mail: professional@hailo.deFAX

Complete schachtuitrustingssystemen uit één  
hand

Toegangstechnologie voor gebouwen en  
allerlei soorten toegang

Dienst- en Serviceliften voor personen- en
materiaaltransport.

Hailo Expertise

Productcertificatie
Hailo Professional heeft voor
bijna alle standaard producten 
certificaten

Oplossingen op maat
Uw probleem, onze oplossing

Systeemleuning
Modulair systeem van
veiligheidsleuningen

Valbeveiliging
uitgebreid assortiment
valbeveiligingssystemen

Laddersystemen
volgens de europese normen  
en veiligheidsvoorschriften

Toegangsluiken
van lichtgewicht (15kN)
tot zwaarverkeer (F 900kN)

Ondersteuning
Van advies, tot ontwerp
We helpen u graag!
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