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Produkt
Fallsikringssele 2 pkt.
Fallsikringsselen er utstyrt med D-ring på rygg og bryst samt 
hurtigspenner for enkel av og på setting.
Meget lett å justere/tilpasse.

Fallsikringssele Delta - 2 pkt.
Fallsikringsselen er utstyrt med D-ring på rygg og bryst, hurtigspenner 
for enkel av og på setting.
Selen er i tillegg utstyrt med strammehjul for enkel regulering av 
overdel. Selen har et elastisk hofteparti for komfort ved bevegelse.  
Vevet impregnering i alle bånd for mindre fuktopptak og fuktsmitte.

FALLSIKRINGSSELE EXOFIT NEX
Sele med strammehjul for regulering av overdel samt hurtigspenner for 
enkel påsetting.
•Båndene er vannavvisende og ekstra beskyttelse på skulderpartiene 
reduserer mekanisk slitasje.
Stort ryggparti gjør selen enkel å ta på. Fjærbelastet D-ring på rygg gjør 
tilkobling enklere.
Selen er i tillegg utstyrt med integrerte traumestropper. Str. S–XL.

Fallsikringsblokker.
Produkt
PROTECTA REBEL/EDGE FALLBLOKK MED 12 METER GALV. WIRE.
Protecta Rebel/Edge, fallblokk 12 meter galvanisert wire. Testet i FF2 
over skarp kant. Max brukervekt 140kg (100kg i FF2). Hus i 
komposittmateriale, svivel i topp, bærehåndtak og støtdemper på wire.
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KRATOS FALLSIKRINGSBLOKK OLYMPE/EDGE 3,5 METER GALV. WIRE.
Lett fallsikringsblokk testet for horisontal og vertikal bruk, - Sharp Edge.  
Huset er produsert i slagfast polymer,  4,8mm galvanisert wire og har 
fallindikator i krok. Brukervekt 100kg.

SALA FALLBLOKK NANO-LOK EDGE TWIN 2,5 METER BÅND
Blokkene festes til selens bånd på rygg og er testet for fall over skarpe 
kanter (0,5 mm). Kan festes til fothøyde. God polstring sikrer god 
komfort og stabilitet. Utstyrt med 57 mm stillaskroker.

SALA FALLBLOKK NANO-LOK EDGE, 2,5 METER BÅND.
Blokken festes til selens bånd på rygg og er testet for fall over skarpe 
kanter (0,5 mm).
Kan festes til fothøyde. God polstring sikrer god komfort og stabilitet. 
Utstyrt med 57mm stillaskrok.

Liner, reguleringslåser falldempere.
Produkt
KRATOS LINE MED REGULERINGSLÅS OG FALLDEMPER.
Reguleringslåsen med integrert falldemper følger brukeres bevegelser 
langs linen og låser ved et fall. God egnet til sikring på flate og 
skrånende tak samt ved vertikalt arbeid.

PROTECTA FALLDEMPER 2 M REGULERBAR MED KROK.
Falldemper med regulerbar 10,5mm kernmantel line og stillaskrok med 
50mm åpning og skrukarabin for innfesting til sele.

KRATOS FALLDEMPER 2 METER ELASTISK Y-LINE.
Falldemperen har integrert demping i elastisk line. Linens elastisitet gjør 
at den trekker seg sammen når den ikke er belastet for å redusere faren 
for å snuble eller hekte seg fast. Kroker i legert aluminium. Stillaskrok 
60mm åpning.

Forankringsanordninger - STÅL.
Produkt
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FORANKRINGSLÅS SELVLÅSENDE FOR STÅL FLYTTBAR.
Enkel og lett forankringslås for innfesting av fallsikringsutstyr til 
stålbjelker.
Enheten festes til flensen (0,64 - 10,16 cm) gjennom et 20 mm hull 
ikke nærmere kant/hjørne enn 2,54 cm.
Forankringslåsen er utstyrt med posisjonsindikator for å vise låst/åpen 
tilstand. Minimum bruddstyrke: 22 kN

SALA GLYDER 2 FORANKRINGSANORDNING.
Bjelkeklemmen passer for horisontale H-bjelker. Regulerbar for flenser 
8,75 - 35,5cm.
Tykkelse opp til 3,123cm.
Klemmen er utstyrt med nylonforinger for å forhindre metall mot 
metall.

SALA FORANKRINGSSTROPP 200 CM.
45 mm polyesterbånd med 6 mm sklisikker gummipolstring og rustfrie 
lenker. Produktet kan strupes rundt konstruksjonen. Minimum 
bruddstyrke: 22 kN
Standard: EN 795 klasse B. (Finnes også i 83 cm - KM419)

Forankringsanordninger - BETONG.
Produkt

SALA FORANKRINGSLÅS SELVLÅSENDE FOR BETONG, FLYTTBAR.
Forankringslåsen føres inn i et forboret hull i betong, og låses ved å 
trekke i forankringsøyet.
Festes i 20 mm hull.
For å frigjøre låsen trekkes det i kragen. Minimum bruddstyrke: 22 kN

SALA FORANKRINGSBOLT MED D-RING.
Bolten kan brukes til å etablere et permanent eller midlertidig 
forankringspunkt i betong (min. 3000 psi). Festes i 18 mm hull. 
Fargeindikator som viser om den er korrekt tiltrukket. D-ringen kan 
demonteres for gjenbruk Minimum bruddstyrke: 22,2 kN.

PROTECTA FORANKRINGSØYE (FESTES MED 12 MM BOLT)
Rustfritt forankringsøye for etablering av permanent forankring. 
Tykkelse 3,5 mm. Festes ved hjelp av 12 mm bolt til konstruksjon (min 
12 kN). Innvendig mål på øyet: H: 30 mm, B: 18mm. Bruddstyrke øye: 
> 15 kN.
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SALA FORANKRINGSSTROPP 200 CM.
45 mm polyesterbånd med 6 mm sklisikker gummipolstring og rustfrie 
lenker. Produktet kan strupes rundt konstruksjonen. Minimum 
bruddstyrke: 22 kN
Standard: EN 795 klasse B. (Finnes også i 83 cm - KM419)

Forankringsanordninger - DIVERSE.
Produkt

DØR-/VINDUSFORANKRING.
Produktet settes på innsiden i vindus- eller døråpningen. Ingen 
montering som etterlater hull etter skruer osv.
Passer til åpninger mellom 55 til 130 cm. Aluminium og galvanisert 
stål. Vekt: 6,35 kg Bruddstyrke > 16 kN.

MØNEFORANKRING.
Festes til møne ved hjelp av medfølgende festemateriell. festepunktet 
er designet for fallforhindrende arbeid
EN 795 klasse A.

FORANKRINGSTROPP 5 METER MED INNKORTING.
Forankringslinen kan monteres rundt større konstruksjonsdeler. 
Justerbar lengde.
Max. lengde 5 meter. Bredde på bånd: 45mm.

FORANKRINGSKLEMME.
Wallution er et transportabelt forankringspunkt som er utformet for å 
brukes på oppkanter av forskjellige slag. Skånsom mot underlaget.
Kan installeres på parapeter med dimensjoner fra 60 til 360 mm. 
Galvanisert stål. Vekt: 9,6 kg. Bruddstyrke> 23 kN

Forankringsanordninger – Tripod systemer.
Produkt

KRATOS TRIPODSTATIV.
Tripodstativet er utstyrt med brytehjul i senter av kronen for 
gjennomføring av leggmontert vinsj eller blokk.
Høyde: 1,15m – 2,15 meter.
Vekt 13 kg. Egnet for heving og senkning av inntil 2 personer. Leveres 
med praktisk bæreveske.
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KRATOS VINSJ FOR TRIPOD, 20 METER.
Vinsjen festes direkte til plate på tripodstativets ben. Kun til montering 
på FA6000100
Dersom vinsjen brukes til å senke personer for å oppnå tilkomst til 
arbeidsstedet skal godkjent tilleggssikring benyttes, f.eks fallblokk med 
nødsveiv
FA2040120.
Max. brukervekt iht. EN1496 – 135kg. Max. arbeidslast 250kg.

KRATOS FALLSIKRINGSBLOKK MED NØDSVEIV 20 METER.
Fallsikringsblokken er produsert i slagfast polymer og er utstyrt med 
bærehåndtak, 20 meter galvanisert wire med fallindikator og nødsveiv 
for rask og enkel redning av falt person.  Fallblokken kan tilkobles 
Kratos tripodstativ FA6000100 ved hjelp at tilleggs-festet FA6000103.
Brukervekt: 140kg.

KRATOS FORANKRINGSYSTEM 20MTR – 2 PERS.
Forankringslinen monteres horisontalt mellom f.eks. 2 stk. søyler.  
Linen er justerbar fra 2-20 meter.
Hver ende er utstyrt med Y-kobling for enkel forankring til endefeste. 
Hver ende er forsynt med skrukarabin for sammenføyning eller 
individuell forankring.
Til linen kan inntil 2 brukere feste sitt personlige fallsikringsutstyr. En 
ideell forankring for fallforhindrende arbeid langs kant. Enheten 
oppbevares i medfølgende bæreveske. Krav til endefeste 15kN.

SALA FORANKRINGSYSTEM 18 MTR – 2 PERS.
Et midlertidig horisontalt forankringssystem hvor wiren festes til et 
sikkert forankringspunkt og blokken til et annet. Ved hjelp av sveiven 
strammes wiren til rett spenn (indikator). Inntil to personer kan tilkoples 
systemet.
Enkelt å montere, enkelt å bruke, enkelt å oppbevare. Forankring 
minimum: 22,2 kN.

KRATOS BLOKKFESTE TIL TRIPODSTATIV.
Feste for fallsikringsblokk FA2040120 til tripod FA6000100

Forankringsanordninger – Horisontalt.
Produkt


