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 VEILIGhEIdsGordEL

Jaarlijks gebeuren er bij bouw- en montagewerken talrijke 
werkongevallen met zware gevolgen door neerstorten, 
waarbij de oorzaak terug te brengen is tot een slecht 
werkende valbescherming.

Bovendien schrijft de arbeidswetgeving zeer concreet 
voor dat de werkgever verplicht is om valbescherming te 
voorzien tijdens werkzaamheden waarbij er een gevaar 
bestaat om naar beneden te vallen.

Als het gevaar op naar beneden vallen niet kan worden 
geëlimineerd door een collectieve valbeveiliging, moet er 
gebruik gemaakt worden van persoonlijke bescher-
mingsmiddelen (PBM) in de vorm van harnassen, 
verbindingsstukken en verschillende andere onderdelen.

Uw persoonlijke beschermingsmiddelen
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Algemene informatie

 Let erop dat uw valbeveiliging voldoet aan de voorschriften 
Uw leven kan ervan afhangen!

In principe mogen alleen valbeveiligingen worden ge-
bruikt die door een deskundige zijn getest en vrijgegeven. 

Beschadigde valbeveiligingen moeten on-
middellijk worden vernietigd.  

Bijvoorbeeld
•	 Bij beschadiging aan banden en naden van harnas-

sen en touwen
•	 Na een sterke thermische belasting, bij brandvlek-

ken, ingebrande lasspatten, etc.
•	 Bij vervormde, verroeste en slecht functionerende 

onderdelen
•	 Bij sterke vervuiling
•	 Na een valbelasting
•	 Bij contact met chemicaliën
•	 Na een intensieve belasting door uv-stralen
•	 Onleesbaar typeplaatje

Belangrijke tip:

Gordels	en	touwen,	meer	specifiek	de	typeplaat-
jes, mogen niet met een markeerstift worden be-
schreven,	tenzij	op	specifiek	daarvoor	voorziene	
plaatsen.
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Algemene informatie

Gebruiksduur van de valbeveiligingen
Kan u uw valbeveiligingen nog gebruiken?

De gebruiksduur van valbeveiligingen is afhankelijk van 
de	 specifieke	 toepassingsvoorwaarden.	Hierbij	wordt	
conform	BGR	198	de	concrete	gebruiksduur	gedefinieerd:

Gebruiksduur:
•	 voor	harnassen:		 	 6	-	8	jaar
•	 voor	verbindingsstukken:		 4	-	6	jaar	 

(touwen/banden) 
 
Uiterlijk na deze periodes moeten de producten 
buiten gebruik worden gesteld

Belangrijke tips:

Elke valbeveiliging heeft een type-
plaatje, waarop het bouwjaar is gedrukt.  
Aangezien tussen de fabricage en het eerste gebruik 
van het product meerdere maanden kunnen zitten, 
geldt de datum van het leveringsbewijs van Würth als 
begindag voor de berekening van de gebruiksduur. 

Daarom moet de datum van het leveringsbewijs op de con- 
trolekaart	 van	 het	 betreffende	 product	 worden	
geschreven. Deze datum is ook de basis voor  
de wettelijk voorgeschreven jaarlijkse controle door 
een deskundige. Voorwaarde is dat de producten 
volgens de richtlijnen worden opgeslagen voor max. 
2 jaar.

Controle van de 
valbeveiligingen

Persoonlijke beschermingsmiddelen moe-
ten in overeenstemming met de toepas-
singsvoorwaarden en de bedrijfsomstan-
digheden, al naargelang, ten minste 
om de 12 maanden door een 
deskundige worden gecontroleerd.

De Würth-service biedt deze jaar-
lijkse controle van valbeveiligingen 
aan. Via het gratis nummer 
0800 9627837 kunt u een af-
spraak maken om uw persoonlijke 
beschermingsmiddelen te laten 
afhalen voor controle.
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Het opvangsysteem

Verbindingsstuk, harnas, aanslagpunt

 hEt opVANGsystEEm

Een compleet opvangsysteem bestaat uit verschil-
lende onderdelen samen, die al naargelang de 
toepassing met elkaar kunnen worden gecombi-
neerd. Een aanslagpunt, een verbindings-
stuk en een harnas maken deel uit van elk 
opvangsysteem!

Het verbindingsstuk verbindt het harnas 
met het aanslagpunt. 

(EN 361)
Voor de opname van
•	 Verbindingsstukken
•	 Hoogtebeveiligingen
•	 Reddingsmiddelen,	etc.

(EN 358)
Voor de bevestiging van een steuntouw of positio-
neringsgordel en voor de werkplekpositionering

Verbindingsstuk

Opvangoog op de rug Steunogen aan de zijkant

Betekenis en gebruik van de opvangogen

1 2
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Het opvangsysteem

Het aanslagpunt, waaraan de valbeveiliging 
wordt bevestigd, moet een minimale sterkte van 
12 kN hebben. De plaats van het aanslagpunt 
moet altijd zo worden gekozen dat de vrije val 
tot een minimum wordt beperkt. Het moet zich, 
indien mogelijk, loodrecht boven de gebruiker 
bevinden, zodat slingeren zo veel mogelijk wordt 
vermeden bij een val.

(EN 361)
Beide ogen dienen altijd tegelijk gebruikt te 
worden

(EN 358)

Het harnas wordt door de gebruiker op het 
lichaam gedragen en vangt bij een eventuele val 
de klap op. Al naargelang de toepassing en de 
gebruiksduur zijn harnassen in verschillende uit-
voeringen verkrijgbaar. Bij werken die het dragen 
van een harnas gedurende een langere periode 
vereisen, moet op het draagcomfort en de ergo-
nomie worden gelet.  
Harnassen met een brede 
rugsteun of elastische ban-
den bieden extra comfort. 
Al naargelang de uitvoe-
ring zijn de harnassen met 
verschillende ogen, haken, 
steunen, etc. uitgerust.

Aanslagpunt

Opvangogen op de borst Steunoog op de borst

Harnas

1

3

4

2

3 4
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Harnassen

 hArNAssEN

•	 Licht	harnas
•	 Opvangoog	op	de	rug	conform	EN		
 361
•	 	Twee	borstlussen	als	opvangoog	 

conform EN 361
Art.nr. 0899 032 911
VE/st. 1

Harnas Basis

•	 Opvangoog	op	de	rug	conform	EN		
 361
•	 	Twee	borstlussen	als	opvangoog	

conform EN 361
•	 Twee	steunogen	conform	EN	358
•	 	Optimaal	als	harnas	en	steuntouw

Uitvoering XXL:
getest en toegelaten tot 125 kg
Art.nr. 0899 032 068
VE/st. 1

Art.nr. 0899 032 915
VE/st. 1

Harnas Profi 3 

•	 Harnas	voor	de	hoogste	vereisten
•	 	Brede,	ergonomisch	gevormde	

rugsteun met binnenvoering voor 
moeiteloos dragen, ook voor 
langere	periodes	(breedte	rugsteun:	
160 mm)

•	 Opvangoog	op	de	rug	conform	EN		
 361
•	 	Twee	borstlussen	als	opvangoog	

conform EN 361
•	 	Twee	steunogen	aan	de	zijkant	

conform EN 358
•	 	Centraal	steunoog	op	de	borst	

conform EN 358
Art.nr. 0899 032 004
VE/st. 1

Harnas Comfort

•	 	Ergonomisch	harnas	met	een	elasti-
sche gordel in de borststreek

•	 	Maximale	bewegingsvrijheid,	ook	
bij  
werken in beklemmende omstan-
digheden

•	 Opvangoog	op	de	rug	conform	EN		
 361
•	 	Twee	borstlussen	als	opvangoog	

conform EN 361
•	 	Twee	steunogen	aan	de	zijkant	

conform EN 358

Art.nr. 0899 032 008
VE/st. 1

Harnas Elastico

toEBEhorEN
Vallus
zie pagina 19
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Harnassen

Omvat:
•	 Harnas	Profi	3
•	 	Meelopend	opvangapparaat	met	

een kernmanteltouw van 15 m
•	 Koffer
•	 Getest	en	toegelaten	tot	125	kg

Omvat:
•	 Harnas	Basis
•	 Meelopend	opvangapparaat	
 met een kernmanteltouw van 15 m
•	 Verankeringsvoorziening
•	 Rugzak

•	 	Harnas	met	geïntegreerd	signalisatievest	voor	
werkplaatsen met valgevaar, in het bijzonder 
bij slechte verlichting en als extra vereiste voor 
een goede zichtbaarheid. 

•	 	Veiligheidsgordel	en	veiligheidskleding	in	een	
product

•	 Conform	EN	361	en	EN	471	klasse	2
•	 Opvangoog	op	de	rug	conform	EN	361
•	 	Twee	borstlussen	als	opvangogen	conform	EN	

361
•	 	Snel	en	eenvoudig	aan-	en	uittrekken	door	

snelsluitingen aan de beengordels
•	 Verstelbare	maat	dankzij	twee	ritssluitingen

Art.nr. 0899 032 010
VE/set 1

Art.nr. 0899 032 991
VE/set 1

Set veiligheidsgordels 
Profi Set 2

Set veiligheidsgordels
Set voor de raambouw

Harnas met signalisatievest

Harnas Elastico

set veiligheidsgordels

Art.nr. 0899 032 064
VE/st. 1
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Opvangsystemen voor de stellingbouw

 opVANGsystEmEN Voor 
stELLINGBouwwErkEN

•	 	Speciaal	afgestemd	op	de	belangen	en	eisen	
van stellingbouwers

•	 	Hoogste	mate	van	veiligheid	door	de	verbin-
dingsstukken en oogverlenging op de rug die 
geschikt zijn voor gebruik op scherpe kanten

3000 mm

20
00

 m
m

Seil mit 
Bandfalldämpfer

Scharfkantentest
mit Sturz aus 2 m Höhe

Anschlag-
punkt

scharfe Kante

Masse

Toegelaten voor horizontale toepassingen 
met een kantradius van min. r = 0,5 mm zon-
der graat, waarbij de hoek van de kantuitvoe-
ring min. 90 ° moet zijn.

Verbindingstouw met 
bandvaldemper

Scherpe	
kanten

Masa
Aanslagpunt

Scherpe kanten test
met van van 2m hoogte!
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Harnassen voor de stellingbouw

 hArNAssEN Voor dE stELLINGBouw
Uitsluitend toegelaten voor stellingbouwwerken!

Geschikt voor gebruik op 
scherpe kanten 
Oogverlenging op de rug!

Geschikt voor gebruik op 
scherpe kanten 
Oogverlenging op de rug!

Speciale	stellingbouwgordel	met	een	oogverlen-
ging op de rug die geschikt is voor gebruik op 
scherpe kanten
•	 Oogverlenging	op	de	rug:	50	cm
•	 Opvangoog	op	de	rug	conform	EN	361
•	 	Twee	borstlussen	als	opvangoog	conform	EN	

361

Ergonomisch harnas met een oogverlenging op de 
rug die geschikt is voor gebruik op scherpe kanten
•	 	Maximale	bewegingsvrijheid	en	een	goed	

draagcomfort dankzij elastische banden in de 
borststreek

•	 Oogverlenging	op	de	rug:	50	cm
•	 Opvangoog	op	de	rug	conform	EN	361
•	 	Twee	borstlussen	als	opvangoog	conform	EN	

361
•	 Twee	steunogen	aan	de	zijkant	conform	EN	358

Art.nr. 0899 032 053
VE/st. 1

Art.nr. 0899 032 054
VE/st. 1

Harnas Basis Harnas Elastico 
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Harnassen voor de stellingbouw

set veiligheidsgordels voor de stellingbouw
Uitsluitend toegelaten voor stellingbouwwerken!

Omvat:
•	 	Harnas	Basis	voor	de	stellingbouw
	 -	Met	oogverlenging	op	de	rug,	geschikt 
	 	 voor	gebruik	op	scherpe	kanten	(lengte:	50	cm)
•	 Verbindingsstuk	met	bandvaldemper
 - Geschikt voor gebruik op scherpe kanten
	 -	Lengte:	2	m
	 -	Met	een	buiskarabijn	voor	een	snelle	en		eenvou-	
 dige bevestiging aan buizen en stellingen
•	 Rugzak

Omvat:
•	 Harnas	Elastico	voor	de	stellingbouw
	 -	Met	oogverlenging	op	de	rug,	geschikt 
	 	 voor	gebruik	op	scherpe	kanten	(lengte:	50	
cm)
•	 Verbindingsstuk	met	bandvaldemper
 - Geschikt voor gebruik op scherpe kanten
	 -	Lengte	2	m
	 -	Met	een	buiskarabijn	voor	een	snelle	en	
eenvoudige bevestiging aan buizen en stellingen
•	 Rugzak

Art.nr. 0899 032 050
VE/set 1

Art.nr. 0899 032 051
VE/set 1

Set voor de stellingbouw 
Basis

Professionele set voor 
de stellingbouw Elastico

Geschikt voor gebruik op 
scherpe kanten 
Oogverlenging op de rug 
en verbindingsstuk

Geschikt voor gebruik op 
scherpe kanten 
Oogverlenging op de rug 
en verbindingsstuk

Belangrijke tips:
Wat de geschiktheid van de aanslagpunten voor 
de stelling betreft, moeten de richtlijnen van de 
fabrikant van de stelling worden nageleefd!

De vereiste vrije hoogte onder het standvlak moet 
worden gerespecteerd, om een botsing met de 
grond te voorkomen. Bij een uitvoering volgens de 
voorschriften van stellingbouwwerken met een ver-
ticaal kader van 2,0 m hoog kan dit systeem vanaf 
de derde verdieping veilig worden gebruikt.
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Verbindingsstuk

 VErBINdINGsstuk
•	 Conform	EN	354/355
•	 Lengte:	2	m
•	 	Gebruiksvriendelijk	dankzij	karabijnen	die	met	

1 hand kunnen worden bediend

Tip: de bandvaldemper treedt in werking bij een 
statische last van ca. 200 kg, absorbeert valkrach-
ten en bij een val wordt de valkracht tot 600 kg 
beperkt. Bij een val kan de bandvaldemper zich tot 
maximaal 1,55 m verlengen. 

•	 Conform	EN	354/355
•	 Lengte:	1,5	m
•	 	Grote	karabijn	uit	staal	voor	een	eenvoudige	en	

snelle bevestiging aan buizen tot max. Ø 59 mm
•	 Ideaal	voor	rekkenbouwers,	montage	van	relin	
 gen, e t c.

•	 Conform	EN	354/355
•	 Lengte:	1,5	m
•	 Voor	wisselende	bevestiging	aan	beide	zijden
•	 	Zorgt	voor	een	optimale	beveiliging	tijdens	

het klimmen en alle werken met wisselende 
arbeidsposities (stellingbouw, rekkenbouw, 
werken aan masten, etc.)

•	 	Grote	karabijn	uit	staal	voor	een	eenvoudige	
en snelle bevestiging aan buizen tot max. Ø 
59 mm

•	 	Ideaal	verbindingsstuk	voor	de	stellingbouw	
aan gevels

•	 Lengte:	2	m
•	 	Grote	karabijn	uit	aluminium	voor	een	snelle	en	

eenvoudige bevestiging aan buizen tot max. 
Ø 60 mm

Art.nr. 0899 032 012
VE/st. 1

Art.nr. 0899 032 014
VE/st. 1

Art.nr. 0899 032 015
VE/st. 1

Art.nr. 0899 032 052
VE/st. 1

Verbindingsstuk met 
bandvaldemper

Verbindingsstuk met bandval-
demper en buiskarabijn

Y-verbindingsstuk

Verbindingsstuk met band-
valdemper voor de stelling-
bouw

Geschikt voor gebruik op 
scherpe kanten
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Verbindingsstukken en opvangapparaten

•	 Tweestrengig,	rekbaar	verbindingsstuk
•	 	Speciaal,	rekbaar	ontwerp	voor	meer	veilig-

heid door het struikelgevaar door de slappe 
kabel te minimaliseren

•	 	Met	twee	buiskarabijnen	voor	een	hand	 
(max.	diameter:	59	mm)

•	 	Voor	een	optimale	beveiliging	bij	het	klimmen	
en het werken op wisselende werkposities.

•	 	Geïntegreerde	valdemper	door	speciaal	
verweven vezels

•	 Conform	EN	354/355
•	 Lengte:	max.	1,8	m	

•	 Conform	EN	358
•	 Lengte:	2	m
•	 Voor	de	beveiliging	van	de	werkplaats	
 om met vrije handen te werken
•	 Traploze	verstelling	van	de	positiehouder

•	 Conform	EN	353/-2
•	 Lengte:	15	m
•	 Robuust,	flexibel	kernmanteltouw	van			12	mm
•	 Vrij	meelopend	bij	het	klimmen	en	automatische		
 blokkering bij het vallen.
•	 Met	geïntegreerde	bandvaldemper
•	 Getest	en	toegelaten	tot	125	kg

Art.nr. 0899 032 071
VE/st. 1

Art.nr. 0899 032 016
VE/st. 1

Art.nr. 0899 032 914
VE/st. 1

V-verbindingsstuk elastisch Positioneringsgordel met 
kabelverkorter

Meelopend opvangapparaat

Meelopend	opvangapparaat	bij	gebruik
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Verbindingsstukken en opvangapparaten

De	hoogtebeveiliging	biedt	een	optimale	bewegingsvrijheid	en	flexibiliteit	bij	
het werk, waarbij tegelijk de grootste veiligheid bij een eventuele val wordt 
gegarandeerd.

•	 Conform	EN	360
•	 	Zelf	aantrekken	van	de	kabel	voor	een	optimale	veiligheid.
•	 	Bij	een	val	blokkeert	het	apparaat	vanaf	een	valsnelheid	van	1,5	m/s.
•	 	Ingebouwde	bandvaldemper	vermindert	de	valkracht	tot	minder	dan	6	kN.
•	 Robuuste	kunststofbehuizing.
•	 Hoogwaardige	stalen	kabel.
•	 	De	draaibare	karabijn	voorkomt	dat	de	

kabel verdraaid wordt.
•	 Geschikt	voor	horizontaal	gebruik.
•	 Geschikt	voor	gebruik	op	scherpe		 	
 kanten.

Hoogtebeveiliging met stalen kabel

Geschikt voor gebruik op 
scherpe kanten

Benaming Kabel-
lengte m

Kabeldia-
meter mm

Afmetingen 
(hxbxd) mm

Gewicht 
kg

Art.nr. VE
/st.

HSG	5	K 5 5 210 x 150 x 75 2,7 0899 032 100 1

HSG	10	K 10 5 280 x 180 x 80 3,9 0899 032 101 1

HSG	15	K 15 5 370 x 270 x 90 7,0 0899 032 102 1

Licht,	universeel	inzetbaar	hoogtebeveiligingsapparaat	voor	werk-
zaamheden in omgevingen waar de kans op vallen bestaat

•	 Conform	EN	360
•	 Totale	lengte:	2,5	m
•	 Gewicht:	ca.	1	kg
•	 Afmetingen	(L	x	B	x	H):	110	x	110 x 80 mm

Art.nr. 0899 032 908
VE/st. 1

Hoogtebeveiligingsapparaat met gordelband
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Aanslagpunten

 AANsLAGpuNtEN
•	 Conform	EN	795
•	 Gewicht:	ca.	10	kg
•	 Afmeting	(l	x	b	x	h):	1410	x	180	x	50	mm
•	 	Toegelaten	als	aanslagpunt	 

voor max. 2 personen
•	 Geschikt	voor	gebruik	bij	dragende	deuropeningen
•	 	Ideaal	voor	raamconstructeurs,	metselaars,	montage	

van relingen, etc.

•	 Conform	EN	795	A
•	 Voor	de	bevestiging	op	houten	balken
•	 Toegelaten	als	aanslagpunt	voor	max.	2	personen
•	 	Kan	na	het	beëindigen	van	de	werken	gewoon	op	de	

houten constructie achterblijven
•	 	Bevestiging	met	ASSY® 3.0-schroeven  

5,0 x 80 mm, A2, art.nr. 0180 150 80
•	 	Ideaal	voor	dakdekkers,	timmermannen,	installateurs	

van zonnepanelen, etc.

Art.nr. 0899 032 950
VE/st. 1

Art.nr. 0899 032 953
VE/st. 1

Verankeringsvoorziening

Verloren aanslagpunt

56 mm

530 mm

77 mm
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Aanslagpunten

•	 Conform	EN	795	B
•	 	Om	een	tijdelijk	horizontaal	aanslagpunt	te	maken
•	 	Optimale	bewegingsvrijheid	in	horizontale	richting
•	 Spanband	met	ratel,	lengte:	20	m
•	 2	draaibare	karabijnen
•	 2	bandlussen
•	 Opberg-	en	draagtas

•	 Mobiel	aanslagpunt	voor	stalen	liggers
•	 Traploos	verstelbaar
•	 Voor	flensbreedtes	van	90-300	mm
•	 Materiaal:	aluminium/staal:
•	 Conform	EN	795	B
•	 Minimale	breukvastheid:	22	kN
•	 Toegelaten	als	aanslagpunt	voor	1	persoon
•	 Gewicht	1,6	kg

Art.nr. 0899 032 960
VE/st. 1

Art.nr. 0899 032 908
VE/st. 1

Tijdelijk horizontaal beveiligingssysteem Aanslagklem voor dragende stalen balken
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Toebehoren

 toEBEhorEN

Ovale schroefkarabijn Trilock-draaikruizen

•	 Materiaal:	verzinkt	staal
•	 Met	schroefbeveiliging
•	 Conform	EN	362
•	 Afmetingen	(l	x	b):	110	x	60	mm
•	 Maximale	opening:	20	mm
•	 Breukbelasting:	
	 -	Horizontaal:	9	kN
	 -	Breukbelasting	open:	7	kN
	 -	Breukbelasting	verticaal:	22	kN
•	 Gewicht:	175	g

•	 Materiaal:	aluminium
•	 Conform	EN	362,	EN	12275
•	 Afmetingen	(l	x	b):	112	x	78	mm
•	 Maximale	opening:	30	mm
•	 Breukbelasting:	
	 -	Horizontaal:	10	kN
	 -	Breukbelasting	open:	7	kN
	 -	Breukbelasting	verticaal:	22	kN
•	 Gewicht:	89	g

Art.nr. 0899 032 920
VE/st. 1

Art.nr. 0899 032 925
VE/st. 1

Bandlus

Set aanslagpunten 

•	 Lengte:	1,5	m
•	 Conform	EN	354	en	EN	795
•	 Minimale	breukbelasting:	22	kN

Omvat:
•	 Bandlus	conform	EN	354	en	EN	795
	 Minimale	breukbelasting:	22	kN
•	 Lengte:	1,5	m
•	 	Stalen	karabijn	conform	EN	362	met	schroef-

beveiliging

Art.nr. 0899 032 916 
VE/st. 1

Art.nr. 0899 032 909 
VE/st. 1
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Toebehoren

Vallus 

•	 	Om	het	hangtrauma	na	een	val	te	voorkomen
•	 	De	vallussen	kunnen	–	ongeacht	het	type	–	aan	alle	harnassen	worden	

bevestigd.
•	 	Het	gebruik	van	vallussen	zorgt	voor	het	intact	blijven	van	de	spierfuncties	

en de doorbloeding van de spieren tot aan de evacuatie. 
•	 	In	de	lengte	verstelbaar	van	45	cm	tot	126	cm
•	 	Per	paar	te	gebruiken

Art.nr. 0899 032 966
VE/paar 1

technische tip:
de vallus bestaat uit een linker- en een 
rechterdeel, die aan het harnas worden 
bevestigd.  
 
Bij een val worden beide delen tot een 
grote lus samengebracht.  
 
De persoon die valt kan zo in de lus stap-
pen en de druk op de dij verminderen. 
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Toebehoren

Veiligheidshelm voor werk op hoogte

Universeel inzetbare multifunctionele helm voor hoogtewerken en toepas-
singen in de industriële en ambachtelijke sector

•	 Getest	conform
 - EN 12492 (hoogtereddingshelm/alpinistenhelm)
 - EN 397 (industriële veiligheidshelm)

•	 Vrij	zicht	naar	boven	dankzij	korte	helmklep
•	 Blijft	goed	zitten	dankzij	de	kinriem
•	 	Draagcomfort	door	6-punts	textiel	binnenwerk	en	ventilatiegaten	op	het	

achterhoofd
•	 Traploze	regeling	van	de	breedte	met	het	draaiwiel
•	 Lichte	helmschaal	uit	ABS	
•	 Gewicht:	460	g
•	 	Clips	om	extra	uitrusting	aan	te	hangen	met	elastische	banden,	zoals	

een veiligheidsbril of ledlamp.

Art.nr. 0899 200 290 
VE/st. 1

Gebruik als veiligheidshelm conform EN 397 (zonder kinriem) Gebruik als hoogtereddingshelm/alpinistenhelm EN 12492 
(met kinriem)

TIP!
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Toebehoren

Rugzak voor persoonlijke bescher-
mingsmiddelen

Koffer voor opbergen van harnas + toebehoren

•	 	Praktische	opberging	en	transport	van	valbe-
veiligingen

•	 	Met	opbergnet	voor	valhelm,	kleding	en	
andere toebehoren

•	 	Met	opbergvak	voor	gsm	en	drankhouder

Art.nr. 0899 032 943
VE/st. 1

Art.nr. 0955 330 0
VE/st. 1

•	 ORSY®Bull	koffer 
L	530	x	B	410	x	H	160	mm

•	 Stabiel	en	stapelbaar
•	 Anti-slip handvat
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Toebehoren

uw individuele set veiligheidsgordels
Stel uw individuele set veiligheidsgordels samen!

Harnassen

Harnas Basis
(pagina 8)
Art.nr. 0899 032 911

Harnas	Profi	3	
(pagina 8)
Art.nr. 0899 032 915

Harnas	Comfort	
(pagina 8)
Art.nr. 0899 032 004

Harnas Elastico 
(pagina 8)
Art.nr. 0899 032 008

Harnas met signalisatievest
(pagina 9)
Art.nr. 0899 032 064

Harnassen voor de stellingbouw

Harnas Basis voor de stellingbouw (pagina 11)
Art.nr. 0899 032 053

Harnas Elastico voor de stellingbouw (pagina 11)
Art.nr. 0899 032 054

Verbindingsstuk/opvangapparaten

Verbindingsstuk met bandvaldemper (pagina 13)
Art.nr. 0899 032 012

Verbindingsstuk met bandvaldemper en buiskarabijn 
(pagina 13)
Art.nr. 0899 032 014

Y-verbindingsstuk
(pagina 13)
Art.nr. 0899 032 015

Meelopend	opvangapparaat	
(pagina 14)
Art.nr. 0899 032 914

Hoogtebeveiliging met veiligheidsgordel (pagina 17)
Art.nr. 0899 032 908

Hoogtebeveiliging met stalen kabel 5 m/10 m/15 m 
(pagina 15)
Art.nr. 0899 032 100/101/102

Positioneringsgordel met kabelverkorter (pagina 14)
Art.nr. 0899 032 016

V-verbindingsstuk elastisch
(pagina 14)
Art.nr. 0899 032 071
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Toebehoren

Aanslagpunten

Verankeringsvoorziening
(pagina 16)

Art.nr. 0899 032 950

Verloren aanslagpunt 
(pagina 16)

Art.nr. 0899 032 953

Tijdelijk horizontaal
beveiligingssysteem  
(pagina 17)
Art.nr. 0899 032 960

Set	aanslagpunten	voor
hoogtebeveiliging  
(pagina 18)

Art.nr. 0899 032 909

Vallus
(pagina 19)
Art.nr. 0899 032 966

Veiligheidshelm voor werk op hoogte
(pagina 21)
Art.nr. 0899 200 290

Verbindingsstuk/opvangapparaten voor de stellingbouw

Verbindingsstuk met bandvaldemper en  
buiskarabijn voor de stellingbouw (pagina 13)
Art.nr. 0899 032 052

Opberging

Rugzak 6
voor	PSB	(pagina	21)
Art.nr. 0899 032 943

Koffer	
(pagina 21)
Art.nr. 0955 330 0

Aanslagpunten

Aanslagklem voor dragende stalen balken
(pagina 23)
Art.nr. 0899 032 965

Stalen	karabijn
(pagina 23)
Art.nr. 0899 032 920

Aluminium karabijn
(pagina 23)
Art.nr. 0899 032 925

Bandlus
(pagina 23)
Art.nr. 0899 032 916
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Plat dak

 VALBEVEILIGING
 pLAt dAk

Veiligheidsgordels worden overal gebruikt, waar 
in de hoogte wordt gewerkt en u zou kunnen 
vallen. 

Veiligheidsgordels redden levens!

Bij de huidige complexe bouwprojecten is het 
voor dit productassortiment niet gemakkelijk om 
het overzicht van wettelijke richtlijnen, productva-
rianten of verwerkingsrichtlijnen te behouden.

Würth heeft zich voor u daarom intensief 

beziggehouden	met	deze	veiligheidsspecifieke	
producten, de huidige wettelijke bepalingen en 
de verschillende toepassingsgebieden.

We bieden u niet alleen een uitgebreide pro-
ductportfolio aan, maar we helpen u ook met het 
thema valbeveiliging in samenwerking met onze 
speciaal opgeleide buitendienst.  
 
Vraag ons vrijblijvend om advies.
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Plat dak

Afzonderlijk aanslagpunt 
W-FAZ/A4 AP
AP 02.1

Afzonderlijk aanslagpunt 
W-EAP 4
AP 01.4

1. Toepassingsgebieden:
•		Geschikt voor de beveiliging van max. 1 persoon in 

combinatie met een persoonlijk valbeschermingsmiddel. 
•		Het	afzonderlijke	aanslagpunt	mag	in	gewapend	of	

ongewapend beton met een sterkteklasse van minimaal 
C20/25	en	maximaal	C50/60	conform	EN	206:2000-
12 worden bevestigd.

2. Voordelen:
•		360°	draaibaar	aanslagoog
•	Geïntegreerde	valindicator	maakt	val	zichtbaar	
•	Uitvoering	als	versie	met	een	staaflengte	van	300	of		
 500 mm leverbaar
•		Bijzonder	corrosie-	en	weersbestendig:	het	afzonderlijke	

aanslagpunt is gemaakt van A4 roestvast staal
•		Geen	extra	bevestigingsmiddelen	nodig
•	Onmiddellijk	na	de	montage	belastbaar

Veiligheidsgordel	met	geïntegreerde	valindicator	voor	een	
zo snel mogelijke bevestiging in beton. Getest conform DIN 
EN	795:2012

Veiligheidsgordel	met	geïntegreerde	valindicator	voor	een	eenvoudige	en	
snelle	bevestiging	in	beton.	Getest	conform	DIN	EN	795:2012

Artikelbenaming Staaf-
lengte 
mm

Nominale 
boor-Ø mm

Boorgatdiepte 
h1 ≥ mm

Art.nr. VE/st. 

W-FAZ/A4	M16	AP	300 300 16 110 0838 922 301
1

W-FAZ/A4	M20	AP	500 500 20 130 0838 922 501

1. Toepassingsgebieden:
•		Geschikt	voor	de	beveiliging	van	max.	1	persoon	in	combinatie	met	

een persoonlijk valbeschermingsmiddel.
•		Verankering	van	het	W-EAP	4	op	spanbeton	met	spanbetonankers	 
K55	M10/0-10-D	A4

2. Voordelen:
•		360°	draaibaar	aanslagoog
•		De	geïntegreerde	valindicator	maakt	een	val	aan	het	aanslagpunt	

zichtbaar
•		Corrosie-	en	weersbestendig:	Het	afzonderlijke	aanslagpunt	is	gemaakt	

van roestvast staal (min. A2)

Artikelbenaming Afmeting mm Staaflengte mm Art.nr. VE/st. 

Würth W-EAP 4 350 x 350

300 0838 914 301
1400 0838 914 401

500 0838 914 501

Afzonderlijk aanslagpunt 
W-VIZ/A4 AP
AP 02.2

Montage-instructies:
Verankering in beton met Würth 
injectiemortel	WIT-VM	100

Veiligheidsgordel	met	geïntegreerde	
valindicator voor eenvoudige en 
snelle bevestiging in beton. 
 
Boorgat maken, reinigen, aanslag-
punt inlijmen, klaar!  
 
Getest	conform	DIN	EN	795:2012

Veiligheidsgordel	met	geïntegreerde	
valindicator voor de snelste bevesti-
ging in beton. 
 
Boorgat maken, reinigen, aanslag-
punt inlijmen, klaar!  
 
Getest	conform	DIN	EN	795:2012
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Plat dak

Mobiel aanslagpunt W-MAP 1
AP 04.1

W-MAP 1 mobiel verankeringspunt
AP 04.2

Mobiele	inrichting	voor	de	bevestiging	van	de	persoonlijke	valbescher-
mingsmiddelen.	Te	gebruiken	met:	W-MAP	1	mobiel	verankeringspunt

Verankeringspunt voor de snelle en veilige bevestiging van mobiele aan-
slagpunten.	Te	gebruiken	met:	Mobiel	aanslagpunt	W-MAP	1

Afzonderlijk aanslagpunt W-BAP 1
AP 05.1

Afzonderlijk aanslagpunt voor de bevestiging in beton. 
Getest	conform	DIN	EN	795:2012

1. Toepassingsgebieden
•		Het	afzonderlijke	aanslagpunt	W-BAP	1	is	een	aanslagpunt	uit	de	

klasse A/B conform  EN 795 
•	Geschikt	voor	de	beveiliging	van	max.	1	persoon
•		Het	afzonderlijke	aanslagpunt	mag	in	gewapend	of	ongewapend	
beton	met	een	sterkteklasse	van	minimaal	C20/25	en	maximaal	
C50/60	conform	EN	206:2000-12	worden	bevestigd.

2. Voordelen
•	Plaatsbesparend
•	Goedkoop	alternatief	voor	andere	aanslagsystemen
•	Snelle	en	gemakkelijke	montage

3. Eigenschappen
•	Bevestiging	van	Würth	W-BAP	1	met	het	Würth-injectiesysteem	W-VIZ/A4

Artikel-
benaming

Afmeting mm
(l x b x h)

Gew.
kg

Art.nr. VE
st.

Afzonderlijk 
aanslag-
punt Würth 
W-BAP 1

101 x 
46 x 80 0,6 5937 000 501 1

Ankerstang 
W-VIZ-A/A4	
M16	(hef 125)

– – 0905 451 601 10

WIT-VM 100 
Mortelpatroon	
330 ml

– – 0905 440 003 1/12

Art.nr. 5937 000 102 Art.nr. 5937 000 101
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Afzonderlijk aanslagpunt W-
EAP 1 AP 01.1

Afzonderlijk aanslagpunt W-
EAP 3 AP 01.3

Veiligheidsgordel	met	geïntegreerde	valindicator	voor	de	eenvoudige	en	
snelle bevestiging op beton en warmte-isolatieverbindingssystemen met de 
betrouwbare Würth-plugtechniek.
Getest	conform	DIN	EN	795:2012

Veiligheidsgordel	met	geïntegreerde	valindicator	voor	een	eenvoudige	en	
snelle bevestiging op cellenbeton met een betrouwbare bevestigingstech-
niek	Getest	conform	DIN	EN	795:2012

1. Toepassingsgebieden:
•		Geschikt	voor	de	beveiliging	van	max.	1	persoon	in	combinatie	met	een	per-

soonlijk valbeschermingsmiddel.
•		Het	afzonderlijke	aanslagpunt	mag	uitsluitend	met	de	daarvoor	voorziene	

bevestigingsmiddelen in gewapend of ongewapend beton  
met	een	sterkteklasse	van	minimaal	C20/25	en	maximaal	C50/60	conform	
EN	206:2000-12	worden	bevestigd

•		Verankering	van	W-EAP	1	in	beton	met	het	schroefanker	W-SA	A4	12	x	
100/10	of	het	fixanker	W-FAZ/A4	M12	x	110	van	Würth	

•		Verankering	van	W-EAP	1	bij	isolaties	met	AMO®-Max-systeem	in	combina-
tie	met	het	fixanker	W-FAZ/A4	van	Würth

2. Voordelen:
•		360°	draaibaar	aanslagoog
•		De	geïntegreerde	valindicator	maakt	een	val	aan	het	aanslagpunt	zichtbaar
•		Kan	als	systeemstut	voor	kabelsystemen	worden	gebruikt
•		Corrosie-	en	weersbestendig:	 

Het afzonderlijke aanslagpunt is gemaakt van roestvast staal (min. A2)

Artikelbena-
ming

Afmeting grondplaat  
mm

Staaflengte 
mm

Art.nr. VE/st. 

Würth W-EAP 1 150 x 150

300 0838 911 301
1400 0838 911 401

500 0838 911 501

1. Toepassingsgebieden:
•		Geschikt	voor	de	beveiliging	van	max.	1	persoon	in	combinatie	met	een	persoonlijk	valbeschermingsmiddel.
•		Cellenbeton:	het	afzonderlijke	aanslagpunt	mag	uitsluitend	met	de	daarvoor	voorziene	bevestigingsmidde-
len	in	dak-	en	plafondelementen	van	het	type	Ytong	PDA	4,4-0,55	worden	bevestigd

•		Verankering	van	W-EAP	3	op	cellenbeton	met	cellenbetonanker	PBD	M10	x	10-E	A4	(speciaal	gereed-
schap voor de plaatsing nodig)

2. Voordelen:
•		360°	draaibaar	aanslagoog
•		De	geïntegreerde	valindicator	maakt	een	val	aan	het	

aanslagpunt zichtbaar
•		Corrosie-	en	weersbestendig:	Het	afzonderlijke	aan-

slagpunt is gemaakt van roestvast staal (min. A2)

Artikelbenaming Afmeting grondplaat  
mm

Staaflengte 
mm

Art.nr. VE/st. 

Würth W-EAP 3 350 x 350

300 0838 912 301
1400 0838 912 401

500 0838 912 501

Montagetoebehoren:
Artikelbenaming Art.nr. VE/st.
Bevestigingsset cellenbe-
tonanker 
PBD	M10	x	10-E	A4

0838 911 005  4

Gereedschap voor de 
plaatsing van het  
cellenbetonanker 
PBD	M10	x	10-E	A4

0838 911 006

 1
Machine	voor	de	plaat-
sing van het  
cellenbetonanker 
M10	x	10-E	A4

0838 911 007
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