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De Scope Multi Overhead Shuttle is ontwikkeld om 
soepel en veilig over het Scope Overhead lijnsysteem te 
kunnen lopen. De shuttle heeft een dubbele en veilige 
vergrendeling en is gemaakt van duurzaam RVS316 
en vervolgens voorzien van een oppervlakbehandeling. 
Afhankelijk van de calculatie kunnen op het bestaande 
Scope Overhead lijnsysteem shuttles worden toegevoegd.
 
Bevestigen aan het systeem
Het Scope Multi Shuttle is zo ontworpen dat het mogelijk 
is om deze overal op het systeem te monteren. Dit dient 
op de volgende manier te gebeuren:
 » Richt de opening (1) van de shuttle naar het lijnsysteem 
met de zijde met het logo naar u toe. Voor het openen, 
draai de inbusbout (2) los, waardoor de afsluitplaat (3) 
naar links of rechts geopend kan worden en plaats de 
shuttle op de kabel. 

 » Breng de afsluitplaat naar de originele positie en 
blokkeer deze meer het indraaien van de inbusbout (2).

 » Bevestig de karabijnhaak (max. 16 mm) van de leeflijn 
of de valstopblok (max. 15 meter blok i.v.m. gewicht) 
aan de bevestigingsopening (4) van de shuttle. Voor 
het verwijderen van de shuttle dient de omgekeerde 
procedure toegepast te worden. 

 » Het installeren en het onderhoud mag uitsluitend 
uitgevoerd worden door een erkend installateur van het 
Scope Overhead lijnsysteem. Elke shuttle is voorzien van 
een uniek registratienummer.

Onderhoud
De Scope Shuttle heeft geen andere onderhoud nodig dan 
het evt. schoonmaken wanneer er vuil op zit, waardoor de 
lagers zouden kunnen blokkeren/slijten.

Belangrijke aanbevelingen
 » Controleer de shuttle voor installatie op volledigheid en 
goede werking.

 » Controleer bij gebruik van overhead shuttle of de 
shuttle goed loopt en de rollers zich op de kabel 
bevinden en geen schade vertonen. Bij enige vorm van 
twijfel direct de shuttle buiten gebruik stellen en dient 
herkeuring of vervanging plaats te vinden.

 » Na een val dient de shuttle te worden geïnspecteerd en 
gekeurd of evt. te worden vervangen.

 » De Scope Shuttle dient alleen gebruikt te worden door 
personen met een bijbehorende training en of instructie.

 » Dit product dient niet gebruikt te worden voor andere 
doeleinden dan wat door de fabrikant is gespecificeerd. 
De shuttle is exclusief ontworpen voor gebruik in 
combinatie met het Scope lijnsysteem.

 » Verbind nooit meer dan één persoon aan het apparaat.
 » Modificaties of veranderingen aan het product zijn niet 
toegestaan.

Jaarlijkse inspectie:
Een jaarlijkse keuring is vereist en deze dient te worden 
uitgevoerd door een erkende keurmeester.

Gefabriceerd door Hütter Veiligheid B.V. in Nederland.
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