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DP, ontwikkelt door de uitvinders van de dynamische- en conische ankerpaal.
Door de conische vorm staat de ankerpaal stabiel. De complete Scope DP bestaat uit de conische paal, de (separate) grondplaat, eindpunt,
tussenpunt recht, 45 graden of 90 graden. De grondplaat wordt op de dakbedekking geplaatst en met vier ankers aan de constructie
aangebracht. Doordat de grondplaat geheel wordt overlaagd met dakbedekking is waterdichtheid gegarandeerd. Bijzonder in het ontwerp van de
DP zijn tevens de drie absorberende elementen bij een val of belasting, waardoor de valkracht en deflectie zeer laag is. Mede daardoor is het ook
mogelijk de DP toe te passen met verschillende soorten Scope grondplaten voor bijna alle daken. De afstand tussen de ankerpalen is ca.15 meter.
Door de hoge kwaliteit van de componenten en de zeer hoge kwaliteit van de DP is jarenlange levensduur gegarandeerd. De standaard kleur van
de DP ( dynamische paal ) is rood. Andere kleuren zijn mogelijk*

Gebruik
Als eind- en hoekpunten. Uitsluitend geschikt voor gebruik in combinatie met Scope Multi lijnsysteem componenten. Het Scope lijnsysteem wordt gecalculeerd
op het aantal gebruikers tegelijkertijd. Dit in verband met de deflectie en de maximale krachten die kunnen optreden bij een val. Let op! de verankering aan de
constructie valt onder de verantwoordelijkheid van de installatie.

Aluminium 3 mm (poedercoating)

Grondplaat:

RVS 304 - 2 mm, gebeitst

Veiligheidsmoer:

RVS 316

Knelschijf:

RVS 316

260

Cone:

207

Materialen

Technische details
Breeksterkte:

40 kN

Gewicht:

2,18 kg

Afmetingen:

Hoogte 207 mm | Diameter 266 mm

Absorptie drempelwaarde: 6,5 kN
Verankering:

M10 / M12

Markering:

Serienummer op veiligheidsmoer

Verpakking:

1 per doos, grondplaat separaat

Kleur:
Gereedschap:

*Rood (andere kleuren op aanvraag)
Pengatsleutel

Norm:

EN 795C / 16415

Artikelnummer:

VB97DI070 (ronde grondplaat)
VB04SQ100 (vierkante grondplaat)
VB04SQ100.XL (90 cm grondplaat)

T E C H N I S C H E S P E C I F I C AT I E S

Scope Dynamische Ankerpaal

Hütter Safety | Scope Multi

