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richtlijnen voor werken op hoogte:
• Vermijd werken op hoogte, als dat mogelijk is
• Gebruik andere middelen, zoals veiligheidsrails om vallen te 

voorkomen, als werken op hoogte niet kan worden vermeden
• Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen ter vermijding van 

gevaarlijke situaties
• Gebruik persoonlijke valbescherming, die bij een val de afstand 

en kracht van de val tot een minimum beperken

Valbeschermingsmethodes

Elimineren
Het veranderen van de werkomgeving of taken, zodat geen werk 
op hoogte hoeft te worden uitgevoerd.

conventioneel
Passieve middelen, zodat iemand niet over een rand kan vallen.

Begrenzing
Gebruik van valbeschermingsuitrusting, zodat iemand niet bij de 
rand kan komen.

Valbescherming
Gebruik van valbescherming om een val die bezig is, te stoppen.

Werkprocedure
Gebruik van zones en waarschuwingen, zodat mensen zich bewust 
zijn van de gevaren.

redding
Wanneer werk op hoogte wordt uitgevoerd, moet er een 
reddingsplan zijn.

Factoren waarmee rekening moet 
worden gehouden

Verankering
Ankerpunten zijn belangrijk in elk systeem; ze moeten op de juiste 
plekken worden aangebracht en moeten zonder enige twijfel solide 
zijn.

Lichaamsondersteuning
Harnasgordel of heupgordel, middelen voor hoog werk, 
werkpositionering, hangen, besloten ruimtes. U moet het harnas 
kiezen dat past bij het type werk.

Verbindingsmiddelen
De verbinding die nodig is tussen de verankering en de 
harnasgordel. Minimaal een vanglijnsysteem (schokabsorberende 
vanglijn). Combinatie mogelijkheden van vanglijnen met vaste en 
instelbare lengte, vanglijn met rugbevestiging, Y-gesplitste lijn. 
Wij beschikken ook over een reeks zelf oprollende vanglijnen, 
zowel in band als staaldraad.

redding
Een vaak veronachtzaamd onderdeel van een PBM-plan. Letsel 
door ophanging (hangtrauma) kan al na vijf minuten nadat 
een persoon in een harnas is gevallen, optreden. Reken er 
niet op dat er binnen vijf minuten een reddingsteam aanwezig 
is. Wij beschikken over een reeks eenvoudig te gebruiken 
reddingsmiddelen die u helpen iemand snel, veilig en met succes te 
redden. 

Assortiment mobiele valbeveiliging

Wij kunnen valbeveiligingsproducten en systemen leveren, laten 
installeren en inspecteren voor de voortdurende bescherming van 
mensen die op hoogte werken. Het assortiment bestaat onder 
andere uit:

• Harnassen
• (Automatische) valstopapparaten
• Vanglijnen
• Positioneringslijnen
• Veiligheidshaken
• Ankerpunten 

Persoonlijke beschermingsmiddelen voor valbescherming worden veel gebruikt in allerlei sectoren. Zij zijn 
ontworpen om ongelukken te voorkomen of om gevolgen van ongelukken op het werk zoveel mogelijk te 
vermijden.

 VALBEVEILIGING

Het merendeel van de artikelen in de catalogus  
zijn op voorraad. Echter staan er ook enkele bestel
artikelen in. Deze hebben een langere levertijd en 
worden aangeduid met een *.
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richtlijnen voor werken op hoogte:
• Vermijd werken op hoogte, als dat mogelijk is
• Gebruik andere middelen, zoals veiligheidsrails om vallen te 

voorkomen, als werken op hoogte niet kan worden vermeden
• Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen ter vermijding van 

gevaarlijke situaties
• Gebruik persoonlijke valbescherming, die bij een val de afstand 

en kracht van de val tot een minimum beperken

Valbeschermingsmethodes

Elimineren
Het veranderen van de werkomgeving of taken, zodat geen werk 
op hoogte hoeft te worden uitgevoerd.

conventioneel
Passieve middelen, zodat iemand niet over een rand kan vallen.

Begrenzing
Gebruik van valbeschermingsuitrusting, zodat iemand niet bij de 
rand kan komen.

Valbescherming
Gebruik van valbescherming om een val die bezig is, te stoppen.

Werkprocedure
Gebruik van zones en waarschuwingen, zodat mensen zich bewust 
zijn van de gevaren.

redding
Wanneer werk op hoogte wordt uitgevoerd, moet er een 
reddingsplan zijn.

Factoren waarmee rekening moet 
worden gehouden

Verankering
Ankerpunten zijn belangrijk in elk systeem; ze moeten op de juiste 
plekken worden aangebracht en moeten zonder enige twijfel solide 
zijn.

Lichaamsondersteuning
Harnasgordel of heupgordel, middelen voor hoog werk, 
werkpositionering, hangen, besloten ruimtes. U moet het harnas 
kiezen dat past bij het type werk.

Verbindingsmiddelen
De verbinding die nodig is tussen de verankering en de 
harnasgordel. Minimaal een vanglijnsysteem (schokabsorberende 
vanglijn). Combinatie mogelijkheden van vanglijnen met vaste en 
instelbare lengte, vanglijn met rugbevestiging, Y-gesplitste lijn. 
Wij beschikken ook over een reeks zelf oprollende vanglijnen, 
zowel in band als staaldraad.

redding
Een vaak veronachtzaamd onderdeel van een PBM-plan. Letsel 
door ophanging (hangtrauma) kan al na vijf minuten nadat 
een persoon in een harnas is gevallen, optreden. Reken er 
niet op dat er binnen vijf minuten een reddingsteam aanwezig 
is. Wij beschikken over een reeks eenvoudig te gebruiken 
reddingsmiddelen die u helpen iemand snel, veilig en met succes te 
redden. 

Assortiment mobiele valbeveiliging

Wij kunnen valbeveiligingsproducten en systemen leveren, laten 
installeren en inspecteren voor de voortdurende bescherming van 
mensen die op hoogte werken. Het assortiment bestaat onder 
andere uit:

• Harnassen
• (Automatische) valstopapparaten
• Vanglijnen
• Positioneringslijnen
• Veiligheidshaken
• Ankerpunten 

Persoonlijke beschermingsmiddelen voor valbescherming worden veel gebruikt in allerlei sectoren. Zij zijn 
ontworpen om ongelukken te voorkomen of om gevolgen van ongelukken op het werk zoveel mogelijk te 
vermijden.

VALBEVEILIGING 
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Harnassen 

Gebruik van valbeveiliging is vanaf 2,5 meter hoogte verplicht 
indien er valgevaar is en er geen andere veiligheidsvoorzieningen 
getroffen kunnen worden. Hierbij is het van essentieel belang 
dat het juiste harnas wordt gebruikt. U wilt uiteraard een perfect 
passend harnas. Harnassen zijn er vaak in verschillende maten, 
zodat er voor iedereen een goed passend harnas is. Een standaard 
maat past de meeste werkers. Raadpleeg afdeling Verkoop om 
voor u de juiste maat te kiezen.

Het gebruik van een harnas

Het harnas is een persoonlijk beschermingsmiddel dat moet 
worden toegewezen aan een enkele gebruiker (het mag slechts 
door een persoon tegelijk gebruikt worden). Een harnas moet 
vooraf worden aangepast aan de grootte van de gebruiker. De 
banden moet voor eens en voor altijd zo worden ingesteld dat 
de band onder de billen op zijn plek zit en dat de rugplaat zicht 
goed tussen de schouderbladen bevindt. Een harnas moet zo dicht 
mogelijk bij het lichaam worden omgesnoerd, zonder overdrijving, 
zodat de gebruiker nog bewegingsvrijheid heeft. Volg altijd de 
volgende stappen:

(Automatische) valstopapparaten

Tijdens een val treden grote krachten op. Met de juiste combinatie 
van harnas, valstopper en valdemper zal de maximale kracht 
beperkt blijven tot 4,5 a 5,5 kN, een kracht die geen schade aan 
het lichaam aanricht.

Vele valstopapparaten zijn zowel geschikt voor valbeveiliging bij 
het klimmen en dalen langs de constructie alsook bij horizontale 
verplaatsingen op hoogte zoals op daken. Bij het klimmen en 
dalen dient het ophangpunt natuurlijk boven het hoofd van de 
gebruiker aan de constructie bevestigd te zijn. (Let op! niet alle 
valstopapparaten mogen horizontaal gebruikt worden)

Vanglijnen

Er zijn in principe twee type vanglijnen:

1 Veiligheidslijnen waardoor iemand niet in een gevaarlijke 
situatie kan komen

2 Schokabsorberende vanglijnen indien er gevaar voor vallen 
bestaat

Houd de beoogde toepassing in gedachten als u de vanglijn kiest.

• Zorg ervoor dat de vanglijn de juiste lengte heeft zodat de 
persoon zich voldoende kan bewegen/zich positioneren.

•  Kies het juiste materiaal (afhankelijk van uw werkomgeving)
-  Draadkabel is het best voor omgevingen met veel hitte of in 

de buurt van scherpe kanten
 -  Touw of band is het geschikt voor de meeste andere 

toepassingen

• Zorg ervoor dat u de totale valafstand hebt berekend. Zie de 
grafi ek op de volgende pagina voor meer informatie.

Het berekenen van de totale valafstand

U moet ook rekening houden met de compatibiliteit van de 
systeemcomponenten. Componenten die door verschillende 
fabrikanten worden gemaakt, kunnen niet goed op elkaar 
afgestemd zijn. Het beste is dat u alle componenten van hetzelfde 
merk bestelt.

Positioneringslijnen

Positioneringslijnen hebben één duidelijke functie: de gebruiker 
in staat stellen om te werken met gebiedsbegrenzing, ook wel 
positionering of retentie genoemd. Dit betekent dat de lengte van 
de lijn zo is afgesteld, dat de gebruiker onmogelijk voorbij de 
dakrand kan komen. Valgevaar wordt door deze positionering 
uitgesloten.

Ook zorgen deze lijnen ervoor dat de gebruiker de handen 
vrij heeft tijdens de werkzaamheden. Dit werkt veiliger en 
comfortabeler, het geeft meer bewegingsvrijheid. Dit type lijn is 
niet geschikt als valbeveiligingsmiddel en moet dus altijd gebruikt 
worden in combinatie met een vanglijn.

Veiligheidshaken

Ons assortiment veiligheidshaken bestaat uit vele diverse soorten 
en maten. Alle veiligheidshaken zijn vervaardigd van staal of 
aluminium en voldoen aan de minimale vereiste weerstand van 
15kN. Het zijn verbindingselementen die voorkomen in een zeer 
groot deel van alle valbeveiligingstoepassingen. Ook de openingen 
en grootte van de veiligheidshaken verschillen in afmeting en ook 
het sluitingsmechanisme varieert. Sommige veiligheidshaken zijn 
met maximaal twee eenvoudige manuele handelingen te openen. 
De meeste haken hebben echter een draaimechanisme of een 
automatische sluiting.

Ankerpunten

Keuze van verankering is voornamelijk afhankelijk van de 
toepassing. U moet de werkomgeving zorgvuldig verkennen, vooral 
het type constructie waaraan de verankering wordt bevestigd.

Enkele voorbeelden:
• Dak
• Steiger 
• Stalen paal
• Betonnen zuil
• Rail

U dient ook rekening te houden met het gewicht als een werker de 
hele dag het koppelstuk mee moet dragen.
Bovengenoemde informatie is slechts een richtlijn. Raadpleeg altijd 
de plaatselijke instanties voor advies/verduidelijking.

 VALBEVEILIGING
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Harnassen 

Gebruik van valbeveiliging is vanaf 2,5 meter hoogte verplicht 
indien er valgevaar is en er geen andere veiligheidsvoorzieningen 
getroffen kunnen worden. Hierbij is het van essentieel belang 
dat het juiste harnas wordt gebruikt. U wilt uiteraard een perfect 
passend harnas. Harnassen zijn er vaak in verschillende maten, 
zodat er voor iedereen een goed passend harnas is. Een standaard 
maat past de meeste werkers. Raadpleeg afdeling Verkoop om 
voor u de juiste maat te kiezen.

Het gebruik van een harnas

Het harnas is een persoonlijk beschermingsmiddel dat moet 
worden toegewezen aan een enkele gebruiker (het mag slechts 
door een persoon tegelijk gebruikt worden). Een harnas moet 
vooraf worden aangepast aan de grootte van de gebruiker. De 
banden moet voor eens en voor altijd zo worden ingesteld dat 
de band onder de billen op zijn plek zit en dat de rugplaat zicht 
goed tussen de schouderbladen bevindt. Een harnas moet zo dicht 
mogelijk bij het lichaam worden omgesnoerd, zonder overdrijving, 
zodat de gebruiker nog bewegingsvrijheid heeft. Volg altijd de 
volgende stappen:

(Automatische) valstopapparaten

Tijdens een val treden grote krachten op. Met de juiste combinatie 
van harnas, valstopper en valdemper zal de maximale kracht 
beperkt blijven tot 4,5 a 5,5 kN, een kracht die geen schade aan 
het lichaam aanricht.

Vele valstopapparaten zijn zowel geschikt voor valbeveiliging bij 
het klimmen en dalen langs de constructie alsook bij horizontale 
verplaatsingen op hoogte zoals op daken. Bij het klimmen en 
dalen dient het ophangpunt natuurlijk boven het hoofd van de 
gebruiker aan de constructie bevestigd te zijn. (Let op! niet alle 
valstopapparaten mogen horizontaal gebruikt worden)

Vanglijnen

Er zijn in principe twee type vanglijnen:

1 Veiligheidslijnen waardoor iemand niet in een gevaarlijke 
situatie kan komen

2 Schokabsorberende vanglijnen indien er gevaar voor vallen 
bestaat

Houd de beoogde toepassing in gedachten als u de vanglijn kiest.

• Zorg ervoor dat de vanglijn de juiste lengte heeft zodat de 
persoon zich voldoende kan bewegen/zich positioneren.

•  Kies het juiste materiaal (afhankelijk van uw werkomgeving)
-  Draadkabel is het best voor omgevingen met veel hitte of in 

de buurt van scherpe kanten
 -  Touw of band is het geschikt voor de meeste andere 

toepassingen

• Zorg ervoor dat u de totale valafstand hebt berekend. Zie de 
grafi ek op de volgende pagina voor meer informatie.

Het berekenen van de totale valafstand

U moet ook rekening houden met de compatibiliteit van de 
systeemcomponenten. Componenten die door verschillende 
fabrikanten worden gemaakt, kunnen niet goed op elkaar 
afgestemd zijn. Het beste is dat u alle componenten van hetzelfde 
merk bestelt.

Positioneringslijnen

Positioneringslijnen hebben één duidelijke functie: de gebruiker 
in staat stellen om te werken met gebiedsbegrenzing, ook wel 
positionering of retentie genoemd. Dit betekent dat de lengte van 
de lijn zo is afgesteld, dat de gebruiker onmogelijk voorbij de 
dakrand kan komen. Valgevaar wordt door deze positionering 
uitgesloten.

Ook zorgen deze lijnen ervoor dat de gebruiker de handen 
vrij heeft tijdens de werkzaamheden. Dit werkt veiliger en 
comfortabeler, het geeft meer bewegingsvrijheid. Dit type lijn is 
niet geschikt als valbeveiligingsmiddel en moet dus altijd gebruikt 
worden in combinatie met een vanglijn.

Veiligheidshaken

Ons assortiment veiligheidshaken bestaat uit vele diverse soorten 
en maten. Alle veiligheidshaken zijn vervaardigd van staal of 
aluminium en voldoen aan de minimale vereiste weerstand van 
15kN. Het zijn verbindingselementen die voorkomen in een zeer 
groot deel van alle valbeveiligingstoepassingen. Ook de openingen 
en grootte van de veiligheidshaken verschillen in afmeting en ook 
het sluitingsmechanisme varieert. Sommige veiligheidshaken zijn 
met maximaal twee eenvoudige manuele handelingen te openen. 
De meeste haken hebben echter een draaimechanisme of een 
automatische sluiting.

Ankerpunten

Keuze van verankering is voornamelijk afhankelijk van de 
toepassing. U moet de werkomgeving zorgvuldig verkennen, vooral 
het type constructie waaraan de verankering wordt bevestigd.

Enkele voorbeelden:
• Dak
• Steiger 
• Stalen paal
• Betonnen zuil
• Rail

U dient ook rekening te houden met het gewicht als een werker de 
hele dag het koppelstuk mee moet dragen.
Bovengenoemde informatie is slechts een richtlijn. Raadpleeg altijd 
de plaatselijke instanties voor advies/verduidelijking.
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Normeringen

Alle persoonlijke beschermingsmiddelen uit de hoofdgroep 
valbeveiliging zijn CE-gekeurd volgens de voor de toepassing 
geldende Europese EN-normen. Hieronder vindt u een overzicht 
van de belangrijkste normeringen:

EN 341:2011 Reddingsafdalingsmaterieel

EN 353-1:2014 Verticale valbeveiliging, permanent

EN 353-2:2002 Verticale valbeveiliging, mobiel

EN 354:2010 Veiligheidslijnen

EN 355:2002 Schokdempers/valdempers

EN 358:2000 Werkplekpositionering

EN 360:2002 Valstopapparaten

EN 361:2002 Harnasgordels

EN 362:2004 Veiligheidshaken

EN 363:2008 Valbeveiligingssystemen

EN 364:1993 Beproevingsmethoden

EN 365:2004 + 
C1:2007

Algemene eisen voor gebruiksaanwijzing, onderhoud, 
onderzoek, reparatie en verpakking

EN 795:2012
- EN 795-A

- EN 795-A2
- EN 795-B
- EN 795-C
- EN 795-D
- EN 795-E

Verankeringsvoorzieningen
-  Voor enkele ankerpunten voor platte en hellende daken 
(10 kN)

- Voor enkele ankerpunten voor hellende daken (10 kN)
- Tijdelijke verankeringsvoorzieningen (12 kN)
- Permanente lijnsystemen
- Horizontale railsystemen
- ‘Dead weight’ borgingspunten

EN 813:2008 Zitgordels

EN 1497:2007 Reddingsharnassen

EN 1498:2006 Reddingslussen

De Europese wetgeving schrijft voor dat werkgevers 
verantwoordelijk zijn voor hun personeel en hen de gelegenheid en 
middelen moeten bieden om hun werkzaamheden op hoogte veilig 
te kunnen uitvoeren. Alle valbeveiligingsproducten moeten jaarlijks 
worden geïnspecteerd door gekwalifi ceerde mensen. Hiervan 
dient een registratiekaart te worden bijgehouden. Periodieke 
inspecties en keuringen vrijwaren de gebruiker niet van de eigen 
verantwoordelijkheid zijn materialen vóór gebruik te controleren. 
Persoonlijke beschermingsmiddelen dienen individueel te worden 
gebruikt, tenzij de omstandigheden toestaan dat de middelen ook 
gebruikt kunnen worden door meerdere personen en de veiligheid 
hierbij niet in het geding komt.

In deze catalogus vindt u slechts een selectie uit het assortiment valbeveiliging. Mocht u een bepaald product niet 
kunnen vinden in de catalogus, neemt u dan contact op met afdeling Verkoop om tot de juiste keuze te komen.  

Het merendeel van de artikelen in de catalogus 

zijn op voorraad. Echter staan er ook enkele bestel

artikelen in. Deze hebben een langere levertijd en 

worden aangeduid met een *.
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MsA V-Form harnas

Maat M/L - Art.nr.: 8.82.762.00
• D-ring op de rugzijde, twee extra lussen aan  de voorzijde, extra 

schouderlussen voor gebruik met de MSA Workman-spreider
• Kleurcontrasterende bovenbeen- en lichaamsbanden vereenvoudigen het 

aantrekken
• Dubbele valindicator
• Bajonet gespen
• Te gebruiken door personen met gewicht tot 140 kg
• V-Form positioneringsgordel kan worden bevestigd op het harnas (zie 

pagina 494)
• Harnas voldoet aan de volgende normen: EN 361/EN 1497

Maat S/M
Art.nr.: 8.82.763.00

Maat XL
Art.nr.: 8.82.764.00

M-safe 4012 harnas 5D

Art.nr.: 8.84.012.00
• Harnas met twee bevestigingspunten en een werk positioneringsgordel
• Twee gehechte textiele lussen op de borst die verbonden moeten 

worden met een karabijnhaak (apart te bestellen), een dorsale 
bevestiging (D-ring) voor valbeveiliging op de rug en twee D-ringen voor 
werkpositionering aan beide zijden op de zij

• Verstelbare beenbanden en taillegordel en glijdende gespen voor 
eenvoudige aanpassing van de borststrap

• Schouder- en beenbanden onderscheiden zich door een dubbele 
kleurstelling

• Tool lanyards kunnen worden bevestigd aan de lussen en ringen aan de 
achterzijde

• Ideaal gepositioneerde zitband voor beter comfort tijdens het zittend 
uitvoeren van werkzaamheden

• Riemen zijn gemaakt van polyester en gespen zijn gemaakt van staal
• Te gebruiken door personen met gewicht tot 100 kg en met lengte tussen 

160 en 200 cm
• Universele maat
• Harnas voldoet aan de volgende normen: EN 361/EN 358

M-safe 4011 harnas 3D

Art.nr.: 8.84.011.00
• Basis harnas met een D-ring op de rug en twee gehechte textiele lussen 

op de borst die verbonden moeten worden met een karabijnhaak (apart 
te bestellen)  

• Eenvoudig verstelbare beengespen en borstbanden
• Polyester riemen en stalen gespen
• Te gebruiken door personen met gewicht tot 100 kg en met lengte tussen 

160 en 200 cm
• Universele maat
• Harnas voldoet aan de volgende norm: EN 361

M-safe 4010 harnas 1D

Art.nr.: 8.84.010.00
• Basis harnas met een D-ring op de rug
• Eenvoudig verstelbare beengespen en borstbanden
• Polyester riemen en stalen gespen
• Te gebruiken door personen met gewicht tot 100 kg en met lengte tussen 

160 en 200 cm
• Universele maat
• Harnas voldoet aan de volgende norm: EN 361

Normeringen

Alle persoonlijke beschermingsmiddelen uit de hoofdgroep 
valbeveiliging zijn CE-gekeurd volgens de voor de toepassing 
geldende Europese EN-normen. Hieronder vindt u een overzicht 
van de belangrijkste normeringen:

EN 341:2011 Reddingsafdalingsmaterieel

EN 353-1:2014 Verticale valbeveiliging, permanent

EN 353-2:2002 Verticale valbeveiliging, mobiel

EN 354:2010 Veiligheidslijnen

EN 355:2002 Schokdempers/valdempers

EN 358:2000 Werkplekpositionering

EN 360:2002 Valstopapparaten

EN 361:2002 Harnasgordels

EN 362:2004 Veiligheidshaken

EN 363:2008 Valbeveiligingssystemen

EN 364:1993 Beproevingsmethoden

EN 365:2004 + 
C1:2007

Algemene eisen voor gebruiksaanwijzing, onderhoud, 
onderzoek, reparatie en verpakking

EN 795:2012
- EN 795-A

- EN 795-A2
- EN 795-B
- EN 795-C
- EN 795-D
- EN 795-E

Verankeringsvoorzieningen
-  Voor enkele ankerpunten voor platte en hellende daken 
(10 kN)

- Voor enkele ankerpunten voor hellende daken (10 kN)
- Tijdelijke verankeringsvoorzieningen (12 kN)
- Permanente lijnsystemen
- Horizontale railsystemen
- ‘Dead weight’ borgingspunten

EN 813:2008 Zitgordels

EN 1497:2007 Reddingsharnassen

EN 1498:2006 Reddingslussen

De Europese wetgeving schrijft voor dat werkgevers 
verantwoordelijk zijn voor hun personeel en hen de gelegenheid en 
middelen moeten bieden om hun werkzaamheden op hoogte veilig 
te kunnen uitvoeren. Alle valbeveiligingsproducten moeten jaarlijks 
worden geïnspecteerd door gekwalifi ceerde mensen. Hiervan 
dient een registratiekaart te worden bijgehouden. Periodieke 
inspecties en keuringen vrijwaren de gebruiker niet van de eigen 
verantwoordelijkheid zijn materialen vóór gebruik te controleren. 
Persoonlijke beschermingsmiddelen dienen individueel te worden 
gebruikt, tenzij de omstandigheden toestaan dat de middelen ook 
gebruikt kunnen worden door meerdere personen en de veiligheid 
hierbij niet in het geding komt.

In deze catalogus vindt u slechts een selectie uit het assortiment valbeveiliging. Mocht u een bepaald product niet 
kunnen vinden in de catalogus, neemt u dan contact op met afdeling Verkoop om tot de juiste keuze te komen.  

Het merendeel van de artikelen in de catalogus 

zijn op voorraad. Echter staan er ook enkele bestel

artikelen in. Deze hebben een langere levertijd en 

worden aangeduid met een *.
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M-safe 4014 Premium harnas 3D

Maat s/M - Art.nr.: 8.84.014.00
• Harnas met twee bevestigingspunten en twee automatische gespen
• Twee gehechte textiele lussen op de borst die verbonden moeten worden 

met een karabijnhaak (apart te bestellen) en een verlengde D-ring (met 
klittenband) aan de achterzijde voor valbeveiliging

• Ideaal gepositioneerde zitband voor beter comfort 
• Voorzien van een NFC-chip onder het label, bedoeld voor het in kaart 

brengen van gebruikers en het bijhouden van inspectietermijnen
• Te gebruiken door personen met gewicht tot 136 kg en lengte tussen 

160 en 185 cm (S/M) of 170 en 200 cm (L/XL)
• Harnas voldoet aan de volgende norm: EN 361

Maat L/XL
Art.nr.: 8.84.014.01

M-safe 4013 Premium harnas 5D

Maat s/M - Art.nr.: 8.84.013.00
• Twee bevestigingspunten met werkgordel en drie automatische gespen
• Twee gehechte textiele lussen op de borst die verbonden moeten worden 

met een karabijnhaak (apart te bestellen), een verlengde D-ring (met 
klittenband) aan de achterzijde en twee D-ringen aan de zijkant 

• Ideaal gepositioneerde zitband voor beter comfort 
• Voorzien van een NFC-chip onder het label, bedoeld voor het in kaart 

brengen van gebruikers en het bijhouden van inspectietermijnen
• Te gebruiken door personen met gewicht tot 136 kg en lengte tussen 

160 en 185 cm (S/M) of 170 en 200 cm (L/XL)
• Harnas voldoet aan de volgende normen: EN 361/EN 358

Maat L/XL
Art.nr.: 8.84.013.01

MsA V-Fit harnas

Maat M - Art.nr.: 8.82.765.00
• Twee textiel lussen aan de voorzijde en een lichtgewicht aluminium 

D-ring op de rug 
• Volledig verstelbare schouder-, borst- en beenbanden
• Schouder- en been padding
• Dubbele valindicator en bajonet gespen met controle venster
• Parkeerpunten op schouderbanden om een lanyard/mini PFL te parkeren
• Twee gereedschaphouder lussen aan de achterzijde 
• Te gebruiken door personen met gewicht tot 140 kg
• Harnas voldoet aan de volgende norm: EN 361
• Ook verkrijgbaar met positioneringsgordel in drie maten

Maat L - Art.nr.: 8.82.766.00 Maat XL - Art.nr.: 8.82.767.00

MsA V-Form antistatisch harnas

Maat M/L - Art.nr.: 8.82.768.00
• Het product is gemaakt van polyester met vijf geleidende draden om de 

antistatische eigenschap te bereiken
• Twee textiel lussen aan voorzijde en een gesmede aluminium rug D-ring
• Roestvrijstalen Quick-Fit gespen en volledig verstelbare schouder-,  

borst- en beenbanden
• Dubbele valindicator
• Te gebruiken door personen met gewicht tot 140 kg
• Getoetst volgens ATEX eisen: EN 13463-1/EN 13463-5/EN 1149-1/

EN 1149-5    
• Harnas voldoet aan de volgende norm: EN 361

Maat S/M - Art.nr.: 8.82.769.00 Maat XL - Art.nr.: 8.82.770.00
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MsA PrD Workman Premier harnas

Maat M - Art.nr.: 8.82.747.00
• Een geïntegreerd harnassysteem voor zelfredding
• Het lichtgewicht, onopvallende reddingsapparaat bevindt zich in een 

kleine ‘rugzak’ die aan een volledige harnasgordel is bevestigd
• Het is ontworpen om samen met een valdempingssysteem of ankerpunt 

te worden gebruikt
• Beenbanden met bajonet gespen
• Afdalingshoogte: 20 m en afdalingssnelheid: 0.5-2 m per seconde
• Te gebruiken door personen met een gewicht van 59 tot 140 kg 
• Harnas voldoet aan de volgende normen: EN 361/EN 1497/ EN 341 

Maat S
Art.nr.: 8.82.746.00

Maat L
Art.nr.: 8.82.748.00
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M-safe 4085 Y-positioneringslijn XL 
1,5 m 

Art.nr.: 8.84.085.00
• Samengesteld uit 12 mm diameter polyamide kernmantellijn inclusief 

een stalen musketonhaak (opening 16 mm) en twee stalen steigerhaken 
(opening 50,8 mm)

• Slijtvast oog om de lussen te beschermen tegen beschadiging
• De aanhechting van het touw is beveiligd met een sterke transparante 

dekkingskoker die het einde beschermt, wat de steken zichtbaar maakt 
voor eenvoudige inspectie

• Sterkte: 22 kN
• Lengte: 1,5 m
• Vanglijn voldoet aan de volgende norm: EN 354 

M-safe 4084 positioneringslijn 
verstelbaar 2 m 

Art.nr.: 8.84.084.00
• Werkpositionering kernmantellijn met op maat verstelbare ring
• Inclusief een stalen karabijnhaak (opening 18 mm) en een stalen 

musketonhaak (opening 16 mm)
• Samengesteld uit 12 mm diameter polyamide kernmantellijn
• Slijtvast oog om de lussen te beschermen tegen beschadiging
• De aanhechting van de lijn is beveiligd met een sterke transparante 

dekkingskoker die het einde beschermt, wat de steken zichtbaar maakt 
voor eenvoudige inspectie

• Maximale lengte: 2 meter
• Vanglijn voldoet aan de volgende norm: EN 358 

M-safe positioneringslijn XL  

4081, lengte 1 m - Art.nr.: 8.84.081.00
• Samengesteld uit 12 mm diameter polyamide kernmantellijn inclusief 

een stalen karabijnhaak (opening 18 mm) en een stalen steigerhaak 
(opening 50,8 mm)

• Slijtvast oog om de lussen te beschermen tegen beschadiging
• De aanhechting van de lijn is beveiligd met een sterke transparante 

dekkingskoker die het einde beschermt, wat de steken zichtbaar maakt 
voor eenvoudige inspectie

• Sterkte: 22 kN
• Vanglijn voldoet aan de volgende norm: EN 354 

4082, lengte 1,5 m
Art.nr.: 8.84.082.00

4083, lengte 2 m
Art.nr.: 8.84.083.00

M-safe 4080 positioneringslijn 1 m 

Art.nr.: 8.84.080.00
• Een 12 mm diameter polyamide kernmantellijn
• Slijtvast oog om de lussen te beschermen tegen beschadiging
• De aanhechting van de lijn is beveiligd met een sterke transparante 

dekkingskoker, die het einde beschermt, wat de steken zichtbaar maakt 
voor eenvoudige inspectie

• Sterkte: 22 kN
• Lengte: 1 meter
• Vanglijn voldoet aan de volgende norm: EN 354 

M-SAFE VALBEVEILIGING
Betrouwbare kwaliteit voor een betaalbare prijs

Master in Safe
ty
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M-safe 4063 vanglijn Flex XL met 
valdemper 1,5 m

Art.nr.: 8.84.063.00
• Deze energie absorberende kernmantel vanglijn bestaat uit een 

valdemper in 44 mm brede band, die het effect van de daling tot minder 
dan 6 kN vermindert, een 44 mm breed polyester elastische vanglijn, 
een stalen musketonhaak (opening 16 mm) en een stalen steigerhaak 
met automatische vergrendeling (opening 50,8 mm)

• Ogen zijn beschermd door een slijtvaste vingerhoed
• Lengte: 1,5 meter
• Vanglijn voldoet aan de volgende norm: EN 355

M-safe 4062 Y-vanglijn XL met 
valdemper 1,5 m

Art.nr.: 8.84.062.00
• Deze energie absorberende kernmantel vanglijn bestaat uit een 

schokdemper in 44 mm brede band, die het effect van de daling 
tot minder dan 6 kN vermindert, twee 12 mm (diameter) polyamide 
kernmantellijnen, een stalen karabijnhaak met automatische 
vergrendeling (opening 18 mm) en twee stalen steigerhaken met 
automatische vergrendeling (opening 50,8 mm)

• Ogen zijn beschermd door een slijtvaste vingerhoed
• De aanhechting van de lijn is beveiligd met een sterke transparante 

dekkingskoker die het einde beschermt, wat de steken zichtbaar maakt 
voor eenvoudige inspectie

• Lengte: 1,5 meter
• Vanglijn voldoet aan de volgende norm: EN 355

M-safe 4061 vanglijn XL met 
valdemper 2 m

Art.nr.: 8.84.061.00
• Deze energie absorberende kernmantel vanglijn bestaat uit een 

valdemper in 44 mm brede band, die het effect van de daling tot minder 
dan 6 kN vermindert, een 12 mm (diameter) polyamide kernmantellijn, 
een stalen musketonhaak (opening 16 mm) en een stalen steigerhaak 
met automatische vergrendeling (opening 50,8 mm)

• Ogen zijn beschermd door een slijtvaste vingerhoed
• De aanhechting van het touw is beveiligd met een sterke transparante 

dekkingskoker die het einde beschermt, wat de steken zichtbaar maakt 
voor eenvoudige inspectie

• Lengte: 2 meter
• Vanglijn voldoet aan de volgende norm: EN 355

M-safe 4060 vanglijn met valdemper 
1,5 m

Art.nr.: 8.84.060.00
• Deze energie absorberende kernmantel vanglijn bestaat uit een 

valdemper in 44 mm brede band, die het effect van de daling tot minder 
dan 6 kN vermindert en een 12 mm (diameter) polyamide kernmantellijn

• Ogen zijn beschermd door een slijtvaste vingerhoed
• De aanhechting van het touw is beveiligd met een sterke transparante 

dekkingskoker die het einde beschermt, wat de steken zichtbaar maakt 
voor eenvoudige inspectie

• Lengte: 1,5 meter
• Vanglijn voldoet aan de volgende norm: EN 355
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M-safe kernmantelvanglijn 11 mm 

4101, lengte 10 m - Art.nr.: 8.84.101.00
• Lijn is gemaakt van polyamide
• Slijtvast oog om de lussen te beschermen tegen beschadiging aan de 

bovenzijde en stopknoop aan de onderzijde
• De aanhechting van het touw is beveiligd met een sterke transparante 

dekkingskoker, die het einde beschermt
• Diameter: 11 mm
• Geschikt voor gebruik in combinatie met de M-Safe 4050 Rope Grab 

4102, lengte 20 m
Art.nr.: 8.84.102.00

MsA antistatische schokabsorberende 
vanglijn 1,8 m 

standaard uitvoering - Art.nr.: 8.82.772.00
• Perfecte oplossing voor het veilig werken op hoogte in een potentieel 

explosieve atmosfeer te bieden
• Gemaakt van polyester met vijf geleidende draden
• 44 mm breed antistatische webbing
• Schokabsorber wordt gedekt door antistatische buisvormige huls
• 20 mm aluminium karabijnhaak en 60 mm aluminium steigerhaak
• Getoetst volgens ATEX eisen: EN 13463-1/EN 13463-5/EN 1149-1/

EN 1149-5
• Vanglijn voldoet aan de volgende norm: EN 355 

Y-vanglijn uitvoering
Art.nr.: 8.82.773.00

MsA Workman schokabsorberende 
vanglijn 2 m 

Art.nr.: 8.82.771.00
• Kunnen verbonden worden met de D-ring (op de rug) van de MSA 

harnasgordel en een goedgekeurd ankerpunt en ankerverbinding
• MSA Workman schokabsorberende vanglijnen zijn licht in gewicht 

met een minimaal geprofi leerde body. De schokdemper is inclusief een 
duidelijke, duurzame beschermende behuizing over de labels voor 
langere levensduur en eenvoudige inspectie

• Trekband ontwerp om valstopkrachten onder 6 kN te houden
• Instelbare vanglijn
• Vanglijn voldoet aan de volgende normen: EN 354/EN 355
• Ook verkrijgbaar als Y-vanglijn uitvoering 

M-safe 4064 Y-vanglijn Flex XL met 
valdemper 1,5 m valdemper 1,5 m

Art.nr.: 8.84.064.00
• Deze energie absorberende kernmantel vanglijn bestaat uit een 

valdemper in 44 mm brede band, die het effect van de daling tot minder 
dan 6 kN vermindert, een 44 mm breed polyester elastische vanglijn, 
een stalen karabijnhaak met automatische vergrendeling (opening 
18 mm) en twee stalen steigerhaken met automatische vergrendeling 
(opening 50,8 mm)

• Ogen zijn beschermd door een slijtvaste vingerhoed
• Lengte: 1,5 meter
• Vanglijn voldoet aan de volgende norm: EN 355 
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M-safe 4153 aluminium steigerhaak

Art.nr.: 8.84.153.00
• Aluminium veiligheidshaak voor steigers
• Voorzien van automatische vergrendeling
• Opening: 60 mm
• Maximale weerstand: 22 kN
• Deze haak voldoet aan de volgende norm: EN 362

M-safe 4152 stalen steigerhaak

Art.nr.: 8.84.152.00
• Stalen veiligheidshaak voor steigers
• Voorzien van automatische vergrendeling
• Ergonomische handgreep
• Opening: 50,8 mm
• Maximale weerstand: 23 kN
• Deze haak voldoet aan de volgende norm: EN 362

M-safe 4151 aluminium karabijnhaak

Art.nr.: 8.84.151.00
• Aluminium veiligheidshaak
• Voorzien van schroef vergrendeling
• Opening: 22 mm
• Maximale weerstand: 23 kN
• Deze haak voldoet aan de volgende norm: EN 362

M-safe 4150 stalen karabijnhaak

Art.nr.: 8.84.150.00
• Stalen veiligheidshaak
• Voorzien van schroef vergrendeling
• Opening: 18 mm
• Maximale weerstand: 25 kN
• Deze haak voldoet aan de volgende norm: EN 362
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Verbindingshaak voor dubbele 
aansluiting valstopapparaat 4172

Art.nr.: 8.82.689.00
• Verbindingspunt voor dubbele aansluiting
• Met deze haak kunnen twee M-Safe 4172 valstopapparaten direct ter 

hoogte van de kruising van de dorsale riemen van het harnas van de 
gebruiker naast elkaar worden bevestigd

• Hiermee kan het oprolmechanisme worden gebruikt als een lange 
leeflijn met energie-absorber

• Deze haak voldoet aan de volgende norm: EN 362

rVs ankerhaak 140 mm

Art.nr.: 8.82.692.00
• Roestvast stalen ankerhaak met dubbele werking
• Opening: 140 mm
• Maximale weerstand: 23 kN
• Lengte: 380 mm
• Deze haak voldoet aan de volgende norm: EN 362

rVs ankerhaak 110 mm

Art.nr.: 8.82.691.00
• Roestvast stalen ankerhaak met dubbele werking
• Ideaal voor bij steigerbuizen
• Opening: 110 mm
• Maximale weerstand: 23 kN
• Lengte: 350 mm
• Deze haak voldoet aan de volgende norm: EN 362

rVs ankerhaak 75 mm

Art.nr.: 8.82.690.00
• Roestvast stalen ankerhaak met dubbele werking
• Ideaal voor bij steigerbuizen
• Opening: 75 mm
• Maximale weerstand: 23 kN
• Lengte: 330 mm
• Deze haak voldoet aan de volgende norm: EN 362
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M-safe 4172 valstopapparaat XL 
met valdemper 2 m 

Art.nr.: 8.84.172.00
• Automatisch oprollend valstopapparaat met 21 mm band en voorzien 

van valdemper 
• Geschikt voor zowel verticaal als ook voor hortizontaal gebruik 

(maximaal 140 kg)
• Inclusief een stalen karabijnhaak (opening 18 mm) en een aluminium 

steigerhaak (opening 60 mm)
• Behuizing gemaakt van zeer sterk high impact sterk polymeer (PA 6) om 

breuk te voorkomen
• Compacte en lichte beschermende behuizing
• Met de verbindingshaak (art.nr. 8.82.689.00) kunnen twee M-Safe 

4172 valstopapparaten direct ter hoogte van de kruising van de dorsale 
riemen van het harnas van de gebruiker naast elkaar worden bevestigd

• Voorzien van een NFC-chip onder het label die is bedoeld voor het in 
kaart brengen van gebruikers en het bijhouden van inspectietermijnen

• De maximale hellingshoek is 40°
• Lengte: 2 meter
• Maximale weerstand: 12 kN
• Dit valstopapparaat voldoet aan de volgende norm: EN 360 

M-safe 4170 valstopapparaat XL 
met valdemper 2,5 m 

Art.nr.: 8.84.170.00
• Automatisch oprollend valstopapparaat met 50 mm band en voorzien 

van valdemper
• Inclusief een musketonhaak (opening 16 mm) en een stalen steigerhaak 

(opening 50,8 mm)
• Beschermende behuizing
• Voorzien van een NFC-chip onder het label die is bedoeld voor het in 

kaart brengen van gebruikers en het bijhouden van inspectietermijnen
• Geschikt voor verticaal gebruik (maximaal 100 kg)
• De maximale hellingshoek is 40°
• Lengte: 2,5 meter
• Maximale weerstand: 15 kN
• Dit valstopapparaat voldoet aan de volgende norm: EN 360 

M-safe rope Grab valstopapparaat 
met valdemper en lijn met valdemper en lijn

4111, lengte 10 m - Art.nr.: 8.84.111.00
• Permanent bevestigd aan de kernmantellijn. Wordt geleverd met een 

valdemper en een 12 mm diameter polyester kernmantellijn
• Stalen karabijnhaak (opening 18 mm) voor aansluiting op een harnas
• Slijtvast oog om de lussen te beschermen tegen beschadiging 
• De aanhechting is beveiligd met een transparante dekkingskoker die het 

einde beschermt, wat de steken zichtbaar maakt voor inspectie 
• Voorzien van een NFC-chip onder het label die is bedoeld voor het in 

kaart brengen van gebruikers en het bijhouden van inspectietermijnen
• Maximale weerstand: 15 kN
• Dit valstopapparaat voldoet aan de volgende norm: EN 353-2 

4112, lengte 20 m
Art.nr.: 8.84.112.00

M-safe 4050 rope Grab 
valstopapparaat 

Art.nr.: 8.84.050.00
• Valstopapparaat voor het gebruik van polyamide kernmantellijnen met 

een diameter van 11 mm
• Voorzien van een stalen karabijnhaak (opening 18 mm)
• Heeft een handmatig vergrendelde positie voor werk op hellende daken 

en ook een blokkeerfunctie
• Zeer eenvoudig open/sluitsysteem
• Maximale weerstand: 15 kN
• Dit valstopapparaat voldoet aan de volgende norm: EN 353-2 
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MsA Latchways twin Mini PFL 
valstopapparaat 1,8 m

Aluminium steigerhaak (lichtgewicht) - Art.nr.: 8.82.776.00
• Gebruik een TwinLink connector om twee Mini PFL's te koppelen. Deze 

bevestiging maakt een configuratie met meer mobiliteit mogelijk en 
constante bevestiging terwijl er gewerkt wordt op complexere stellages

• Zelfoprollende veiligheidslijn met geïntegreerde radiale schokdemper
• Bevestigingspunten die volledig kunnen draaien, zowel 360° als 180°
• Gebruikerscapaciteit van 60 tot 140 kg
• Harnasverbinding: TwinLink-connector
• Lengte: 1,8 m
• Dit valstopapparaat voldoet aan de volgende norm: EN 360 

Stalen musketonhaak
Art.nr.: 8.82.777.00

Twinlink-connector 
voor Mini PFL

Art.nr.: 8.82.755.00

MsA Latchways Mini PFL 
valstopapparaat 1,8 m

stalen musketonhaak, stalen karabijnhaak - Art.nr.: 8.82.753.00
• Zelfoprollende veiligheidslijn met geïntegreerde radiale schokdemper
• Geen herkalibratie of aanpassingen vereist gedurende de volledige 

gebruiksduur
• De geïntegreerde schokdemper is afgedicht tegen verontreinigingen
• Bevestigingspunten die volledig kunnen draaien, zowel 360° als 180°
• Behuizing van polycarbonaat die doorzichtig is voor gemakkelijke 

visuele inspectie van belangrijke interne onderdelen
• Gebruikerscapaciteit van 60 tot 140 kg
• Dit valstopapparaat voldoet aan de volgende norm: EN 360

Aluminium steigerhaak, 
stalen karabijnhaak

Art.nr.: 8.82.774.00

Draaibare aluminium 
karabijnhaak, stalen karabijnhaak

Art.nr.: 8.82.775.00

M-safe valstopapparaat met 
staalkabel

4176, lengte 10 m - Art.nr.: 8.84.176.00
• Automatisch oprollend valstopapparaat met staalkabel (diameter  

4,5 mm) en voorzien van automatische valdemper met valindicator
• Remsysteem geïntegreerd in de behuizing 
• Geschikt voor verticaal gebruik (max. 140 kg)
• Inclusief een stalen karabijnhaak (opening 18 mm) en een stalen 

musketonhaak (opening 21 mm)
• Voorzien van een NFC-chip onder het label, die is bedoeld voor het in 

kaart brengen van gebruikers en het bijhouden van inspectietermijnen
• De maximale hellingshoek is 40° en maximale weerstand: 12 kN
• Dit valstopapparaat voldoet aan de volgende norm: EN 360

4177, lengte 15 m
Art.nr.: 8.84.177.00

M-safe 4174 valstopapparaat met 
valdemper 6 m

Art.nr.: 8.84.174.00
• Automatisch oprollend valstopapparaat met 25 mm band en voorzien 

van valdemper met valindicator voor productcontrole
• Remsysteem geïntegreerd in de behuizing 
• Geschikt voor zowel verticaal als ook voor horizontaal gebruik 

(maximaal 140 kg)
• Inclusief een stalen karabijnhaak (opening 18 mm) en een stalen 

musketonhaak (opening 21 mm)
• Behuizing gemaakt van zeer sterk high impact sterk polymeer (PA 6) om 

breuk te voorkomen
• Compacte en lichte behuizing
• Beschermende behuizing
• Voorzien van een NFC-chip onder het label, die is bedoeld voor het in 

kaart brengen van gebruikers en het bijhouden van inspectietermijnen
• De maximale hellingshoek is 40°
• Lengte: 6 meter
• Maximale weerstand: 12 kN
• Dit valstopapparaat voldoet aan de volgende norm: EN 360
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MSA houdt zich al sinds 1930 bezig met veiligheid op hoogte en is een belangrijke ontwikkelaar
en leverancier van een hele reeks innovatieve werken op hoogte oplossingen.

MSA is een wereldwijde fabrikant van valbeschermingsmiddelen met grote productielocaties in
Noord- en Zuid-Amerika, Mexico en China, met daarnaast distributiecentra overal ter wereld.

Oplossingen voor werken op hoogte   

MSAsafety.com

MSA Nederland, Zwaag • Tel. +31 (0)229 25 03 03 • info.nl@MSAsafety.com

facebook.com/MSAsafety linkedin.com/company/
msa-the-safety-company

youtube.com/MSAsafety

Bekijk hier de
nieuwe PRD video
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MsA Latchways afgedichte srL 
valstopapparaat 

Lengte 9 m - Art.nr.: 8.82.758.00
• Ontworpen voor gebruik in ruige omgevingen, zoals boorplatformen, 

windturbines en andere offshore toepassingen en in mijnen en andere 
zeer corrosieve werkomgevingen

• Volledig in het veld te onderhouden
• Indringingsbescherming: IP69K
• Impactbestendige behuizing
• 100% Full Contact-vergendelingsmechanisme
• Kabel van roestvast staal
• Gebruikerscapaciteit van maximaal 140 kg
• Dit valstopapparaat voldoet aan de volgende norm: EN 360 

Lengte 15 m
Art.nr.: 8.82.759.00

Lengte 25 m
Art.nr.: 8.82.760.00*

Lengte 40 m
Art.nr.: 8.82.761.00*

MsA Latchways standaard srL 
valstopapparaat 

Lengte 15 m - Art.nr.: 8.82.778.00
• Zelfoprollende vanglijn voor verticaal gebruik
• Met de eenvoudige zelfvergrendelende werking wordt dit apparaat 

automatisch langer of korter tijdens het gebruik
• De geïntegreerde, gepatenteerde schokdemper absorbeert energie met 

een Constant Force en geeft een daadwerkelijke indicatie van de impact
• De grijze verstevigde behuizing is bestand tegen impactschade
• Gegalvaniseerde staalkabel Ø 5 mm
• Gebruikerscapaciteit van maximaal 140 kg
• Dit valstopapparaat voldoet aan de volgende norm: EN 360
• Ook verkrijgbaar met RVS staalkabel Ø 5 mm of met 7 m webbing 

Lengte 10 m
Art.nr.: 8.82.780.00

Lengte 7 m
Art.nr.: 8.82.779.00

MsA Latchways Leading Edge srL 
valstopapparaat 

Lengte 5 m - Art.nr.: 8.82.750.00
• Zelfoprollende vanglijn voor horizontaal en verticaal gebruik
• Met de eenvoudige zelfvergrendelende werking wordt dit apparaat 

automatisch langer of korter tijdens het gebruik, zo hebt u de vrijheid om 
te bewegen over grote werkgebieden

• De geïntegreerde, gepatenteerde schokdemper absorbeert energie met 
een Constant Force en geeft een daadwerkelijke indicatie van de impact

• De felgele verstevigde behuizing is bestand tegen impactschade
• Gegalvaniseerde staalkabel met Ø 6 mm
• Gebruikerscapaciteit van maximaal 140 kg
• Dit valstopapparaat voldoet aan de volgende norm: EN 360 

Lengte 7 m
Art.nr.: 8.82.751.00

Lengte 10 m
Art.nr.: 8.82.752.00

MsA Latchways PFL valstopapparaat 
3 m 

stalen karabijnhaak, alum. versterkte steigerhaak - 
Art.nr.: 8.82.756.00
• Met geïntegreerde radiale schokdemper
• Dit ontwerp maakt een externe schokdemper aan de buitenkant van 

de behuizing overbodig, waardoor het de kleinste zelfoprollende 
veiligheidslijn binnen zijn klasse is

• 3 m lange band
• Bevestigingspunten die 360° kunnen draaien voor volledige fl exibiliteit
• Gebruikerscapaciteit van 60 tot 140 kg
• Dit valstopapparaat voldoet aan de volgende norm: EN 360
• Ook verkrijgbaar in uitvoering met staalkabel 

Stalen karabijnhaak, stalen musketonhaak
Art.nr.: 8.82.757.00

MSA houdt zich al sinds 1930 bezig met veiligheid op hoogte en is een belangrijke ontwikkelaar
en leverancier van een hele reeks innovatieve werken op hoogte oplossingen.

MSA is een wereldwijde fabrikant van valbeschermingsmiddelen met grote productielocaties in
Noord- en Zuid-Amerika, Mexico en China, met daarnaast distributiecentra overal ter wereld.

Oplossingen voor werken op hoogte   

MSAsafety.com

MSA Nederland, Zwaag • Tel. +31 (0)229 25 03 03 • info.nl@MSAsafety.com

facebook.com/MSAsafety linkedin.com/company/
msa-the-safety-company

youtube.com/MSAsafety

Bekijk hier de
nieuwe PRD video
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VALBEVEILIGING BEroEPENsEts

M-safe 4123 steigerbouwset

Art.nr.: 8.84.123.00
• Deze set is speciaal samengesteld voor werken in de steigerbouw
• De set bestaat uit de volgende artikelen:
• M-Safe 4011 harnas 3D (art.nr. 8.84.011.00)
• M-Safe 4061 vanglijn XL 2 m met valdemper (art.nr. 8.84.061.00)
• RVS ankerhaak 110 mm (art.nr. 8.82.691.00)
• M-Safe 4187 sporttas (art.nr. 8.84.187.00)

M-safe 4122 bouwset

Art.nr.: 8.84.122.00
• Deze set is speciaal samengesteld voor werken in de bouw
• De set bestaat uit de volgende artikelen:
• M-Safe 4011 harnas 3D (art.nr. 8.84.011.00)
• M-Safe 4170 valstopapparaat XL met valdemper (art.nr. 8.84.170.00)
• M-Safe 4180 sling ankerpunt (art.nr. 8.84.180.00)
• M-Safe 4187 sporttas (art.nr. 8.84.187.00)

M-safe 4121 hellende dakenset

Art.nr.: 8.84.121.00
• Deze set is speciaal samengesteld voor werken op hellende daken
• De set bestaat uit de volgende artikelen:
• M-Safe 4011 harnas 3D (art.nr. 8.84.011.00)
• M-Safe 4111 Rope Grab valstopapparaat met valdemper en 10 m lijn

(art.nr. 8.84.111.00)
• M-Safe 4180 sling ankerpunt (art.nr. 8.84.180.00)
• M-Safe 4150 stalen karabijnhaak (art.nr. 8.84.150.00)
• M-Safe 4187 sporttas (art.nr. 8.84.187.00)

M-safe 4120 dakset

Art.nr.: 8.84.120.00
• Deze set is speciaal samengesteld voor werken op vlakke daken
• De set bestaat uit de volgende artikelen:
• M-Safe 4011 harnas 3D (art.nr. 8.84.011.00)
• M-Safe 4174 valstopapparaat met valindicator, 6 m

(art.nr. 8.84.174.00)
• M-Safe 4180 sling ankerpunt (art.nr. 8.84.180.00)
• M-Safe 4187 sporttas (art.nr. 8.84.187.00) 

Voor het maken van een keuze voor de juiste, veilige en gebruiksvriendelijke materialen zijn er diverse complete  
beroepensets beschikbaar. Hierboven vindt u een samenstelling van producten voor verschillende werkzaamheden en  
omgevingen met specifieke toepassingen. Voor een persoonlijk advies kunt u altijd contact opnemen met afdeling Verkoop. 
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ANkErPuNtENVALBEVEILIGING BEroEPENsEts

MsA thermatek ankerstrop 1,5 m

Art.nr.: 8.82.713.00
• Ankerpunten kunnen samen gebruikt worden met MSA valstoppers en 

componenten voor besloten ruimtes
• De minimale breukkracht is 22,24 kN
• Kevlar banden en naden
• Contrasterende kleuren voor eenvoudige inspectie
• Inclusief vervangbare polstering om banden tegen schuren te 

beschermen
• Hitte- en brandbestendig
• Deze ankerkabelstrop voldoet aan de volgende norm: EN 795

MsA Workman lichtgewicht driepoot

Art.nr.: 8.82.717.00
• Driepoot wordt gebruikt om iemand te laten zakken of ergens uit te 

redden, de poten worden automatisch in open positie vastgezet 
• Indicator voor max. hoogte geeft aan hoe ver poten kunnen worden 

uitgetrokken, accessoires kunnen aan elke poot worden bevestigd
• Uittrekbare poten (tot 2,45 m hoog) raken niet in de war wanneer de 

unit ingeklapt is
• Deze driepoot voldoet aan de volgende norm: EN 795-B
• Onderstaande 3 artikelen bieden oplossing voor toegang tot besloten ruimtes
• Lier en SRL met redfunctie hebben een geintegreerde bevestigingsbeugel

Lier gegalvaniseerde 
kabel 15 m

Art.nr.: 8.82.781.00

SRL met redfunctie  
RVS Kabel 15 m

Art.nr.: 8.82.782.00
Katrol set

Art.nr.: 8.82.783.00

M-safe 4182 mobiele leeflijn

Art.nr.: 8.84.182.00
• Mobiele horizontale leeflijn met 30 mm polyester band
• Vertakte uiteinden voor het direct verankeren van een object, zonder 

noodzaak tot het gebruik van een verankeringssling of het rechtstreeks 
aansluiten op een aangepast bevestigingspunt

• Stalen ratels om het systeem in spanning te zetten na het instellen van de 
gewenste lengte

• Wordt geleverd met twee stalen karabijnhaken
• Permanent voorzien van een tas voor het opslaan van overtollig band. 

De tas houdt het systeem in de zak na gebruik
• Instelbaar van 2 tot 20 meter in lengte
• Voor twee gebruikers tegelijk geschikt
• Maximale weerstand > 25 kN
• Deze mobiele leeflijn voldoet aan de volgende norm: EN 795

M-safe 4180 sling ankerpunt 120 cm

Art.nr.: 8.84.180.00
• Mobiel ankerpunt van polyester band
• Lengte: 120 cm
• Breedte: 20 mm
• Maximale weerstand > 18 kN
• Deze Sling voldoet aan de volgende norm: EN 795
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ANkErPuNtEN

Verankeringsstaaf voor deur

Art.nr.: 8.82.693.00*
• Ontworpen voor installatie op lijsten van 60 cm tot 125 cm
• Mag worden gebruikt door twee personen te gelijk
• Verankeringsstaaf geleverd met speciale transporttas
• Breuklast: 13 kN
• Dit verankeringspunt voldoet aan de volgende norm: EN 795

Verankeringspunt in roestvrijstaal

Art.nr.: 8.82.694.00
• Voor bevestiging op een chemische spil
• Geschroefde lengte onder de kop: 115 mm
• Diameter: M12
• Breuklast: 22 kN
• Dit verankeringspunt voldoet aan de volgende norm: EN 795

Verankeringspunt houten structuren

Art.nr.: 8.82.695.00
• Ontworpen voor bevestiging op houten structuren (min. sectie  

80x80 mm - weerstand > 1T) door middel van geringde nagels
• Herbruikbaar
• D-ring in gesmeed staal
• Breuklast: 22 kN
• Dit verankeringspunt voldoet aan de volgende norm: EN 795

Verankeringspunt beton

Art.nr.: 8.82.696.00
• Voor een snelle bevestiging in beton met behulp van de drukknop die het 

verankeringspunt in de opvangstructuur vastzet
• Een gat met een diameter van 18-19 mm en een diepte van 110 mm is 

noodzakelijk voor bevestiging in de betonnen structuur
• Breuklast: 12 kN
• Dit verankeringspunt voldoet aan de volgende norm: EN 795
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AccEssoIrEs VALBEVEILIGINGANkErPuNtEN

M-safe 4184 afneembare schouderpad

Art.nr.: 8.84.184.00
• Afneembare schouderbescherming gemaakt van schuimrubber
• Gemaasd en geweven
• Voor een beter comfort op een klassiek harnas (kan op elk harnas 

worden aangebracht met riemen van 45 mm)
• Kleur: zwart

M-safe 4187 sporttas

Art.nr.: 8.84.187.00
• Opbergtas gemaakt van polyester
• Harde onderkant van polyethyleen
• Voorzien van handgrepen en ritssluiting
• Afmeting: 60x19x26 cm
• Totale volume: 29 liter
• Kleur: zwart

MsA suspension trauma safety step

Met karabijnhaak - Art.nr.: 8.82.714.00
• Deze Suspension Trauma Safety Step  is ontworpen om trauma door 

lang hangen na een val te voorkomen
• Personen kunnen één veiligheidsladder of twee veiligheidsladders (één 

voor elk been) gebruiken voor extra steun, evenwicht en comfort
• Compact, licht in gewicht, veelzijdig
• Mogelijkheid voor meerdere bevestigingspunten
• Snel, eenvoudig te installeren en te gebruiken
• Kan op elk harnas worden bevestigd
• Doordat er meerdere lussen zijn aangebracht, is het geschikt voor 

mensen van verschillende groottes

Zonder karabijnhaak
Art.nr.: 8.82.784.00

M-safe 4183 anti-trauma riem

Art.nr.: 8.84.183.00
• Uiterst effectief, speciaal ontworpen om de negatieve effecten van het 

"Suspension Trauma" te verlichten
• Compact en licht van gewicht. Hindert de gebruiker niet tijdens het 

uitvoeren van werkzaamheden
• De anti-trauma riem zorgt ervoor dat er in situaties waar de gebruiker 

gevallen is, de gevallen persoon er zelf voor kan zorgen dat de 
bloedsomloop op gang komt en/of blijft. Uiteraard dient de persoon in 
kwestie wel bij kennis te zijn

• Makkelijk te bevestigen aan het harnas met behulp van de textielen lus 
en klittenband

• Eenvoudige implementatie
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AccEssoIrEs VALBEVEILIGING

MsA V-Form positioneringsgordel

Maat s/M - Art.nr.: 8.82.785.00
• Het wordt gebruikt om een werknemer op zijn plaats te houden terwijl 

hij hands-free op hoogte kan werken
• Voor werkpositie toepassingen, moet een afzonderlijk 

valbeveiligingssyteem worden gebruikt
• Heup D-ringen voor werkpositionering
• Vrijbewegende riem op de rug pand voor comfort en eenvoudige 

aanpassing
• Gereedsschapslussen en plastic ringen voor gereedschapshouders
• Kan worden bevestigd aan een V-Form harnasgordel (pagina 477)
• Deze positioneringsgordel voldoet aan de volgende norm: EN 358

Maat M/L
Art.nr.: 8.82.786.00

MsA Workman spreidstang

stalen musketonhaak - Art.nr.: 8.82.715.00
• De MSA Workman spreider wordt in combinatie gebruikt met het 

V-Form harnas om iemand te laten zakken of omhoog te hijsen tijdens 
reddingswerkzaamheden

• De lussen kunnen worden gebruikt om de armen vast te zetten bij het 
hijsen of laten zakken van een persoon die onwel is geworden

• Deze spreidstang voldoet aan de volgende norm: EN 354 

Aluminium 
musketonhaak

Art.nr.: 8.82.716.00

MsA rescue Pole

Art.nr.: 8.82.718.00
• Rescue Pole voor PRD
• De Latchways Rescue Pole is ontwikkeld voor gebruik door een derde
• Als de gebruiker zichzelf niet kan redden, kan een derde het 

ingebouwde secundaire afdaalmechanisme van de PRD activeren
• De totale lengte is 800 mm wanneer ingetrokken en 3400 mm wanneer 

uitgetrokken

M-safe 4190 gereedschapskoord

Art.nr.: 8.84.190.00
• Voorkomt een mogelijke val van gereedschap
• Stretch gereedschapskoord, voorzien van een lichtgewicht karabijnhaak 

voor bevestiging aan de riem van de gebruiker
• Mag niet gebruikt worden voor gebruik als vallijn of positioneringslijn
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