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Słupek asekuracyjny AXIS D przeznaczony jest 
do stosowania jako punkt kotwiczący zabezpieczający 
przed upadkiem z wysokości dla trzech 
osób równocześnie.

Słupek asekuracyjny AXIS D

Został opracowany na potrzeby zabezpieczania osób pracujących 
na wysokości. Zasadniczo wykorzystywany jest jako podpory 
końcowe/narożne w poziomych systemach linowych ACCENLINE 
zgodnie z normą EN 795 C, ale z powodzeniem stosowany jest jako 
punkt kotwiczący np. w dostępie linowym. Słupek asekuracyjny AXIS D 
wykonany jest w całości ze stali nierdzewnej (materiał 1.4301). Łączna 
maksymalna wysokość słupka wynosi do 1000 mm. Standardowe 
wymiary podstawy słupka: 220 x 220 mm, średnica wynosi 50 mm. 

Na słupku może być zamontowany punkt wpięcia z krętlikiem 
pozwalającym na obracanie się we wszystkich kierunkach 360°. 
Dzięki temu zapobiega tworzeniu się pętli w przypadku wpięcia linki 
bezpieczeństwa. Słupek przykręcimy śrubami o śr.12x120 mm do 
drewnianych elementów konstrukcyjnych. Słupek AXIS D spełnia 
wymagania normy dotyczącej urządzeń kotwiczących EN795, 
klasa A,C oraz CEN/TS 16415

Materiał INOX

Waga 4 kg

Wymiary 300 - 1000 mm

Użytkownicy 3

Norma EN 795 A, CEN/TS 16415

Gwarancja

Specyfikacja
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Podłoża montażowe

Systemy zabezpieczające 
przed upadkiem z wysokości

AXIS D
słupek asekuracyjny 

Drewniane elementy 
konstrukcyjne

AXIS D

Kotvící bod AXIS D je určený k používání jako 
kotvící bod chránící před pádem z výšky pro tři 
osoby současně.

Byl vyvinut pro potřebu ochrany osob pracujících ve výškách. Je používán 
jako koncové/rohové podpory horizontálních záchytných systémů 
ACCENLINE v souladu s normou EN 795 C, ale úspěšně se používá také 
jako kotvící bod např. v lanovém přístupu. 

Kotvící bod AXIS D je vyroben z nerezové oceli (materiál 1.4301). Celková 
maximální výška sloupku je max. 1000 mm. Standardní rozměry základu 
sloupku: 220 x 220 mm, průměr je 50 mm.

Na sloupku může být namontován upevňovací bod s obrtlíkem, který 
umožňuje otáčení o 360° ve všech směrech. Díky tomu se zabraňuje 
vzniku smyček v případě zapojení jistícího lanka. 

Kotvící bod se kotví pomocí šroubů s průměrem 12x120 mm k dřevěným 
konstrukčním prvkům. Kotvící bod AXIS D splňuje požadavky normy 
týkající se kotvících zařízení EN795, třída A, C a CEN/TS 16415.

Kotvící bod

Specifikace

NEREZ

4 kg

300-1000 mm

3

EN 795 A, CEN/TS 16415

12 měsíců

Jistící systémy
proti pádu z výšky
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Materiál    

Hmotnost

Rozměry

Uživatelé

Norma

Záruka

Montážní podklad

Dřevěné konstrukční prvky


