
NIEUW

SkyReach anchoR
Snel, intuïtief, lichtgewicht overkoepelend verankeringsmechanisme voor 
persoonlijke valbescherming dat voornamelijk wordt gebruikt tijdens horizontale 
bekistingswerkzaamheden. Voor gebruiksgemak 360° draaibaar.

Dit slim ontworpen systeem biedt een 
uitzonderlijk gebruiksgemak en een 
eenvoudige installatie. er is geen dure 
kraantijd nodig en het systeem biedt 
uitstekend zicht rondom.
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NIEUW

SkyReach anchoR

UnIeke VooRDeLen

•	 	Kan	met	de	hand	door	één	persoon	worden	gedragen	en	geïnstalleerd	zonder	dat	er	een	kraan	nodig	is

•	 	Kan	in	seconden	in	elkaar	worden	geklapt	om	te	verplaatsen,	toegang	te	krijgen	tot	de	kraan	of	op	te	slaan	

•	 Goede	algehele	zichtbaarheid	voor	kraanmedewerkers

BELANGRIJKSTE	KENMERKEN:

•	 	Een	lichtgewicht	verankering	(25	kg)	met	antislipafwerking	die	kan	worden	geïnstalleerd	zonder	
noodzakelijke, dure kraantijd.

•	 	Voldoet	volledig	aan	EN795:2012	Type	B	en	is	CE-gecertificeerd	door	DEKRA	EXAM	GmbH.*

•	 Biedt	een	bedieningsradius	van	8,5	meter

•	 	Biedt	toegang	tot	een	werkoppervlak	van	bijna	230	m2

•	 	Keuze	uit	twee	bevestigingen:	de	ingegoten	houder	voor	gebruik	met	betonconstructies	tijdens	
bekistingswerkzaamheden	of	de	stalen	flensklem	voor	gebruik	als	valstopsysteem	bij	het	laden	en	lossen	
van vrachtwagens naast een staalconstructie

•	 	Voldoet	aan	EN795:2012	Type	E	en	is	CE-gecertificeerd	door	DEKRA	EXAM	GmbH	voor	gebruik	met	het	
COMBISAFE-laadsysteem	MkII	voor	het	laden	en	lossen	van	vrachtwagens	op	bouwlocaties	of	laadperrons

•	 	De	overkoepelende	verankering	vermindert	het	gevaar	van	slingereffecten	en	voorkomt	struikelpartijen	over	
kabels, bedradingen en touwen.

•	 	De	opklapbare	boom	en	steun	zijn	in	seconden	op	hun	plek	en	vergrendeld	met	behulp	van	de	vaste	sluitpin

•	 	Reflecterende	tape	op	de	boom	biedt	goede	zichtbaarheid	aan	kraanmedewerkers

•	 	Integrale	singelband	uit	één	stuk	voor	eventueel	tilwerk	met	de	kraan.

ONTwORpEN	OM	VALpARTIJEN	VANAF	HOOGTEN	TE	VOORKOMEN

Het	SkyReach	Anchor	is	perfect	voor	werkzaamheden	bij	gebouwranden	of	bij	horizontale	bekistingswerk-
zaamheden omdat het geen loshangende kabels of bedradingen heeft. het SkyReach anchor heeft een 
bedieningsradius	van	8,5	meter	en	biedt	toegang	tot	een	oppervlak	van	bijna	230	m2 wanneer het wordt 
gebruikt met een 6,2 meter lang, uittrekbaar valbeveiligingsblok en een harnasuitbreiding.

MEERDERE	TOEpASSINGEN

het SkyReach anchor heeft een horizontale boom van 2 meter, is intuïtief, eenvoudig in het gebruik, snel te 
installeren en maakt het gebruik van kranen overbodig. In aanvulling daarop kan de eenheid, indien samen 
gebruikt	met	de	stalen	flensklem	of	het	basis-COMBISAFE	laadsysteem,	worden	gebruikt	voor	het	veilig	laden	
en lossen van vrachtwagens op bouwlocaties of laadperrons.

Het	SkyReach	Anchor	voldoet	aan	EN795:2012	Type	B,	is	gecertificeerd	door	DEKRA	EXAM	GmbH	en	biedt	
een superieure, overkoepelende verankering voor de persoonlijke valbeschermingsuitrusting.

*	Bij	gebruik	met	SkyReach	ingegoten	huls	of	SkyReach	stalen	flensklem



BEVESTIGINGEN	EN	SYSTEEMCOMpONENTEN

SkyReach anchor 

het lichtgewicht verankeringsmechanisme wordt opgeklapt geleverd met 
een geïntegreerde hefband, is gemaakt van staal en kan worden bediend 
en	verplaatst	door	één	persoon.

Art. nr. 8100 3,1 m x 2,0 m Gewicht 25 kg  
Verzinkt/geschilderd staal

Ingegoten huls 

Direct in beton gegoten voor behuizing van het SkyReach anchor.  
een kunststof plug bedekt de opening als bescherming tegen het 
binnendringen van vuil en water.

Art. nr. 8200 0,8 m x Ø76 mm Gewicht 2,3 kg 
Met olie behandeld gegalvaniseerd staal

Stalen	flensklem

Twee	klemmen	en	een	kom	worden	gecombineerd	voor	gebruik	met	
staalconstructies, wanneer het SkyReach anchor wordt gebruikt als 
valstopsysteem tijdens het laden en lossen van vrachtwagens. 

Art. nr. 8500 0,75 m x 0,2 m. Gewicht 13,8 kg 
Past op stalen balken met een flensbreedte tussen de 15 cm en 45 cm staal. 
Verzinkt staal

waterpaselement	

het waterpaselement is een stalen buis met een waterpas bovenaan, 
die wordt gebruikt ter bepaling van de verticale positie van de ingegoten 
huls op het moment dat de huls in het beton wordt geplaatst.

Art. nr. 83416 1,0 m x Ø72 mm. Gewicht 2,8 kg 
Gegalvaniseerd staal

SkyReach-reikhaak	

De reikhaak wordt gebruikt om tijdens wijziging van de verankering te 
kunnen reiken naar de aangrenzende SkyReach anchors die buiten 
handbereik	zijn.	Uitschuifbaar	van	1,2	tot	en	met	2,7	meter.

Art. nr. 11530 1,2 m – 2,7 m. Gewicht 1,0 kg 
Aluminium/verzinkt staal

persoonlijke	valbeschermingsuitrusting	

Ter	completering	van	het	beschermingssysteem	voor	de	operator,	tijdens	de	werkzaamheden	op	hoogte,	dient	
het	SkyReach	Anchor	te	zijn	uitgerust	met	een	persoonlijke	valbeschermingsuitrusting.	Vraag	uw	Combisafe-
vertegenwoordiger om een lijst met persoonlijke valbeschermingsuitrustingen die zijn goedgekeurd voor gebruik 
met het SkyReach anchor.



STAp	1:	
HET	wERKGEBIED	INDELEN 
Ter	vergemakkelijking	van	het	
gebruik van het SkyReach 
anchor wordt ten zeerste 
aanbevolen het werkgebied 
voor aanvang van de 
werkzaamheden in te delen. 

STAp	3:	
HET	SYSTEEM	MONTEREN 
plaats	het	SkyReach	Anchor	
in opgeklapte toestand in 
de ingegoten huls. Verwijder 
de sluitpin, klap de boom 
uit, plaats de boom en steun 
in de operationele positie 
en plaats vervolgens de 
sluitpin terug. Bevestig het 
valbeveiligingsblok en zeker 
het aan het harnas. 

STAp	2:	
BEVESTIGINGSMETHODE 
positioneren,	waterpas	stellen	
en de ingegoten huls in het 
beton gieten. Voor een veilige 
werking van het systeem dient 
het beton voldoende te zijn 
uitgehard.

STAp	4:	
VERANKERING	wIJzIGEN 
Medewerkers	moeten	zichzelf	
nooit loshaken van een 
SkyReach	Anchor-mechanisme	
voordat ze zijn aangehaakt bij 
het volgende SkyReach anchor. 
als het tweede SkyReach 
anchor buiten bereik is, kan er 
een optionele SkyReach hook 
worden gebruikt om te helpen 
bij de transitie.

als het SkyReach anchor wordt 
gebruikt voor het laden en 
lossen van vrachtwagens naast 
een staalkolom, kies dan de 
stalen	flensklem	en	installeer	
deze volgens de aanwijzingen 
in de gebruikershandleiding. 
De klemmen kunnen worden 
gebruikt voor kolommen met 
een	flensgrootte	van	150	mm	
tot	en	met	450	mm.

wERKEN	MET	HET	SYSTEEM
het SkyReach anchor is ontworpen als een lichtgewicht 
product dat eenvoudig kan worden opgeklapt 
voor verplaatsing of transport. het resultaat is een 
ruimtebesparend en makkelijk draagbaar product. 

wAAROM	
COMBISAFE?

COMBISAFE:
VEILIGHEIDS-
SYSTEMEN	VAN	
wERELDKLASSE

ons bedrijfsconcept 'safety by systems' 
heeft zich door de jaren heen sterk 
ontwikkeld. onze producten, accessoires, 
technische diensten en trainingen bieden 
de bouwsector momenteel de beste 
veiligheidsoplossingen die er bestaan.

De naam combisafe stelt de norm 
als het gaat om best practices op het 
gebied van bouwmethoden en biedt 
het	volledige	scala	aan	ontwerp-	en	
ondersteuningsdiensten.

COMBISAFE	Nederland	BV

Honeywell	Safety	products
Seligenweg	10,	95028	Hof,	Germany

Tel:	+31	(0)	628	274960	|	Fax:	+49	(0)	9281	3626
info_nl@combisafe.com	|	www.combisafe.com
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