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SkyReach Anchor Veiligheidsinstructies

Algemeen
Het SkyReach Anchor is een product dat is ontworpen om valpar-
tijen vanaf hoogten te voorkomen, voornamelijk tijdens werkzaam-
heden die zijn gerelateerd aan horizontale bekistingswerkzaam-
heden. Samen met de specifieke bevestigingen en gecertificeerde 
persoonlijke valbeschermingsmiddelen creëert het een persoonlijk 
valbeschermingssysteem dat bijdraagt aan een veilige werkplek.
Het SkyReach Anchor is eveneens compatibel met het COMBISA-
FE laadsysteem MKII, waarmee u op een veilige manier vrachtwa-
gens kunt laden en lossen.
Het SkyReach Anchor is 3,1 meter hoog en de ankerboom is 2 me-
ter lang, waardoor het apparaat een werkradius heeft van bijna 8,5 
meter en toegang biedt tot een oppervlak van bijna 230 m2, wan-
neer het wordt gebruikt in combinatie met een tot 6,2 meter uit-
trekbaar valbeveiligingsblok van Falcon. Dankzij het lichtgewicht 
ontwerp van het SkyReach Anchor kan het worden verplaatst en 
geïnstalleerd door één persoon en kan het indien gewenst ook 
worden verplaatst door een kraan.
Het SkyReach Anchor is getest en voldoet aan de norm 
EN 795:2012 Type B en is CE-gecertificeerd door DEKRA Testing 
and Certifiaction GmbH, Dinnendahlstraße 9, 44809 Bochum, 
Duitsland met identificatienummer 0158.
Lees voor het gebruik van dit product deze gebruikershandleiding 
aandachtig. Neem in het geval van vragen en onduidelijkheden 
contact op met Combisafe voor ondersteuning.
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Korte handleiding

 

EN 795:2012 Type B

# 8100 # 8200
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Veiligheidsinstructies
Het SkyReach Anchor is alleen bestemd voor de doeleinden die wor-
den genoemd in deze gebruikershandleiding, alle andere vormen van 
gebruik zijn niet toegestaan. Het SkyReach Anchor is een veranker-
ingsmechanisme voor persoonlijke valbescherming dat wordt ge-
bruikt om medewerkers te beschermen die op hoogte werken. Indien 
het incorrect wordt gebruikt, bestaat er een risico op ongelukken voor 
zowel de gebruiker als mensen in de omgeving. Lees voor gebruik 
deze handleiding met aandacht.

• Het product mag in geen geval worden gebruikt als een geïmproviseerde 
kraan of hefinrichting voor tillen/neerlaten.

• In geen geval mogen er items, omwille van vervanging of voorkeur, worden 
gebruikt die niet bij het systeem zijn geleverd, omdat de prestaties van het 
product hierdoor kunnen worden beïnvloed.

• Het transport dat tussen locaties plaatsvindt, dient zorgvuldig te worden 
uitgevoerd. Als er schade wordt ontdekt aan een bepaald onderdeel, moet het 
item buiten gebruik worden gesteld, worden geïnspecteerd door een opgelei-
de persoon en indien nodig worden vervangen.

• De installatie dient zorgvuldig te gebeuren en als er schade wordt aangericht 
of wordt ontdekt aan een bepaald onderdeel, moet het item uit gebruik wor-
den genomen, worden geïnspecteerd door een opgeleide persoon en indien 
nodig worden vervangen.

• Op de locaties waar het SkyReach Anchor wordt gebruikt, moet een noodplan 
voor valincidenten aanwezig te zijn.

• Het apparaat is uitsluitend ontworpen voor gebruik door één persoon tegelijk. 
In geen geval mogen er meerdere personen zijn bevestigd aan het apparaat.

• Als er een kraan wordt gebruikt als hefinrichting, pas dan op voor de bewegingen 
die door de kraan worden gemaakt en houd medewerkers op veilige afstand.

• Het SkyReach Anchor is ontworpen voor gebruik met een 0-factor valstopsys-
teem. Zorg ervoor dat de verankering altijd overkoepelend is en de automa-
tisch intrekkende reddingslijn is gespannen tussen het verankeringspunt en 
de medewerker.

• De maximale verticale deformatie van het ankerpunt dat tijdens de werk-
zaamheden mag optreden, bedraagt 0,7 meter.

• Als het SkyReach Anchor wordt doorverkocht naar een ander land dan het 
oorspronkelijke land van bestemming, is het van essentieel belang dat de 
wederverkoper gebruikersinstructies geeft in de taal van het land waarin het 
systeem zal worden gebruikt.

• Wanneer wordt verwezen naar onderdelen die niet worden geproduceerd 
door Combisafe, raadpleeg dan de specifieke gebruikershandleiding van dat 
specifieke item.
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• Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een uittrekbaar valbeveiligingsblok, 
is de certificering van dit product alleen geldig wanneer het voorgeschreven 
blok wordt gebruikt, aangezien het is getest en goedgekeurd voor gebruik in 
combinatie met het SkyReach Anchor.

• De persoonlijke valbeschermingsuitrusting die wordt gebruikt met het SkyRe-
ach Anchor, moet CE-gecertificeerd zijn en goedgekeurd in het specifieke land 
van gebruik.

• Het is niet toegestaan producten te gebruiken die in deze gebruikershandlei-
ding worden genoemd in geval van zwangerschap, hart- en vaatziekten, alco-
hol- of drugsgebruik of andere gezondheidskwesties die uw mentale of fysieke 
toestand kunnen beïnvloeden.

Altijd producten en uitrusting controleren voor gebruik
Controleer alle onderdelen van het SkyReach Anchor voor montage. 
Gebruik nooit beschadigde of roestige onderdelen, want dat kan de vei-
ligheid beïnvloeden. Raadpleeg de controlelijst in het hoofdstuk Onder-
houddie moet worden doorlopen voor gebruik.

Producten nooit combineren
Het wordt afgeraden om producten die niet van COMBISAFE afkomstig 
zijn te installeren, te combineren of onderling te verbinden. De produc-
taansprakelijkheid van Combisafe is beperkt tot correct geïnstalleerde 
producten van uitsluitend Combisafe.

Altijd persoonlijke valbeschermingsuitrusting gebruiken
De persoonlijke valbeschermingsuitrusting moet altijd worden gedra-
gen tijdens montage- en demontagewerkzaamheden als er een risico 
op valincidenten aanwezig is. Zie Afbeelding 1. Dit geldt ook voor werk-
zaamheden die worden uitgevoerd vanaf een mobiel hefwerkplatform 
(MEWP, mobile elevating working platform).

 
Afbeelding 1.  Persoonlijke valbeschermingsuitrusting
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Onbelemmerde valruimte
Let op dat het noodzakelijk is om voldoende vrije afstand in acht te nemen 
tot het dichtstbijzijnde, onderliggende object. Zie Afbeelding 2 hieronder.

A
A+

B

A+
B

C

Afbeelding 2. Uitleg van onbelemmerde valruimte

A: 0,7 [m] Verticale deformatie van het SkyReach-ankerpunt
B: X Remafstand van de persoonlijke valbeschermingsuitrusting. 
 Raadpleeg de gebuikershandleiding van de fabrikant voor  
 de specifieke waarde.
C: 1 [m] Veiligheidsafstand.
Totale vereiste onbelemmerde valruimte = A+B+C
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Periodieke inspectie/inspectie na val
Ter controle van de functionaliteit en veiligheid van de onderdelen dient 
er minimaal om de 12 maanden een veiligheidsinspectie van het Sky-
Reach Anchor, de bevestigingen en de persoonlijke valbeschermingsuit-
rusting te worden uitgevoerd door een bevoegde persoon. De inspecties 
moeten worden gedocumenteerd in een componentenregister.
Als er een ongeluk is gebeurd, als er bijvoorbeeld een persoon is geval-
len, moeten de items onmiddellijk buiten gebruik worden gesteld en wor-
den geïnspecteerd door een bevoegde persoon volgens de veiligheids-
controle van de fabrikant.
Neem contact op met Combisafe voor meer informatie over inspecties 
en gerelateerde documentatie.

 LET OP 
Het SkyReach Anchor is ontworpen om te vervormen bij een valpartij 
om de energie te absorberen en de vrijkomende krachten te vermind-
eren. Tijdens tests bedraagt de maximale verticale deformatie van het 
ankerpunt 0,7 meter.
  
Redding
Als het noodzakelijk is om een gevallen persoon te redden, kan het Sky-
Reach Anchor hulp bieden met gebruik van een SafEscape Elite (onder-
deelnummer CM1028770) en Webbing Anchorage Sling (onderdeelnum-
mer CM1002918). Door de lus rond het lagere deel van de mast van het 
SkyReach Anchor te leggen, kan een reddingsoperatie worden uitgevoerd. 
Het is toegestaan de SafEscape te verbinden met het ankerpunt van het 
SkyReach Anchor. Vergeet niet dat een reddingsoperatie alleen kan wor-
den uitgevoerd door een persoon die is getraind in het gebruik van de Sa-
fEscape. Er kan in deze gebruikershandleiding dan ook geen reddingsme-
thode worden beschreven. De uitvoering dient te worden gepland door de 
veiligheidsmanager op locatie en te worden geëvalueerd ten opzichte van 
de werkelijke casus door middel van een afzonderlijke risicoanalyse.

Belangrijk
• Plan de valpreventie vroegtijdig, daar heeft iedereen profijt van.
• Gebruik alleen op veiligheid gecontroleerde producten.
• Beperk de toegang onder en om de installatie en in het werkgebied om 

letsel van derden door eventueel vallende objecten te voorkomen.
• Gebruik alleen gereedschap dat geschikt is voor de te verrichten werk-

zaamheden.
• Houd het werkgebied van de installatie netjes en schoon.
• Een veilige werkplek is een goede werkplek.
• Veel valongevallen vinden op een lage hoogte plaats.
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Technische gegevens
SkyReach Anchor
Het SkyReach Anchor is ontworpen als een lichtgewicht product en is 
eenvoudig opklapbaar voor verplaatsing en is ruimtebesparend gecon-
figureerd voor transport en opslag. Zie Afbeelding 3. Ter vergrendeling 
van beide posities (gemonteerde en de opgeklapte toestand) wordt de 
bevestigde sluitpin gebruikt. Dankzij het lichtgewicht ontwerp van het 
SkyReach Anchor kan het worden geïnstalleerd door één persoon.
In het SkyReach Anchor zijn twee stuks singelband uit één stuk van 2 
meter lengte (100605) opgenomen waardoor het product indien nood-
zakelijk kan worden opgetild door een kraan. Voor dit doeleinde bevinden 
zich twee hijsogen aan de SkyReach.
Materiaal:  Verzinkt/geschilderd staal
Gewicht: 25 kg
Hoogte: 3,1 m
Breedte in gemonteerde toestand: 2,0 m
Breedte in opgeklapte toestand: 0,2 m

2,0 m

3,
1 

m

0,14 m

 Afbeelding 3. SkyReach Anchor in gemonteerde en opgeklapte toe-
stand



10

Technische gegevens SkyReach Anchor

SkyReach Anchor labels en markeringen
Afbeelding 4 hieronder geeft alle labels en markeringen van het 
SkyReach Anchor weer.
De volgende Afbeeldingen (Afbeelding 5, 6 en 7) geven deze belangrijke 
elementen weer.

6

4

1

2

873

5

Afbeelding 4. Labels en markeringen op het SkyReach Anchor

1. ID-plaatje
2. Reflecterende tape
3. Anti-slip griptape
4. Insteek-markeringslabel
5. 5 x reflecterende tape
6. Combisafe-label
7. Anti-slip griptape
8. Productinformatielabel
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Afbeelding 5. Een uitvergroting van het ID-plaatje met daarop het 

serienummer.

w
w

w
.com

bisafe.com

0158  EN 795:2012SKYREACH Anchor #8100
#8200
Type B

#8500/8501
Type B

#8800
Type E#8100

TP TC
019/2011

Combisafe International AB
Tallbacksgatan 16A,19572 Rosersberg, 
Sweden

© Combisafe International AB 100583 -1947

Afbeelding 6. Gedetailleerde weergave van het productinformatielabel

1. Fabrikant.
2. Naam van het product.
3. Pictogrammen: Lees de gebruikershandleiding voor gebruik.
4. Identificatienummer van de aangemelde instantie; DEKRA Testing 

and Certification GmbH, verantwoordelijk voor CE-kwaliteitscontrole 
van de productie. Voldoet aan EN 795:2012.

5. Pictogrammen, Euro-Aziatische conformiteitsaanduiding, Naleving 
van TP TC 019/2011.

6. Beschrijving van het gebruik.
7. Productcombinatie met andere bevestigingen.
8. Pictogram met productiedatum in indeling MM/JJJJ.

M
A

X
5

m
m

M
A

X
5

m
m

Afbeelding 7. Een uitvergroting van het insteek-markeringslabel, dat 
geaccepteerde toleranties aangeeft wanneer het SkyReach Anchor in de 

bevestiging wordt gestoken

1 2 3 4 6 75

8
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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. Afbeelding 8 
toont een voorbeeld van hoe u het SkyReach Anchor kunt uitrusten met 
de aanbevolen persoonlijke valbeschermingsuitrusting. De persoonlijke 
valbeschermingsuitrusting moet gecertificeerd zijn en goedgekeurd in 
het specifieke land van gebruik.

De volgende persoonlijke valbeschermingsuitrusting is goedgekeurd 
voor gebruik met het SkyReach Anchor:

Automatisch intrekkende reddingslijn (SRL)
Valbeveiligingsblok gecertificeerd volgens EN 360.
Alleen de Miller Falcon van 6,2 meter, de Miller Falcon van 10 meter of de 
Miller Falcon Edge van 6,2 meter, de Miller Falcon Edge van 9 meter zijn 
getest en goedgekeurd voor gebruik in combinatie met het SkyReach 
Anchor en zijn dus de enige automatisch intrekkende reddingslijnen 
(SRL) waarmee het systeem CE-gecertificeerd blijft. Gebruik van een 
andere automatisch intrekkende reddingslijn (SRL) maakt de CE-
certificering ongeldig.

Harnas
Volledig lichaamsharnas gecertificeerd volgens EN 361

Lijn
Niet-schokabsorberende lijnen gecertificeerd volgens EN 354
Kan afzonderlijk worden gebruikt of in combinatie met een EN 
355-gecertificeerde lijn of met een maximale lengte van 0,6 meter in 
combinatie met een Falcon-blok.

Lijn
Schokabsorberende lijnen gecertificeerd volgens EN 355
Kan afzonderlijk worden gebruikt of in combinatie met een EN 
354-gecertificeerde lijn. Mag NIET worden gecombineerd met het 
Falcon-valbeveiligingsblok.
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2

3

1

4

Afbeelding 8. De afbeelding geeft een SkyReach Anchor weer met een 
volledige persoonlijke valbeschermingsuitrusting

Item Art.nr. Benaming Gewicht
1 8100 SkyReach Anchor 25 kg

2 - Volledig lichaamsharnas gecertificeerd 
volgens EN 361 -

3 CM1002889 Miller extra webbing, 0,3 m 0,2 kg

4 CM1011729 Falcon-valbeveiligingsblok, 6,2 m 4 kg



14

Technische gegevens SkyReach Anchor

Bevestigingen
Het SkyReach Anchor is getest en goedgekeurd voor gebruik met de 
volgende beschreven bevestigingen. Vergeet niet dat de CE-certificering 
van het SkyReach Anchor alleen geldig is wanneer het wordt gebruikt 
met deze bevestigingen.

Ingegoten huls (art. 8200)
De ingegoten huls is een metalen houder die op locatie rechtstreeks 
in het beton wordt gegoten als behuizing voor het SkyReach Anchor. Zie 
Afbeelding 9.
Een kunststof plug dekt de opening af ter bescherming tegen het 
binnendringen van vuil en water en dient te worden verwijderd voordat het 
SkyReach Anchor in de huls wordt gestoken. Raadpleeg het hoofdstuk 
Installatie bevestiging voor informatie over de manier waarop de huls in 
het beton moet worden gegoten.
Materiaal: Gegalvaniseerd staal/binnenzijde met olie behandeld
Gewicht: 2,3 kg
Hoogte: 0,8 m
Diameter: 76 mm

 

76�  mm

0,
8 

m

1

 Afbeelding 9. Ingegoten huls met kunststof plug

1. Kunststof plug
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Stalen flensklemkit Mkll - NIEUW (Art. 8501)
Deze stalen flensklem MkII - 8501 vervangt de oude klem 8500. De 
klem is ontworpen om te worden aangebracht aan balken met een 
flensbreedte tussen de 12 en 45 cm. Zie Afbeelding 11. Voor gebruik met 
het SkyReach Anchor zijn er twee stalen flensklemmen MkII nodig en 
één stalen flenskom. Het gecombineerde artikelnummer voor deze set 
is 8501. Na installatie kan het SkyReach Anchor in de klemmen worden 
gestoken en kan het vrij draaien. Raadpleeg het hoofdstuk Installatie 
bevestiging voor informatie over de manier waarop de klemmen moeten 
worden geïnstalleerd.
Materiaal: Verzinkt staal
Totaal gewicht: 20 kg
Lengte: 0,9 m
Past bij flensbreedten: 0,12 – 0,45 m

 
Afbeelding 11. Stalen flensklemkit Mkll - NIEUW
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Laadsysteem MkII (art. 8800)
Het SkyReach Anchor kan samen met het COMBISAFE laadsysteem MkII 
worden gebruikt voor het veilig laden en lossen van vrachtwagens. Zie 
Afbeelding 12. Deze combinatie is gecertificeerd volgens EN 795:2012 
Type E. 
Raadpleeg de Gebruikershandleiding laadsysteem MkII van Combisafe.

Materiaal: Geschilderd staal, geschilderd/gegalvaniseerd staal
Totaal gewicht: 275 kg
Hoogte: 2,4/3,6 m
Breedte: 1,4 m
Diepte: 1,4 m

 
Afbeelding 12. Het SkyReach Anchor geplaatst in een basis van het 

COMBISAFE laadsysteem MkII
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Optionele items
De volgende items worden niet standaard geleverd bij het SkyReach 
Anchor, maar kunnen indien nodig separaat worden besteld.

Waterpaselement (art. 83416)
Het waterpaselement is een stalen buis met een waterpas bovenaan. Zie 
Afbeelding 13. Het is aangebracht om ervoor te zorgen dat de ingegoten 
huls waterpas is als deze in het beton wordt gegoten. Wanneer het 
beton nog nat is, moet het waterpaselement worden neergelaten in de 
ingegoten huls om de uitlijning te controleren.
Materiaal: Gegalvaniseerd staal
Gewicht: 2,8 kg
Hoogte: 1,0 m
Diameter: 72 mm

1

Afbeelding 13. Combisafe waterpaselement

1. Waterpas

SkyReach-reikhaak (art. 11530)
De reikhaak wordt gebruikt om tijdens wijziging van de verankering te 
kunnen reiken naar de aangrenzende SkyReach Anchors die buiten 
handbereik zijn. Het kan ook handig zijn om het SkyReach Anchor in de 
bevestiging te leiden als het anker wordt opgetild door een kraan. Het 
heeft een uitschuifbare schacht en een lengte die kan variëren van 1,2 
tot 2,7 meter. Figuur 14 toont een afbeelding van het item.
Materiaal: Aluminium/Verzinkt staal
Gewicht: 1,0 kg
Lengte: 1,2 – 2,7 m

Afbeelding 14. SkyReach-reikhaak
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Latex kegel (art. 100608)
De latex kegel is een weerbestendige afdichting die op de mast van het 
SkyReach Anchor wordt geplaatst. Zie Afbeelding 15. Het doel is dat 
er geen water en vuil kunnen binnendringen in de ingegoten huls na 
plaatsing van het SkyReach Anchor in de huls, waardoor het SkyReach 
Anchor niet kan bevriezen in de huls. Omdat het product van latex 
is gemaakt, is het flexibel en kan het vanaf de onderkant van de mast 
omhoog worden getrokken tot aan het breedste gedeelte van de mast. 
Zorg ervoor dat de latex kegel hoog genoeg wordt opgetrokken, zodat 
het insteek-markeringslabel nog zichtbaar is en plaats het SkyReach 
Anchor in de ingegoten huls volgens het hoofdstuk Montage. Wanneer 
het correct is geïnstalleerd, kan de afdichting naar beneden worden 
getrokken om de opening van de huls af te dekken.
Materiaal: Latex
Gewicht: 0,03 kg
Hoogte: 125 mm

100608

 Afbeelding 15. Latex kegel
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Installatie bevestiging
Installatie van ingegoten huls
1. Nadat er beton is gegoten in de kolommal, wordt er een ingegoten 

huls in de bovenzijde van de kolom geplaatst terwijl het beton nog nat 
is. De huls dient 30-80 mm uit te steken boven de bovenkant van de 
kolom. Zie Afbeelding 16. De huls wordt gebruikt als behuizing voor 
het SkyReach Anchor.

 
Afbeelding 16. Het geraamte van de ingegoten huls plaatsen in de 

betonnen kolom

2. Verwijder de kunststof plug van de bovenkant van de ingegoten huls 
en gebruik het waterpaselement om ervoor te zorgen dat de huls zich 
in een verticale positie bevindt. Zie Afbeelding 17. De voorgeschreven 
toleranties moeten worden gerespecteerd.
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Afbeelding 17. Waterpas maken van de ingegoten huls.

 LET OP 
Tijdens het uitharden van het beton kan de ingegoten huls omhoog 
komen. Als u dit wilt voorkomen, moet de buis worden verzwaard of 
met draad worden vastgezet aan de wapening om de tolerantie van 
het uitstekende deel te handhaven.
  
In Afbeelding 18 wordt de dwarsdoorsnede van een kolom en de 
acceptabele positie van de ingegoten huls weergegeven. De acceptabele 
positie van de huls varieert en wordt bepaald door de volgende formule:

Cmin=maximumwaarde van (dg+5mm);(Øbar);(20 mm), waarbij:

Cmin de minimumafstand tussen de buitenzijde van de ingegoten huls en 
de dichtstbijzijnde verstevigingsbalk is
dg de maximumgrootte van in beton gebruikt aggregaat (wasbeton) is
Øbar de maximumdiameter van een in de kolom gebruikte verstevigingsbalk is
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Een voorbeeld: als de maximale aggregaatgrootte 16 mm bedraagt, 
worden een verticale balk van Ø 20 mm en een horizontale balk van Ø 
12 mm gebruikt in een kolom. De minimumgrootte tot de dichtstbijzijnde 
balk moet dan 21 mm zijn, als gevolg daarvan is de vastgestelde waarde 
dg= 16+5=21 mm. De twee andere opties Øbar; of 20 mm zijn beide 20 
mm. De minimale afstand kan dus nooit minder zijn dan 21 mm. Zie als 
voorbeeld Afbeelding 18.

1

1

3

22

2
2

2

4

Afbeelding 18. Acceptabele positie voor de ingegoten huls in twee 
verschillende opstellingen.

 1. Kolombreedte
 2. Cmin
 3. Ingegoten huls
 4. Grenslijn voor een acceptabele positie van de ingegoten huls

3. Na het waterpas maken kan de kunststof plug worden teruggeplaatst 
naar de bovenkant van de huls ter voorkoming van het binnendringen 
van water en puin.

Het SkyReach Anchor is volgens EN 795:2012 Type B getest en 
goedgekeurd voor een ingegoten huls die is ingegoten in een kolom met een 
dwarsdoorsnede van 250 x 250 mm. Als de kolommen kleinere afmetingen 
hebben, neem dan contact op met Combisafe voor installatiedetails.

 LET OP 
Wacht altijd minimaal 24 uur na het gieten van het beton voordat 
het SkyReach Anchor wordt geïnstalleerd en gebruikt. Anders is het 
beton misschien niet sterk genoeg om de belasting aan te kunnen die 
kan optreden door een val.
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Belasting van de constructie
De constructie waarop het SkyReach Anchor wordt gemonteerd, moet 
in staat zijn om de gevraagde lasten te dragen. De maximale krachten 
die worden uitgeoefend op de constructie tijdens gebruik worden 
weergegeven in Afbeelding 19.

 
Afbeelding 19. Maximale uitgeoefende belasting van de constructie
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Installatie van stalen flensklem
De installatie van de stalen flensklem wordt weergegeven in Afbeelding 
20.
1. Draai de afstelmoer los en vergroot de opening van de bek genoeg om 
de klem over de balkflens te plaatsen.
2. Zorg ervoor dat de onderlinge afstand tussen de bovenste klem en de 
onderste klem 700 mm bedraagt en dat de klemmen loodrecht op de 
kolom staan.
3. Draai, zodra de klemmen zich in de correcte positie op de kolom 
bevinden, de moer aan om de positie te zekeren en om onbedoeld 
verschuiven van de stalen flensklem te voorkomen.
4. Gebruik een hamer om de moer stevig aan te draaien.

Afbeelding 20. De klemmen bevestigen aan de kolom.

 LET OP 
De moer en de draadstaaf moeten vrij zijn van vuil en roest.
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5. Installeer de kom in de onderste klem van de stalen kolom. Er bevindt 
zich een pin aan de zijkant van de kom, die in de groeven van de beugels 
op de klem moet worden geschoven. De groeven in de beugels zijn niet 
uitgelijnd, dus de kom moet worden gedraaid om door beide beugels 
heen te kunnen. Zie Afbeelding 21 voor een gedetailleerde weergave.

 

2

1

 Afbeelding 21. De stalen flenskom installeren

1. Groef
2. Pin
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Installatie Stalen flensklemkit Mkll
De installatie van de stalen flensklemkit MkII wordt weergegeven in 
Afbeelding 22.

1. Draai de afstelmoer los en vergroot de opening van de bek genoeg om 
de klem over de balkflens te plaatsen.

2. Zorg ervoor dat de onderlinge afstand tussen de bovenste klem en de 
onderste klem 700 mm bedraagt en dat de klemmen loodrecht op de 
kolom staan.

3. Draai, zodra de klemmen zich in de correcte positie op de kolom be-
vinden, de moer aan om de positie te zekeren en om onbedoeld ver-
schuiven van de stalen flensklem te voorkomen.

4. Gebruik een hamer om de moer stevig aan te draaien.

 
Afbeelding 22. De stalen flenskom installeren.

 LET OP 
De moer en de draadstaaf moeten vrij zijn van vuil en roest.
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5. Installeer de kom in de onderste stalen flensklem MkII op de kolom. 
Als de kom in de onderste stalen flensklem MkII is ingebracht, brengt 
u de snelkoppelingspin in het vergrendelingsgat van de kom en zet u 
deze vast. Zie Afbeelding 23 voor een gedetailleerde weergave.

 
Afbeelding 23. De stalen flensklemkom installeren

1. Stalen flensklem MkII
2. Stalen flensklemkom
3. Snelkoppelingspin
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Belasting van de constructie
De constructie waarop het SkyReach-valstopsysteem wordt 
gemonteerd, moet in staat zijn om de gevraagde lasten te dragen. De 
maximale krachten die worden uitgeoefend op de constructie worden 
weergegeven in Afbeelding 24.

 
Afbeelding 24. Maximale uitgeoefende belasting van de constructie.

 LET OP 
Het is belangrijk de kolomkwaliteit en stabiliteit onder belasting mee 
in overweging te nemen. Evalueer alle krachten die invloed kunnen 
hebben op de bouwconstructie. Bevestig de stalen flensklemmen 
nooit aan een kolom die niet bestand is tegen de belasting die kan 
worden veroorzaakt door de val van een persoon die het SkyReach 
Anchor gebruikt.
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Monteren
In dit document worden twee verschillende methoden beschreven voor 
montage en installatie van het SkyReach Anchor. Handmatig of met 
behulp van een kraan. De uitkomst van uw risicoanalyse, afhankelijk van 
de locatie, bepaalt welke methode moet worden gebruikt.

Handmatige installatie
Dankzij het lichtgewicht ontwerp van het SkyReach Anchor kan het 
eenvoudig worden verplaatst en geïnstalleerd door één persoon. Volg 
de instructies hieronder om de installatie op een veilige en efficiënte 
manier uit te voeren.
Deze methode kan alleen worden aanbevolen wanneer de afstand 
tussen elk geïnstalleerd SkyReach Anchor 8,5 meter of minder bedraagt, 
wanneer het Falcon-valbeveiligingsblok van 6,2 meter en de 0,3 meter 
lange extra webbing worden gebruikt.
1. Verwijder de kunststof plug van de ingegoten huls. Draag het SkyRe-

ach Anchor in opgeklapte toestand naar de gewenste locatie bij de ko-
lom. Gebruik uw schouder voor eenvoudiger verplaatsing. Zie Afbeel-
ding 25. Laat het anker zakken en steek het in de huls. Zorg ervoor dat 
het SkyReach Anchor er volledig wordt ingestoken.

 Afbeelding 25. Het SkyReach Anchor handmatig verplaatsen
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 LET OP 
Zorg ervoor dat het SkyReach Anchor er tot de correcte hoogte wordt 
ingestoken door te letten op het insteek-markeringslabel. De bovenste 
rand van de huls moet zijn uitgelijnd met de onderste rand van het 
label. Zie Afbeelding 26 voor een grotere illustratie van het label.
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Afbeelding 26. Uitvergroting van het insteek-markeringslabel

2. Haal de sluitpin die de boom en de steun zekert, uit de onderste beu-
gel van de mast. Maak de boom en de steun van het SkyReach Anchor 
vrij en ga door volgens Afbeelding 27.

 
Afbeelding 27. Het SkyReach Anchor uitklappen
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3. U kunt: (1) het SkyReach Anchor volledig monteren door de steunhaak 
te plaatsen in de onderste beugels bij de mast volgens Afbeelding 28 
en de steun te zekeren met de sluitpin volgens de afbeelding. Vervol-
gens sluit u het valbeveiligingsblok aan op het ankerpunt en zorgt u 
ervoor dat het correct gezekerd is. Of u kunt: (2) de boom en steun 
positioneren volgens Figuur 29 en het valbeveiligingsblok met het an-
kerpunt verbinden, omdat het zich nu op een lagere hoogte bevindt, 
alvorens de steun te zekeren aan de mast.

 LET OP 
Let altijd op tijdens de installatie; houd uw handen uit de buurt van 
scharnierende of uitklappende onderdelen om letsel te voorkomen. 
Houd de steun van het SkyReach Anchor stevig vast tijdens het 
uitklappen om contact/botsing met uw hoofd of andere lichaamsdelen 
te voorkomen.
  

 
Afbeelding 28. Het SkyReach Anchor monteren en een Falcon-

valbeveiligingsblok van 6,2 meter bevestigen
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Afbeelding 29. Een Falcon-valbeveiligingsblok van 6,2 meter bevestigen 

op een lagere hoogte.

4. Zorg ervoor dat de stappen van de veiligheidscontrole in hoofdstuk 
Onderhoud worden gevolgd en uitgevoerd. Nu is het SkyReach An-
chor klaar voor gebruik!

 LET OP 
Zorg ervoor dat de sluitpin goed is geplaatst en dat de grendel is gezakt 
en gezekerd met de draad. Er mag in geen geval een andere sluitpin 
worden gebruikt dan de sluitpin die is geleverd door Combisafe.
Het SkyReach Anchor moet na installatie ongehinderd kunnen 
draaien; zorg ervoor dat de rotatie nergens door wordt geblokkeerd.
  
Installatie per kraan
Met deze methode wordt het SkyReach Anchor zelf op de grond uitgeklapt 
en gemonteerd en vervolgens op zijn plek getild door een kraan. Volg de 
instructies hieronder.
Deze methode wordt alleen aanbevolen wanneer de afstand tussen elk 
geïnstalleerd SkyReach Anchor 8,5-11 meter bedraagt en het Falcon-
valbeveiligingsblok van 6,2 meter wordt gebruikt.
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1. Monteer het SkyReach Anchor in vier eenvoudige stappen. Zie Afbeel-
ding 30.
1. Plaats het ingeklapte SkyReach Anchor op de grond en trek de 
sluitpin eruit om de steun en boom van het SkyReach Anchor vrij te 
maken.
2. Positioneer de boom.
3. Verplaats de steun van het SkyReach Anchor en zorg ervoor dat de 
beugel van de steunhaak (detail B) in de lagere beugels past (detail 
A).
4. Zeker de positie bij stap 3 met de bevestigde sluitpin zoals in 
weergave C.

 
Afbeelding 30. Montageproces van het SkyReach Anchor op de grond

 LET OP 
Zorg ervoor dat de sluitpin goed is geplaatst en dat de grendel is gezakt 
en gezekerd met de draad. Er mag in geen geval een vervangende 
sluitpin worden gebruikt die niet is geleverd door Combisafe.
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2. De volgende stap is de aansluiting van het valbeveiligingsblok. Zorg 
ervoor dat het onderdeel correct is bevestigd en is vastgezet aan het 
SkyReach Anchor. Afbeelding 31 laat zien hoe het 6,2 m Falcon-valbe-
veiligingsblok aan het ankerpunt is bevestigd.

 
Afbeelding 31. Falcon-valbeveiligingsblok van 6,2 meter bevestigen

 LET OP 
Het SkyReach Anchor is uitgerust met twee singelbanden uit één stuk 
die worden gebruikt om het SkyReach Anchor op te tillen met een kraan. 
Gebruik alleen door Combisafe geleverde singelbanden. Gebruik de 
singelbanden alleen voor de doeleinden die worden beschreven in 
de gebruikershandleiding. Lees de gebruikershandleiding van de 
singelband uit één stuk voor meer informatie.
  
3. Zorg ervoor dat de singelbanden uit één stuk correct zijn bevestigd 

aan de hijsogen die zich bij de steun en mast bevinden. Het is noodza-
kelijk dat beide banden worden gebruikt en dat elke band is bevestigd 
aan een afzonderlijk hijsoog. Bevestig de kraanhaak aan beide singel-
banden en hijs het SkyReach Anchor omhoog. Verwijder de kunststof 
plug van de ingegoten huls en laat het SkyReach Anchor vervolgens 
zakken in de huls. Zie Afbeelding 32. Indien nodig kan de SkyRe-
ach-reikhaak worden gebruikt om het SkyReach Anchor naar zijn plek 
te leiden, aan de mast te haken en het anker in positie te brengen.
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 LET OP 
Controleer of de ingegoten huls leeg is en vrij is van vuil (bijvoorbeeld 
bouwpuin, betonresten, ijs) voordat u het SkyReach Anchor installeert. 
Zorg ervoor dat het SkyReach Anchor er tot de correcte hoogte 
wordt ingestoken door te letten op het insteek-markeringslabel. De 
bovenste rand van de huls moet zijn uitgelijnd met de onderste rand 
van het label. Zie Afbeelding 33.
  

 
Afbeelding 32. Het SkyReach Anchor plaatsen
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Afbeelding 33. Uitvergroting van het insteek-markeringslabel
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4. Zorg ervoor dat alle stappen van de veiligheidscontrole in hoofdstuk 
Onderhoud worden gevolgd en uitgevoerd. Nu is het SkyReach An-
chor klaar voor gebruik!

Demontage
De installatieprocedure moet bij het demonteren in omgekeerde 
volgorde worden uitgevoerd. Wanneer de SkyReach door de kraan vanaf 
zijn positie wordt opgehesen, controleer dan of er geen verbogen of 
beschadigde onderdelen zijn.
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Werkprocedure
Een goede functionering van het SkyReach Anchor kan alleen worden 
gegarandeerd door op een gecontroleerde en gedisciplineerde manier 
de voorgestelde installatiemethode te volgen. Het niet volgen van deze 
werkmethode kan leiden tot een letsel veroorzakende of zelfs dodelijke 
valpartij. Voer altijd een risicoanalyse uit en neem maatregelen voordat u 
verdergaat. Het wordt altijd aanbevolen om randbeveiliging te gebruiken 
in combinatie met het SkyReach Anchor, wanneer u het systeem gebruikt 
voor bekistingswerkzaamheden.
Als u de SkyReach gebruikt zonder randbeveiliging op het gebouw, weest 
u zich er dan van bewust dat de maximale lengte van uw persoonlijke 
valbeschermingsuitrusting van invloed is op de afstand tot de rand van het 
gebouw waarop de SkyReach kan worden geplaatst, om een gevaarlijke 
slingerval te voorkomen. Zie Afbeelding 34 hieronder voor uitleg.

 
Afbeelding 34. Afstand van SkyReach tot de gebouwrand

Als Z wordt verlaagd, moet X vervolgens worden verhoogd. De volgende 
verhouding moet altijd worden gevolgd:
Z – Y ≥ (A+C)
De waarden voor A en C kunnen worden gevonden in Afbeelding 2 en de 
uitleg behorende bij “Onbelemmerde valruimte”.
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Bij gebruik van randbeveiliging is de verklaring hierboven niet van 
toepassing en kan de SkyReach net zo dicht bij de rand worden 
geplaatst als nodig wordt gevonden. De afbeeldingen in de volgende 
installatiebeschrijving laten de methode zien wanneer randbeveiliging 
wordt gebruikt.

Iedere operator die deze handelingen uitvoert, dient het volgende te 
dragen:
• geschikt schoeisel,
• reflecterend vest en helm met kinriem,
• volledig lichaamsharnas
• extra webbing van 0,3 m voor verlengde rugbevestiging.

1. Breng altijd vooraf het gebied in kaart en zorg ervoor dat de meest 
geschikte plek wordt gekozen voor de eerste SkyReach. Het is zeer be-
langrijk dat het beschermde gebied op een trapsgewijze manier wordt 
bedekt richting de gebouwrand, werkend vanaf het SkyReach Anchor 
en in de prioritaire volgorde zoals aangegeven in Afbeelding 35.

2. Het gebied binnen de 2 meter rond het SkyReach Anchor en de kolom 
moet eerst worden bedekt en vervolgens worden verbonden met de 
gebieden met naastliggende bedekking om een rand te vormen die 
ongeveer 2 meter voor de SkyReach Anchors ligt.

 LET OP 
De werkmethode moet worden aangepast om tijdens de voortgang 
van het werk alle “manshoge” openingen af te dekken om ervoor te 
zorgen dat er geen onbeschermde openingen in het werkdek zijn.
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Afbeelding 35. Bedekkingsproces.

3. Nadat alle toegankelijke gebieden waarin het gebruikte SkyReach An-
chor voorziet, zijn bedekt, moet de aansluiting worden gewijzigd en de 
volgorde opnieuw worden gestart. De gebieden die worden beschermd 
door de SkyReach Anchors van aangrenzende kolommen, zullen over-
lappen, waardoor medewerkers elkaar kunnen ondersteunen en voor 
een gezamenlijke, trapsgewijze buitenrand kunnen zorgen.

4. Verbind met een aangrenzend SkyReach Anchor en ga door met het 
bedekken van de gebieden die bereikbaar zijn vanaf dat anker. Zie Af-
beelding 36. Herhaal de procedure door te wisselen naar de ankers 
die zijn geplaatst in de resterende kolommen om het volledige dek te 
bestrijken.
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Afbeelding 36. Bedekkingsproces na wijziging van ankerpunt.

 LET OP 
De voorrand van alle bedekkingssecties moet continu worden 
verspreid over de gehele breedte van het ronde werkgebied. Er mag 
geen bedekkingssectie teveel voor het dekgedeelte ernaast uitsteken. 
Dit voorkomt dat de slinger valt in de richting van het SkyReach 
Anchor, waar de verticale valafstand aanzienlijk hoger wordt.
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Er wordt een voorbeeld gegeven van de verkeerde manier om bekisting 
aan te brengen in Afbeelding 37.

 
Afbeelding 37. Verkeerde manier om bekisting aan te brengen; dit is niet 

toegestaan
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Van anker wisselen
Het SkyReach Anchor is dusdanig ontworpen dat operators van anker 
kunnen wisselen voordat ze zichzelf loshaken van het eerste anker, 
waardoor ze altijd veilig kunnen werken. Zie Afbeelding 38. Door het 
gebruik van de aanbevolen 0,3 meter lange extra webbing, die is bevestigd 
aan het volledige lichaamsharnas, kan er altijd snel en gemakkelijk een 
karabijnhaak worden bevestigd of losgekoppeld bij gevaarlijke situaties.

 
Afbeelding 38. Wisselen van ankerpunt tussen aangrenzende SkyReach 

Anchors

Gebruik de SkyReach-reikhaak om naar het volgende SkyReach Anchor 
te reiken voor het geval het niet mogelijk is om het met de hand te pakken.

 LET OP 
De reikhaak mag in geen geval worden opgehangen aan het SkyReach-
systeem wanneer dit wordt gebruikt. Het kan letsel of een defect van 
het SkyReach Anchor veroorzaken.
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Onderhoud
Veiligheidscontrole voor elk gebruik
Er dient voor elk gebruik een controle van het systeem te worden 
uitgevoerd. Als niet wordt voldaan aan de vermelde controlepunten 
hieronder, moet u ervoor zorgen dat deze punten worden gecorrigeerd 
voordat het product wordt gebruikt.
De controle beslaat de volgende punten:

SkyReach Anchor:
• Zorg ervoor dat er geen boorgaten zijn gemaakt.
• Zorg ervoor dat er geen roestvorming is opgetreden, die invloed kan heb-

ben op de sterkte van het onderdeel.
• Zorg ervoor dat de onderdelen geen lasschade of vervorming vertonen.
• Zorg ervoor dat er geen schade is aan de hijsogen of de lasnaden bij de 

ogen.
• Zorg ervoor dat alle bouten goed vastzitten.
• Zorg ervoor dat de sluitpin is verbonden met de draad die is bevestigd 

aan de onderste beugel op de mast, dat deze op zijn plek zit en dat deze 
niet is beschadigd of vervormd.

• Zorg voor een goede leesbaarheid van de productmarkering.
• Zorg ervoor dat de haak aan het uiteinde van de steun niet is beschadigd 

en dat deze tijdens de montage soepel kan worden geplaatst in de onder-
ste beugels op de mast.

• Zorg ervoor dat het valbeveiligingsblok of de lijn volledig is gezekerd aan 
het ankerpunt.

• Zorg ervoor dat het SkyReach Anchor volledig is ingebracht in de bevesti-
ging en ongehinderd kan draaien.

• Zorg ervoor dat de singelbanden uit één stuk niet zijn beschadigd.
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Ingegoten huls:
• Zorg ervoor dat er geen boorgaten zijn gemaakt.
• Zorg ervoor dat er geen roestvorming is opgetreden, die invloed kan heb-

ben op de sterkte van het onderdeel.
• Zorg ervoor dat de onderdelen geen lasschade of vervorming vertonen.
• Zorg ervoor dat het SkyReach Anchor correct kan worden geplaatst en 

ongehinderd kan draaien.
• Zorg ervoor dat de ingegoten huls volgens de geaccepteerde meting 

uitsteekt vanaf de bovenkant van de betonnen kolom.

Stalen flensklem:
• Zorg ervoor dat er geen boorgaten zijn gemaakt.
• Zorg ervoor dat er geen roestvorming is opgetreden, die invloed kan heb-

ben op de sterkte van het onderdeel.
• Zorg ervoor dat de onderdelen geen lasschade of vervorming vertonen.
• Zorg ervoor dat de instelbare vleugelmoer goed draait en dat de bek 

beweegt.
• Zorg ervoor dat de kom goed past in de onderste klem.
• Zorg ervoor dat afstand tussen de bovenste en onderste klem correct is.
• Zorg ervoor dat de klemmen loodrecht op de kolom staan.
• Zorg ervoor dat het SkyReach Anchor correct kan worden geplaatst en 

ongehinderd kan draaien.

PERSOONLIJKE VALBESCHERMINGSUITRUSTING
• Volg met betrekking tot veiligheid en controle de aanbevelingen van de 

fabrikant.

Als niet wordt voldaan aan één van de hierboven genoemde punten, 
corrigeer dit dan voor gebruik van het product.
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Reiniging
Reinig de buitenkant van de onderdelen periodiek. Veeg met een vochtige 
doek alle onderdelen af om vet of vuil te verwijderen; gebruik indien 
noodzakelijk een zacht schoonmaakmiddel en maak de onderdelen 
droog met een handdoek.
Gebruik geen schoonmaakmiddel dat invloed kan hebben op de sterkte 
van de onderdelen.

Opslag
Sla de Combisafe-producten op in een droge en geventileerde ruimte, 
beschermd tegen de effecten van het weer en tegen corrosieve stoffen.

Recycling
Wanneer het SkyReach Anchor en de stalen flensklemmen uit bedrijf 
worden genomen, kunnen deze als staal worden gerecycleerd.
De singelbanden uit één stuk en de kunststof pluggen kunnen worden 
gerecycleerd volgens de materiaalspecificaties op de items.
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EN/ Notified body having carried out the EU test of type: /BG/ 
: /CS/ Oznámený orgán, který provedl EU test typu: /DA/Godkendt organisme, der har udført EU-ty-

peafprøvningen: /DE/ Zugelassene Stelle, welche die EU-Typprüfung durchge führt hat: /EL/:
:  /ES/ Organismo notificado que ha realizado el examen UE  de tipo: /ET/Teavi-

tatud asutus, mis tegi EL-tüübikatse: FI/ llmoitettu jãrjestõ, joka on suorittanut EU-tyyppitarkastuksen: /FR/ Organisme 
notifié ayant réalisé l’examen UE de Type: /HR/ Nadležno tijelo, koje je izvršilo EU tipsko testiranje: /HU/: A típus EU tesztjét 
elvégző kijelölt szervezet: /IT/ Organismo notificato che ha effettuato il controllo UE del Tipo: /LT/ Informuota institucija, at-
likusi ES tipo testą: /LV/ Pilnvarotā iestāde, kas veikusi tipa ES pārbaudi: /NL/ Erkend organisme dat het EU type-onderzoek 
uitvoerde: /NO/ Notifisert organ som har utført EU-typeundersøkelse: /PL/Jednostka notyfikowana zrealizowała badanie 
UE typu: /PT/ Organismo notificado tendo realizado o exame de tipo UE  /RO/ Organismul notificat care a efectuat testarea 
UE de tip: /RU/ : /SK/ Notifikovaný orgán, 
ktorý vykonal skúšku typu EÚ: /SV/ Officiellt provningsorgan som utfört EU-kontrollen av Typ: /TR/ AB tip testini yürütmüş 
olan onaylı kuruluş: 

EN/ Notified body involved in the monitoring of production (module C2): /
CS/ Oznámený orgán zapojený do sledování výroby (modul 

C2): /DA/ Bemyndiget organ involveret i overvågning af produktion (modul C2): /DE/Benannte Stelle, die an der Überwa-
chung der Produktion beteiligt ist (Modul C2): /EL/: 

C2)) /ES/ Organismo notificado involucrado en el monitoreo de producción (módulo C2): /ET/
Tootmist jälgiv teavitatud asutus (moodul C2) : /FI/ Ilmoitettu taho, joka mukana laitteen valmistuksen valvonnassa (moduuli 
C2): /FR/ Organisme notifié intervenant dans le suivi de production (module C2): /HR/ Nadležno tijelo uključeno u nadzor 
proizvodnje (modul C2): /HU/ A termelés felügyelését biztosító szerv (C2 modul): /IT/ Organismo notificato coinvolto nel mo-
nitoraggio della produzione (modulo C2) /LT/ Notifikuotoji įstaiga, atliekanti gamybos stebėjimą (C2 modulis): /LV/ Pilnvarotā 
iestāde, kas iesaistīta ražošanas pārraudzībā (modulis C2): /NL/ Erkend organisme dat betrokken is bij het toezicht op de 
productie (module C2): /NO/ Notifisert organ involvert i overvåkning av produksjon (modul C2): /PL/Jednostka notyfikowana 
zaangażowana w monitorowanie produkcji (moduł C2): /PT/Organismo notifiicado incluído para a monitorização da produção 
(módulo C2) : /RO/ Organismul notificat responsabil cu monitorizarea producției (modulul C2): /RU/

: /SK/ Notifikovaný orgán zapojený 
do monitorovania výroby (modul C2): /SL/ Obveščeni organ, ki je vključen v nadzorovanje izdelovanja (modul C2): /SV/ Offi-
ciellt provningsorgan ansvarigt för produktionsövervakning och inspektion: /TR/ Üretim izleminde görev alan onaylı kuruluş 
(Modül C2) 

C2):/

C2)
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/EN/ Honeywell Fall Protection hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other rele-
vant provisions of Regulation EU 2016/425 and all other EU directive requirements. The complete declaration of conformity can 
be found at: /BG/ 

: /CS/ Honeywell Fall Protection tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky a další relevantní 
ustanovení Nařízení EU 2016/425 a všechny ostatní požadavky směrnic EU. Úplné prohlášení o shodě lze nalézt na: /DA/ Honeywell 
Fall Protection erklærer hermed, at dette produkt stemmer overens med de væsentlige krav og andre  relevante bestemmelser i Fo-
rordning EU 2016/425 og alle andre krav i EU-direktiver. Den fulde  overensstemmelseserklæring kan findes på: /DE/ Die Honeywell 
Fall Protection erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und andere relevante Bestimmungen der Verord-
nung EU 2016/425 und weitere EU-Richtlinien erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung ist einsehbar unter: /EL/ 

 /ES/ Por la presente, Honeywell Fall Protection declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y con 
otras cláusulas relevantes de la Reglamento EU 2016/425 y con todos los demás requisitos de directivas de la UE. La declaración 
de conformidad completa se puede encontrar en: /ET/ Käesolevaga deklareerib Honeywell Fall Protection, et see toode vastab ELi 
määruse EL 2016/425 ja kõikide muude ELi direktiivide põhinõuetele ja muudele asjakohastele nõuetele. Täieliku vastavusdeklarat-
siooni võite leida saidilt: /FI/   nedium äkes 524/6102 UE sutesA äättyät etout ämät ätte ,netät aattuukav noitcetorP llaF llewyenoH 
EU-direktiivien olennaiset vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa: /FR/ Honeywell Fall Protection 
déclare que ce produit est conforme aux critères essentiels et autres dispositions du Règlement UE 2016/425 et des autres directives 
européennes applicables. L’attestation complète de conformité est  disponible à l’adresse: /HR/ Honeywell Fall Protection izjavljuje da 
proizvod ispunjava zahtjeve i druge odgovarajuće odredbe Uredba EU 2016/425 i ostalih EU-Direktiva. Potpunu Izjavu o suglasnosti 
potražite na: /HU/ A Honeywell Fall Protection nyilatkozza, hogy a termék megfelel az érvényes követelményeknek és a 216/425 sz. 
EU Rendelet előírásainak és a többi EU-s irányelvek előírásainak. A teljes megfelelőségi nyilatkozatot megtekintheti a weboldalon. 
/IT/Honeywell Fall Protection dichiara che il presente prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni  applicabili 
dal Regolamento UE 2016/425 e di tutte le altre direttive UE. La dichiarazione di conformità completa è  disponibile all’indirizzo: 
/LT/ Šiuo dokumentu „Honeywell Fall Protection“ pareiškia, kad šis produktas atitinka 2016/425 ES reglamentas ir kitų ES direktyvų 
atitinkamus esminius reikalavimus ir kitas susijusias nuostatas. Visą atitikties deklaraciją galite rasti: adresu /LV/ Uzņēmums Honey-
well Fall Protection ar šo paziņo, ka šis produkts atbilst Regulas (ES) 2016/425 pamatprasībām un saistītajiem noteikumiem, kā arī 
visu citu ES direktīvu prasībām. Pilna atbilstības deklarācija ir pieejama vietnē: /NL/Honeywell Fall Protection verklaart hierbij dat dit 
product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Verordening EU 2016/425 en alle andere vereis-
ten van de EU-Reglementeringen. De volledige  conformiteitsverklaring kunt u vinden op: /NO/ Honeywell Fall Protection erklærer 
herved at dette produktet er i samsvar med grunnleggende og andre relevante krav i  henhold til forordning EU 2016/425 og alle 
andre krav i EU-direktiver. Den fullstendige overholdelseserklæringen  finner du på: /PL/ Firma Honeywell Fall Protection niniejszym 
deklaruje, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i zaleceniami określonymi w rozporządzeniu EU 2016/425 oraz 
innych dyrektywach UE. Pełna treść Deklaracji  zgodności jest dostępna w witrynie: /PT/ A Honeywell Fall Protection declara pelo 
presente que este produto está de acordo com os requisitos essenciais, bem como outras disposições relevantes, da Rerulamento EU 
2016/425 e todos os outros requisitos de diretivas da União Europeia. O texto completo da Declaração de Conformidade encontrase 
em: /RO/ Honeywell Fall Protection declară prin prezentul că acest produs respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale 
Regulamentului UE 2016/425 și ale tuturor celorlalte cerințe ale directivelor UE. Declarația completă de conformitate poate fi gă-
sită la: /RU/ 

/SK/ Spoločnosť 
Honeywell Fall Protection týmto vyhlasuje, že tento výrobok je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanove-
niami nariadenia EÚ 2016/425 a všetkými ostatnými požiadavkami smernice EÚ. Úplné vyhlásenie o zhode možno nájsť na adrese: 
/SL/ Honeywell Fall Protection s tem izjavlja, da je ta izdelek skladen s ključnimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili Uredbe EU 
2016/425 in vsemi drugimi zahtevami direktive EU. Celotno izjavo o skladnosti lahko najdete na: /SV/ Härmed förklarar Honeywell 
Fall Protection att denna produkt i alla väsentliga avseenden uppfyller de krav och  föreskrifter som uppställts enligt Förordning EU 
2016/425 och andra EG-direktiv. En komplett försäkran om överensstämmelse finns på: /TR/ Honeywell Düşme Önleyici Tertibat 
işbu belgede bu ürünün AB Yönetmeliği 2016/425’in temel gerekliliklerine ve diğer ilgili hükümlerine ve diğer tüm AB yönergesi 
gerekliliklerine uygun olduğunu beyan eder. Tam uygunluk beyanı adresinde mevcuttur. 

https://doc.honeywellsafety.com
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