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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 K

The AXIS K safety post is made entirely of stainless 
steel (material 1.4301).  The total maximum height 
of the post is up to 1000 mm. Standard post base 
dimensions: 220 x 220 mm, diameter 50 mm.

On the post, a fastening point with a swivel can be mounted allowing 
it to rotate in all directions 360°.  This prevents the formation of loops 
when the safety line is fastened. 

The post is designed for mounting to hollow core slabs using special 
HUS type anchors. AXIS K post meets the requirements of the EN795, 
standard for anchoring devices, class A/C and CEN/TS 16415.
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safety post

Material 

Weight

Size 

Users

Standard 

Warranty

Mounting substrates

Reinforced concrete hollow 
core slabs

INOX

4 kg

300-1000 mm

3

EN 795 A/C, CEN/TS 16415

12 months

Fall protection systems


