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V-500MS Geçici Çelik Yatay Yaşam Hattı; kalıcı yatay yaşam hatlarının uygun olmadığı, kısa süreli 
çalışmalarda sürekli güvenli emniyet noktası oluşturmak için tasarlanmışlardır.

V-500MS

• Pratik kurulum ve söküm imkanı sunarak taşınması kolaydır.

• Çelik yapılara, beton yüzeylere, ahşap taşıyıcılara ve benzeri yapılara farklı ankraj modelleriyle kurulumu yapılabilir.

• Son kullanıcı tarafından kurulabilir.

• Mesafe ayarlaması yapılarak 3 metre ile 22 metre arasında kurulabilir.

• Eş zamanlı 4 kişinin kullanımına uygundur.

• EN 795:2012/C ve CEN/TS 16415:2013/C standartlarına sahiptir.

• Sistem bileşenleri paslanmaz çelik malzemeden imal edildiği için kullanım esnasında doğabilecek aşınmalara karşı dayanıklıdır.

• Düşüş yaşayan personele ve sisteme gelen yükü en aza indirmek amaçlı enerji emiciye sahiptir.

• Set içerisinde 2 adet V-905 Çelik Ankraj Sapanı (1 metre) mevcuttur.

• Set içerisinde 3 adet standart oval çelik karabina mevcuttur.

• Kolay taşıma kovasına sahiptir.

GEÇİCİ ÇELİK YATAY YAŞAM HATTI

The V-500MS Mobile Steel Horizontal Lifeline is designed to create a permanent safe point for temporary 
operations where permanent horizontal lifelines are not suitable.
• It is easy to carry around and it can be installed and disassembled in a practical way.

• It can be installed on steel structures, concrete surfaces, wooden carriers and similar structures with different anchor models.

• It can be installed by the user.

• It can be installed between 3 meters and 22 meters by adjusting the distance.

• It is suitable for the simultaneous use of 4 people

• It has EN 795:2012/C and CEN/TS 16415:2013/C standards.

• Since the system components are made of stainless steel material, they are resistant to abrasions that may arise during use.

• It has an energy absorber to minimize the weight impact on the personnel and the system in case of a fall.

• There are 2 pieces of V-905 Steel Anchor Sling (1 meter) in the set.

• There are 3 standard oval steel carbines in the set.

• It comes in a convenient carrying bucket.

MOBILE STEEL HORIZONTAL LIFELINE

10 kg
270 mm

285 mm
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