Haakafwerking (EC en ECS)
Ideaal om op kabelgoten, beugels, lichtlijnen, decoratie of signalisatie elementen te
bevestigen.
VOORDELEN
•
•
•
•
•

Haakafwerking EC

Haakafwerking ECS

Eenvoudig en snel te monteren op draadgoten of spantklemmen
Maximale werkbelasting tot 90 kg, veiligheidscoëfficiënt 5:1
Gebruiksklaar, geleverd als complete set met kabel en Gripple klem
Beschikbaar in lengtes van 1 tot 10 meter
Andere lengtes op verzoek leverbaar

INSTALLATIE

SPECIFICATIES HAAKAFWERKING

BELANGRIJKE INFORMATIE
1. Bouwmaterialen en –condities zijn op elke bouwplaats verschillend. Indien
het vermoeden bestaat dat het basismateriaal niet geschikt is voor afdoende
bevestigingen, neem dan contact op met Gripple Ltd. De verantwoordelijkheid
voor het beoordelen van de sterkte van het basismateriaal ligt bij de installateur
en niet bij Gripple Ltd.
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(0 - 10 kg)
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(45 - 90 kg)

A (mm)
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ECS

4,5

6

55

EC

6,3

8

75

EC

6,3

8

75

EC

6,3

8

75

2. De hierin vermelde informatie en adviezen worden als correct beschouwd
vanaf het moment van het opstellen hiervan. De gegevens zijn verkregen
uit tests in laboratoriums of onder toezicht anderszins en de gebruiker
is verantwoordelijk voor het gebruik van deze gegevens naar gelang de
omstandigheden ter plaatse, waarbij rekening dient te worden gehouden met
het doel van het gebruik van de betreffende producten.
3. Hoewel Gripple Ltd kan zorgen voor begeleiding en algemene
adviezen, betekent de essentie van Gripple producten dat de uiteindelijke
verantwoordelijkheid voor de keuze van het juiste product voor een bepaalde
toepassing bij de klant dient te liggen.
4. Alle producten dienen te worden gebruikt, behandeld en toegepast
overeenkomstig de geldende instructies en adviezen voor gebruik van de
fabrikant, zoals gepubliceerd door Gripple Ltd.

De haak en de mini-haak zijn vervaardigd uit 5 µ elektroverzinkt staal. Voor een juiste
montage verzoeken wij u de montagevoorschriften van de fabrikant op te volgen.

5. De bedrijfspolitiek van Gripple streeft voortdurende ontwikkelingen en
innovaties na. Daarom behouden wij ons het recht voor zonder voorafgaande
aankondiging specficaties te wijzigen

Gripple Europe S.à.r.l | 1, rue du commerce | BP 37 | 67211 Obernai Cedex | France
Tel +33 (0)3 88 95 44 95 Fax +33 (0)3 88 95 08 78 email nlinfo@gripple.com
PI-09-DUT

www.gripple.com

