
Vaakasuorat putoamissuojainvaijerijärjestelmät
Uni-8, Uni-8 overhead ja Uni-16

Soveltuu erilaisiin kohteisiin:
• rakennus- ja kunnostusprojekteihin
• teollisuuteen
• kuljetusalan käyttöön, kuten kuorma-autoille, junille, lentokoneille, nostokurjille ja lastauslaitureille
• näyttämöille ja areenoille 

Järjestelmät on suunniteltu siihen että kohteissa voidaan työskennellä tehokkaasti ja turvallisesti.
Järjestelmä mahdollistaa monenlaisten työtehtävien suorittamisen alueilla, joissa työskentely muuten saat-
taisi olla vaarallista ja estää käyttäjiä altistumasta tarpeettomille riskeille.
Sopii putoamisen estämiseen ja pysäyttämiseen yhdelle tai useammalle työntekijälle.
Valtuutettu asentaja pyrkii aina suunnittelemaan järjestelmän putoamisen estämiseen.

• Käyttäjää seuraavan liukuvaunun ansiosta käyttäjä pääsee liikkumaan tehokkaasti
• Laadukkaat materiaalit vähentävät huoltotarvetta ja tekevät tuotteesta kannattavan sijoituksen
• Vaijeri ruostumatonta terästä (uni-8 ja uni-8 overhead) tai synteettistä polyesterikuitua (uni-16)
• Integroidut nykäyksenvaimentimet minimoivat käyttäjiin ja rakenteisiin putoamistilanteessa kohdistuvat  
   nykäysvoimat
• Korroosionkestävä ja ruostumaton
• UV- ja otsonikestävä

Tehokasta ja turvallista
10 vuoden takuu
Kulkee kulmien ja rakenteiden ympäri
Pitkä käyttöikä

Järjestelmät asentavat valtuutetut, osaavat asentajat.

Uniline-asentajat ovat kokonaisvaltaisesti koulutettuja 
ja he kykenevät tarjoamaan työmenetelmäkuvaukset 
sekä riskianalyysit.

Järjestelmän viereen kiinnitetään aina järjestelmä-
kyltti, josta nähdään mm. käyttäjien maksimimäärä, 
seuraavan vuositarkastuksen ajankohta sekä  
yhteystiedot.



Uni-8 vaakatason turvajärjestelmä

• Voidaan asentaa joko jalkojen tasalle tai seinälle
• Kulkee kulmien ja rakenteiden ympäri
• Välikiinnikkeiden jänneväli voi olla jopa 12m
• Täyttää CE EN795 Luokka C, OSHA 1915.159 & 1926.502M, ANSI Z359.1 2007 ja 
   AS/NZS 1891.2 -standardien vaatimukset

Tuotenro ULUNI8S Toimitetaan asennettuna 

Uni-8 Overhead turvajärjestelmä

• Asennetaan käyttäjän pään yläpuolelle – aina suora järjestelmä
• Laadukkaaseen järjestelmään voi kiinnittää laskeutumislaitteita  
    tai raskaitakin turvatarraimia ja, se takaa  
    korkeanpaikantyöskentelijälle vapaan ja esteettömän liikkumisen
• Välikiinnikkeiden jänneväli voi olla jopa 30m 
    ja vaijerin pituus 1000m
• Saatavilla yhden tai useamman jännevälin järjestelminä, 
    jolloin järjestelmässä voi liikkua yksi tai useampi työntekijä kerrallaan
• Täyttää CE EN795 luokka C, OSHA,  ANSI Z359.1 2007 ja AS/NZS 1891.2 -standardien vaatimukset 

Tuotenro ULUNI8OHS  Toimitetaan asennettuna

Uni-16 vaakatason Synteettinen vaijerijärjestelmä

• Voidaan asentaa joko jalkojen tasalle tai seinälle 
• Sopii erikois- ja kunnostusprojekteihin sekä teollisuustyön suojainjärjestelmäksi
• Erityisen soveltuva klooriympäristöihin, missä ruostumaton teräsvaijeri ei ole hyvä ratkaisu
• Enimmillään 30 m jänneväli, säästää asennusaikaa ja kustannuksia 
• Vaijeria saatavana eri väreinä (oranssi, harmaa, musta)
• Vaimentaa erinomaisesti nykäysvoimia
• Täysin korroosionkestävä
• Täyttää CE EN795, OSHA 1915.159 & 1926.502M, ANSI Z359.1 2007 ja  
   AS/NZS 1891.2 -standardien vaatimukset

Tuotenro ULUNI16S Toimitetaan asennettuna

Tarjoamme korkeanpaikantyöskentelyn työturvallisuuskoulutusta. 
Jälleenmyyjät, lisätiedot ja vuositarkastuspalvelut löydät osoitteesta 
www.vandernet.com/tyoratkaisut
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