
Vaakasuora putoamissuojainkiskojärjestelmä 

Unline UniRail on korkealaatuinen alumiinikiskojärjestelmä, joka toimii yksinkertaisesti, toimivasti ja turval-
lisesti ankkurointijärjestelmänä. Järjestelmä voidaan asentaa lattialle, seinälle, rakenteisiin, kulkusiltoihin ja 
käyttäjän yläpuolelle (teräkseen, betoniin tms. kovaan ja kestävään materiaaliin).  

Soveltuu erilaisiin kohteisiin:
• Työntekijöiden ankkuroituminen ajoneuvojen valmistuksessa ja tehdashalleissa
• Ikkunanpesijöiden ja huoltoinsinöörien pääsy rakennusten julkisivuille
• Työskentely korkealla olevilla työalueilla, kuten kulkuväylillä tai nosturitelineillä
• Köyden varassa työskentely rakennuksia huollettaessa
• Putoamisen pysäyttävä järjestelmä henkilönostimiin
• Vedenpuhdistusaltaat ja suuret säiliöt
• Marine-sovellukset: Risteily- ja työalukset sekä majakat
• Julkiset ja kulttuuriperintörakennukset
• Tuuliturbiinit
• Huvipuistot

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 monelle 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
• Edullinen ratkaisu  verrattuna rakennustelineiden tai nostoapukoneiden käyttämiseen.
• Järjestelmä mahdollistaa asentamisen myös heikompiin ja monimutkaisimpiin rakenteisiin 
• Korroosionkestävää, erittäin pitkäikäistä T6 merialumiinia
• Voidaan asentaa jopa 15° kaltevaksi
• 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.



UniRail ja UniRail overhead

• Maksimi kiinnityspisteiden väli jopa 3 m
• Voidaan asentaa näkyvillä tai piilokiinnikkeillä: näkyvillä kiinnikkeillä asennus, huolto ja tarkastustoiminta 
    on helpompaa ja piilokiinnikkeillä järjestelmästä saadaan esteettisesti tyylikäs ja huomaamaton
• Täyttää CE EN795, OSHA ja AS/NZS standardien vaatimukset

UniRail vaakatason kiskojärjestelmä
Tuotenro ULURS
Toimitetaan asennettuna. 

Unirail overhead vaakatason kiskojärjestemä käyttäjän yläpuolelle
Tuotenro ULUROHS
Toimitetaan asennettuna. 

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