
Veilig & e�  ciënt takelen
⊲ Gekeurd mobiel ankerpunt voor takels.
⊲ Eenvoudig en snel (10 minuten) te monteren/demonteren, maakt installeren net vóór gebruik en 

wegnemen net ná gebruik mogelijk.
⊲ Geschikt voor toepassing op diverse soorten industriële roostervloeren in GVK (kunststof) en 

staal. Ook toepasbaar op betonnen vloeren mits gebruik van optionele adaptorstukken.
⊲ Het specifi eke ontwerp met diverse borgingen vermijdt ongewild loskomen.
⊲ Beperkt gewicht, makkelijk draagbaar en ergonomisch. 
⊲ Het ontwerp maakt een goede positionering boven de te takelen last mogelijk. 
⊲ Sluit valgevaar uit door vermijden van gebruik van ladders (bv. voor inhangen balkklem).
⊲ Sluit valgevaar uit door vermijden van openleggen van roostervloeren voor hijsstelling op de 

bovenliggende roostervloer.
⊲ Vermijdt belemmering van doorgangen/vluchtwegen door hijsstellingen of opengelegde 

roostervloeren.
⊲ Vermijdt repetitieve kosten en wachttijden voor bouw/a� raak van hijsstelling voor takelwerk.
⊲ Vermijdt improvisatie bij gebrek aan betere oplossingen (bv. werken met niet-gekeurde hijs-

middelen of schuin trekken aan balkklemmen).
⊲ Kwalitatief en robuust, voldoet aan machinerichtlijn, met CE-markering, 

geleverd met verslag van indienststelling (enkel geldig voor leveringen in België).
⊲ Opleiding voor gebruikers is mogelijk (alleen in Benelux).

LANCERINGSACTIE
Korting & opleidingen

Vraag o� erte:
ankor@mecanot.com 

+32 488 04 31 71

Ankor®
           PATENT PENDING

MOBIEL ANKERPUNT 
voor takelen onder 
een roostervloer

Uniek 
ontwerp

Technische gegevens

Gewicht van 
het toestel

Tas met draagbuis en accessoires: 10 tot 20 kg (a� ankelijk van het type)

Ko� er met steunen, accessoires en handleiding: 15 kg

Lengtes en 
belastingsklasses

Buis 1400 
(overspanning tot 1200 mm)

Buis 1700 
(overspanning tot 1500 mm)

max. 300 kg (voor takel 250 kg) max. 300 kg (voor takel 250 kg)

max. 550 kg (voor takel 500 kg) max. 550 kg (voor takel 500 kg)

max. 800 kg (voor takel 750 kg) max. 800 kg (voor takel 750 kg)

Ankor® is een product van MecanoT – www.mecanot.com

De uitvoering kan in bepaalde details verschillen van de fi guren op deze folder.
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