
Harnassen, vanglijnen en mobiele ankerpunten



Onze kernwaarden:

VeiligHeid boVen alles

Focus op de klant

kwaliteit door eenVoud

Het kan altijd beter

problemen bestaan niet

lees de volledige Xsphilosophy op xsplatforms.com

Bij XSPlatforms vinden we dat iedereen die op 
hoogte werkt, dat veilig en eenvoudig moet 
kunnen doen. Of je onderhoud uitvoert op het 
dak of de ramen wast van de hoogste 
wolkenkrabber ter wereld: iedereen moet 
waar dan ook ter wereld, veilig kunnen 
werken op hoogte.

al ruim 15 jaar werken wij hard aan het 
verwezenlijken van deze ambitie. Met iedere 
nieuwe oplossing komen we een stapje 
dichterbij. en des te dichter we bij ons doel 
komen, des te gedrevener zijn we om de 
volgende stap te nemen. nog meer gedreven 
om de volgende oplossing te ontdekken en de 
wereld te verrassen met innovaties die 
niemand voor mogelijk hield. 

In ons streven om werken op hoogte veiliger 
en eenvoudiger te maken, laten we ons leiden 
door vijf kernwaarden. 

XSPhIlOSOPhy:
gedreven dOOr 

InnOvatIe



Onze harnassen, vanglijnen en mobiele ankerpunten voldoen aan de 

hoge eisen die wij stellen op het gebied van veiligheid, betrouwbaarheid 

en gebruiksvriendelijkheid. Met de mobiele valbeveiligingsoplossing van 

XSPlatforms creëert u overal veilige werkomstandigheden op hoogte. 

Ons assortiment bestaat onder andere uit:

•	 Harnassen

•	 Vanglijnen

•	 Positioneringslijnen

•	 (Automatische) valstopapparaten 

•	 Veiligheidshaken

•	 Mobiele ankerpunten

•	 Rescue

•	 Katrollen

In deze folder ziet u slechts een selectie van het assortiment. Neem voor 

een overzicht van alle producten contact op met uw XSPlatforms leveran-

cier.lees de volledige Xsphilosophy op xsplatforms.com

gebouwen of objecten zijn niet altijd 
voorzien van permanente valbeveiliging, 
zoals hekwerk of staalkabeltrajecten. Om 
dan toch veilig en betrouwbaar te kunnen 
werken, beschikt XSPlatforms over een 
compleet assortiment mobiele 
valbeveiliging.

MOBIele 
veIlIgheId van 

XSPlatfOrMS



1. beVestigingspunt
Het bevestigingspunt is het punt waaraan de gebruiker is gezekerd. Het 

bevestigingspunt kan mobiel zijn (een driepoot of een strop) of permanent 

(horizontale valbeveiligingstrajecten of ankerpunten). Hierbij is het belang-

rijk dat het dak, wand of plafond waar het bevestigingspunt op bevestigd 

wordt, sterk genoeg is om de krachten van een eventuele val te weer-

staan.

2. beVestigingssysteem
Het bevestigingssysteem zelf wordt gebruikt om verschillende functies 

uit te kunnen voeren. Het stelt de gebruiker in staat om zich vast te maken 

aan het bevestigingspunt. Daarbij moet het de gebruiker op- 

vangen bij een eventuele val en de vrijgekomen krachten reduceren zodat 

de schade aan het lichaam beperkt wordt. Er zijn verschillende systemen 

beschikbaar, zoals vanglijnen met geïntegreerde valdempers, automati-

sche valstopapparaten, etc. De keuze van het systeem is afhankelijk van 

de situatie waarin het moet worden gebruikt en de functie die het moet 

vervullen. 

3. Harnas
Een geschikt harnas moet afgestemd zijn op de werkzaamheden van de 

gebruiker en moet hem comfort, functionaliteit en veiligheid bieden. Om 

het harnas te verbinden aan het bevestigingssysteem, moet deze tenmin-

ste voorzien zijn van één bevestigingspunt. Zo blijft de veiligheid van de 

gebruiker gegarandeerd. 
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Onderdelen 
van valBeveIlIgIng



vOOr elke SItUatIe 
een PaSSende OPlOSSIng

dagelijks worden er werkzaamheden op hoogte uitgevoerd. deze werkzaamheden variëren 
in aard, omgeving, locatie, duur etc. verschillende situaties die vragen om specifieke en 
veilige oplossingen.

Bij het bepalen van de juiste oplossing is het belangrijk om rekening te houden 
met de valfactor, de valvrijheid en de kans op een slingereffect. 

Uw XSPlatformS leverancier kan U adviSeren over de jUiSte oPloSSing voor elke SitUatie.

de ValFactor
Deze geeft de verhouding aan tussen de hoogte van de val en de lengte van de lijn die 

beschikbaar is om de schokkracht van de val te absorberen.

 

Valfactor 1

Valfactor 2

Er  z i jn  3  val factoren

slingereFFect oF pendulewerking
Naast de valfactor en de valvrijheid is het noodzakelijk om in som-

mige situaties rekening te houden met het slingereffect of de pendu-

lewerking. Ook bij gebruik van een automatisch valstopapparaat met 

valfactor 0 (zie voorbeeld), is de valvrijheid aanzienlijk als de gebruiker 

zich niet juist positioneert ten opzichte van het bevestigingspunt. 

Aanbevolen is positionering met een afwijking van maximaal 300. 

Grotere afstand van het bevestigingspunt zorgt voor een grotere gra-

denhoek met hogere valvrijheid.

Bij de berekening van de valvrijheid dient niet alleen rekening gehou-

den te worden met de valfactor maar eveneens met de mogelijke 

afstand en bewegingsvrijheid van de gebruiker ten opzichte van het 

bevestigingspunt.

 
de ValVrijHeid 

Deze geeft de (benodigde) afstand aan tussen het bevestigingspunt en de grond (of het 

eerste obstakel) bij een val. Deze valfactor en de valvrijheid bepalen de uiteindelijke keuze 

van de werkmethode en benodigde materialen. Hoe hoger de valfactor, hoe groter de 

vrijgekomen krachten en de noodzaak deze te absorberen. De valvrijheid is variabel en al-

tijd afhankelijk van de valfactor, de praktijksituatie en het type valstopapparaat dat wordt 

gebruikt.

Aanbevolen: 
Gradenhoek < 300

Slingereffect of
pendulewerking

Locatie:
Bevestigingspunt:

Valfactor 0
Boven het hoofd
Vanglijn uitgerekt
boven het lichaam

Op de rug
Vanglijn op de rug van
het lichaam of iets hoger

Beneden de rug
Vanglijn onder de rug van
het lichaam of bij de voeten

Locatie:
Bevestigingspunt:

Locatie:
Bevestigingspunt:



POSItIOnerIng Of 
valBeveIlIgIng

positionering
We spreken over werkpositionering wanneer 

valgevaar is uitgesloten door de positie van 

de werkplek (in vaktermen heet dit een fall 

restraint system of retentie). Hierdoor kan 

makkelijker, veiliger en efficiënter gewerkt 

worden. De onderdelen van dit systeem be-

staan meestal uit een bevestigingspunt, een 

harnas en een vanglijn voor bevestiging. De 

invloed van de lengte van de vanglijn is hierbij 

essentieel.

ValbeVeiliging
De voornaamste functie bij valbeveiliging is 

de impact van een val op het menselijk  

lichaam onder de 6 kN (612 kg) te limiteren. 

De onderdelen van dit systeem bestaan uit 

een bevestigingspunt, een harnas en een val-

stopapparaat. Een valstopapparaat is er in 

verschillende uitvoeringen en modellen, zo-

als vanglijnen met geïntegreerde valdem-

pers, (automatische) valstopapparaten, etc. 

 

Het valbeveiligingssysteem kan worden ge-

combineerd met een positioneringssysteem. 

Deze combinatie wordt vaak geadviseerd en 

toegepast bij werkzaamheden op hoogte en 

waarbij men de handen vrij moet houden 

voor de uit te voeren werkzaamheden. In 

deze situatie moet de gebruiker zijn uitgerust 

met een instelbare positioneringslijn.

Bij het kiezen van het juiste 
beschermingsmateriaal om veilig op 
hoogte te kunnen werken moet eerst 
worden bepaald waarvoor het 
materiaal wordt gebruikt:

Positionering:  
de gebruiker beschermen 
zodat deze niet kan vallen. 

valbeveiliging:  
beheersing van een eventuele 
val en de impact hiervan.



keUze van het harnaS

ÉÉn beVestigingspunt
Bevestigingspunt op de rug. Dit geeft de gebruiker de mogelijkheid om 

gebruik te maken van een positioneringslijn of valbeveiligingslijn die op de 

rug te bevestigen is. Het harnas is hierbij geschikt voor gebruik van een 

vanglijn of een automatisch valstopapparaat.

twee beVestigingspunten
Bevestigingspunt op de rug en op de borst (in de vorm van een metalen 

D-ring of door middel van harnaslussen). Dit harnas kan gebruikt worden 

voor nagenoeg alle valbeveiligingssystemen. 

Vier beVestigingspunten
Bevestigingspunt op de rug, borst en heup. De twee heupbevestigings-

punten zijn ontwikkeld voor positionering van de gebruiker. In combinatie 

met de heupgordel kan de gebruiker comfortabel werkzaamheden uitvoe-

ren op hoogte waarbij ‘de handen vrij zijn’.

VijF beVestigingspunten
Bevestigingspunt op de rug, borst, heup en buik. Ontwikkeld voor 

afdaal(reddings)werkzaamheden. Het harnas beschikt over een extra 

ophangpunt aan de voorzijde voor een afdaalapparaat en extra 

beschermingsbanden voor de benen ten behoeve van positionerings-

werkzaamheden. Het extra bevestigingspunt op de buik is specifiek 

ontwikkeld voor aansluiting van een afdaalapparaat.

een geschikt harnas is afgestemd op de werkzaamheden van de gebruiker en biedt 
comfort, functionaliteit en veiligheid. vooral voor de functionaliteit en veiligheid is het 
belangrijk dat het harnas het juiste aantal bevestigingspunten heeft. 

beVestigingspunten
Een harnas is voorzien van één of meer be-

vestigingspunten. Zorg dat u een harnas 

kiest dat past bij uw werkzaamheden.

De blauwe pijlen geven de bevestigings-

punten op het harnas aan die geschikt zijn 

voor bevestiging aan positioneringssys-

teem. De rode pijlen geven de be- 

vestigingspunten op het harnas aan die   

geschikt zijn voor bevestiging van een val-

beveiligingssysteem. De groene pijl geeft 

het bevestigingspunt op het harnas aan dat 

geschikt is voor bevestiging van een afdaal-

systeem. 



harnaSSen

enkele voorbeelden van harnassen van Xsplatforms:

voor valbeveiliging en positionering
Snel en eenvoudig aan te trekken
Comfortabele pasvorm
duurzame materialen

static one
Dit harnas heeft één bevestigingspunt op de rug. Specifiek afgestemd voor 

gebruik in industrie en bouw. Eenvoudig aan te sluiten op een automatisch val-

stopapparaat of vanglijn.

static two
Een harnas met twee bevestigingspunten: op de rug en op de borst. Eenvoudig 

aan te sluiten op een automatisch valstopapparaat of vanglijn. Een (XSPlatforms) 

Rope Grab is aan te sluiten dankzij de twee lussen aan de voorzijde van de Static  

Two.

static tHree
Dit harnas heeft drie bevestigingspunten: één op de rug en twee positionerings-

ringen (D-ringen). Inclusief een verstelbare borstriem. Eenvoudig aan te sluiten 

op een automatisch valstopapparaat, vanglijn en Rope Grab. De bevestigings-

punten op de borst verbeteren de zijdelingse bewegingsvrijheid.

static Four
Een comfortabel harnas voorzien van vier bevestigingspunten. Eén bevesti-

gingspunt op de rug, één bevestigingspunt aan de voorzijde en twee D-ringen 

voor positionering op de heup. De extra brede rugband biedt comfort door tij-

dens positioneringswerkzaamheden de rug en knieën sterk te ontlasten. De 

gereedschapsringen bieden de mogelijkheid om een gereedschapstas of -koord 

aan het harnas te bevestigen.

static FiVe
Multifunctioneel harnas voorzien van vijf verschillende bevestigingspunten: één 

op de rug, één op de borst, één op de buik (speciaal voor afdaalwerkzaamhe-

den) en twee heupbevestigingspunten (D-ringen) voor positionering. Uitste-

kend geschikt voor het uitvoeren van reddingswerkzaamheden. Net als bij de 

Static Four biedt dit harnas comfortabele rugsteun. Ergonomische beenbanden 

zorgen voor meer comfort in zithouding. Dit harnas is ook voorzien van gereed-

schapsringen.

xsplatforms.com/575285

Quick response (Qr) codes
Als eerste fabrikant in de markt maakt XSPlatforms gebruik van Quick Response 

(QR) codes in haar productcommunicatie. QR codes zijn tweedimensionale bar- 

codes, af te lezen met een smartphone. De code wordt door de QR lezer in de 

telefoon omgezet naar een webadres waarop de instructievideo is te zien van het 

juiste en veilige gebruik van het specifieke valbeveiligingsproduct. Alle mobiele 

valbeveiliging van XSPlatforms is voorzien van een QR code.



vanglIjnen en 
valStOPaPParaten
enkele voorbeelden van bevestigingssystemen van Xsplatforms:

Valindicator

Vanglijnen
XSPlatforms heeft een breed assortiment vanglijnen:

•	 Vanglijnen zonder valdemper

•	 Vanglijnen met valdemper

•	 Flexibele vanglijnen met valindicator

•	 Verstelbare positioneringslijnen

Een vanglijn zonder valdemper wordt gebruikt bij positioneringswerkzaamheden. 

Is er wel valgevaar, dan is het gebruik van een vanglijn mét valdemper noodzakelijk. 

Vanglijnen voorzien van een valdemper zijn essentieel voor het beperken van de vrijgekomen 

krachten op het lichaam bij een val.  Bijvoorbeeld bij een val van 2 meter met valfactor 2, zorgt 

een vanglijn met valdemper voor een verlaging van de krachten tot onder de 6 kN (612 kgf).

Valstopapparaten
De automatische valstopapparaten van XSPlatforms, XStop, zijn er in verschillende lengtes, 

variërend van 1,5 meter tot en met 25 meter. Automatische valstopapparaten bieden maxi-

male bewegingsvrijheid, zowel verticaal als horizontaal. Het automatische remsysteem zorgt 

voor een continu strakke verbinding en blokkeert onmiddellijk bij een val.

xsplatforms.com/388391

Om optimale veiligheid te garanderen, is de veiligheidshaak onde-

aan de XStop voorzien van een valindicator. Als er een val is opge-

treden, wordt er een rood vlak zichtbaar op de haak. Als de 

valindicator is geactiveerd, moet het XStop apparaat gekeurd wor-

den. 



MOBIele 
ankerPUnten

enkele voorbeelden van mobiele ankerpunten van Xsplatforms:

De naam zegt het al, mobiele ankerpunten worden direct voor gebruik geplaatst en na gebruik weer weggehaald en meegenomen door de gebruiker.  

Het voordeel van mobiele ankerpunten is dan ook dat er geen ongeoorloofd gebruik van gemaakt kan worden. 

xsplatforms.com/878731

voordelige oplossing
voorkomt ongeoorloofd gebruik
Minimale impact op de constructie
Ideaal voor kortdurig gebruik

mobiele leeFlijn
In situaties waarin een staalkabeltraject gewenst maar niet mogelijk is, biedt 

een mobiele leeflijn uitkomst. Door de leeflijn tussen twee ankerpunten te be-

vestigen, kan de gebruiker over een afstand van 5 tot 20 meter aangelijnd wer-

ken. De leeflijn is geschikt voor twee gelijktijdige gebruikers.

(Verstelbare) slings
De sling (strop) biedt de gebruiker de mogelijkheid om zich 

eenvoudig te zekeren aan diverse constructies, zoals dakkoe-

pels, stalen balken, schoorstenen, bomen etc. De sling kan 

gebruikt worden in combinatie met alle vanglijnen, valstopap-

paraten en de mobiele leeflijn. Hij is verkrijgbaar in verschil-

lende lengtes: van 0,6 tot 6,0 meter.

rocksolid
Het RockSolid-borgingspunt is een dood gewichts 

anker dat gemakkelijk bovenop een dak kan worden 

geplaatst zonder de dakbedekking open te hoeven 

maken of in de dakconstructie te boren.  

De RockSolid vormt in combinatie met een  

XSGlobe of een XSImpact 360o Pro een individueel 

borgingspunt.

jamb ancHor
Mobiel ankerpunt, te bevestigen in een deur- of raamopening. Geschikt voor 

één gebruiker. Ideaal voor tijdelijke werkzaamheden zowel binnen als buiten.



XSPlatforms ontwikkelt baanbrekende oplossingen voor veilig en efficiënt werken op hoogte. Van het ontwerpen en fabriceren, tot het monteren, inspecteren en beheren 

van systemen voor geveltoegang. Ook verzorgt XSPlatforms – vanuit vestigingen in West-Europa, Azië, het Midden-Oosten en Noord-Amerika – gebruikerstrainingen,  

 risico-inventarisaties en wereldwijde consultancydiensten.

over Xsplatforms

oplossingen van Xsplatforms kenmerken zich door fraai en duurzaam design, hoge betrouwbaarheid, ongekend gebruiksgemak en praktische innovaties. Het portfolio omvat: 

ValbeVeiliging

maximale permanente veiligheid wordt u 
geboden door onze hekwerken en staal-
kabelsystemen. met minimale schade 
aan daken en snelle montage behoren 
onze producten voor (mobiele) valbeveili-
ging tot de beste ter wereld. alle valbe-
veiligingsoplossingen zijn ontworpen 
met de gebruiker in gedachten: praktisch, 
veilig en intuïtief. 

geVelonderHoudsinstallaties

eisen voor veiligheid worden elke dag 
strenger. om een minimale impact aan 
de architectuur van een gebouw te verze-
keren zijn al onze oplossingen voor geve-
londerhoud op maat gemaakt, aangepast 
aan de specifieke karakteristieken van 
een gebouw. uitgerust met de nieuwste 
technische functies, bieden onze gondels 
en dakwagens de maximale veiligheid 
voor de gebruiker.

Hangbrugsystemen

Het kan altijd beter. met die kernwaarde 
in gedachten is ons team van ontwerpers 
met een nieuw gepatenteerd ontwerp 
voor hangbruginstallaties gekomen. Vei-
lig bij opbouw, tijdens het gebruik en bij 
demontage. dit revolutionaire systeem 
biedt gebruikers meer bewegingsvrij-
heid, veiliger gebruik en eenvoudiger 
transport. 

steigersystemen

steigersystemen die makkelijker en  
veiliger te monteren zijn dan tot nu toe 
voor mogelijk werd gehouden. die de 
voordelen van rolsteigers en doorloop-
steigers combineren, en gebruikers  
optimale flexibiliteit en veiligheid bieden.
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