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MONTAGEDRAAD MET KLEM

TECHNISCHE SPECIFICATIES

752.001.02.01 •  Montagedraad met klem 1mm -2 meter 

ARTIKELOMSCHRIJVINGART NR.

752.002.02.01 •  Montagedraad met klem 2mm -2 meter 

Het DobyGrip draadophangsysteem wordt gebruikt om statische belastingen op te hangen. 
Kortom, het is het perfecte alternatief voor traditionele methoden zoals draadstang.

Een duurzame, sterke en ergonomische behuizing van gegoten zink, een gepatenteerd ontwerp van het grijpwiel en een 
ingebouwd ontgrendelingsmechanisme zijn slechts enkele van de kenmerken die samen een snelle en efficiënte installatie 
opleveren in combinatie met onze gegalvaniseerde staalkabel.

• Verlaging van uw installatietijden en kosten in vergelijking met conventionele methoden.
• Perfecte oplossing voor het ophangen van statische belastingen over meerdere toepassingen.
• Onafhankelijke rapporten suggereren dat de installatietijd aanzienlijk wordt verkort, met wel 60%.

MONTAGE INSTRUCTIES

752.002.05.01 •  Montagedraad met klem 2mm -5 meter 
752.003.02.01 •  Montagedraad met klem 3mm -2 meter 
752.003.05.01 •  Montagedraad met klem 3mm -5 meter 

De sterke behuizing van gegoten zink, om corrosie te minimaliseren, en zowel gesinterd staal als roestvrij staal voor de intern
componenten verzekeren de kracht van de DobyGrip. Elke DobyGrip-unit is getest met een minimale veiligheidsfactor van 5: 1 
in een verticaal vlak. Onafhankelijk getest en getuige door Lloyds Register geeft het u gemoedsrust als het om veiligheid gaat.

Lengte montagedraad 2 meter

Maximale belasting 10 kg

Montagedraad met klem 
1 mm -2 meter 

Lengte montagedraad 2 meter

Maximale belasting 50 kg

Montagedraad met klem 
2 mm -2 meter 

Lengte montagedraad 5 meter

Maximale belasting 50 kg

Montagedraad met klem 
2 mm -5 meter 

Lengte montagedraad 2 meter

Maximale belasting 100 kg

Montagedraad met klem 
3 mm -2 meter 

Lengte montagedraad 5 meter

Maximale belasting 100 kg

Montagedraad met klem 
3 mm -5 meter 

Afstelhendel

Draad naar ankerpunt

DobyGrip klem

Staaldraad

Ventilatiebuis

75mm minimum voor  

Voor de juiste ophang-
hoogte naar de bovenkant 
van de ventilatiebuis:

A (DIAMETER) X 1.0

niet groter zijn dan60o 

Voorbeeld:  

ventilatiebuis diameter
400mm x 1.0 = 400mm
verticaal te meten vanaf
bovenkant ventilatiebuis
naar DobyGrip.

Ventilatiebuis 
diameter

kabel einde uit DobyGrip.

De inclusieve hoek mag 

De informatie in dit document is gebaseerd op zorgvuldige tests en ervaring. Het weerspiegelt onze kennis en is alleen bedoeld als richtlijn. Het wordt te goeder trouw gegeven en de
gebruiker moet ervoor zorgen dat het product geschikt is voor het beoogde doel voordat het wordt aangebracht. De vermelde waarden zijn gemiddeld en mogen voor specifieke doeleinden 
niet als maximum of minimum worden beschouwd. Fabrikant en distributeur zijn niet verantwoordelijk voor enig niet-aanbevolen gebruik of gevolgschade.


