3M – de experts voor valbeveiliging.

Werk veilig op hoogte.
Helaas zijn er nog steeds veel mensen die zich niet professioneel beschermen bij het werken op hoogte en de
gevaren onderschatten. Het resultaat - een extreem groot deel van de gemelde ongevallen wordt veroorzaakt
door een val van hoogte. De verwondingen zijn meestal zeer ernstig, soms fataal. Dit moet veranderen!
Werken op hoogte vraagt om een veilig werkplekconcept met doordachte, beproefde en geteste oplossingen.
De bescherming van de werknemer is de eerste prioriteit. De „3M-Fall Protection“ zone
Onze experts adviseren en ondersteunen u bij de keuze van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Het ABC van de valbeveiliging laat zien hoe de
afzonderlijke componenten samenwerken.

Anchor

Verankeringen

3M heeft vele jaren ervaring in
werken op hoogte en besloten
ruimte en heeft een uitgebreid
aanbod van producten en
oplossingen die overeenkomen
met de componenten die
nodig zijn voor het veilig
werken op hoogte.

Body Support

Deze omvatten:

Lichaamsondersteuning

•

Mobiele vrijstaande
verankeringssystemen

Connecting Devices

•

Modulaire jib systemen

Verbindingsmiddelen

•

Horizontale systemen &
verankerings voorzieningen

Descent

•

Klimbeveiligingssystemen

Evacuatie en Redding

•

Veiligheidsharnassen &
verbindingsmiddelen

Education

•

Valbeveiligingsapparatuur

•

Reddingssystemen

•

Opleidingen & Cursussen

•

Valbeveiliging voor
gereedschap

Opleiding

Fall Protection for Tools
Valbeveiliging voor gereedschap

De 3M merken PROTECTA® en DBI-SALA® 
behoren al meer dan zeventig jaar tot ‘s werelds
toonaangevende merken op het gebied van
valbeveiligings- en reddingsmiddelen.
Uw garantie voor veiligheid op hoogte.

Voor meer info, klik hier:
Fall Protection

Kernassortiment
voor werken op
hoogte

www.3M.com/FallProtection

Brochure valbeveiligingsoplossingen

Selectie van de meest
gebruikte producten.

#3MScienceOfSafety

We zorgen dat
je klaar bent om
te werken
op hoogte
U vindt alles over training
op de volgende pagina.

Heb je nog vragen?
We laten je niet hangen!
I nformationFallProtection@mmm.com
NL: 3m.nl/valbeveiliging
BE: 3m.be/valbeveiliging
Bestel Hotline:
NL: +31 (0) 15 808 02 25
BE: +32 (0) 2 40 01 91 11

3M – We zorgen dat je klaar bent om te werken op hoogte

Opleiding is alles.
Als het gaat om training, kan niemand ons voor de gek houden.
In heel Europa volgen jaarlijks 15.000 deelnemers onze
gecertificeerde trainingen voor werken op hoogte en besloten ruimten. We hebben 5 gespecialiseerde opleidingscentra
in Europa, waaronder één in Hamburg (Duitsland) en één in
Zwijndrecht (België). Naast onze eigen trainingscentra hebben
we partner-trainingscentra in de hele DACH en BeNeLux
regio.
We komen naar u toe - training bij u op de werkplek.
Met de door 3M ontworpen mobiele trainingseenheid (MTU)
trainen wij uw medewerkers direct in uw bedrijf. Afhankelijk
van het eisenprofiel biedt de MTU de mogelijkheid om te trainen op een 6 of 12 meter hoge toren. De professionele training
voor het werken in en het redden uit besloten ruimten vindt
plaats in onze MTU „Light“, die precies is afgestemd op uw
behoeften.

Mobiele trainingseenheid - MTU op locatie.
Zie het in actie!
Bekijk nu de
productvideo

Heeft u behoefte aan training?
Neem contact met ons op.
3M Training Center Zwijndrecht:
Informatie en afspraken:
	
http://go.3M.com/3mbeneluxtraining
beneluxtraining@mmm.com
NL: +31 15 80 80 225
BE: +32 25 88 58 77
3M Training Center Hamburg
Informatie en afspraken:
	
http://go.3M.com/3mdachtraining
hamburgtraining@mmm.com
DE/AT/CH: +49 (0)2131 145 695

Mobiele trainingseenheid

http://go.3m.com/nl-mtu
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Verankeringen

Verankeringen bieden een veilig bevestigingspunt.
Ankerpunten variëren per sector, functie, soort installatie en structuur. Ze moeten bestand zijn tegen
de belasting van een val, v
 eiligheid bieden tijdens
het werken aan touwen, het hangen aan het ankerpunt na een val of tijdens een redding.

Meer informatie en producten kunt u vinden op:
NL: http://go.3m.com/nl-verankeringen
BE: http://go.3m.com/be-verankeringen

Body Support
Lichaamsondersteuning

Harnassen verdelen valkrachten over de bovenbenen
en bekken. Ze bieden de gebruiker een verbindingspunt
voor het persoonlijke valbeveiligingssysteem.

Meer informatie en producten kunt u vinden op:
NL: http://go.3m.com/nl-lichaamsondersteuning
BE: http://go.3m.com/be-lichaamsondersteuning

Connecting Devices
Verbindingsmiddelen

Producten zoals energie-absorberende vallijnen
of valstopblokken verbinden het harnas van de
gebruiker aan de verankering.

Meer informatie en producten kunt u vinden op:
NL: http://go.3m.com/nl-verbindingsmiddelen
BE: http://go.3m.com/be-verbindingsmiddelen

Descent

Evacuatie en Redding

Afdalings-, reddings, en evacuatiemiddelen
worden gebruikt om gevallen of gewonde
gebruikers naar een veilige plek te laten
zakken, op te tillen, of om hen uit een moeilijke
toegankelijke ruimte te bevrijden. Zij zouden
ook ingezet kunnen worden om medewerkers
te evacueren van hoogte.

Meer informatie en producten
kunt u vinden op:
NL: http://go.3m.com/nl-evacuatieenredding
BE: http://go.3m.com/be-evacuatieenredding

Education
Opleiding

In onze geavanceerde trainingcentra, of bij u op
locatie, bieden wij u hoogwaardige en gecertificeerde trainingen voor het werken op hoogte en in
besloten ruimten aan.

Meer informatie en producten kunt u vinden op:
NL: http://go.3m.com/nl-opleiding
BE: http://go.3m.com/be-opleiding

Fall Protection for Tools
Valbeveiliging voor gereedschap

Valbeveiliging voor gereedschap maakt uw werkomgeving veiliger doordat medewerkers in de omgeving niet geraakt zouden
kunnen worden door vallend gereedschap. Daarnaast is het productiever omdat gevallen gereedschap niet opgehaald dient te
worden en is het kosten besparend omdat gereedschap minder
snel beschadigd zal raken door de val en het raken van de grond
of constructie.

Meer informatie en producten kunt u vinden op:
NL: http://go.3m.com/nl-valbeveiligingvoorgereedschap
BE: http://go.3m.com/be-valbeveiligingvoorgereedschap

