
SYAM

NOG NOOIT ZO MAKKELIJK EN 
SNEL EEN ANKERPUNT GEPLAATST



BINNEN 2 MINUTEN KLAAR OM AAN DE SLAG TE GAAN

De SYAM is met gemak binnen 2 
minuten op te zetten zonder extra 
gereedschap en heeft voldoende 
aan 2 steunpunten tegen de wand 
en 1 op de grond. De staander is 
instelbaar voor ruimtes met een 
hoogte van 2,0 tot 4,2 m en is ook 
geschikt voor gebruik bij zwevende 
plafonds.
Het systeem wordt standaard 
geleverd met een gebruikers-
training op locatie, waardoor een 
juist gebruik altijd geborgd is.

ONTDEK SYAM

SYAM is een mobiel ankerpunt dat snel geplaatst 
kan worden bij een deur- of raamopening voor het 
uitvoeren van kortdurende onderhouds-, inspectie- en 
reparatiewerkzaamheden. Het ankerpunt is geschikt voor 
gebruik door 1 of 2 personen.

Dit systeem is uitermate geschikt voor situaties waarbij kortdurende 
werkzaamheden uitgevoerd moeten worden en een vaste of tijdelijke 
randbeveiliging ontbreekt. Aan het ankerpunt kunnen afhankelijk van 
het soort werkzaamheden diverse soorten lijnen en valstopapparaten 
bevestigd worden. Eenmaal geïnstalleerd heeft de gebruiker beide handen 
vrij om te werken.

“VOOR MIJ IS ER GEEN 
REDEN MEER OM GEEN 
VALBEVEILIGING TE 
GEBRUIKEN. DIT IS IDEAAL 
VOOR PLAATSEN WAAR IK 
EVENTJES SNEL BIJ MOET 
KOMEN.”



“DOOR DE GEBRUIKERS-
TRAINING ZIE IK NU NOG 
MEER MOGELIJKHEDEN.”

BREED INZETBAAR

Het mobiele ankerpunt hoeft niet altijd direct voor de werkplek geplaatst 
te worden, maar kan ook om de hoek in een andere ruimte worden 
neergezet. Dit zorgt ervoor dat het systeem zeer breed inzetbaar is bij 
diverse nieuwbouw en renovatiewerkzaamheden.

De SYAM wordt opgeborgen in de bijgeleverde transporttas. Deze zorgt 
voor extra bescherming en is voorzien van draagbanden waarmee het ook 
op de rug gedragen kan worden.

“MAKKELIJK 
TE DRAGEN IN DE 
MEEGELEVERDE 
TRANSPORTTAS.”

SYAM+SP

Optioneel uit te breiden voor evacuatiewerkzaamheden 
met het SYAM+(SP) systeem.

Dit systeem is ook geschikt voor het uitvoeren van 
lijnwerkzaamheden.

KENMERKEN VAN DE SYAM

• Mobiel ankerpunt

• Binnen 2 minuten te installeren

• Geschikt voor 1 - 2 personen

• Instelbaar voor plafondhoogtes van 2,0 - 4,2 m

• Lichtgewicht 15 kg

• Compacte opberglengte 1,5 m

• Inclusief transporttas

• Gebruikerstraining op locatie SYAM
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Amsterdam Tel.     amsterdam@skyworks.nl
Arnhem  Tel.     arnhem@skyworks.nl
Drachten  Tel.    drachten@skyworks.nl
Rotterdam Tel.     rotterdam@skyworks.nl
Utrecht Tel.     utrecht@skyworks.nl
Zwolle  Tel.     zwolle@skyworks.nl
Hoofdkantoor  Tel.    info@skyworks.nl

020 - 6971518
026 - 3219155
0512 - 538485
010 - 4222577
030 - 2880524
038 - 4605550
010 - 5140050


