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Een besloten ruimte is een gesloten of deels open omgeving, met een 
al dan niet vernauwde toegang. Niet ontworpen voor het verblijf van 
personen. Hierdoor kunnen levensbedreigende gevaren ontstaan. 

INLEIDING

Toch moeten besloten ruimtes met regelmaat worden betreden, bijvoorbeeld voor inspecties, reparaties, 

of schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden. 

We lichten in deze brochure verschillende producten uit, die voor verschillende situaties toepasbaar zijn. 

Wilt u meer weten over uw situatie en met welke risico’s u te maken heeft? Eurosafe Solutions biedt 

oplossingen die op uw situatie toepasbaar zijn. Voor veilige betreding en redding & evacuatie. 

Mocht u na het lezen van de brochure meer willen weten, schroom dan niet contact op te nemen. 

Wij helpen u graag verder via telefoonnummer +31 (0)38 467 19 10 of e-mail

info@eurosafesolutions.nl. 

2



Miller Dura Hoist 3-pod

Porta Gantry Rapide

Xtirpa

 Davitarm op voorgemonteerde voet

Davitarm op tijdelijk hekwerk

 Davitarm op verrijdbare H-Base

 Davitarm met stabilisator

 Davitarm met mangatkraag

 Bar-hefsysteem met vast omlooppunt ten behoeve van de reddingstakel

5

11

19

22

24

26

28

30

32

3



4



in besloten ruimtes
Een catalogus van Eurosafe Solutions

Miller Dura Hoist 3-pod
HONEYWELL
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De 3-poot van Honeywell, de DuraHoist 3-pod, is geschikt voor het 
werken bij een mangat waarbij de ondergrond vlak is. Het systeem is 
eenvoudig te transporteren en snel te installeren. Zo is het inzetbaar 
voor verschillende mangat maten (1m – 1.50m – 2.50m) en getest voor 
het gebruik met twee personen tot 140 kg per persoon.

Miller Dura Hoist 3-pod
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B
Anti-valtoestel 
met reddingsfunctie

A 3-poot

De 3-poot constructie (A) is een flexibel inzetbaar systeem voor verschillende mangat formaten. Daarbij zorgt 

het anti-valtoestel met reddingsfunctie (B) ervoor dat een val wordt gestopt. Met de lierfunctie die vast aan het 

anti-valtoestel zit, wordt een persoon die onwel is geworden uit de besloten ruimte getild. De takel (C) is 

optioneel als er bijvoorbeeld geen trap aanwezig is en iemand naar binnen moet worden getakeld, tot een 

maximaal gewicht van 300 kg.  

C Takel
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Miller Dura Hoist 3-pod

De dura hoist Miller 3-pod is toe te passen op de volgende situaties

Daar waar de ondergrond vlak is. 

Indien de ruimte buiten het mangat beperkt is.

-

-
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De voordelen

Alle poten zijn gelijktijdig uit te zetten. Doordat ze niet stuk voor stuk gaan, komen er geen vingers 

tussen de scharnieren. 

Deze 3-poot kent een ingebouwd omloopsysteem in de kop. Hierdoor gaat er geen werkhoogte 

onder het ophangpunt verloren. Dit zorgt voor meer ruimte om een persoon uit het mangat te lieren. 

De voeten van de poten staan automatisch op de goede positie. Daar hoeft dus niet meer aan 

gesleuteld te worden.

1

2

3

Dit product voldoet aan de volgende norm

EN795:2012 B norm. Bescherming tegen vallen op hoogte – Transporteerbare, 

tijdelijke verankeringstoestellen.

-

9



10



in besloten ruimtes
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Rapide
PORTA GANTRY
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Het Porta Gantry Rapide System van Reid Lifting is een licht en snel 
in elkaar te zetten systeem. Een goede oplossing om goederen en 
personen te tillen. Het portaal bestaat altijd uit twee bokken. Het voor-
deel hiervan is dat de gebruiker aangelijnd is aan een soort bovenloop 
kraan.

Porta Gantry Rapide 
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C

A Porta Gantry Rapide

Takel

Dit flexibele systeem (A) is snel en eenvoudig in elkaar te zetten. Met behulp van een anti-valtoestel met 

reddingsfunctie (B) kan een persoon gered worden in geval van calamiteiten. Ook is gezekerd afdalen een 

optie met de takel (C). Deze optie is functioneel op het moment dat er geen trap aanwezig is in het mangat. 

Moeten er goederen worden afgedaald of opgehaald, dan is de optionele trolley (D) een veilige optie. 

Goederen worden dan gezekerd getild en de trolley zorgt voor het wegdragen ervan. 

D

B
Anti-valtoestel 
met reddingsfunctie

Optionele trolley
tbv te dragen last
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Gewicht 33 kg1 2

3 4 5

Breedte tot 4 
meter beschikbaar

Stappenplan

1. De Porta Gantry Rapide wordt geleverd in een handzame, verrijdbare box.

2. Haal de Porta Gantry Rapide uit de box.

3. Klap één poot uit.

4. Klap vervolgens ook de andere poot uit.

5. De Porta Gantry Rapide staat.
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Afmeting in mm WLL Gewicht 
per stuk

A B C C D D E E F F G H H J Goederen Val Personeel

Lengt
e

min max min max min max min max min max Capaciteit stilstand* Capaciteit* (kg)

(kg) (personen) (kg)

PGRS20 2000 2076 1100 1500 2190 500 3 250 33

PGRS23 2300 2376 1200 1800 1738 1938 1914 2114 2064 2264 1158 1850 2050 2376 400 2 200 34

PGRS40 4000 4076 2700 3500 4076 250 1 125 40

PGRM20 2000 2076 1100 1500 2076 34

PGRM23 2300 2376 1200 1800 1642 2042 1818 2218 1968 2368 1215 1755 2155 2376 400 2 200 34

PGRM40 4000 4076 2700 3500 4076 40

PGRT20 2000 2076 1100 1500 2631 250 1 125 38

PGRT23 2300 2376 1200 1800 1916 2816 2092 2992 2242 3142 1586 2028 2928 2631 39

PGRT40 4000 4076 2700 3500 4076 44

1

Afmetingen

440

415
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De Porta Gantry Rapide is toe te passen op de volgende situaties

Groot formaat gat.

Indien er last uit de besloten ruimte wordt getakeld en weggereden moet worden.

Wordt veel toegepast bij waterschappen, vanwege de verschillende afmetingen van de besloten ruimtes.

Geschikt voor ATEX Zone 2 explosieve atmosferen.

-

-

-

-

Porta Gantry Rapide 
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De voordelen

Eenvoudig goederen (tot 500kg) boven het gat weg te rijden.

Twee personen tot 250 kg kunnen gezekerd afgedaald worden.

Ruimte om het mangat heen.

Geschikt voor grotere formaten mangaten.

Staat stabiel.

Flexibel in elkaar te zetten door één persoon in één minuut.

1

2

3

4

5

6

Dit product voldoet aan de volgende normen

EN 795:1997 norm. Bescherming tegen vallen op hoogte – Transporteerbare, 

tijdelijke verankeringstoestellen. 

BS EN ISO:2010 – Machineveiligheid – Algemene principes voor ontwerp – 

Risicobeoordeling en risicovermindering.

EN1999-1-1:2007 + A1:2009 – Eurocode 9: Ontwerp van aluminium structuren – 

Deel 1-1: Algemene Constructieregels.

-

-

-
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Een catalogus van Eurosafe Solutions

X-TIRPA
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Xtirpa, een modulair systeem, biedt oplossingen voor het betreden, 
redden en positioneren van personeel. Veiligheid en eenvoud staat 
voorop. 

Xtirpa

Het systeem is eenvoudig met verschillende producten aan te passen en uit te breiden. Doordat het een

vrijstaand product is, is het makkelijk te verplaatsen. Dit is ideaal voor wanneer u meerdere verschillende 

toegangen veilig moet betreden.  

Dit product voldoet aan de EN795:2012 A / B / E norm. 

Bescherming tegen vallen op hoogte – 

Transporteerbare, tijdelijke verankeringstoestellen.

Elke Davitarm kan worden voorzien van 
takel én anti-valtoestel met reddingsfunctie
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Vaste voet

Op de volgende pagina’s worden de verschillende mogelijkheden uitgelicht.

Hekwerk H-Base Stabilisator Mangatkraag

Contragewicht. Te gebruiken bij 1200 mm Davitarm
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Beschikbaar met een 610 mm, 1200 mm of 2400 mm Davitarm. 
Bij deze lichtgewicht aluminium oplossing staat gebruiksgemak 
en veiligheid voorop. Indien er een vaste voet is gemonteerd 
(op bijvoorbeeld diverse locaties), kan het systeem binnen 
enkele minuten gebruiksklaar worden gemaakt.

Davitarm op voorgemonteerde voet
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A Arm

Bracket voor Anti-valtoestel 
met reddingsfunctie

De voordelen

Zeer eenvoudig en snel te installeren. 

Weinig materiaal om te transporteren.

Het creëert een stabiele (vaste) ondergrond.

1

2

3

Waar toe te passen:

Overal waar genoeg constructie aanwezig is om een voorgemonteerde voet te kunnen plaatsen. 

Ideaal voor locaties waar personeel regelmatig de besloten ruimte moet betreden. 

D Mast

Vaste voetE

C

B Bracket voor Takel

Staalbalk voet

Borstwerings- 
voet

Voet voor 
buitenhoek

Verzonken voetStandaard voet

Voet voor
binnenhoek

Muurvoet

Klemvoet
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Dit eenvoudig in elkaar te zetten hekwerk vormt de basis van de 
Davitarm 610mm. Hierdoor is het mangat afgezet voor onbevoegden. 
Extra stabiliteit kan worden gecreëerd door een stabilisator toe te 
voegen. Op deze wijze kan een persoon boven het mangat weg-
gehaald worden en worden afgezakt buiten het hekwerk.

Davitarm op tijdelijk hekwerk
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A

D Hekwerk

E
Positie voor Stabilisator

Arm

B
Bracket voor Anti-valtoestel 
met reddingsfunctie

De voordelen

Eenvoudig in elkaar te zetten

Snel gebruiksklaar

Collectieve valbescherming van het mangat

1

2

3

Waar toe te passen:

Geschikt voor besloten ruimtes in openbare gelegenheden.

Bijvoorbeeld bij putten op straat, voor rioolreinigingen en/of inspecties.

-

-

Stabilisator

C Bracket voor Takel
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Davitarm op verrijdbare H-Base

Door de verrijdbare H-Base is de Davitarm ideaal in te zetten bij meer-
dere mangaten die dicht bij elkaar gepositioneerd zijn. Door eenvoudige 
verplaatsing is de Davidarm direct klaar voor gebruik. Indien er meerde-
re toegangen met verschillende afmetingen betreden moeten worden is 
deze verrijdbare ondervoet in de breedte en lengte aan te passen. De 
meest standaard formaat toegangen zijn dan veilig te betreden. 

26



E

A

D

H-Base

Mast

Arm

B
Bracket voor Anti-valtoestel 
met reddingsfunctie

De voordelen

Bij verplaatsing direct gebruiksklaar.

Geschikt voor verschillende formaten mangaten.

Bij genoeg opbergmogelijkheden is in en uit elkaar halen niet nodig.

Makkelijk te verplaatsen.

1

2

3

4

Waar toe te passen:

Bij meerdere mangaten die dicht bij elkaar gepositioneerd zijn.

Er is genoeg opbergruimte beschikbaar.

De ondergrond biedt mogelijkheden voor het gebruik van wielen.

-

-

-

1473 mm

min 914 mm
max 1524 mm

C Bracket voor Takel
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Geschikt voor een 610mm en 1200mm Davitarm. Doordat de Davitarm 
is uitgerust met een stabilisator, wordt het mogelijk gemaakt om dit 
systeem op de achterkant van voertuigen te bevestigen. Dit middels 
een trekhaak. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan biedt de 1200mm 
Davitarm de oplossing om een contragewicht te gebruiken. 

Davitarm met stabilisator + contragewicht
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E

A Arm

D Mast

G Optioneel: met contragewicht

De voordelen

De stabilisator biedt de oplossing om aanwezige constructies of voertuigen als contragewicht te gebruiken.

Weinig materiaal nodig, dus lage investering.

Een contragewicht inzetbaar bij een 1200 mm arm, indien er geen hulpmiddelen of voldoende sterke 

constructies aanwezig zijn.

1

2

3

Waar toe te passen:

Met de trekhaak bij openbare gelegenheden.

Met contragewicht bij -verschillende mangaten in dezelfde ruimte. 

Met contragewicht bij mangaten waar verrolling/opberging een voordeel oplevert.

-

-

-

F Stabilisator

600 mm of 1500 mm

Verankeringsvoet 
t.b.v. stabilistor

tubular 60x60x4mm

R20

31

50

36

thread diam.22

2

62 13,2

12

25

63

95

230

17

6

20

80

steel S235JR

 M22 bolt in resistance class 8.81

B

1 2

A

321 4

B

A

5 6

SCALE:  1:3

A4

C

Q.TY

November 2016

CH1 TOWING DEVICE

FINISHING

Manufacturer:

XTIRPA

Date of creation:

Article

First revision Second revision Third revision

-

3 hot deep galvanized PAPER 1 OF 1

DESCRIPTION

1 1

POS.  UNIVERSAL ADAPTER FOR 
2

1

50

10
0

100

6088

 M22 bolt

pin 
diam.12x120mm

4

B
Bracket voor Anti-valtoestel 
met reddingsfunctie C Bracket voor Takel

Klemvoet ten behoeve 
van de stabilisator

Klemvoet 
t.b.v. stabilisator

Trekhaak 
bevestiging
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De draagbare mangatkragen zijn toe te passen bij horizontale en onder 
een hoek gepositioneerde mangaten. Ideaal voor de toegang van silo’s 
waarbij het mangat eenzelfde of soortgelijk formaat heeft. Daarnaast 
is deze oplossing geschikt als er weinig ruimte boven het betreffende 
mangat aanwezig is.

Davitarm met mangatkraag
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AArm

E Kraag

Beschikbaar in verschillende formaten

B
Bracket voor Anti-valtoestel 
met reddingsfunctie

De voordelen

Snelle en eenvoudige installatie.

Geschikt bij beperkte ruimte boven het mangat.

Toepasbaar bij een mangat dat onder een hoek gepositioneerd is.

Mogelijkheden tot bevestiging van een hangladder aan de mangatkraag.

1

2

3

4

Waar toe te passen:

Silo’s.

Mangaten die onder een hoek gepositioneerd zijn.

-

-

Voor kleine ruimtes zijn 
speciale masten beschikbaar

Davitsarm met 

beperkte hoogte

C Bracket voor Takel

D Mast
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Het bar-hefsysteem is draagbaar en kan op een ankerpunt bevestigd 
worden. Indien bevestigd op een ankerpunt, kan dit uitstekend ingezet 
worden bij verticale maar ook horizontale toegangen van besloten 
ruimtes. De arm biedt een optie voor het terughalen van personen 
wanneer er een beperkte bovenruimte is. 

Bar-hefsysteem met vast omlooppunt ten behoeve
van de reddingstakel
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C

A Stang

T-vormige steun

B
Bracket voor Anti-valtoestel 
met reddingsfunctie

De voordelen

Kostenefficiënt.

Eenvoudig in gebruik.

Geschikt voor wegdragen van een persoon, zodra deze uit een mangat is gehesen.

1

2

3

Waar toe te passen:

Overal waar een alternatief ankerpunt in de buurt van een mangat gepositioneerd is.-

Te bevestigen aan ankerpunt 
op locatie
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United Kingdom  
Sheffield Office  
Unit C, Centenary Works  
Little London road  
Sheffield s8 0UJ
T. +44 (0)114 2507411 
infouk@eurosafesolutions.com
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Antwerp office
Belcrownlaan 14 unit 17
2100 Deurne - Antwerpen
T. +32 (0)33 326 84 00
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Head office Zwolle
Postbus 40114
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8013 RN Zwolle
T. +31 (0)38 4671910
info@eurosafesolutions.com

Dordrecht office
Aventurijn 200
3316 LB Dordrecht
T. +31 (0)38 4671910
info@eurosafesolutions.com

Germany
Neukirchen-Vluyn office
Terniepenweg 37 
47506 Neukirchen- Vluyn
T. +49 (0) 2845 98185-0
nord@eurosafesolutions.de

Koblenz office
An der Römervilla 12
56070 Koblenz
T. +49 (0) 2619 88297-0
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