
        
 

 

 

 

 

 
Het programma van Gateway Industries is toegesneden op gebruikers op diverse niveaus; van de 
incidentele toepassingen tot de dagelijkse, veeleisende gebruiker. 
Veel aandacht is besteed aan optimale pasvorm en het gemakkelijk aan- en uittrekken. 
Hierdoor neemt de belemmering af om ook bij kortdurende werkzaamheden het harnas te gebruiken. 

 
 

 
 

 
  

GWI-H35 GWI-H32 GWI-H52 

  

 
BASISHARNAS PROFESSIONAL HARNAS PROFESSIONAL+ HARNAS 

���� Schoudercomfort ���� Schoudercomfort ���� Schoudercomfort 

���� Rug- en borstbevestiging ���� Rug- en borstbevestiging ���� Rug- en borstbevestiging 

���� Borst- en beenverstelling ���� Borst- en beenverstelling ���� Borst- en beenverstelling 

���� Waterafstotend ���� Waterafstotend ���� Waterafstotend 
 ���� Snelsluitingen (borst&been!!) ���� Snelsluitingen (borst&been!!) 
 ���� Beencomfort ���� Beencomfort 
  ���� Heupgordel met 

positioneringshaken 

���� EN361 ���� EN361 ���� EN361 + EN358 

GWI-1L101 GWI-FA220 GWI-FA100 

  
  

STRETCHLIJN BANDROLAUTOMAAT VALSTOPBLOK 

���� Stretchlijn; praktisch ���� Robuuste ABS-behuizing ���� Stevige kunststof behuizing 

���� Werklengte 2,0 mtr ���� Werklengte 2,4mtr ���� Werklengte 6mtr 

���� Inclusief demper ���� Inclusief demper ���� Met inwendig remmechaniek 

���� Bovenzijde: 60mm steigerhaak ���� Bovenzijde: 60mm steigerhaak ���� Bovenzijde: warteloog 

���� Onderzijde; deltakoppeling ���� Onderzijde; wartelende haak 
met valindicator 

���� Onderzijde; wartelende haak 
met valindicator 

���� Ook als splitslijn (overpaklijn) 
voorradig; HMC-2L101 

���� Gewicht: 1,5kG ���� Gewicht: 1,6kG 

���� EN354 + EN355 ���� EN360 ���� EN360 

Borstring 

Snelsluiters 

Polyester lijn 

versterkt met 
kevlar 



        
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

GWI-FA210 GWI-BK250 GWI-F 

 

 

 

Automatisch valblok Tijdelijk ankerpunt Ankerstang 

���� Auto-oprollende staaldraad ���� Slechts 1,4kG ���� Plaatsbaar in deuropening 

���� Werklengte 10 of 15 meter ���� Bereik 95-400mm ���� Extra hulpstuk voor dakvenster 

���� Inclusief dempingsinrichting ���� Voor één persoon ���� I 

���� Haak met valindicator ���� Materiaal: aluminium ���� Bovenzijde: 60mm steigerhaak 

���� Gewicht 10mtr: 5,5kG  ���� Onderzijde; wartelende haak 
met valindicator 

���� Gewicht 15mtr: 6,5kG  ���� Gewicht: 1,5kG 

���� EN360 ���� EN795-B ���� EN795-B 

GWI-L200/LK040 GWI-L060-15/20 GWI- Quicksafe 

 

 

 

Kernmantellijn + lijnklem Kernmantellijn + lijnklem Tijdelijk ankerpunt ruwbouw 

���� 12mm polyamide  ���� 12mm polyamide  ���� Tijdens leggen kanaalplaatvloer 

���� Standaard 20 of 30mtr ���� Standaard 15, 20 en 30mtr ���� Eenvoudig aan te brengen 

���� Beide zijden verstevigd oog ���� Bovenzijde verstevigd oog ���� Eenvoudig in gebruik 

���� Meeloopklem uit RVS ���� Meeloopklem uit RVS ���� V.z.v. verlengband met 
gebruiksaanwijzing 

 ���� Meeloopklem v.z.v. demper ���� Uitgebreide info op aanvraag 

���� EN353-2 ���� EN353-2  



        
 

 

 

 
 
 

GWI-HL120-15/25 GWI-HG211 GWI-HL320-20 

 

 
 
 

 

 

Horizontale ankerlijn Gripklem Tijdelijke leeflijn 

���� 14mm polyamide geslagen touw ���� Griphulp bij stijgen en dalen ���� Polyester bandsysteem  

���� Werklengte 15 of 25 mtr ���� Touwdiameter 9-13mm ���� Met geïntegreerde spanner 

���� Inclusief spanner; niet 
losneembaar 

���� Voor één persoon ���� Werklengte 10 of 20mtr 

���� Eenvoudig spannen en 
ontspannen 

���� Materiaal: aluminium 

���� Gewicht: 280gr 

���� Snel aan te brengen 

���� Gewicht 15mtr: 6,5kG   

���� EN795- ���� EN567 ���� EN795-B 

 

GWI-TS201 GWI-K011/012T GWI-DP9/DP11 

 

  

 
Stahulp Koppelingen Telescopische driepoot 

���� Voorkomt of vermindert letsel 
na een val. De band zit aan het 
harnas gemonteerd en kan na 
een val worden uitgetrokken tot 
1,2mtr. Hieruit ontstaat een lus 
waarin men kan gaan staan. 

���� Budget: verz. Staal+schroeflock ���� Werklast 500kG 

���� Topline: aluminium+twistlock ���� 4 ophangpunten 
 ���� DP9: Werklast 500kG; hoogte 

1,3-2,3mtr; transportlengte 
1,75mtr; gewicht 14,3kG 

 ���� DP11: Werklast 1000kG; hoogte 
1,79-2,89mtr; transportlengte 
12,12mtr; gewicht 43,0kG 

  ���� Antislipvoeten met spreidband 
 ���� EN362 ���� EN795-B 

Voor drie personen 

Budgetline 
Topline 

Vier ophang-
punten 



        
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GWI-DPL502 GWI-DPL503 GWI-ZP200 

 
 

 
Reddingslier driepoot DP-9 Reddingslier driepoot DP11 Zitplateau 

���� Automatisch remsysteem ���� Automatisch remsysteem ���� Uitsluitend icm valbescherming 

���� Hijsvermogen 180kG ���� Hijsvermogen 1000kG ���� Werk met dubbel lijnsysteem: 

���� 25mtr kabel ���� 25mtr kabel (anders optioneel) - Plateau monteren aan werklijn 

���� Gemakkelijk (de-)monteerbaar ���� Gemakkelijk (de-)monteerbaar - Valbescherming aan vanglijn 

���� EN1496 - B ���� EN1496 - B ���� Met gereedschaphaken 

GWI-HV GWI-HV GWI-HV 

    

 

Veiligheidsvest universeel Veiligheidsvest universeel Veiligheidsvest inclusief 
harnas 

���� Past op elk HMC-harnas  ���� Past op elk HMC-harnas ���� Complete set 

���� 1 voorzak  

- 1x8x12cm met 
klittenband 

 

���� 3 voorzakken: 

- 14x21cm met klep 

- 9 x 14 met klep 

- 14 x 18 met klittenband 

���� 2 voorzakken: 

- 14x21cm met klep 

- 9 x 14 met klep 

- 14 x 18 met klittenband 

���� Kleuren: 

- signaal geel/groen 

- signaal oranje 

���� Kleuren: 

- signaal geel/groen 

- signaal oranje 

- donkerblauw 

���� Kleuren: 

- signaal geel/groen 

- signaal oranje 

���� Industrieel wassen tot 85ºC ���� Industrieel wassen tot 85ºC ���� Industrieel wassen tot 85ºC 

���� Weegt 0,3kG ���� Weegt 0,6kG ���� Weegt 0,6kG 

���� Maat L- XL standaard ���� Maat L- XL standaard ���� Maat L- XL standaard 

Omlooprollen op de kop 
voor gebruik met de lier 

Demontabele 
treden om 
verbindingen aan 

de kop te kunnen 
maken 

Snelsluiting Snelsluiting 


