
Hangbruggen, takels en dakbalken



Wij laten ons leiden  door vijf kernWaarden:
VeiligHeid boVen alles

Focus op de klant

kwaliteit door eenVoud

Het allerbeste is niet goed genoeg

problemen bestaan niet

ga voor onze volledige Xsphilosophy naar xsplatforms.com

Bij XsPlatforms vinden we dat iedereen die op hoogte 
werkt, dit veilig en eenvoudig moet kunnen doen.  
of het nu om klein onderhoud op 30 meter gaat of om 
renovatiewerkzaamheden op 130 meter: iedereen 
moet waar dan ook ter wereld veilig op  
hoogte kunnen werken. 

innoveren is meer dan een slim idee. volgens ons  
begint een innovatie met goed luisteren. ontdekken 
wat de werkelijke behoeften van klanten en gebrui-
kers zijn. onze modulaire mobiele hangbruginstallatie 
is door deze aanpak de nieuwe standaard voor snel, 
gemakkelijk en efficiënt werken. een revolutie op het 
gebied van tijdelijke werkplatformen op hoogte, zon-
der enige concessie te doen aan maximale  
veiligheid. 

XsPhilosoPhy:
gedreven door 

innovatie



ModUlaire  
hangBrUg- 
installatie
onze modulaire hangbruginstallatie is ideaal voor  
tijdelijke toegang op hoogte en garandeert optimaal 
voordeel en gemak voor zowel verhuurders als eind-
gebruikers. de brug, verbonden aan twee of meer 
XsClimber takelunits, kan moeiteloos tot twaalf meter 
breedte worden geconfigureerd. 

onderscHeidend design
Onze hangbruginstallatie is te gebruiken voor inspectie, on-
derhoud, reparatie en schilderwerk van gevels of plafonds.  
U kunt werkzaamheden op hoogte snel afronden of meerdere  
opdrachten per dag uitvoeren, met ons systeem dat u op locatie  
opbouwt en weer afbouwd. Het design van onze modulaire hang-
bruginstallatie is onderscheidend; nog nooit was een systeem zo  
gebruiksvriendelijk, compact en mobiel. Gegarandeerd snel opbouwen 
of afbreken en transport en opslag kosten nauwelijks ruimte.

snelle conFiguratie Zonder gereedscHap
Het verschil zit in slimme productinnovaties. Veiligheid, mobiliteit en 
gebruikersgemak zijn naar een hoger niveau getild. Deze innovaties en 
de lange levensduur van ons platform maken XSPlatforms’ modulaire 
mobiele hangbruginstallatie uniek en bovendien bijzonder geschikt voor 
verhuur. 

De modules zijn op- en uitvouwbaar. Om ze gebruiksklaar te maken 
klapt u de vloer, langsdrager en leuningen tot één onderdeel omhoog.  
Afzonderlijke modules zijn vervolgens snel en simpel te verbinden 
dankzij een koppelframe met geïntegreerde leuningstaander, die het  
systeem letterlijk in een handomdraai borgt. In elke situatie kunt u dus ter 
plekke de gewenste configuratie bepalen en in enkele minuten realiseren.  
Zónder gereedschap en zónder tijdrovende (de)montage. Met slechts 
drie handelingen zijn de modules vast of los te koppelen, klaar voor  
gebruik of klaar om in te klappen en te vervoeren.



Unieke eigensChaPPen
van de hangBrUg
Maximale veiligheid is in onze ogen geen unieke eigenschap van 
een hangbruginstallatie maar een vanzelfsprekendheid. de  
modulaire hangbruginstallatie van XsPlatforms voldoet dan ook 
aan de en 1808-veiligheidsnorm.

gebruiksVriendelijk
Het hangbrugsysteem van XSPlatforms biedt 
twintig procent meer breedte dan vergelijk-
bare systemen. Extra functionaliteiten worden  
geïntegreerd in het gepatenteerde profiel. Er 
is prominent ruimte voor een reclamezeil, wat 
extra interessant is bij verhuur. Dankzij een spe-
ciale sleuf in het extrusieprofiel zijn de stroomka-
bels netjes en veilig opgeborgen. Ook is er een 
werkgereedschapsbakje in het platformontwerp 
opgenomen.

snel en compact
De hangbrug bestaat uit op- en uitvouwbare  
modules, die zonder gereedschap eenvoudig aan  
elkaar of los gekoppeld kunnen worden. Een 
configuratie van twaalf meter telt met onze 
methode slechts dertien typen componenten. 
De modules zijn na gebruik snel los te koppe-
len en in te klappen. Het systeem is hierdoor 
zo compact, dat het minimale transport- en  
opslagruimte vergt. 

licHtgewicHt 
Onze platformmodules bestaan niet al-
leen uit weinig losse onderdelen, maar  
alles is ook nog eens gemaakt van lichtge-
wicht aluminium. Er is bovendien slechts 
één centrale aansturingsunit, wat zowel het 
unit- als kabelgewicht sterk reduceert. Het  
vloerelement bestaat om dezelfde reden niet 
volledig uit aluminium, maar uit een combinatie 
van aluminium en kunstof.

Door de toepassing van enkel extrusieprofielen zijn de modules van de hangbrug zonder las-
sen geproduceerd en dus sterk en solide, zonder zwakke punten. Onze hangbrug heeft meer 
onderscheidende kenmerken die (het gebruik van) ons systeem uniek maken. 



modulaire eXtrusieproFielen
Het platform kan worden samengesteld uit  
op- en uitvouwbare modulaire extrusieprofielen 
van één, twee en drie meter. Door deze te com-
bineren is de exact goede configuratie voor elke 
specifieke situatie moeiteloos te creëren.  

centrale besturing
Per hangbrug is slechts één (centraal gemon-
teerde) besturingsunit nodig om alle gewenste  
handelingen uit te voeren. Het gebruiksklaar 
maken werkt bovendien via het plug & play  
principe. Door slechts één stekker in de voeding te  
steken, is het hele systeem gereed om in  
werking te worden gesteld. 

twist & lock
Met de Twist & Lock leuningstaander is het 
hangbrugsysteem letterlijk in een handomdraai 
te borgen. Deze leuningstaander is geïntegreerd 
in het koppelframe, dat de afzonderlijke modules 
in slechts drie stappen veilig en zeer eenvoudig 
met elkaar verbindt.



dakBalken
onze dakbalk is Ce-gekeurd en voldoet als onderdeel 
van de gehele hangbruginstallatie aan alle (interna-
tionale) normen. voor al onze producten, systemen en 
technologieën geldt dat we blijven innoveren.  
net als bij het platform zijn mobiliteit, efficiency en 
optimale veiligheid hierbij de uitgangspunten. voor de 
dakbalk ligt de focus daarom op de volgende kern- 
eigenschappen:

minimaal gewicHt
Door innovatief design, een zeer beperkt aantal onderdelen en toepassing 
van aluminium is de dakbalk opmerkelijk licht van gewicht. 

eenVoudige assemblage Zonder gereedscHap
De dakbalk is gemakkelijk in elkaar te schuiven en met behulp van  
slagpinnen veilig zonder gereedschap te borgen.

HandZame contragewicHten
Het contragewicht van circa 23 kg kan goed door één persoon worden ge-
tild. Voor extra tilcomfort zitten er geïntegreerde handgrepen in het gewicht.

Veilig door ÉÉn persoon te assembleren
Door de  eenvoudige assemblage, het maximale gewicht van 23 kg per 
onderdeel en de handzame contragewichten kunnen onze dakbalken veilig 
en probleemloos door slechts één persoon gebruiksklaar gemaakt worden. 

geÏntegreerde scHokdemper 
De schokdemper vangt in het zeldzame geval van afwijkend gedrag van 
de hangbrug de vrijkomende kracht van de schok op. Dit voorkomt dat de 
dakbalken uit positie raken en zorgt ervoor dat zij correct in functie blijven. 
Met deze demping worden ook gebruikers beschermd tegen onverwachte 
bewegingen van de hangbrug.



plug & play montage
De XSClimber hoeft alleen op de voeding aange-
sloten te worden om deze gebruiksklaar te maken.  
Er is dus minimale gebruikerskennis nodig om dit 
systeem correct te monteren.
  

weinig onderHoud
De XSClimber bestaat uit hoogwaardige, slijtvaste 
materialen. Daarnaast heeft de takel een dichte 
behuizing, die optimale bescherming biedt tegen  
weersinvloeden. De voordelen van deze eigen-
schappen zijn een langere levensduur en aanzienlijk  
minder onderhoud - ongeveer eens in de drie jaar in 
plaats van jaarlijks.

wereldwijd inZetbaar
XSPlatforms heeft één takel ontwikkeld voor uni-
verseel gebruik. De XSClimber heeft een duurtest 
volgens de EN1808 norm ondergaan en de Working 
Load Limit (WLL) van de takel is bepaald op 500 kg 
per takel. Waar nodig zijn de specificaties van de ta-
kel toe te spitsen op de geldende normen en regels. 
Zo is het Printed Circuit Board (PCB) met alle elektro-
nische componenten gemakkelijk te vervangen en 
hierdoor wereldwijd inzetbaar.

XsCliMBer
Behalve een uniek modulair hangbrugdesign dat wereldwijd en voor alle markten inzetbaar is, heeft  
XsPlatforms ook één compacte, universeel toepasbare takelunit ontwikkeld. tijdens het gebruik is de XsClimber 
nauwelijks hoorbaar. de tractietakel kenmerkt zich door zijn platte uitvoering. tevens is deze takel goed tilbaar 
door twee personen en dus eenvoudig te monteren op de hangbrug.



seCUndaire valBeveiliging

secundaire valbeveiliging is universeel en naar keuze te monteren. de twee mogelijkheden van slappekabel- 
beveiliging of centrifugaalrem zijn afhankelijk van de wens van de klant en/of het gebruik van één of twee  
staalkabels (dit kan verschillen per land en/of regio).

waarom ValbeVeiliging?
Secundaire valbeveiliging is een verplichte aan-
vullling op de XSClimber en zorgt voor extra ze-
kerheid. Dit kan een centrifugaalrem zijn (voor 
een enkele kabel) of slappe kabelbeveiliging 
(voor twee kabels). In het uitzonderlijke geval van 
een kabelbreuk garanderen deze oplossingen 
dat de hangbrug niet naar beneden valt, maar 
direct geremd wordt en in positie blijft. 

slappekabelbeVeiliging
Een typische uitvoering van een takel telt twee ka-
bels. Eén waaraan de tractietakel zichzelf omhoog 
hijst en een secundaire kabel voor de veiligheid.  
Er is sprake van een slappe kabel als de hijskabel 
niet meer onder spanning staat. Dit kan voorko-
men onder een hoek van veertien graden of door 
een breuk. De slappe kabelbeveiliging is zo ontwik-
keld dat in die situaties de rem wordt geactiveerd.  
De hangbrug blijft zo altijd verbonden met de  
XSClimber en kan niet vallen.

centriFugaalrem
Omdat onze takel universeel toepasbaar is, 
kan deze ook uitgevoerd zijn met één kabel. 
In dit geval is het secundaire remsysteem 
genoodzaakt om te activeren, vóórdat de ka-
bel door de rem schiet. Het mechanisme van 
de centrifugaalrem zorgt hiervoor, vergelijk-
baar met de werking van een autogordel.  
Bij een valsnelheid van 12 m/s schiet de rem in 
werking en zet de kabel vast.

Slappekabelbeveiliging Centrifugaalrem



onderdelen
de XsClimber is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld voor optimaal gebruiksgemak  
met tal van eigenschappen die deze tractietakel uniek in zijn soort maakt.

HandVatten

Hendel Voor 
nooddaling

steun steun

bedieningspaneel
inclusieF noodstop

connectoren
Ventilatie

eXterne oliepeilmeter

opHangpunt inclusieF 
geÏntegreerd oVerload
mecHanisme

typeplaatje

locatie Voor 
secundaire 

ValbeVeiliging

eenVoudige bediening
Het hangbrugsysteem is zeer eenvoudig te 
bedienen, dankzij de speciale compacte bestu-
ringskast, gecombineerd met ons alles-in-een 
bedieningspaneel. Door de integratie van alle 
benodigde functionaliteiten is het niet langer no-
dig additionele apparatuur aan te schaffen en te 
installeren in het systeem. Ons display heeft een 
digitale teller, noodstop, hijs- en daal functie en 
overige aanvullende indicatoren die normaliter 
enkel ter af te lezen zijn op de centrale control 
unit. Bovendien zijn ook alle elektronische func-
tionaliteiten verzameld op slechts één Printed 
Circuit Board (PCB). Deze is zo gemakkelijk te 
onderhouden en vervangen. 

opHangpunt met oVerload
De Working Load Limit (WLL) van de takel is be-
paald op 500 kg er takel. Om overbelasting te 
voorkomen is de geïntegreerde overload ontwik-
keld. Zo kan het platform niet worden gebruikt 
bij overbelasting. 



altijd de jUiste oPlossing
XsPlatforms denkt vanuit de specifieke behoeften van de klant. elke constructie heeft unieke details die kunnen 
vragen om een benadering op maat. door maatwerkgericht te denken heeft XsPlatforms voor iedere branche, 
markt en elk gebouw de juiste oplossing. 

toepassingen
Onze onderscheidende productinnovaties, die veiligheid en  
gebruiksgemak feilloos weten te combineren, maken onze hang-
bruginstallatie geschikt voor zeer uiteenlopende tijdelijke werk-
zaamheden op hoogte. Onze hangbrugsystemen zijn onder meer 
geschikt voor de volgende toepassingen en sectoren: 

 ■ Verhuur
 ■ Gevelonderhoud
 ■ Renovatie
 ■ Facilitair beheer
 ■ Speciaal onderhoud
 ■ Grootschalig industrieel onderhoud
 ■ Offshore
 ■ Luchtvaart

speciFieke oplossingen
De gebouwen binnen deze branches zijn zeer uiteenlopend.  
Kantoren, appartementen, kerken, winkels, nieuwbouw, fabrieken, 
maar ook bijzondere constructies, zoals windmolens. Door hoek-
oplossingen kunnen windmolens onderhouden of gerepareerd  
worden met onze hangbruginstallatie, die dan op hoogte rondom 
de mast wordt geplaatst. 



XSPlatforms ontwikkelt baanbrekende oplossingen voor veilig en efficiënt werken op hoogte. Van het ontwerpen en fabriceren, tot het monteren, inspecteren en beheren van 

systemen voor geveltoegang. Ook verzorgt XSPlatforms – vanuit vestigingen in Europa, Azië, het Midden-Oosten, Noord- en Zuid-Amerika – gebruikerstrainingen, risico- 

inventarisaties en consultancydiensten.

over Xsplatforms

oplossingen van Xsplatforms kenmerken zich door fraai en duurzaam design, hoge betrouwbaarheid, ongekend gebruiksgemak en praktische innovaties. Het portfolio omvat: 

Xsplatforms kantoren
(landen/regio’s met) Xsplatforms partners

ValbeVeiliging

maximale permanente veiligheid wordt u 
geboden door onze hekwerken en leeflijn-
systemen. met minimale schade aan daken 
en snelle montage behoren onze producten 
voor (mobiele) valbeveil ig ing tot de beste 
ter wereld. alle val beveiligings oplossingen 
zijn ontworpen met de gebruiker in  
gedachten: praktisch, veilig en eenvoudig. 

geVelonderHoudsinstallaties

eisen voor veiligheid worden elke dag 
strenger. om een minimale impact op de 
architectuur van een gebouw te ver zekeren, 
zijn al onze oplossingen voor gevel onder-
houd op maat gemaakt en aangepast aan 
de specifieke karakteri stieken van een 
gebouw. uitgerust met de nieuwste 
technische functies bieden onze gondels 
en dakwagens maximale veiligheid voor 
de gebruiker.

Hangbrugsystemen

Het kan altijd beter. Met die kernwaarde 
in gedachten is ons team van ontwerpers 
met een nieuw, gepatenteerd ontwerp 
voor hangbruginstallaties gekomen. Veilig 
bij opbouw, tijdens het gebruik en bij  
demontage. dit revolutionaire systeem 
biedt gebruikers meer bewegingsvrijheid, 
veiliger gebruik en eenvoudiger transport. 

steigersystemen

Onze steigersystemen zijn makkelijker en 
veiliger te monteren dan tot nu toe voor  
mogelijk werd gehouden. steigers die de 
voordelen van rolsteigers en doorloop-
steigers combineren en gebruikers optimale 
flexibiliteit en veilig heid bieden.
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