
 Pile-Hook-Strap (PHS)

Protect your equipment (geschikt voor Paalfenders en Pile-Hook-Straps) 

2 Slots

3 Slots 

4 Slots

PH-Slots

alle maten in mm

Pile-Hook-Strap-type 
PHS 400 

Pile-Hook-Strap-type 
PHS 800 

Pile-Hook-Strap-type 
PHS 1400

Vierkante paal (Zijdenlengte)

min.
80

min.
130

min.
200

max.
105

max.
190

max.
350

Pile-Hook-Strap-type 
PHS 400 

Pile-Hook-Strap-type 
PHS 800 

Pile-Hook-Strap-type 
PHS 1400

Ronde paal (Diameter)

min.
100

max.
135

min.
160

max.
250

min.
260

max.
450

Pile-Strap
Slot

2 Slots

3 Slots 

4 Slots

PH-Slots
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S E E  Y O U  AT 

F O L L O w  U S  O N 
F A C E B O O K  A N D  T w I T T E R

wijzingen en fouten voorbehouden.



A
Trek de sluitlip aan het 
uiteinde van de haak 
en leg deze omhoog 
(optioneel twee haken 
per band).

B
Trek eerst de sluitlip door een van de drie gleuven in 
de band. (PHS 400: 2, PHS 800: 3, PHS 1400: 4 gleu-
ven). Als de sluitlip volledig boven de gleuf in de 
band uitsteekt, moet u de lip om de paalband 
spannen en weer aan de haak vastklitten.

sluitlip

P R O D U C T I N F O R m AT I E

De seaEQ Pile-Hook-Strap kan gemakkelijk om iedere ronde of vierkante meerpaal 
worden gespannen. 

De haak kan op twee, drie of vier verschillende plaatsen (drie uitvoeringen) in de band 
worden bevestigd en zo op de juiste plaats aan de paal worden gehangen. Als u de box 
verlaat, kunt u de landvasten snel in de ruime haak leggen. En als u weer op uw plaats aan-
legt, heeft u de touwen ook weer snel te pakken. Dat is handig en veilig. De aluminiumhaak 
is met polypropyleen bekleed en stevig ingenaaid om beschadigingen aan boot en touwen 
te voorkomen.

met de band kunt u de haak eenvoudig en stevig op de juiste positie aan de paal vastma-
ken. Even goed aanspannen en het werk is al weer gedaan. U heeft geen gereedschap 
nodig en u hoeft niet in de paal te boren: uw boot en de meerpaal worden dus niet be-
schadigd. De seaEQ Pile-Hook-Strap is letterlijk meegaand: u kunt hem steeds meenemen en 
aan een andere meerpaal hangen.

De haak is in drie afmetingen verkrijgbaar. Voor meerpalen met een omvang van 300 tot 
405mm, 560 tot 800mm en voor palen met een omvang van 900-1400mm (zie download: 
tabel met paalafmetingen).

Eigenschappen:
  Zeer gemakkelijk aan de paal te bevestigen. ZONDER BOREN OF GEREEDSCHAP!!!
  Snel mee te nemen en weer op te hangen als u naar een andere ligplaats gaat.
  Optioneel: uitvoering met tweede haak.
  Geen beschadiging van de meerpaal.
  Bijzonder veilig. Geen beschadigingen. 

Materiaal:
De seaEQ Pile-Hook-Strap bestaat uit 
polyester en polypropyleen. De aluminium-
haak is met een dubbele laag polypropy-
leen bekleed.

Na het seizoen uit het zonlicht opslaan 
zodat de kleuren langer goed blijven.

m O N TA G E

Pile-Hook-Straps
»Hook´n Loops« zijn 
verkrijgbaar in 3 
verschillende lengtes. 
Z.o.z.

C
Als de haak in de band is bevestigd, moet u deze om de paal leggen en door de gesp 
trekken. Bevestig de haak op de door u gewenste plaats. Span de Pile-Hook-Strap zo 
strak mogelijk met het klittenband om de paal.

  Zijdenlengte: 80-105 mm 
 Pile-Hook-Strap 400 

  Zijdenlengte: 130-190 mm 
 Pile-Hook-Strap 800 

  Zijdenlengte: 200-350 mm 
 Pile-Hook-Strap 1400 

  Diameter: 100-135 mm 
 Pile-Hook-Strap 400 

  Diameter: 160-250 mm 
 Pile-Hook-Strap 800 

  Diameter: 260-450 mm 
 Pile-Hook-Strap 1400

Vierkante paal (Zijdenlengte) Ronde paal (Diameter)

slots


