POWER INDUSTRY

DÜŞÜŞ DURDURMA VE KONUMLANDIRMA
KEMERİ (SÜSPANSİYONLU)
FALL ARREST AND WORK POSITIONING SUSPENSION

HARNESSES

(TR)
• Düşüş durdurma, konumlandırma, alan sınırlama ve kurtarma
amaçlı tasarlanmıştır.
• 5 bağlantı noktasına sahiptir. Düşüş durdurma için 1x Sırt D-Halkası
ve 2x A/2 Göğüs bağlantı noktasına sahiptir.
2x ½ Perlon Halka Süspansiyon bağlantı noktası. Konumlandırma için
2x D-Halkası bağlantı noktası.
• Sırt ve Göğüs bağlantı noktaları kurtarma amaçlı kullanılabilir.
• Kolay giyim için tasarlanmıştır.
• Sırtta ve göğüs bağlantı noktalarında düşüş indikatörüne sahiptir.
İndikatörün görürünür olduğu durumlarda kemer kullanımdan
kaldırılmalıdır.
• Bacak kolonları, süspansiyon sistemi sayesinde vücudun şeklini alır ve
çalışma konforunu artırır.
• Bel, bacak ve omuz yastıkları anti-baktriyel özelliktedir ve bel yastığı
Breath-Tech nefes alabilen ergonomik özelliktedir.
• Omuzda çelik hızlı tokaya sahiptir, kolay ayarlanır, ergonomiktir.
• Bel yastığı üzerinde malzeme taşınması için 4 adet malzeme taşıma
halkasına sahiptir.
• Üzerinde ürün periyodik kontrollerin kayıt altına alınabileceği etikete
sahiptir. Etiket korumalıdır, kullanım ömrü boyunca deforme olmaz.
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Beden / Size
Standart / Standard

: S/M, L/XL, XXL
: EN 361, EN 358, EN 813,
EN 12277, EN 1497

(EN)
• Designed for fall arrest, positioning, restraint and rescue purposes.
• Has 5 attachment points. 1x Dorsal D-Ring and 2x A/2 Sternal
attachment point for Fall Arrest.
2x ½ Tie-in Loops Seat attachment point. 2x D-Ring for Positioning.
• Dorsal and Sternal attachment points can be used for Rescue
purposes.
• Designed for easy-donning.
• Includes fall indicators on the sternal and dorsal attachment points. If
a fall indicator is visible after a fall, the harness must be retired.
• Suspension leg straps allows for increased comfort.
• Maximum comfort by breathing antibacterial and ergonomic waist,
leg and shoulder pads.
• Easy-to-use aluminum automatic buckles for fast connection and release.
• 4 tool loops on waist belt.
• The protective case protects the information tag visually and enables
users to log annual inspections.

