Fallskyddssele Petzl Astro Bod Fast
European version
Selen ASTRO BOD FAST European
Utvecklad och designad för alla som arbetar på hög höjd. Selen ger möjlighet
till säkert och effektivt höghöjdsarbete.
Selen är mycket smidig och kan justeras när man har den på.
Midjebältet är brett och formen ger ryggen bra stöd.
Vadderade axelremmar för ökad komfort.
Enkel att ta på och av tack vare FAST-spännen i benslingorna.
Gated ventral fästpunkt kan öppnas för att effektivt integrera utrustning:
- Anslut PROGRESS-linorna direkt till fästpunkten utan kontakt
- Anslut CROLL L ventral rep klämma på den ventrala punkten för större
effektivitet vid rep uppstigningar
- Anslut PODIUM-sätet till fästpunktens axel så att lasten stöds direkt av
nedstigningen, samtidigt som den ger rörlighet vid den ventrala fästpunkten
Ultrakomfortabel design:
- Halvstyvt, brett midjebälte och benöglor för utmärkt stöd; skulpterad och
fodrad med andningsbar skumvaddering för komfort under fjädring
- Vadderade axelband har stora avstånd för att minska skav i nacken och
hjälpa till att fördela belastningen över axlarna när midjebältet är belastat
- Fästpunkter i textil med plastinlägg gör det enkelt att ansluta utrustning
samtidigt som vikt och bulk begränsas
Lätt att justera:
- Midjebälte och axelremmar utrustade med självlåsande DOUBLEBACK
PLUS-spännen för snabb och enkel justering
- Benöglor utrustade med FAST LT-spännen för snabb och enkel fastsättning
och lossning utan förlust av justering, även när du bär handskar
- DUBBELBACK lås spänne på baksidan av selen, mellan midjebältet och
benöglorna, gör det möjligt att justera för användning på den dorsala
fästpunkten; i händelse av ett fall på denna punkt gör en kortare justering att
vikten kan tas upp på benöglorna så att användaren kan förbli mer bekvämt
upphängd i väntan på räddning
Lätt att bära och organisera verktyg:
- Sex utrustningsöglor med skyddshölje
- Två skåror för CARITOOL verktygshållare
- Två fack för TOOLBAG verktygsväska
Avao Bod Fast finns i storlekarna 0, 1 och 2 där:
0: 65-80 cm midja, 44-59 cm lår, vikt 2000 g, längd 160-180 cm
1: 70-93 cm midja, 47-62 cm lår, vikt 2045 g, längd 165-185 cm
2: 83-120 cm midja, 50-65 cm lår, vikt 2125 g, längd 175-200 cm
Garanti: 3 år
Standard: CE EN 361, CE EN 358, CE EN 813, EAC.
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