Fallskyddssele Petzl Astro Bod Fast
International Version
Selen ASTRO BOD FAST International Version
Selen Astro är utformad för ökad effektivitet och komfort.
Astro har en integrerad croll och en öppningsbar fästpunkt fram för enkel
integration av utrustning, så som lanyards.
I denna fästpunkt fäster man även Astro SIT.
Gated ventral fästpunkt kan öppnas för att effektivt integrera utrustning:
- Anslut CROLL L ventral repklämma på den ventrala punkten för större
effektivitet vid repuppstigningar
- Anslut en PROGRESS-linan direkt på den ventrala fästpunkten
- 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
- Metalliska sidofästpunkter möjliggör enkel anslutning av utrustning och kan
fällas ner för att förhindra att de fastnar av misstag när de inte används
Lätt att justera:
- Midjebälte och axelremmar utrustade med självlåsande
DOUBLEBACK-spännen för snabb och enkel justering
- Benöglor och axelband utrustade med FAST-spännen för att underlätta att ta
på och av selen, vilket gör det snabbt och enkelt att fästa och lossa utan att
förlora justering, även med handskar
- DUBBELBACK självlåsande spännen 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 förformade utrustningsöglor med skyddshölje
- Två skåror för CARITOOL verktygshållare
- Två fack för TOOLBAG verktygsväska
Den internationella versionen har en fallindikator: en röd rem visas på den
dorsala fästpunkten efter ett fall för att indikera att selen ska dras tillbaka
- Ventral fästpunkt: Fäste för en sänkare, en positioneringslina för användning
i enkelläge, en progressionslina och en sits
- Fästpunkter i sidled: Fäste för en positioneringslina för användning i
dubbelläge
- Sternal fästpunkt: Fäste för fallskyddssystem
- Ryggfäste: Fäste för fallskyddssystem
- Bakre fästpunkt på midjebältet: Fastsättningslina
- Certifiering(er): ANSI Z359.11, NFPA 1983 klass III, CSA Z259.10, CE EN
361, CE EN 358, CE EN 813, CE EN 12841 typ B, UKCA
- Material: Nylon, polyester, aluminium, stål
Size 0 1 2
Waist belt 65-80 cm 70-93 cm 83-120 cm
Leg loops 44-59 cm 47-62 cm 50-65 cm
Stature 160-180 cm 165-185 cm 75-200 cm
Weight 2480 g 2530 g 2620 g
Guarantee 3 years 3 years 3 years
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