Fallskyddssele Petzl Newton Fast
European Version
NEWTON FAST, ergonomisk fallskydds
NEWTON FAST är en lätt, ergonomisk fallskydds sele som snabbt kan tas på
och av.
Den är utrustad med vadderade axelband och FAST LT-spännen på
benöglorna, vilket gör att selen kan tas på med båda fötterna på marken, utan
förlust av justering.
Selen ger omedelbar tillgång till verktyg, med utrustningsöglor och slitsar för
TOOLBAG-väskan. Selen är certifierad enligt europeiska och rysk standard.
Lätt, ergonomisk design:
- Den anatomiska designen är tättslutande men tillåter optimal rörelsefrihet
- Fästpunkt för bröstbenet i textil, lätt och rostavvisande
- Anodiserad aluminium dorsal fästpunkt för stor hållbarhet
- Vadderade axelremmar är väl placerade för att minska skav i nacken
- Möjliggör installation av en LIFT-spridare för nedstigning i upprätt läge
Snabb att ta av och på, enkel att använda:
- Dons med båda fötterna på marken med FAST LT-spännen på benöglorna,
vilket gör det snabbt och enkelt att fästa och lossa utan att förlora justering,
även med handskar
- FAST LT PLUS bröstspänne gör det snabbt och enkelt att fästa och lossa
selen utan att förlora justering, även med handskar, och spännets lås
begränsar risken för oavsiktlig lossning
- Axelremmar utrustade med auto lås DOUBLEBACK-spännen för snabb och
enkel justering
- Två utrustningsöglor och två fack för TOOLBAG verktygsväska, för enkel
åtkomst till verktyg
Sternal fästpunkt: Fäste för fallskydds system
Dorsal fästpunkt av metall: För att fästa ett fallskydds system
Certifiering(er): CE EN 361, EAC, UKCA
Material: Nylon, polyester, aluminium
Size 1 2
Waist belt 70-93 cm 83-120 cm
Leg loops 47-62 cm 50-65 cm
Stature 165-185 cm 175-200 cm
Weight 1010 g 1050 g
Guarantee 3 years 3 years
Selen är
- Svart gul
- Midjebältet är 70-93cm
- Benöglor är 47-62cm
- Resning är 165-185cm
- Vikt 1010g
- Garanti 3år
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