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Fallskyddssele Petzl Volt European
Detaljerad beskrivning
Snabb och enkel påtagning:
- Midjebälte utrustat med ett FAST LT PLUS-spänne för snabb och enkel
fastsättning och lossning utan att ändra justering, även när du bär handskar
- FAST LT benöglespännen gör att selen enkelt kan tas på med båda fötterna
på marken och bibehåller sina justeringsinställningar mellan påtagningarna
- DUBBELBACK självlåsande spännen på midjebältet och axelband för exakt
justering
Bekvämt under hela arbetsdagen:
- Breda, halvstyva midjebälten och benöglor för utmärkt stöd och lätt,
andningsbar konstruktion för att maximera luftflödet
- Vadderade axelband har stora avstånd för att minska skav i nacken och
hjälpa till att fördela belastningen över axlarna när midjebältet är belastat
- LADDER CLIMB ventral fästpunkt anpassar sig till en mängd olika
användningsområden (progression, positionering och enstaka upphängning),
och låter användaren ansluta en lina, nedstigning eller fallskyddsglidare; för
vertikal klättring med sken- eller vajerbaserade fallskyddssystem möjliggör
LADDER CLIMB-fästpunkten låg infästning av glidare, vilket fördelar
belastningen på midjebältet och ger optimal komfort, och vid fall flyttar sig
fästpunkten automatiskt uppåt till en hög position, vilket tillåter en vertikal
kroppsposition efter fall.
- Sidoöppningar gör att en sits kan installeras för ökad komfort under långvarig
fjädring
Lätt att använda:
- Sidofästpunkter kan fällas ner för att förhindra oavsiktlig fastsättning när de
inte används
- "Öglor" för MGO-kontakterna på falldämparlinor finns på varje axelrem; i
händelse av ett fall släpper systemet MGO-karbinerna och gör att
falldämparen kan aktiveras.
- Utrustningsöglor, samt slitsar för CARITOOL verktygshållare och TOOLBAG
verktygsväska gör det enkelt att organisera arbetsredskap
Specifikationer
LADDER CLIMB låg fästpunkt:
Sidofästpunkter: För att fästa en positioneringslina
Låg fästpunkt: För att fästa ett fallskyddssystem
Hög fästpunkt: För att fästa ett fallskyddssystem
Fästpunkt för bakre midjebälte: För att fästa en säkerhetslina
Certifiering(er): CE EN 361, CE EN 358, CE EN 813, UKCA, EAC
Material: Nylon, polyester, aluminium, stål
Storlek 0-1-2
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