
Paraşüt Tipi Emniyet Kemeri

• 2 adet düşme önleyici ankraj noktalı emniyet kemeri (arka - ön)
• 2 ayarlama imleği
• 2 adet ayarlanabilir yan plaka
• Geniş termoform sırtlı konumlandırma kemeri
• Sünger astar
• ‹ş konumlandırma için 2 adet ankraj noktası

Geri Sarımlı
Düşme Önleyici

Geri Sarımlı
Düşme Önleyici

Geri Sarımlı
Düşme Önleyici

Baret

•  Çap 12 mm
• Çift bacaklı örgülü ip
• Radanzalı halat gözü
• EN355 ve CE normlarına uygun.

• Çift bacaklı kayış
• Radanzalı halat gözü
• EN355 ve CE normlarına uygun.

•  Galvaniz çelik kablolu
•  ABS korumalı
•  Düşme göstergeli
• Atalet freni sistemli
• EN360 ve CE normlarına
 uygun
• Dikey ve yatay pozisyonda
 çalışmaya uygun
• 6-10-15 metre uzunlukta
 seçenekleri mevcuttur.

•  46 mm kayışlı
• Otomatik geri sayımlı
• EN360 ve CE normlarına
 uygun
• Dikeyde ve 3 metreden
 az yatayda çalışmaya uygun
• 2.5 metre uzunluktadır.
• Üzerinde 1 adet karabina
 kanca mevcuttur.

• 17 mm pes/aramid kevlar kayışlı
• Otomatik geri sayımlı
•  Düşme göstergeli
• Atalet freni sistemli
• Plastik kılıflı
• EN360 ve CE normlarına uygun
• Dikeyde ve 3 metreden
 az yatayda çalışmaya uygun
• 1.90 metre uzunluktadır.
• Üzerinde 1 adet karabina
 kanca mevcuttur.

• Yüksekte çalışma için özeli olarak tasarlanmış
• 1000 V.A.C. yada 1500 V.D.C ye kadar elektrik yalıtımı
•  ABS baret
• En iyi dikey görüş için vizörsüz
• Hafif, 8 basitleme noktalı 3 kumaş bant
• Termoform ter bandı
• Yeni ayarlanabilir rotor sistemi
• 3 noktalı çene kayışı

• 53-63 cm kafa boyutu
• Farklı renk seçenekleri
• EN397, EN50365 ve CE normlarına uygundur.
• +50 - 20º sıcaklık aralığı
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