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Uprząż chroniąca przed upadkiem z wysokości, do dostępu linowego,
stabilizująca w pozycji roboczej.
Wygoda:

  Regulowane tylne taśmy nośne pomiędzy taśmami udowymi, a pasem 
biodrowym dla lepszego dopasowania do sylwetki podczas używania 
tylnego zaczepu grzbietowego.

  W przedniej części pasy ramienne rozchodzą się z zachowaniem luzu 
przy szyi. Prześwit ten jest zwiększony dzięki zastosowaniu zwężonych 
taśm.

  Wsuwane, wyściełane taśmy udowe.

  Regulowane tylne taśmy nośne pomiędzy pasami na nogi, a pasem 
biodrowym dla lepszego dopasowania do sylwetki podczas używania 
tylnego zaczepu grzbietowego.

 Szeroki i komfortowy pas biodrowy, wygody do pracy w zwisie. 

Ergonomia:

  Taśmy w kształcie litery Y pozwalają na lepsze umiejscowienie 
grzbietowego punktu zaczepienia.

  Szybko-złączka na jednym pasie naramiennym pozwala na łatwe 
dopasowanie bez rozregulowywania uprzęży.

  Dwie klamry szybkiego zapinania na taśmach udowych.

  Odpinana taśma elastyczna utrzymuje przyrząd piersiowy w pozycji 
pionowej na uprzęży.

 Łatwe połączenie pasów naramiennych w dolnej części uprzęży 
dzięki łącznikowi FLAT LINK, który może pomieścić również przyrząd 
piersiowy HOLD UP.

Akcesoria:

  Na każdym ramieniu znajduje się pętla bezpiecznikowa 
wielokrotnego użytku, służąca do przechowywania 
łączników lonży chroniącej przed upadkiem z wysokości. 
W razie upadku przechowywana lonża zostanie 
uwolniona, umożliwiając ciągłe pochłanianie energii. 

  Na każdym ramieniu znajduje się rzep do umieszczenia 
lonży chroniącej przed upadkiem z wysokości lub 
krótkofalówki. 

  Pięć pętli sprzętowych. 

  Sześć mini pętli sprzętowych do mocowania akcesoriów 
WORK STATION.

Identyfikacja:

 Okienko z tyłu paska ułatwiające identyfikację.

UPRZĘŻE CHRONIĄCE PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI, STABILIZUJĄCE ORAZ DO PRACY W ZWISIE

Uprząż do utrzymania pozycji roboczej, pracy w zwisie i ochrony przed 
upadkiem. Idealnie przystosowana do dostępu linowego. Bardzo skuteczna 
przy wchodzeniu po linie dzięki niskiemu położeniu HOLD UP i jego 
równoległemu ustawieniu do ciała.

Wygoda:

 Łączenie przed udami - regulowany pas dla lepszego dopasowania do sylwetki.  

  W przedniej części pasy ramienne rozchodzą się z zachowaniem luzu przy szyi. 
Prześwit ten jest zwiększony dzięki zastosowaniu zwężonych taśm.

  Wsuwane wyściełane pasy na nogi.

  Regulacja pasa udowego z tyłu.

  Szeroki i komfortowy pas biodrowy, wygody do pracy w zwisie. 

Ergonomia:

  Taśmy w kształcie litery Y pozwalają na lepsze umiejscowienie grzbietowego 
punktu zaczepienia.

 Szybko-złączka na jednym pasie naramiennym pozwala na łatwe dopasowanie bez 
rozregulowywania uprzęży.

  Dwie klamry szybkiego zapinania na pasach nogawek.  

  Odpinana taśma elastyczna utrzymuje przyrząd piersiowy w pozycji pionowej na 
uprzęży.

  Łatwe połączenie pasów naramiennych w dolnej części uprzęży dzięki łącznikowi 
FLAT LINK, który może pomieścić również przyrząd piersiowy HOLD UP.

UPRZĘŻE 

Identyfikacja:

 Okienko z tyłu paska ułatwiające identyfikację.

Akcesoria:

  Na każdym ramieniu znajduje się pętla bezpiecznikowa wielokrotnego użytku, 
służąca do przechowywania łączników lonży chroniącej przed upadkiem 
z wysokości. W razie upadku przechowywana lonża zostanie uwolniona, 
umożliwiając ciągłe pochłanianie energii. 

  Na każdym ramieniu znajduje się rzep do umieszczenia lonży 
chroniącej przed upadkiem z wysokości lub krótkofalówki. 

  Pięć pętli sprzętowych. 

  Sześć mini pętli sprzętowych do mocowania akcesoriów WORK 
STATION.
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