Vi presenterar 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™
personligt fallskyddsblock SRL

Lätt att
bära.
Fylld med
funktioner.

3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ personligt fallskyddsblock SRL

3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ personligt fallskyddsblock SRL

Kompakt och
kompetent.
En tredjedel så stort, fyra
gånger så hållbart.
•
Vi presenterar 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™
personligt fallskyddsblock SRL. Nano-Lok
har under många år varit det självklara valet
när det gäller personligt fallskyddsblock
SRL, tack vare dess tillförlitlighet och
hållbarhet. Den senaste versionen är till och
med ännu bättre än den förra modellen. Den
är slankare och är mer kompakt. Det hållbara
höljet gör den mer motståndskraftig.
Modellen är enklare att använda och går
snabbare att koppla in.* Men uppfyller ändå
självklart CE EN 360:2002.
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Produktegenskaper
Product Features

Snabbkopplingssystem
Smidig och lätt anslutning som också
är kompatibel med tidigare modeller

Nästa generations
funktioner:
Sparar tid
•	
60 % snabbare
att koppla in*
•	
Lätta och snabba
att inspektera

Anslutning med dubbellåsning
finns som tillbehör
Lätt att lägga till
eller ta bort
Nano-Lok ben
utan att ta bort
anslutningen
från helselen

Kompakt hölje

Gjorda för att hålla länge
•	
Höljet i nitrilgummi
som håller fyra gånger
längre än den tidigare
modellen*
Flexibel återkoppling
•	
Återkoppling
i fotnivå med en
kapacitet på 140 kg

Inbyggd RFID-kod

Smart falldämpare
i hållbart nitrilgummi

Längd: 2 m**

*Jämfört med tidigare generation.
**2 m för de flesta modeller. Beroende på den övre
och under anslutningen kan vissa modeller vara
1,9 m och andra 2,1 m.
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3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ Modeller med ett ben
Övre anslutning
(förankringsögla)
särskild funktion/
användningsområde

Nedre anslutning (linans ände)
särskild funktion/användningsområde

Aluminiumkrok med 57 mm
öppning

Artikelnummer

3101208

2.0 m

3101264

1.9 m

3101263

2.0 m

3101709

2.1 m

3101265

2.0 m

3101461

2.0 m

3101207

2.0 m

3101261

2.0 m

3101730

2.0 m

• Populär modell

Aluminiumkarbin med
19 mm öppning
• Låg vikt

Aluminiumkarbin
med 19 mm öppning
• Ansluter till en
D-ring
på en fallskyddssele

Aluminiumkrok med 57 mm
öppning
• Extra stark grind

Aluminiumkrok med
bekvämt grepp och
63,5 mm öppning
• Skyddar användarens
hand
• Heavy-duty
• Perfekt för korsbelastning

Karbinhake i stål med
19 mm öppning
• Ekonomisk lösning
Trippelverkande
stålkarbin med 19 mm
öppning
• Möjligt att lägga till
en andra enhet för
att skapa en enhet
för dubbla ben

Aluminiumkrok med 57 mm
öppning
• Populär modell

Aluminiumkrok med 57 mm
öppning
• Populär modell

Aluminiumkrok med 57 mm
öppning
• Extra stark grind

Aluminiumkrok med
63,5 mm öppning
• Heavy-duty
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3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ Modeller med dubbla ben
Övre anslutning
(förankringsögla)
särskild funktion/
användningsområde

Trippelverkande
stålkarbin med 19 mm
öppning
• Ansluts genom
helselens ryggnät
eller till D-ringen
på ryggen

Nedre anslutning (linans ände)
särskild funktion/användningsområde

Aluminiumkrok med 57
mm öppning

Artikelnummer

3101316

2.0 m

3101298

2.0 m

3101270

2.0 m

3101718

2.0 m

3101719

2.0 m

• Populär modell

Aluminiumkrok med 57
mm öppning
• Populär modell

Aluminiumkrok med 57
mm öppning
• Extra stark grind
Snabbkopplingssystem
i stål
• Ansluter genom
helselens ryggnät,
så att D-ringen
på ryggen kan
användas vid en
räddningsåtgärd

Aluminiumkrok med
bekvämt grepp och 63,5
mm öppning
• Skyddar användarens
hand
• Heavy-duty
• Perfekt för
korsbelastning

Aluminiumkrok med
63,5 mm öppning
• Heavy-duty
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De övre anslutningarna kan beställas separat genom följande referenser
Artikelnummer

Beskrivning

2000025

Aluminiumkarbin med
19 mm öppning

3100128

Trippelverkande
stålkarbin med 19 mm
öppning

Artikelnummer

Beskrivning

3100481

Snabbkopplingssystem
(ska bara användas
tillsammans med
3M™ DBI-SALA®
Nano-Lok™)

3100484

Anslutning med
dubbellåsning
(ska bara användas
tillsammans med
Nano-Lok™)

3M fallskydd

Tel:
+33(0)4 83 58 08 08
E-post: informationfallprotection@mmm.com
Web: 3M.com/FallProtection

Capital Safety (Northern Europe) Limited
3M Centre, Cain Road
Bracknell, Berkshire, RG12 8HT, UK

3M Svenska AB
Personlig skyddsutrustning
Bollstanäsvägen 3
192 78 Sollentuna

3M Svenska AB, Bollstanäsvägen 3
191 89 Sollentuna, SVERIGE

Tel: +46 840309575
3M.CustomerCare.SE@mmm.com
www.3M.se/personskydd
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