Technische specificaties
1260329

3M™ Protecta® Schokdempende
vanglijn, elastisch, dubbele lijn –
capaciteit: 140 kg – 1,5 m
Producttype: vanglijn
Artikelnummer: 1260329

Beschrijving
Submerk:

Protecta®

Sector:

Verschillende

Toepassingen:

Verschillende

Connector-A

Eigenschappen
• Type: valstop
Vanglijn:

• Lijntype: elastisch, dubbele lijn
• Materiaal: polyester
• Type: ovale karabijnhaak

Connector-A:

Connector-B

-	Vergrendeling: zelfvergrendelend
Twist Lock
- Breekkracht: 25 kN
- Opening: 18 mm
- Materiaal: verzinkt staal
• Type: steigerhaak
- Vergrendeling: zelfvergrendelend

Connector-B:

- Breekkracht: 23 kN
- Opening: 50 mm
- Materiaal: verzinkt staal

Lengte:

1,5 m
• Min.: 50 kg

Gebruikersgewicht:

• Max.: 140 kg
• Maximale piekkracht*: <6 kN

Nettogewicht:

1,2 kg

Gebruikstemperatuur:

-35 °C - +57 °C

Normen:

CE EN 355:2002

* Getest volgens de norm EN 355 voor bepaalde gewichtscapaciteit.

Versie: 1
Vanaf het moment van publicatie is dit document het enige document dat van toepassing is op de producten.

3M™ Personal Safety Division | Protecta® Schokdempende vanglijn, elastisch, dubbele lijn – capaciteit: 140 kg – 1,5 m

Belangrijke mededeling
De montage en het gebruik van het product dat is beschreven in dit document veronderstellen dat de gebruiker eerdere ervaring heeft met
vergelijkbare producten, daarvoor opleiding heeft genoten en dat het product door een competent persoon wordt gebruikt in overeenstemming
met de productdocumentatie. Vóór een eventueel gebruik van dit product wordt aangeraden enkele testen uit te voeren om de prestaties van
het product te toetsen binnen de specifieke toepassing.
Alle informatie en specificatiegegevens die zijn opgenomen in dit document hebben betrekking op dit specifieke 3M product en zijn niet van
toepassing op andere producten of omgevingen. Iedere handeling met, of gebruik van, dit product in strijd met dit document is op eigen risico
van de gebruiker.
Het voldoen aan de informatie en specificaties met betrekking tot het product dat beschreven wordt in dit document ontslaat de gebruiker niet
van de verplichting te voldoen aan aanvullende richtlijnen (veiligheidsregels, procedures). Het voldoen aan de operationele eisen, in het bijzonder
met betrekking tot de gebruiksomgeving en het gebruik van hulpmiddelen met dit product, dient in acht genomen te worden. De 3M Groep (die
deze elementen niet kan beheersen of verifiëren) kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van enige inbreuk op deze regels
die buiten haar beslissingsbevoegdheid en controle vallen.
De garantievoorwaarden voor producten worden bepaald door de documenten van de verkoopovereenkomst en de van toepassing zijnde
wetgeving, waarbij elke andere garantie of schadevergoeding wordt uitgesloten.
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