3M™ Protecta® Şok
Emici Lanyardlar 140 kg Kapasite.
Yükseklikte çalıştığınızda ekipmanınızın sizi yarı yolda
bırakmayacağını bilmek için güvenmeniz gerekir.
Bu nedenle 3M™ Protecta® Şok Emici Lanyardlar titizlikle test edilir ve sadece en yenilikçi ve güvenilir şok
emici teknolojiyi kullanır. İskele, direkler ve çatılardan çelik çerçevelere ve telekomünikasyon kulelerine
kadar düşmelere karşı korunmanıza yardımcı olurlar. Yeni ürün serimiz güçlü ve hafiftir ve 140 kg ağırlığa
kadar düşme önleme kapasitesi ile işinizi güvenle yapmanıza yardımcı olur.

Daha yüksek kapasite için tasarlanmıştır.
İşverenler genellikle rahatlık, basitlik ve maliyet verimi
için standart düşüş koruma donanımları ve lanyardları
satın alır.
Ancak işçilerin boyları ve ağırlıkları çeşitli olduğunda,
düşüş koruma ekipmanını test etmek ve onaylamak
için kullanılan 100 kg test kütlesi her zaman yeterli
olmayabilir. Örneğin, koruyucu kıyafetler giyen ve gerekli
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ekipmanları taşıyan, ortalamadan daha uzun boylu ve
ağır olan bir işçi kolayca 100 kg'dan daha ağır gelebilir.
İşte bu yüzden 3M™, 140 kg kapasiteye sahip
yeni Protecta® Şok Emici Lanyard serisini tanıttı.
İhtiyaçlarınıza uyacak şekilde çeşitli uzunluklarda
ve çeşitli bağlantı tiplerine ve bacak sayısına sahip
olarak sunulur.
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3M™ Protecta® Şok Emici Lanyardlar 140 kg Kapasite.
EN355 standardına göre CE sertifikalı
Esnek dokuma* gerilim olmadığında
lanyard uzunluğunu azaltır
Takılma riskinin azaltılmasına yardımcı olur.

Maks. 140 kg ağırlık kapasitesi
Daha yüksek ağırlık kapasitesi, daha çeşitli
kullanıcılar tarafından kullanmasına olanak tanır.

Küçük, kompakt şok emici paket
1260329

Taşınacak daha düşük hacim.

Tamamen kaplı etiketler
Uzun süreli tanımlama ve inceleme.

Kendiliğinden kilitlenen kapılı çelik
iskele kancası

10,5 mm ip

50 mm açıklık, kendiliğinden kilitlenen bir
kapının güvenliği ile yapılara tırmanmanıza izin
verir. (Diğer bağlantı seçenekleri mevcuttur aşağıdaki tabloya bakınız).

Kolay ve esnek
kullanım için.

Çelik kanca
veya vidalı
karabina

Hafif
Ekipmanınızın taşıma ağırlığının azaltılmasına
yardımcı olur.

Kolay ve
güvenli gövde
bağlantısına
olanak tanır.

Çelik dönme kilitli karabina
1260331

Kolay, güvenli gövde bağlantısı.
(Diğer bağlantı seçenekleri mevcuttur aşağıdaki tabloya bakınız)
Malzeme
1260327
1260328
1260329
1260330

Esnek
dokuma
Esnek
dokuma
Esnek
dokuma
Esnek
dokuma

Bacak
Sayısı

Donanım Bağlantısı

Sabitleme Bağlantısı

İkiz
Tek
İkiz

Kendiliğinden kilitlenen döner
kilitli karabina, 18 mm açıklık,
25 kN kırılma dayanımı

Tek

1260331

İp

Tek

1260332

İp

İkiz

1260333

İp

İkiz

1260334

İp

Tek

Kendiliğinden kilitlenen kanca,
19 mm açıklık, 22 kN kırılma dayanımı
Vidalı karabina, 17 mm açıklık,
25 kN kırılma dayanımı
Kendiliğinden kilitlenen kanca,
19 mm açıklık, 22 kN kırılma dayanımı
Vidalı karabina,
17 mm açıklık,
25 kN kırılma dayanımı

Kendiliğinden kilitlenen
iskele kancası, 50 mm
açıklık, 23 kN kırılma
dayanımı

Vidalı karabina,
17 mm açıklık,
25 kN kırılma dayanımı

3M Düşüş Koruma
Capital Safety (Kuzey Avrupa) Limited Şirketi
3M Merkezi, Cain Road
Bracknell, Berkshire, RG12 8HT, İngiltere
Telefon: 00 800 999 55500

Capital Safety Grubu (EMEA)
Le Broc Center, Bâtiment A, Z.1. 1re Bulvarı - BP15
06511 Carros Le Broc, Cedex, FRANSA

E-posta: informationfallprotection@mmm.com

3M, Protecta, 3M Şirketi'ne ve bağlı şirketlerine aittir. *Sadece elastik modeller.

Web: 3M.com/FallProtection

Uzunluk

Net
Ağırlık

2m

1,4 kg

2m

1,1 kg

1,5 m

1,2 kg

1,5 m

1,0 kg

2m

0,8 kg

1,8 m

1,4 kg

1,8 m

1,4 kg

2 m'ye ayarlanabilir 1,3 m

0,8 kg

