Technische datasheet
1161231 | 1161232 | 1161233

3M™ Protecta® valbeveiligingsharnas
voor lassers met
2 bevestigingspunten
Artikelnummer(s):
1161231
1161232
1161233

Beschrijving
Submerk:

Protecta®

Sectoren:

Metaalindustrie, fabricage, onderhoud

Toepassingen:

Valbeveiliging, werken bij extreme
temperaturen, lassen, slijpen

Voorzijde

Kenmerken
Rugverbinding:

• Grote D-ring
Ŕ Verzinkt staal

Borstverbinding:

• Standaard D-ring
Ŕ Verzinkt staal

Gespen:

• Snelsluitgespen
Ŕ Verzinkt staal, zwarte elektrolytische
laklaag

Verstellingspunten:

• Doorvoergespen
Ŕ Verzinkt staal, geel verchroomd

Webbing:

45 mm Modacrylic Kevlar® webbing 370 °C verkolingstemperatuur

Draad:

Kevlar®

Valindicator:

Achterzijde

Vulling:

Beschermde labels

Parkeerpunt voor
vallijn:

Optioneel accessoire - bestelnr. 1150493

Uitgerust met RFID:

Nee

Gewichtscapaciteit:

140 kg

Bedrijfstemperatuur:

-35 °C tot +57 °C

Normen:

CE EN 361:2002

Versie: 1
Deze versie is het enige document dat van toepassing is op de producten sinds zijn datum van publicatie

Achterzijde

3M™ Personal Safety Division | 3M™ Protecta® Standaard valbeveiligingsharnas in veststijl

3M Protecta® valbeveiligingsharnas
maattabel
Gewicht

1,98 (6'6")
1,93 (6'4")

Hoogte - m (ft/inch)

1,88 (6'2")
1,83 (6'0")

XL

1,78 (5'10")

(Extra-Large)

M/L

1,73 (5'8")

1161231

Small (S)

1,35

1161232

Medium/Large (M/L)

1,42

1161233

X-Large (XL)

1,50

(Medium/Large)

1,68 (5'6")

S

1,63 (5'4")

(Small)

1,58 (5'2")
1,52 (5'0")

145 (320)

136 (300)

127 (280)

118 (260)

109 (240)

100 (220)

91 (200)

82 (180)

73 (160)

63 (140)

54 (120)

45 (100)

1,47 (4'10")

Gewicht - kg (lbs)

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 en dat het product door
een competent persoon wordt opgebouwd in overeenstemming met de productdocumentatie. Voordat u dit product gebruikt, beveelt 3M aan dat de gebruiker enkele proeven uitvoert om
de prestaties van het product te valideren voor de toepassing die door de gebruiker is bedoeld.
Alle informatie en specificaties 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 (b.v. veiligheidsregels en procedures). Het voldoen aan de operationele eisen, in het bijzonder met betrekking tot de gebruiksomgeving en het gebruik van gereedschap met dit
product, dient in acht genomen te worden. 3M is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van een overtreding van deze regels die buiten haar besluit en controle ligt.
Garantiebepalingen worden verstrekt bij de verkoopdocumenten in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
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