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ASTRO SIT FAST Uprząż
biodrowa do trudnego
dostępu PETZL
Cena

908,00 zł

Dostępność

Według stanu magazynowego

Numer katalogowy

C085AA00

Opis produktu

ASTRO SIT FAST Uprząż biodrowa do
trudnego dostępu PETZL
Uprząż biodrowa do trudnego dostępu ASTRO SIT FAST jest wyposażona w otwierany przedni punkt wpinania pozwalający na
optymalną integrację sprzętu (przyrząd zaciskowy, lonża, wspornik...). Pas i taśmy udowe są półsztywne i szerokie, dzięki
czemu zapewniają doskonałe podtrzymywanie. Mają wstępnie nadany kształt oraz są wyłożone podwójną oddychającą pianką
dla maksymalnego komfortu w zwisie. Uprząż ułatwia organizację i noszenie narzędzi, dzięki wielu uchwytom sprzętowym oraz
szlufkom przeznaczonym na uchwyty sprzętowe CARITOOL oraz woreczki na narzędzia TOOLBAG. Koncepcja tej uprzęży
biodrowej pozwala na przekształcenie jej, przy pomocy uprzęży piersiowej TOP CROLL S lub L, w uprząż pełną.
Otwierany przedni punkt wpinania dla optymalnej integracji sprzętu:
- bezpośrednie wpięcie lonży PROGRESS, bez konieczności używania łącznika,
- piersiowy przyrząd zaciskowy CROLL połączony z przednim punktem wpinania dla większej skuteczności podczas
wychodzenia po linie,
- wpięcie wspornika PODIUM umożliwiające bezpośrednie wpinanie przyrządu zjazdowego, z zachowaniem mobilności
przedniego punktu wpinania.
• Bardzo wygodna konstrukcja
- pas i taśmy udowe są szerokie i półsztywne dla znakomitej stabilności: podwójna wyściółka z oddychającej, perforowanej
pianki dla komfortu w zwisie,
- lekkie i zajmujące niewiele miejsce tekstylne boczne punkty wpinania, z plastikowymi wkładkami zapewniają łatwe wpinanie
sprzętu.
• Praktyczna regulacja:
- pas i szelki z klamrami samoblokującymi DoubleBack PLUS dla łatwej i szybkiej regulacji,
- taśmy udowe z klamrami automatycznymi FAST LT , które otwierają się i zamykają błyskawicznie - uprząż zakłada się bez
potrzeby powtarzania regulacji, nawet w rękawiczkach,
• Ułatwienie noszenia i organizację narzędzi do pracy
- w sześć uchwytów sprzętowych z powłoką ochronną,
- dwie szlufki na uchwyty do noszenia narzędzia CARITOOL,
- dwie szlufki na woreczki na narzędzia TOOLBAG.
• Przedni punkt wpinania: wpięcie przyrządu zjazdowego lub lonży do stabilizacji w pozycji roboczej w użyciu pojedynczym,
lonży do wychodzenia, wspornika.
• Boczne punkty wpinania: wpięcie lonży do stabilizacji w pozycji roboczej w użyciu podwójnym.
• Piersiowy punkt wpinania: wpięcie systemu zatrzymywania upadków.
• Punkt wpinania z tyłu pasa: wpięcie lonży podtrzymującej.
• Certyfikacja: CE EN 358, CE EN 813, EAC
• Gwarancja 3 lata.
• Materiał: poliamid, poliester, aluminium, stal
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Kod

C085AA00

C085AA01

0

1

2

1025 g

1040 g

1055 g

Obwód pasa

65-80 cm

70-93 cm

83-120 cm

Obwód taśm
udowych

44-59 cm

47-62 cm

50-65 cm

Rozmiar
Ciężar

Instrukcja produktu

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Rozmiar: 0 , 1 , 2
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