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Odlehčený plně nastavitelný celotělový pracovní postroj, který je nejvhodnější pro práci na
šikmých plochách a střechách. Jedinečný Singing Rock MOTION SYSTEM zaručuje svobodu
a volnost pohybu uživatele, aniž by byl omezován pracovním lanem nebo zachycovacím
systémem. Ideální pro práci ve výškách, kde je důležité přesné polohování a volný pohyb.

ROOF
MASTER
POPIS

při zachycení pádu do zadního červeného
textilního bodu EN 361, MOTION SYSTEM
efektivně rozloží sílu na jednotlivé části těla

přední bod pro zachycení pádu EN 361
v podobě přehledného červeného
duralového D oka je umístěný níže než je
zvykem a plně využívá výhody přední části
MOTION SYSTÉMU

zúžené polstrování a popruh v oblasti
okolo krku zvyšuje komfort při práci
plynule nastavitelná ramena sponou
Easy Lock (všechny ocelové komponenty
mají povrchovou úpravu kataforézou,
tzv. E-coating)

chytré a rychlé řešení připevnění hrudního
blokantu CAM CLEAN

přední připojovací bod pro práci ve visu
a slaňování dle normy EN 813

boční textilní oka pro pracovní polohování
dle normy EN 358 – jsou ušita tak, že
zabraňují nechtěnému zachycení při
pracovní činnosti
pogumovaná pevnostní textilie s množstvím
přípojných otvorů, do kterých lze připojit
pomocné karabinky, pracovní kapsář nebo
nářadí

speed spony umožňují plynulé a rychlé
nastavení s maximálním komfortem
elastický popruh spojující nohavičky
a zadní O-kroužek na pásu
double spony umožňují pohodlné nastavení
nohaviček

malá kapsa na drodnosti

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI
nový a unikátní Singing Rock MOTION SYSTEM
textilní provedení polohovacích bodů EN 358
textilní provedení zadního zachycovače pádu podle EN 361
maximálně pohyblivý bod EN 813
nízká váha
nové multi-gear poutko pro upevnění brašny na nářadí a materiál
lehké a pohodlné nohavičky

NORMY
1019

POUŽÍVÁNÍ
min

VLASTNOSTI

3

max

ROKY

EN 361:2002
EN 813:2008

-30 – +50 °C

EN 358:1999

MATERIÁLY

ROOF Master M/L
1 570 g / 55,4 oz

záruka

VELIKOSTI
50 % PES
34 % nerezová ocel
10 % PAD
6 % polyethylen

C

A
B

A [cm/in]
B [cm/in]
C [cm]

M/L

XL

85–100 / 33–39
50–75 / 20–29
160–180

90–130 / 35–51
50–75 / 19–29
175–205

A – obvod pasu; B – obvod nohavičky;
C – výška postavy
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TECHNICKÁ DATA
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Očka slouží k upevnění popruhu se sponou, kterým fixujeme prsní blokant.
Barevně zvýrazněná 2 opletená poutka na materiál s nosností 5 kg.
Přídavná poutka na nohavičkách s nosností 5 kg slouží k rozšíření kapacity materiálových poutek a pro lepší přehled o materiálu.
Sloty na bederním pásu slouží pro zajištění drahých přístrojů proti pádu z výšky (motorová pila, vrtačka), nosnost 1 kN.
Materiálové poutko pro zajištění drahých přístrojů proti pádu z výšky (motorová pila, vrtačka), nosnost 1 kN.
Nosné popruhy (6 – pas, 7 – nohavičky, 8 – spojovačka, 9 – zadní pružný popruh, 10 – ramenní popruh).
Popruhy pohyblivých částí MOTION SYSTÉMU chráněné pevnou PES tkaninou pro větší odolnost vůči oděru.
Velmi pohodlný široký anatomicky tvarovaný bederní pás perfektně sedne na tělo, vysoké polstrování s dostatečnou tuhostí zajišťuje komfort při práci
ve visu nebo při polohování.
Vnitřní měkký pěnový materiál, polstrování pro větší pohodlí.
Místo pro identifikační a metodickou etiketu.
Lemovka z polyesteru s vysokou odolností proti oděru.
Reflexní část na pasu pro větší viditelnost pracovníka při horších světelných podmínkách.
Zadní nastavitelný popruh ramen.
Jmenovka na zadní straně ramen.
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MOTION SYSTÉM

Easy-Lock spona

SPEED spona

1

1

Etiketa sledovatelnosti
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1019

8

2

2

2

001/9999/03/18
ROOF MASTER
SIZE: S/M/L

DATE OK INSPECTOR

1 – jedinečné číslo
2 – výrobní číslo
3 – měsíc/rok výroby
4 – vzor
5 – velikost
6 – normy
7 – značka shody
8 – č. notifikované osoby
9 – inspekční štítek
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ÚDRŽBA
Životnost výrobku závisí na frekvenci používání a prostředí, ve kterém je používán (působení vlhkého prostředí,
písku, soli, atd. životnost výrobku snižuje). Bez přihlédnutí k
opotřebení či mechanickému poškození a při dodržení
všech podmínek uvedených v návodu k použití, může být
tento výrobek používán 15 let od data výroby a 10 let od
data prvního použití.
Avšak již při prvním použití může dojí k takovému poškození, které zkrátí životnost výrobku pouze na toto první
použití.

UV

chraňte před
solí

chraňte před
UV

chraňte před
chemikáliemi

30 °C

30 °C

praní

sušení

čtěte
návod
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SROVNÁNÍ

ROOF MASTER – EXPERT 3D Speed
nový a unikátní Singing Rock MOTION SYSTEM
lehčí o 845 g (velikost M/L)
textilní provedení odsedávacího bodu EN 358
nové multi-gear poutko pro materiál
lehčí a pohodlnější nohavičky

EXPERT 3D speed
(W0079DR)

DALŠÍ POHLEDY

boční pohled

MOTION SYSTEM přední pohled

MOTION SYSTEM zadní pohled

detail multi-gear poutka

POZNÁMKY
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