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NORMY

MATERIÁLY

VLASTNOSTI

TECHNICKÁ DATA

          1019
EN 361:02
EN 358:99

Reflexní proužek na ramenech 
a nohavičkách pro lepší viditel-
nost při horších světelných pod-
mínkách.

Zadní síťovina pro lepší odvětrání 
zad.

 S/M/L XL/XXL
m [g] 2 250 g 2 450 g
A [cm] 75–130 85–145
B [cm] 55–75 65–100
C [cm] 150–185 180–210
C [ft] 4,9–6 5,9–6,8

VELIKOSTI

 SMALL– 960 g/34 oz
UNI – 1050 g/37 oz

CZ
made in

Czech Republic
záruka

3
ROKY

 SMALL– 960 g/34 oz
UNI – 1050 g/37 oz

CZ
made in

Czech Republic
záruka

3
ROKY

40 %  PES
27  %  Eva pěna
10 % PAD
9 %  ocel
6 %  dural

5 %  polyethylen
3 %  syntetická guma
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7
conformity marking / no. of notified body shell carrying out conformity 
with type I značka shody / číslo oznámeného subjektu, který provádí 
shodu s typem I die Konformität Markierung / nummer die notifizierte 
Stelle durchführen die entsprechenden Konformität mit type I la marque 
de confirmit / numero d´organisme notifie effectuer la conformité avec 
type I marca de conformidad / numero del organismo notificado 
efectuará la conformidad con typo

2 250 g S/M/L / 79.44 oz
2 450 g L/XXL / 86.49 oz

Popruhy zašité ve sponě zlep-
šují manipulaci při povolování 
a dotahování popruhu.

Zadní navazovací bd označený 
písmenem A, určený pro zachy-
cení pádu dle normy EN  361.

Dvě boční „D“ oka pro pracovní 
polohování dle normy EN 358.

Pas je pohyblivý jak ve vertikál-
ním tak i horizontálním směru.

Přední navazovací bod označe-
ný písmenem A, duralový krou-
žek s nosností 15 kN.

Plastová déčka pro upevnění 
kapsáře.

Dvě opletená poutka na materi-
ál s nosností 5 kg.

Speed spony umožňují plynulé 
a rychlé nastavení dle požadav-
ku uživatele.

Odnímatelné a pratelné polst-
rování

Poutko z pogumované textilie 
na odkládání jistící karabiny. 
Maximální nosnost 1,5 kg.

8
viz návod k použití I read instructions for use I Gebrauchsanweisung beachten I 
Consulter les instructions d‘utilisation I Consulte las instrucciones de uso

POPIS

Celotělový pracovní postroj pro zachycení pádu vyvi-
nutý ve spolupráci s energetickými společnostmi, pro 
maximální pohodlí při práci na sloupech VVN.
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Některé špatné způsoby použití

Použití pro zachycení pádu. 
Součást systému zachycení pádu.

A = EN 361 EN 361Navazovací body:

Nosnost poutek

5 kg

max. 5 kg

AA

TECHNICKÁ DATA

SROVNÁNÍ

BODY II SPEED BODY II BASIC

PŘÍBUZNÉ PRODUKTY

Životnost výrobku závisí na frekvenci používání a prostředí, 
ve kterém je používán (působení vlhkého prostředí, písku, 
soli, atd. životnost výrobku snižuje). Bez přihlédnutí k opo-
třebení 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.

ÚDRŽBA

zvýšené pohodlí díky polstrování
všitý pas pro pracovní polohování dle EN 358
na polstrování (ramena, nohavičky) našité 
reflexní prvky.
na pase dvě poutka a čtyři plastová déčka 
pro upevnění kapsáře.

čtěte
návod

chraňte před
 chemikáliemi 

chraňte před
solí

chraňte před
UV

UV

praní sušení

30 °C 30 °C

POZNÁMKY

karabina 
triple lock

BODY II. ENERGY SPEED VS. BODY II. SPEED


