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POPIS

240 g / 8,5 oz zárukaunikátní
číslování

VLASTNOSTINORMY

TECHNICKÁ DATAMATERIÁL

Duralový kroužek 28 mm

Masivní ocelová spona pro 
nastavení délky lanyardu. 

Identifikační etiketa pro zpět-
nou sledovatelnost výrobku.

Oko s chráničkou pro libovolnou 
spojku EN 362.

Textilní rukojeť z pevnostního 
materiálu pro snadné nastavení 
délky lanyardu. Zaručena 
bezpečnost, i když se uživatel 
omylem připojí do tohoto oka.

Odolný a pevný popruh šíře 
25 mm.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

ADJUST

nastavitelná délka
kotvicí prostředek
spojovací prostředek

Nastavitelný lanyard s ocelovou sponou a textilní rukojetí. Lze snadno 
povolit i pod zatížením.

rozměry spony postup při nastavování délky

délka 
80 cm- 145 cm

pouze jedna 
osoba

93% polyester 

3% slitina hliníku
3% uhlíková ocel

1% polyamid

EN 354: 10
1019

EN 795/B: 12
EN 358: 18

∅ 51,5 mm

∅ 28 mm

rozměry kroužku

cm

in
3
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№
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POZNÁMKY

DOPORUČOVANÉ SPOJKY EN 362

Avšak již při prvním použití může dojí k takovému poškození, které zkrátí životnost výrobku pouze na 
toto první použití.

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 použí-
ván 15 let od data výroby a 10 let od data prvního použití.

ÚDRŽBA A ŽIVOTNOST

SROVNÁNÍ

ADJUST - vs - TRACK PLUS

Rukojeť pro snadné uchopení a nastavení délky
Větší rozsah 80 - 145 cm

Užší popruh 25 mm oproti TRACK PLUS, který má 44 mm
Snížení hmotnosti

TRACK PLUS

chraňte 
před solí

chraňte před
UV

UV

chraňte před
chemikáliemi 

praní

30 °C

sušení

30 °C

čtěte
návod
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MATERIÁL

HMOTNOST

CONNECTOR GIGA BIG CONNECTOR SMALL CONNECTOR PALM

K3550 K3536 K3702 K01234

965 g 450 g 150 g 117 g

Slitina hliníku Slitina hliníku Slitina hliníku Slitina hliníku, POM 
nerezová ocel

SMALL CONNECTOR

K3690

340 g

Galvanizovaná ocel
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