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PS51 - Capacete de Segurança Workbase
Colecção: Protecção de Cabeça
Gama: EPI
Materiais: PE
Cartão Exterior: 50

Informação do Produto
O Capacete de Segurança Workbase é um elemento essencial na protecção
de cabeça. Fabricado a partir de um casco forte em PE, tem um confortável
arnês de plástico com 6 pontos de fixação e uma fivela ajustável (54-62 cm).
Inclui  uma banda de suor e ranhuras laterais de tamanho padrão para
acessórios.

Protecção de Cabeça
A PW em rápida expansão, visa beneficiar os nossos clientes, combinando
os estilos e normas mais actualizadas, independentemente do trabalho ou
localização. Uma ampla selecção de acessórios compatíveis está também
disponível. Uma explicação completa de características e desempenho são
dadas com o objectivo de ajudá-lo a fazer uma escolha mais informada.

EPI
A linha  de  PPE  Portwest  Head  aplica  os  padrões  mais  recentes  para
oferecer o mais alto nível de protecção. Confortável e leve, a linha PPE
garante um desgaste agradável, mesmo por longos períodos de uso. Sua
segurança é nossa missão.

Normas
EN 397 (-10°C /+50°C, 440V)

Características
CE-CAT III●

Propriedades eléctricas (440Vac)●

7 anos de prazo de validade a partir da data de fabrico descrita nas●

instruções de utilização do produto

Arnês de suspensão em plástico de 6 pontos●

Fivela para um fácil ajuste●

Preço muito competitivo●

  Cores
Gama

Azul Royal -
Branco -
Vermelho -
Amarelo -
Preto -
Verde -
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PS51 - Capacete de Segurança Workbase
Código de Mercadoria: 6506101000

Casa de Testes
CSI Spa      (Organismo Notificado Nº.: 0497)
Via Lombardia
, Italy
Certificado nº: DPI/0497/1097

DIMENSõES / PESO DA CAIXA

Artigo Cor Comp Larg Alt Peso (Kg) Cubicagem (m3) EAN13 DUN14
PS51RBR Azul Royal 74.0 58.0 45.0 0.3660 0.1931 5036108273744 15036108763846


