PS73 - Capacete de Alpinista
Protecção de Cabeça
de Resistência de Altura
Colecção: Protecção de Cabeça
Gama: EPI
Materiais: ABS, EPS (poliestireno
expandido)

Informação do Produto
Capacete de alpinista Height Endurance é a
evolução final da nossa gama de resistência à
altura. Este capacete sem picos foi projectado
para propósitos múltiplos. É ideal para
trabalhar em altura, operações de salvamento e
actividades de escalada. Graças à sua espuma
interior EPS, este modelo é totalmente
certificado pela norma EN 12492. Seis pontos
de arnês têxtil, banda técnica de suor e ajuste
de rolete garantem ajuste ideal. Ampla gama de
acessórios disponíveis.

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.

Características

Cores
●

EN 12492
EN 397 (-30°C)

●

Gama

Leve e robusto
Especialmente projectado para trabalhar em
altura

Branco

-

Amarelo Alta
Visibilidade

-

●

Arnês de suspensão em têxtil

Laranja Alta
Visibilidade

-

●

Rolete de ajuste para fácil montagem

Azul Royal

-

●

Cor fluorescente para visibilidade à luz do dia

Vermelho

-

●

Francalete de 4 pontos incluído

●

Protector de queixo
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PS73 - Capacete de Alpinista de Resistência de Altura
Código de Mercadoria: 6506101000
Casa de Testes
Dolomiticert Scarl (Organismo Notificado Nº.: 2008)
Zona Industriale Villanova, 7/A
, Italy
Contacto: TOMMASO MORANDIN
Certificado nº: EC 20-0013

DIMENSõES / PESO DA CAIXA
Artigo

Cor

Comp Larg

Alt

Peso (Kg)

Cubicagem (m3) EAN13

PS73ORR

Laranja

57.0

50.0

0.4500

0.1283

45.0

DUN14

5036108325863 15036108814654
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