
Centuri de poziţionare - tip PB

Centurile de poziționare se utilizează împreună cu mijloace de legătură fixe și / sau reglabile.

Pentru sporirea confortului în timpul lucrului, centura este prevăzută şi cu bretele cu suporţi reglabili pentru coapsa piciorului. 

Mărimi disponibile: M- XL şi XXL.

Centura de poziţionare tip PB-20 este o centură simplă, prevăzută cu un sistem de reglare clasic cu cataramă, cu două inele metalice de prindere 
poziţionate lateral şi cu trei inele agăţătoare din material plastic pentru prinderea de scule şi accesorii, poziţionate dorsal.

Centura de poziţionare tip PB-70 este o centură de poziţionare complexă, prevăzută atât cu două inele metalice de prindere poziţionate lateral cât şi 
cu un inel metalic de ancorare poziţionat sternal, pentru a permite lucrul în poziţia suspendat. 

Centura PB-70 conţine şi trei agăţători poziţionate dorsal pentru prinderea de scule şi accesorii.

Centura de poziţionare tip PB-11 este o centură simplă, prevăzută cu un sistem de reglare clasic cu cataramă, cu trei inele de prindere: două inele 
,etalice de prindere poziționate lateral şi un inel metalic, poziționat dorsal.
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Cod: P-02S / P-20

Cod: PB-11 / PB-20 / PB-70

4un punct de ancorare dorsal (realizat de un inel metalic)
Centurile complexe tip P-02S şi tip P-20 sunt centuri cu 3 puncte de prindere: 

4două puncte de prindere laterale fixate pe centura de poziţionare (inele metalice) 

Sistemul de închidere conţine catarame clasice însă, la cerere, centura poate fi dotată cu catarame automate rapide.

Centura complexă P-02S este prevăzută cu ham cu un singur sistem de reglare pentru bretelele de la picioare (coapse) şi cele de la piept - umeri. 
Centura complexă P-20 este prevăzută cu ham cu sisteme de reglare separate pentru bretelele de la picioare (coapse) şi cele de la piept - umeri. 

Centurile complexe se utilizează împreună cu mijloace de legătură fixe și / sau reglabile.
Mărimi disponibile: M - XL şi XXL.

Centuri complexe (cu 3 puncte de prindere) - tip P-02S / P-20 
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CENTURI DE POZIȚIONARE / CENTURI COMPLEXE

ECHIPAMENTE INDIVIDUALE DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA CĂDERII
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