
unghi larg pentru un bun 
confort al gâtului

Cod: P-81

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

4un punct de ancorare dorsal (realizat de un inel din aluminiu)
Centura complexă P-81 este o centură cu 6 puncte de prindere: 

4un punct de ancorare  în zona lombară, (realizat din bucle de chingă) pentru lucru în poziţia suspendat

Mărimi disponibile: M - XL şi XXL.

Pentru sporirea confortului în timpul lucrului, centura este prevăzută pe bretele cu suporți protectori pentru coapsa piciorului pentru a permite o 
utilizare confortabilă în poziția șezut.

Centura este prevăzută cu un ham prevăzut cu un protector flexibil pentru umeri, cu sisteme de reglare separate pentru bretelele de la picioare 
(coapse) şi cele de la piept - umeri. 
Sistemul de închidere conţine catarame automate rapide. 

4două bucle de ancorare sternale, în zona pieptului (realizate din chingă) ce formează un punct de ancorare sternal

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

Centură complexă (cu 6 puncte de prindere) - tip P-81

MODURI DE UTILIZARE

VEDERE DIN FAŢĂ

punct de ancorare frontal

cataramă pentru reglare din 
aluminiu

cataramă automată pentru 
conectare şi reglare

cataramă automată pentru 
conectare din aluminiu

punct de ancorare pentru 
lucrul în poziţia „şezut“ 
(suspendat)

cataramă automată pentru 
conectare şi reglare

punct de prindere lateral

 

VEDERE DIN SPATE

placă de protecţie

cataramă de reglare 
din aluminiu

inel tip „D“ din 
aluminiu

cataramă de reglare 
din aluminiu

PUNCT DE ANCORARE 
DORSAL

CATARAME AUTOMATE RAPIDE BUCLE DE ANCORARE
 STERNALE

Chingă anti-traumă

Poziția de suspendare în centură poate determina la scurt timp de la producerea accidentului o stare 
de inconștiență. Chinga anti-traumă este concepută pentru a atenua efectele de intoleranţă 
ortostatică pentru un utilizator care a suferit o cădere de la înălţime şi care rămâne agăţat în centura 
sa. Chinga anti-traumă este realizată din poliamidă acoperită cu un manşon din material plastic 
transparent. Chinga anti-traumă se fixează pe chinga centurii complexe şi este uşor de utilizat ca o 
soluţie pe termen scurt pentru a-i permite utilizatorului să se ridice în hamul său și să elibereze 
presiunea ce se crează la nivelul picioarelor până la sosirea salvatorului. Se recomandă utilizarea a 
două chingi anti-traumă, câte una pentru fiecare picior.

Cod: vezi tabel
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ECHIPAMENTE INDIVIDUALE DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA CĂDERII

CENTURI COMPLEXE


