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PS53  -  Hoogte  Endurance
Helm
Collectie: Hoofdbescherming
Lijn: PBM
Materialen: ABS

Productinformatie
Speciaal ontworpen voor het werken op hoogte.
Licht  comfortabel  met  korte  klep  voor  goed
zicht  zonder  belemmeringen.  ABS  schelp,
textiel  binnenwerk met  6  bevestigingspunten,
draaiknop  om  te  verstellen,  maat  52-63cm.
Verbeterde zweetband met 4 punts kinband (Y
model)met zacht rubberen kinbescherming.

ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (Class E )
EN 50365 Class:0
EN 397 (-30°C/+50°C)

Hoofdbescherming
PW  sne l  groe iende  assor t iment  van
hoofdbeschermingsproducten heeft als doel om
onze  klanten  te  laten  profiteren  van  de
combinaties  van  de  meest  actuele  stijlen  en
normeringen voor  de  hoofdbescherming,  voor
elke  functie  en  op  iedere  locatie.  Er  is  een
brede  selectie  van  compatibele  accessoires
beschikbaar.  Een  volledige  uitleg  van  de
functies en prestaties worden gegeven om u te
helpen een weloverwogen keuze te maken.

PBM
Portwest  Hoofd  beschermingslijn  voldoet  aan
de hoogste normeringen, om het hoogste niveau
van  bescherming  te  bieden.  Bovendien,
comfortabel  en  licht  van  gewicht  garanderen
dat  het  plezierig  draagt  ,  zelfs  als  u  het
urenlang gebruikt. Uw veiligheid is onze missie.

kenmerken
CE-CAT III●

Licht en robuust●

Speciaal ontworpen voor werken op hoogte●

Electrische isolatie tot 1000Vac of 1500Vdc●

(EN 50365)

6 punts textiel harnas●

Verstelbaar middels draaiknop voor een goede●

pasvorm

Signaal kleur voor het overdag goed zichtbaar●

zijn

Inclusief kinband●

Past op de PW47 en PS47 gehoorbeschermers●

Bijpassende accessoires leverbaar●

  Beschikbare kleuren
Lijn

Wit -
Hogezichtbaarheid
Geel -

Blauw -
Zwart -
Hogezichtbaarheid
Oranje -
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PS53 - Hoogte Endurance Helm
Commodity Code: 6506101000

Test Omgeving
Inspec     (Notified Body No.: 0194)
56 Leslie Hough Way
M66AJ, UK
Certificaat nummer: 2797

Artikel Kleur Lng Brd Hgt Gewicht Kubieke (m3) EAN13 DUN14
PS53RBR Korenblauw 57.0 45.0 50.0 0.4600 0.1283 5036108272747 15036108762689


