
Postroj P-30
4610 001 000 XX

Popis: Bezpečnostní celotělový postroj, základní vybavení: 
- zadní připojovací spona - pro připojení systému zachycení pádu, 
- přední připojovací smyčky - pro připojení systému zachycení pádu, 
- zapínací a nastavovací spony - pro komfortní nasazení a používání postroje. 

Description: Full body safety harness, basic equipment: 
- back attaching buckle - for attaching fall arrest system, 
- front attaching loops - for attaching fall arrest system, 
- connecting and adjusting buckles - for comfort wearing and using of harness.

Opis: Szelki bezpieczeństwa, wyposażenie podstawowe: 
- tylna klamra zaczepowa - do przyłączenia systemu amortyzującego upadek, 
- przednie pętle zaczepne - do przyłączenia systemu amortyzującego upadek, 
- klamry zapinające i regulacyjne - do komfortowego założenia i używania szelek.
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Přední spojovací smyčky
Front attaching loops
Pêtle zaczepu piersiowego

Zadní záchytný bod
Rear attachment D-ring

Tylne mocowanie typu D-ring

Ramenní popruhy
Shoulder straps
Paski na ramię

Hrudní popruh
Chest strap

Paski piersowe

Nastavitelné přezky
Adjustment buckles
Klamry regulacyjne

Nastavitelné přezky
Adjustment buckles
Klamry regulacyjne

Popruhy na nohy
Thigh straps

Paski na nogi

• jištění proti pádu | fall arrest system | asekuracja przed upadkiem 
• výstup a sestup | ascend and descend | wchodzenie i schodzenie
• zadní připojovací prvek | back connecting ring | tylny element zaczepny
• zachycovací postroj | full body marness | uprząż bezpieczeństwa
• zachycovač pádu | fall arrester | urządzenie zatrzymujące upadek
• zajišťovací lano | safety rope | lina asekuracyjna

• jištění proti pádu z úrovně pracoviště | fall arrest system from workplace level | asekuracja przed upadkiem nad poziomem miejsca pracy
• zadní připojovací prvek | back connecting ring | plecowy element zaczepny
• tlumič pádu nebo zatahovací zachycovač pádu | energy absorber or retractable fall arrester | uprząż bezpieczeństwa
• zachycovací postroj | full body marness | amortyzator upadku lub urządzenie samohamowne

• jištění proti pádu | fall arrest system | asekuracja przed upadkiem
• výstup a sestup | ascend and descend | wchodzenie i schodzenie
• přední připojovací prvek | front connecting ring | przedni element zaczepny
• zachycovač pádu | fall arrester | urządzenie zatrzymujące upadek
• zajišťovací lano | safety rope | lina asekuracyjna
• zachycovací postroj | full body harness | uprząż bezpieczeństwa


