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PV74  -  Casca  Protectie
Skyview
Colectie:  Protectia Capului
Gama:  Echipamente Individuale de
Protectie
Materiale:  ABS, Policarbonat

Informatii despre produs
Casca Protectie Skyview este realizată în mod
unic din două tipuri de materiale: carcasa ABS
și  cozoroc  policarbonat.  Această  combinație
inovatoare  oferă  toate  avantajele  unei  căști
premium din ABS cu caracterul inovator al unui
cozoroc transparent fumuriu, oferind vizibilitate
îmbunătățită și protecție împotriva razelor UV.
Modern  și  diferit,  acest  model  este  special
conceput pentru lucrătorii în aer liber. Dispune
de  un  ham  textil  confortabil  de  6  puncte,
reglare  cu  clichet  și  banda  de  bărbie  cu  4
puncte pentru o potrivire confortabilă.

Standarde
EN 397 (-30°C / +50°C, LD, 440V a.c.)
EN 50365 clasa:0

Protectia Capului
Portwest  a  extins  rapid  gama  de  produse
penntru  protectia  capului  pentru  a  permite
clientilor sa beneficieze de modele si standarde
moderne pentru protectia capului, indiferent de
locul  de munca sau locatie.  Căști  inovatoare,
confortabile  și  ușoare  disponibile  pentru
utilizări  multiple.

Echipamente  Individuale  de
Protectie
Echipament de protectie personala pentru cap
conform ultimelor standarde, oferind protectie
maxima, Mai mult, acestea ofera confort si sunt
foarte  usoare  pentru  a  permite  utilizatorului
folosirea  pe  parcursul  mai  multor  ore.
Securitatea  dumneavoastra  este  misiunea
noastra.  Siguranța  ta  este  misiunea  noastră.

Caracteristici
Articol transparent pentru o mai buna●

vizibilitate si protectie impotriva razelor UV

Carcasă speciala a casii pentru o utilizare●

sigură cu aplicații electrice

Harnașament cu suspensie textilă în 6 puncte●

pentru un confort și o siguranță sporită a
purtătorului

Banda reglabilă de dimensiune prin sistem●

ratchet

Banda de barbie in 4 puncte inclusa .●

Banda din spuma moale pentru transpiratie●

inclusa

Disponibile in multiple variante de culori●

Durată de viață de până la 7 ani de la data●

fabricației (utilizata in conditii optime)

Certificare CE●

Deformare laterala●

CE-CAT III●
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PV74 - Casca Protectie Skyview
Cod de comoditate: 6506101000

Organism de testare
Dolomiticert Scarl     (Organism notificat nr.: 2008)
Zona Industriale Villanova, 7/A
, Italy
Numarul certificarii: 19-0333

SATRA Technology Centre Ltd     (Organism notificat nr.: 0321)
SATRA Technology Park
NN16 8SD, United Kingdom
Numarul certificarii: AB0321/19534-01/E00-00

Carton Dimensions/Weight

Item Colour Len Wid Hgt Weight(Kg) Cubic(m3) EAN13 DUN14
PV74YER Galben 57.0 45.0 44.0 0.4250 0.1129 5036108325948 15036108814739


