
Datablad/FDV

Produkt Mastesele RM Evolution
El nr 8853342
Type RM SPES. M/L
EAN 7070701037271
Antall 1
Salgsenhet Stk
Norm/Standard EN-361, EN-358

PRODUKTBESKRIVELSE
Melbye tilbyr flere typer masteseler, helt fra posisjoneringsbelter til sitteseler. Den nyeste selen vår heter Miller
Revolution R6 og er kombinert kroppssele, støttebelte og sittesele. Gå inn på hver enkelt type for utfyllende
informasjon.

BESKRIVELSE
Et kvantesprang innen design, innovasjon og 21 århundre sikkerhetsteknologi. Basert på identifiserte nøkkelbehov
til brukere, har Miller utviklet en ny serie fallsikringsseler som møter og/eller overgår forventningene til brukerne
med hensyn til den fine balansen mellom sikkerhet og funksjonalitet ved arbeid i høyden. Med den nye Revolution
selen har Miller gjenoppfunnet kroppselen, redefinert komfortnivået og forsterket holdbarheten. Miller R6
Revolution 4 punkts premium sele er perfekt for elektrisitet og telekom bransjen. Utstyrt med Pivot punkt i midjen
og kam spenne justering, har selen en mer komfortabel justering og en større bevegelsesfrihet. Hurtigspenner,
ryggstøtte, roterende støtteblte og lavt innfestningspunkt i front, er andre produktfunksjoner som bidrar til topp
komfort. Det roterende arbeidsposisjonserings-beltet gir en komfortabel støtte og bedre mobilitet.

FUNKSJONER:
Vevbånd på belte og lårstropper:
• Duraflex vevbånd: 62% polyamide + 23% polyester + 15% elastomer.
• Svart vevbånd - fiolett kant: 100% PA - 44 mm .

Vevbånd: elastisk vevbånd - duraflex.
Sømmer: polyamid.

Pivot Link: Unik Pivot Link system for bedre ergonomisk justering ved bevegelelse og i sitteposisjon. Lagd i rustfritt
stål.

Kam-spennen: Enkel en-hånds justering tillater simultan justering av skulderstroppene.

Integrert tilleggsutstyr: Feste for tilleggsutstyr er integrert i pivot linken.

Hus for merkeetiketten: Integret hus av holdbar polymer omslutter merketiketten og beskytter denne mot skade og
slitasje.

4 punkts: D-ringer på belte for arbeidsposisjoneringslinen. Fremre- og bakre forankringspunkt for fallsikring. Lav
fremre feste: for tilkomst (EN 813).

Ryggplaten: Mulighet for å sette på egne merkeetiketter. Bedre komfort og støtte.

Arbeidsposisjoneringsbelte: Komfortabelt og bredt belte. 6 verktøyringer for feste av eksterne verktøyvesker.
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Str. S/M L/XL XXL
Vekt kg 2,080 2,250 2,400

Spenner:
Sikrer enkel og rask justering.
• automatisk spenne: aluminium
• kurvede lateral ring: aluminium
• D-ringer: stål

Styrke:1000 daN

STANDARDER:
EN 361 (sept 2002): helsele
EN 358 (mars 2000): arbeidsposisjonering
EN 813 (2008): belte med lårstropper

Fallsikring er klassifisert som kategori III utstyr, for beskyttelse mot dødelig risiko. Utstyret må derfor underlegges
en periodisk kontroll hver 12 måned av en kompetent person.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
RM mastesele er en kroppssele som gir meget god bevegelsesfrihet. Skulderstroppene er elastiske og tøyer seg
sammen med brukeren.
Selen er en kombinasjon av helsele og støttebelte. Hurtigspenner for belte og lårremmer gjør at selen er enkel å ta
på seg, og den er meget enkel å tilpasse for den enkelte bruker. Bredt hoftebelte, skulder/ryggpolstring og
polstring på lårremmene gjør at selen er god å ha på seg. Selen har forankringspunkter i rygg og front, samt D-
ringer for arbeidsposisjonering i sidene på støttebelte.
Beltet er også utstyrt med ringer for feste av verktøyveske og verktøy holder.

Str. M/L
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