Tech-Lite™ D-ringar för fram- och baksida och sida,
Duo-Lok™ snabbkopplingsspännen och insydd
höftvaddering och kroppsbälte.

Storlek

Komponentnummer

Vikt

Storlek

Komponentnummer

Vikt

Small

1113900

1.860

Small

1113910

2.750

Medium

1113901

1.905

Medium

1113911

2.805

Large

1113902

1.950

Large

1113912

2.860

X-Large

1113903

1.995

X-Large

1113913

2.915

NÄSTA GENERATIONS HELKROPPSSELE
ExoFit NEX™
Sele för klättring

ExoFit NEX™
Sele för byggarbeten/klättring

Tech-Lite™ D-ringar för fram- och baksida,
2 x axelinfästningar för räddning,
Duo-Lok™ snabbkopplingsspännen.

Tech-Lite™ D-ringar för fram- och baksida och sida,
2 x axelinfästningar för räddning, Duo-Lok™
snabbkopplingsspännen och insydd höftvaddering
och kroppsbälte.

Storlek

Komponentnummer

Vikt

Storlek

Komponentnummer

Vikt

Small

1113970

2.02

Small

1113975

2.93

Medium

1113971

2.06

Medium

1113976

3.02

Large

1113972

2.11

Large

1113977

3.01

X-Large

1113973

2.15

X-Large

1113978

3.08

• FUNKTIONALITET

Material
•	Vävband med avvisningsteknik:

1.98

Material: Polyester, Bredd: 45mm, Draghållfasthet: 26,7kN,
Behandling: Nanosphere.
•	Hybrid Komfortvaddering: Axel/Rygg, Höft, Ben,
Bröstkorg, Material (om tillämpligt): Nylon & Polyester, Nylon
6-6 (bältesöglor), TPU (axelskydd), Dri-Lex® Aerospace Nät, EVA
Skum, 3M Scotchlite® Reflekterande.

1.68
1.63
1.58
1.52

Material: Väska: EVA Skum, Remmar & Tråd: Nylon.

Prestanda

154

145

136

127

118

1.47
109

•	Hängningsremmar med eftersläpp:

1.73

100

Material: Legerat stål AISI 4140 (zinköverdragen yta), Rostfritt stål,
Nylon 6-6, Draghållfasthet: 17,8kN.
•	Tech-Lite™ D-ringar: Material: 7075
Aluminiumlegering, Draghållfasthet: 22,2kN.
•	Etiketter: Material : Vinyl.
•	Tråd: Material: Extra stark Polyester.

1.78

91

•	Revolver™ Vertikal Torso-anpassning:

1.83

82

Material: 7075 & 6061 Aluminiumlegering, Rostfritt stål enligt
ASTM A240, Legerat stål SAE AMS 6350 (zinköverdragen yta),
Draghållfasthet: 17,8kN.

1.88

73

•	Duo-Lok™ Snabbkopplingsspänne:

1.93

HÖJD - M

VIKT - KG

• Kapacitet: En användare: 140kg.
• Maximal stoppkraft: 6kN MAF.
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Tillverkade föremål – även av högsta kvalitet –
tappar sin förmåga att prestera med tiden.
ExoFit NEXTM-selar utmanar detta konventionella tankesätt.
Utformat av material med bestående styrka, inklusive
vävband med avvisningsteknik och Tech-Lite™ D-ringar
av flygplansaluminium, kan ExoFit NEX™ hantera de
hårdaste kraven dag in och dag ut.
De är byggda för att prestera mot högsta standard i de
tuffaste omgivningarna.

• KOMFORT

• HÅLLBARHET

63

HÅLLBARHET

Tech-Lite™ D-ringar för fram- och baksida,
Duo-Lok™ snabbkopplingsspännen.

54

På dagens arbetsplats, där snabbhet och effektivitet är
projektkrav, är ett inköp av en ExoFit NEX™- sele en
investering i produktivitet. Den perfekta selen ger arbetare
friheten och självförtroendet att prestera maximalt.
Innovativa säkerhetsanordningar och banbrytande
funktioner – som integrerade hängningsremmar med
eftersläpp insydda i selen, Duo-Lok™ snabbkopplingsspännen
och en skyddad ficka med elastiska sidor för förvaring
av personliga föremål – låter bäraren jobba smart, snabbt
och säkert.

ExoFit NEX™
Sele för byggarbeten/klättring

45

FUNKTIONALITET

ExoFit NEX™
Sele för klättring

Standarder
CE EN361 Helkropps Fallstoppsele,
CE EN361 Arbetspositioneringsbälte (på lämpliga modeller)

Ref.: A01NEXCBSW Ind.0

Capital Safety Group EMEA
5a Merse Road, North Moons Moat,
Redditch, Worcestershire B98 9HL
t: +44 (0) 1527 548 000
f: +44 (0) 1527 591 000

Capital Safety Group EMEA
Le Broc Center - Z.I. 1re Avenue - BP15
06511 Carros le Broc Cedex - France
t: +33 (0) 4 97 10 00 10
f: +33 (0) 4 93 08 79 70

www.capitalsafety.com
information@capitalsafety.com

Get into the Best!

FUNKTIONER

Get into the Best!

Enkel förvaring av anslutningar, som
knäpps upp för att undvika
trasselfaror.

Täckta etiketter
och i-Safe™

Ett Velcro®-skydd täcker
etiketterna och placerar dem på
ställen som är lätta att nå.

Även om många i industrin ser våra selar som unika, försätter
vi att förbättra, förfina och förnya.
Om det finns starkare, lättare material, vill vi introducera det.
Om det finns en bättre metod för framställning av starkare,
bekvämare selar, vill vi utveckla den. ExoFit NEXTM -selar
representerar kulmen av omfattande forskning,
och implementering av nya utformningar med de senaste
banbrytande materialen. Var så säker, när du köper en ExoFit
NEXTM-sele, kan du vara trygg i att du köper en sele av högsta
kvalitet.

Överlägsen X-utformning

Gjutna säkringshållare

1

U S T RY

1

st

U S T RY

1

U S T RY

Inbyggd bärficka

Håller och skyddar bekvämt
en mobiltelefon, kamera eller
andra föremål.

För bättre synlighet i mörker och
farlig omgivning är reflektivt
material integrerat på ben,
bröst, axlar och rygg.

1

Patenterad fjäderbelastad utformning
riktas automatiskt uppåt och säkerställer
snabb, enkel och säker anslutning till
ditt fallstoppsystem.
.
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Avvisningsteknologi
Vävband

1

Uppåtriktad D-ring
för ryggen

st

IND

Reflekterande material

IND

Enkel och snabb justering som
eliminerar lösa ändar och låser
fast i läge och förhindrar
eftersläpp.

Ger skydd och enastående
komfort vid bärning av tunga
material och utrustning.

IND

st

Revolver™ Vertikal
Torsojusterare

Styva axelskydd

st

IND

Formen är baserad på ett enda
stycke material format som ett "X"
som omsluter bäraren för
maximal komfort, säkerhet
och trasselfri påtagning.

IND
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Vattenavvisande för att minska
bildning av mögel och smuts har också upp till 5 gånger
högre skrapmotsånd.

st
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Stötindikator

Revsömindikatorn låter
användaren snabbt och enkelt inspektera selen för stötbelastning.

1

st

KOMFORT
Utrustning utformad för säkerhet måste inte vara obekväm.
Enligt den principen tillverkar vi selar av material som inte lägger till onödig vikt. Vi använder fuktmotstående vaddering på
lämpliga ställen för att hålla dig torr och sval hela dagen.
Och eftersom vi också tycker att selen inte på något vis ska störa
eller distrahera bäraren i arbetet, implementerar vi kritiska
justeringsfunktioner som möjliggör perfekt passform.

IND

Tech-Lite™
D-ringar i aluminium

Hybrid Komfortvaddering

Lättvikts, fuktmotstående,
genomluftande vaddering som inte
rör sig eller ger efter och håller
bäraren bekväm i alla lägen.

Extremt lättviktig legering
vanligtvis använd av militären och
luftfarten, erbjuder en högre nivå
av säkerhet och komfort.

Duo-Lok™ Spänne med
Snabbkoppling

140kg kapacitet

Hög kapacitet utökar alternativen
för att bära verktyg och
arbetsplatsflexibilitet.

Lättvikts enhandsanvändning med
nätlås med minne säkerställer
snabba funktioner och
arbetsplatsflexbilitet.

Styv
Höftvadderingsöglor
Integrerade Hängningsremmar med eftersläpp

Kommer med en justerbar
kontinuerlig ögla som efter fall
möjliggör lättande av tryck,
och benrörelser,vilket ökar det
naturliga blodflödet.

Hindrar utrustningsfickor från
att hänga löst och minskar
skavning på känsliga områden.
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Ultramjuk kant

Rör sig med dig - varken gnider
eller skaver.

U S T RY

U S T RY

Installerat
Patentsökt

För mer information besök

www.capitalsafety.com

