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Soupravy a batohy KRATOS SAFETY

SOUPRAVA FA8000100
vymezovací souprava

•součástí setu je přepravní taška, celotělový
postroj FA1010300 (I4003), spojovací
prostředek FA4010015 (I4007), dvě karabiny
FA5010117 (I4005)
•určeno pro práce s nulovým rizikem pádu
POUŽITÍ:
•vymezení pracovního prostoru (4)
•materiál:polyester, polyamid, ocel
•norma:EN 361, EN 356, EN 362
•barva:šedo-černá

SOUPRAVA FA8000500
souprava pro práce na železných
konstrukcích

•součástí setu je přepravní taška, celotělový
postroj FA1010400 (samostatně neprodejný),
spojovací prostředek s tlumičem pádu a
dvěma háky FA3060015 (samostatně
neprodejný)
•nepostradatelný pomocník při práci, kde
pracovník mění svoji pozici a je nutné se
často zajistit a odjistit
POUŽITÍ:
•vybavení pro práci na lešení (1)
•vymezení pracovního prostoru (4)
•materiál:polyester, polyamid, ocel
•norma:EN 361, EN 355
•barva:zeleno-černá
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SOUPRAVA FA8000710
souprava pro práci na střechách

•součástí setu je přepravní taška, celotělový
postroj FA1010400 (samostatně neprodejný),
stočené lano (10 m) FA2010010 (I4039),
uchopovač lana s tlumičem pádu a karabinou
FA2010000 B (samostatně neprodejné)
•dokonalý prostředek pro práci na střechách
s možností ručního polohování
POUŽITÍ:
•vybavení na šikmé střechy (5)
•materiál:polyester, polyamid, ocel
•norma:EN 361, EN 353, EN 362
•barva:zeleno-černá

BATOH FA9010100

odolný univerzální batoh

•3 oddělené úložné části
•polstrovaná záda, ramena a dno batohu
•nosné poutko
•rozměry: 45 x 36 x 18 cm
•objem 26 l
•pro přepravu a přenášení vybavení pro
práci ve výškách
•materiál:Oxford polyester 600 x 600D
•barva:černo-zelená
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CESTOVNÍ TAŠKA FA9010300

cestovní taška

•pevné dno z polyethylenu
•nosné poutko
•rozměry: 60 x 19 x 26 cm
•objem 29 l
•pro přepravu a přenášení vybavení pro
práci ve výškách
•materiál:Oxford polyester 600 x 600D
•barva:černo-zelená

PŘEPRAVNÍ VAK FA9010500
nepromokavý přepravní vak

•pevné dno z polyethylenu
•nosné poutko
•rozměry: 29 x 62 cm
•objem 41 l
•pro přepravu a přenášení vybavení pro práci
ve výškách
•materiál:PVC
•barva:černá
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