Del #

Vægt

Størrelse

Del #

Vægt

Small

1113900

1.860

Medium

1113901

1.905

Small

1113910

2.750

Medium

1113911

Large

1113902

2.805

1.950

Large

1113912

X-Large

1113903

2.860

1.995

X-Large

1113913

2.915

ExoFit NEX™
Redningssele

D-ringe i Tech-Lite™ for- og bagpå, 2 stk.
fastgørelsespunkter i tilfælde af redning på skuldrene,
Duo-Lok™-spænder med kviklukning.
Størrelse

NÆSTE GENERATION AF HELKROPSELER

ExoFit NEX™
Redningssele med bælte

D-ringe i Tech-Lite™ foran, bagpå og i siden, 2 stk.
fastgørelsespunkter i tilfælde af redning på skuldrene, DuoLok™-spænder med kviklukning og indsyet hoftepolstring og
kropsbælte.

Del #

Vægt

Størrelse

Del #

Vægt

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

• KOMFORT
• FUNKTION
• SLIDSTYRKE

Materialer

Størrelsesskema for helkropsseler

•	
Gjorde i en afvisende teknologi:

1.98

Materiale: Polyester, bredde: 45 mm,
Brudstyrke: 26,7 kN, Behandling: Nanosphere.

1.93

•	Hybrid komfortpolstring:

1.52

Materiale: Hylster: EVA-skum, Stropper & tråd: Nylon.

Ydeevne

154

145

1.47
136

• Etiketter: Materiale: Vinyl.
• Tråd: Materiale: Polyester med høj styrke.
• Hjælpestopper i tilfælde af ophængning:

1.58

127

Materiale: 7075 aluminiumslegering, Brudstyrke: 22,2 kN.

1.63

118

• D-ringe i Tech-Lite™:

1.68

109

Materialer: Legeret stål AISI 4140 (zinkbeklædt finish), rustfrit stål,
nylon 6-6, Brudstyrke: 17,8 kN.

1.73

100

• Lodret Revolver™ kropstilpasning:

1.78

91

Materialer: 7075 & 6061 aluminiumslegering, rustfrit stål per ASTM
A240, legeret stål SAE AMS 6350 (zinkbeklædt finish), Brudstyrke:
17,8 kN.

1.83

82

•	Duo-Lok™-spænde med kviklukning :

1.88

73

Skulder/ryg, hofte, ben,
bryst, Materialer (hvor det er relevant): Nylon & Polyester,
Nylon 6-6 (bæltestropper), TPU (yderlag på skuldrene), Dri-Lex®
Aerospace Mesh, EVA-skum, 3M Scotchlite® reflekterende.

63

VÆGT - KG

• Kapacitet: En bruger: 140 kg.
• Maksimal fangkraft: 6 kN MAF.
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Producerede genstande vil – selvom de er af den højeste
kvalitet – med tiden miste deres ydeevne. ExoFit NEXTM
seler har til hensigt at udfordre denne konventionelle
tankegang.
Da ExoFit NEXTM-seler er konstrueret af holdbare
materialer, som bl.a. gjorde med en afvisende teknologi
og D-ringe i Tech-Lite™ lavet af aluminium til luftfartøjer,
kan de
modstå selv de mest krævende forhold, dag ud og
dag ind. De er konstrueret til at kunne opfylde de højeste
standarder i de vanskeligste omgivelser.

Størrelse

D-ringe i Tech-Lite™ foran, bagpå og i siderne, Duo-Lok™spænder med kviklukning og indsyet hoftepolstring og
kropsbælte.

54

SLIDSTYRKE

D-ringe af Tech-Lite™ for- og bagpå, Duo-Lok™
spænder med kviklukning.

45

På vore dages arbejdspladser, hvor der i projekterne
stilles krav til tempo og effektivitet, er købet af en ExoFit
NEXTM-sele en investering i produktiviteten.
Den perfekte sele giver arbejderne frihed og tryghed til at
yde mest muligt i forhold til deres kompetencer. Innovativt
sikkerhedsudstyr og banebrydende konstruktionsdetaljer
– som indbyggede hjælpestropper til ophængning syet
ind i selen, Duo-Lok™-spænder med kviklukning og
en beskyttet lomme med elastiske sider til opbevaring
personlige ting – giver arbejderne mulighed for at arbejde
på en smart, hurtig og sikker måde.

ExoFit NEX™
Seler i konstruktions/klatrestil

HØJDE - M

FUNKTION

ExoFit NEX™
Klatresele

Standarder

CE EN361 helkropsseler med faldsikring,
CE EN361 Indstillelig bælte til arbejde (på relevante modeller)

Ref.: A01NEXCBEN-Rev2

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

Capital Safety Group EMEA
Le Broc Center - Z.I. 1re Avenue - BP15
06511 Carros le Broc Cedex - Frankrig
tlf: +33 (0) 4 97 10 00 10
fax: +33 (0) 4 93 08 79 70
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Brug kun det bedste!

Brug kun det bedste!

EGENSKABER
Nem opbevaring af forbindelsesstykker,
der springer op, så der ikke er fare for
at hænge fast.

Beskyttede etiketter
og i-Safe™

Etiketterne er beskyttet af en
velcro®-klap og sidder steder, der
er lette at kommet til.

Selvom mange inden for vores branche opfatter vores seler som
de allerbedste, fortsætter vi med at forbedre, raffinerede og
innovere dem. Hvis der findes et materiale, der er stærkere og
lettere, ønsker vi at bruge det. Hvis der findes en bedre metode
til at producere stærkere og mere behagelige seler, ønsker vi at
udvikle den. ExoFit NEXTM-seler er en kulmination af omfattende
forskning og udvikling af nyt design, der anvender de seneste,
mest banebrydende materialer. Du kan være helt sikker på, at
du køber seler af allerhøjeste kvalitet, når du køber en ExoFit
NEXTM-sele.

KOMFORT
Et sikkerhedsudstyr behøver ikke at være ubehageligt. Derfor
fremstiller vi seler, der bruger materialer, som ikke tilføjer unødig
vægt. Vi har indlagt fugtabsorberende polstringer, hvor det er
relevant, for at holde dig tør og afkølet hele dagen. Og fordi vi
også mener, at selen på ingen måde må forstyrre eller distrahere
brugeren i at udføre sit arbejde, har vi indbygget vigtige
justeringsmuligheder, så kan får en perfekt pasform.

Super X-Design

Formstøbte holdere til
sikkerhedsliner.

1

USTRI

USTRI

USTRI

Indbygget lomme

Opbevarer og beskytter praktisk en
mobiltelefon, kamera eller andre
ting.

1

IND

Der er reflekterende materiale på
ben, bryst, skuldre og ryg for at
sikre større synlighed i mørke og
farlige omgivelser.

1

Vandafvisende for at reducere
tiltrækning af mug og snavs har også op til 5 gange større
slidstyrke.

.

En patenteret konstruktion med
returfjeder rejser sig automatisk op,
hvilket sikrer hurtige, lette og sikre
forbindelser til dit faldsikringssystem.

USTRI

1

.

Gjorde af afvisende
teknologi

USTRI

Opstående D-ring på ryggen

.

Reflekterende materiale

1

IND

1

.

IND

Enkel og hurtig tilpasning, som
eliminerer løse ender og låser sig
på plads, så man udgår at skride.

Giver en beskyttelse og komfort
uden sidestykke, når der bæres
tunge materialer og tungt udstyr.

IND

.

Lodret Revolver™kropstilpasninger

Stift yderlag på skuldrene

.

IND

Designet er lavet ud af et
materialestykke i en “X”-form, der
svøber sig om brugeren og giver
ultimativ komfort, sikkerhed og
nem påtagning uden at filtre sig
sammen.

IND

USTRI

Indikator for kraftpåvirkninger
Sikkerhedsstikninger giver brugeren
mulighed for hurtigt og let at
undersøge selen for belastninger ved
kraftpåvirkninger.

1

.

IND

USTRI

Stive stropper på
hoftepolstringen
Hybrid komfortpolstring

D-aluminiumsringe i Tech-Lite™

Den lette, fugtabsorberende og
åndbare polstring kan ikke bevæge
sig og glide; derfor føler brugeren
sig hele tiden godt tilpas.

En ekstrem let legering, der normalt
bruges inden for militæret og luftfarten,
sikrer et højt niveau af sikkerhed og
komfort.

140 kg kapacitet

Duo-Lok™-spænder med
kviklukning

Stor kapacitet giver mulighed for at bære
redskaber og fleksibilitet på arbejdsstedet.

De hurtige, skridsikre samlinger er
sikret af letvægtslåse med hukommelse
og kan lukkes med en hånd.

Indbyggede hjælpestopper
ved ophængning
Giver en indstillelig kontinuerlig
strop efter et fald, hvilket gør det
muligt at udligne trykket og bevæge
benene, hvorved den naturlige
blodgennemstrømning øges.

Forhindrer udstyrsposer i at hænge
i og reducerer sliddet på udsatte
områder.

1

.

IND

USTRI

1

.

IND

1

.

IND

USTRI

superbløde kanter

De bevæger sig med dig - nager
og gnaver ikke.

USTRI

Forsynet med
Patentanmeldt

For mere information
bedes du besøge

www.capitalsafety.com

