ExoFit NEX™
klimharnas

FUNCTIES

Tech-Lite™ D-ringen voor- en achterzijde, Duo-Lok™
snelsluitgespen

In de huidige werkplek, waar snelheid en efficiëntie de
vereisten van een project zijn, is de aankoop van een
ExoFit NEX™ harnas een investering in productiviteit.
Het perfecte harnas biedt werkers de vrijheid en het
vertrouwen om optimaal te kunnen functioneren. Innovatieve veiligheidsapparatuur en grondbrekende
ontwerpeigenschappen - zoals geïntegreerde banden
voor suspensieverlichting die in het harnas zijn ingenaaid, Duo-Lok™ snelsluitgespen en een afgedekt vak
met elastische zijkanten voor het opbergen van persoonlijke items - zorgen ervoor dat de
 gebruikers slim,
snel en veilig kunnen werken.

Maat

Onderdeel #

Gewicht

Maat

Onderdeel #

Gewicht

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

DE VOLGENDE GENERATIE VOLLEDIG TUIG
ExoFit NEX™
reddingsharnas

ExoFit NEX™
reddingsharnas met gordel

Tech-Lite™ D-ringen voor- en achterzijde, 2x schouder
Bevestigingspunt voor Reddingsactiviteiten, Duo-Lok™
snelsluitgespen

Tech-Lite™ D-ringen voor- en achterzijde,
2x schouder Bevestigingspunt voor Reddings-activiteiten,
Duo-Lok™ snelsluitgespen en ingenaaid heupkussen en
lichaamsgordel

Maat

Onderdeel #

Gewicht

Maat

Onderdeel #

Gewicht

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

• COMFORT
• FUNCTIE
• DUURZAAMHEID

Materialen
•	
Repel techniekband :

1.63
1.58
1.52

suspensieverlichting:

Materiaal: Hoes: EVA-schuim, banden & draad: Nylon.

154

145

136

127

1.47
118

•
•
•	Geïntegreerde banden voor

1.68

109

Materiaal: 7075 aluminiumlegering, spankracht : 22,2 kN.
Labels : Materiaal: Vinyl.
Draad : Materiaal: Polyester met hoge sterkte.

1.73

100

•	
Tech-Lite™ D-ringen :

1.78

91

Materialen: gelegeerd staal AISI 4140 (verzinkte afwerking),
roestvrij staal, nylon 6-6, spankracht: 17,8 kN.

1.83

82

•	Revolver™ Verticale Torsoverstellers :

1.88

73

Materialen: 7075 & 6061 aluminiumlegering, roestvrij
staal per ASTM A240, gelegeerd staal SAE AMS 6350
(verzinkte afwerking), spankracht : 17,8 kN.

1.93

63

• 	Duo-Lok™ Snelstelgespen :

1.98

54

•

Materiaal: Polyester, Breedte: 45 mm, Spankracht :
26,7 kN, Behandeling: Nanosfeer.
	Hybride comfortvoering : Schouder/rug, heup,
been, borst, Materialen (indien van toepassing): nylon &
polyester, nylon 6-6 (gordellussen), TPU (schoudercaps),
Dri-Lex® ruimtevaartgaas, EVA-schuim, 3M Scotchlite® reflectief.

45

GEWICHT - KG

Gebruik

• Capaciteit : Enkele gebruiker: 140 kg.
• Maximum Arresting Force : 6kN MAF.
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Geproduceerde items - zelfs met de hoogste kwaliteit
- verliezen na verloop van tijd hun prestatievermogen.
De harnassen van ExoFit NEX™ hebben tot doel het
conventionele denken hierin te doorbreken. Ontworpen met materialen van duurzame kwalitiet en sterkte,
waaronder Repel techniekband en Tech-Lite™
D-ringen gemaakt van vliegtuigaluminium,
kunnen de ExoFit NEX™ harnassen de meest
intense omstandigheden weerstaan, elke dag
weer. Ze zijn gebouwd om te presteren volgens
de hoogste normen in de zwaarste omgevingen.

Tech-Lite™ D-ringen voor en achterzijde en opzij,
Duo-Lok™ snelsluitgespen en ingenaaid heupkussen en
lichaamsgordel

HOOGTE - M

DUURZAAMHEID

ExoFit NEX™
constructie/klimharnas

Normen
CE EN361 Valharnas,
CE EN361 Gordel voor werkpositionering
(niet bij alle modellen),

Ref.: A01NEXCBEN 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

Draag het beste!

Draag het beste!

Superieur X-ontwerp
Gegoten houders voor
de haken van uw lijnen

BEVAT:

Gemakkelijke opslag van uw connectors,
die openspringen om het gevaar van
blijven haken te voorkomen.

Overdekte labels
en i-Safe™

Een velcro® hoes beschermt
de labels en plaatst ze in een
gemakkelijk te bereiken plaats.

Alhoewel velen binnen de industire onze harnassen als de
beste zien, blijven we doorgaan met het verbeteren, verfijnen
en innoveren van onze producten. Als er een sterker, lichter
materiaal voor handen is, dan willen we dat introduceren. Als
er een betere manier is om een sterker, comfortabeler harnas
te produceren dan willen we dat ontwikkelen. ExoFit NEX™
harnassen zijn het resultaat van uitgebreid onderzoek, en de
implementatie van nieuwe ontwerpen die gebruik maken van
de modernste baanbrekende materialen. Wees er verzekerd
van dat wanneer u een ExoFit NEX™ aanschaft, u er op kunt
vertrouwen dat u een harnas van de hoogste kwaliteit koopt.

COMFORT
Uitrusting dat ontworpen is voor veiligheid hoeft niet
oncomfortabel te zijn. Getrouw aan dit beginsel, produceren wij
harnassen door gebruik te maken van materialen die geen extra
gewicht toevoegen. We voegen, waar nodig, vochtabsorberende
voeringen toe om u de hele dag droog en koel te houden. En
omdat wij ook van mening zijn dat het harnas op geen enkele
wijze de drager moet hinderen of afleiden terwijl hij of zij hun
werkzaamheden uitvoeren, hebben we een aantal cruciale
verstelfuncties ingevoerd die een perfect pasvorm mogelijk maken.

1

U S T RY

1

U S T RY

Ingebouwde draagzak

Houdt en beschermt gemakkelijk
een mobiele telefoon, camera of
andere items.

1

st

Dit gepatenteerde, veerbelastte
ontwerp staat automatisch
rechtop en zorgt voor
snelle, gemakkelijke en
veilige verbindingen met uw
valbeveiligingssysteem.

1

st

U S T RY

1

st

Waterafstotend om het
aantrekken van schimmel
en vuil te verminderen - is
bovendien tot 5 keer meer
slijtvast.

U S T RY

Staande D-ring op de rug
IND

Voor een betere zichtbaarheid
in donkere en gevaarlijke
omgevingen, reflecterend
materiaal is aangebracht op de
benen, borst, schouders en rug.

Repel techniek band

IND

1

st

U S T RY

Reflecterend materiaal

IND

Eenvoudige, snelle verstellers die
losse eindjes teniet doen en op
hun plaats vergrendeld worden,
waardoor slippen voorkomen wordt.

Biedt bescherming en
ongeëvenaarde comfort
tijdens het dragen van zware
materialen en uitrusting.

IND

st

Revolver™ Verticale
Torsoverstellers

Versterkte
schouderstukken

st

IND

Ontworpen op basis van een
enkelvoudig stuk materiaal in
de vorm van een “X” dat zich
om de gebruiker wikkelt voor
comfort, veiligheid en voorkomt
verstrengeling tijdens het
aantrekken.

IND

U S T RY

Val-indicator

Rip-stitch-indicator maakt het
mogelijk dat de gebruiker snel
en gemakkelijk het harnas kan
controleren op stootbelasting.

1

st

IND

Tech-Lite™
Aluminium D-ringen

Hybride comfortvoering

Lichtgewicht, vochtwerend en
ademende voering verplaatst of
slipt niet waardoor de drager zich
op elk moment comfortabel voelt.

Uiterst lichtgewicht materiaal,
veelgebruikt in het leger en in de
luchtvaart, biedt een hoger niveau
van veiligheid en comfort.

Duo-Lok™ Snel
stelgespen

140 kg capaciteit

Grote capaciteit draagt bij tot opties
voor het dragen van gereedschap en
flexibiliteit op de werkplek.

Lichtgewicht, met één hand
te gebruiken, met instelbare
web-lock zorgt voor snelle,
niet slippende verbindingen.

Geïntegreerde banden voor
suspensieverlichting
Biedt een verstelbare doorlopende
lus voor na de val, staat
drukafname toe, en de beweging
van de benen waardoor de
natuurlijke bloeddoorstroming
wordt verhoogd.

Versterkte
heupvoeringslussen

Voorkomt dat uitrustingszakken
verslappen en vermindert de
slijtage in kwetsbare gebieden.
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st

IND

U S T RY

1

st

IND

1

st

IND

U S T RY

Uiterst zachte rand

Beweegt met u mee - wrijft
of schuurt niet.

U S T RY

U S T RY

Uitgerust met
POctrooien
aangevraagd

Ga voor meer
informatie naar

www.capitalsafety.com

