S-MHL-25

ÇELİK MOBİL YATAY YAŞAM HATTI
STEEL MOBILE HORIZONTAL LIFELINES
(TR)
• S-MHL-25 Çelik Mobil Yatay Yaşam Hattı; sabit yaşam hatlarının uygun
olmadığı, kısa süreli çalışmalarda sürekli güvenli emniyet noktası oluşturmak
için tasarlanmışlardır.
• Kurulumu ve sökümü çok pratiktir ve taşınması kolaydır.
• Farklı ankraj tipleriyle beton yüzeylere, nervürlü inşaat demiri, boru direklere ve benzeri yapılara montajı yapılabilir.
• Ayar mekanizması sayesinde uzunluğu 4-25 m arasında ayarlanabilir.
• Kurulum esnasında hattın burgu yapması halinde kolayca düzeltilmesi için tasarlanmış halat sonlandırma sistemine
sahiptir. Sistemin iki ucunda otomatik kilitlenebilir karabinalar mevcuttur.
• Çelik Mobil Yatay Yaşam Hattı aynı anda 4 kişinin kullanımı içindir. Halatı paslanmaz çelik malzemeden imal edildiği
için kullanım esnasında sürtünmeden doğabilecek aşınmalara karşı dayanıklıdır.
• Ürünün tamamı Paslanmaz Çelik malzemeden üretildiği için yıpratıcı çevresel koşulların (kimyasallar, deniz kenarları,
vb.) bulunduğu ve kaynak gibi endüstriyel işlerin yapıldığı yerlerde kullanılabilir.
• Kullanıcı, lanyardı ile sistem üzerinde güvenlik alarak rahatça çalışabilir.
• Çelik Mobil Yatay Yaşam Hattına bağlı çalışan kullanıcının olası düşüşünde zarar görmemesi için şok emiciye sahiptir.
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• S-MHL-25 Steel Mobile Horizontal Lifeline is designed to use as a continuous anchorage point where there is no possibility to install a
permanent horizontal lifeline.
• Easy to install, uninstall and transport.
• It can be install on concrete surfaces, rebars, pole posts and similar structures with different anchor types.
• The length of the lifeline can be easily adjusted from 4 to 25 meters via it’s adjusting system.
• It has a rope termination system designed to unwind the possible spins that may occur during setup. There are 3-step auto locking
carabiners on both ends of the lifeline.
• Steel Mobile Horizontal Lifeline is designed for 4 people to work at the same time. The lifeline itself is resistant to abrasion based on
frictions that may occur during the usage because its stainless-steel material.
• The product is highly durable against abrasive environmental conditions (chemicals, salty atmosphere, etc.) and heavy duty works such
as welding with its stainless-steel body.
• The user may work in safe by securing to system with a lanyard.
• Steel Mobile Horizontal Lifeline includes a shock absorber to prevent any damage to user in a fall case.
Malzeme / Material : Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
Max.Kullanıcı Sayısı / Max. User : 4 kişi / 4 Persons
Max.Uzunluk / Max. Length : 25 m
Standart / Standard : EN 795:2012 Type C, CEN/TS 16415:2013 Type C

