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Wordt bij uitputting voorraad vervangen door 1033426

Budgetharnas in polyesterwebbing.

Basis harnas, makkelijk aan te trekken.

Comfort harnas, lichtgewicht. Zeer makkelijk aan te trekken.

FRONT BACK

•   1 D-ring op rugzijde voor bevestiging valbeveiligingssysteem
•   Maat aanpasbaar op borst & benen
•   Makkelijk en snel aan te trekken door snel sluit gespen in hoogwaardig staal
•   Harnas in 2 kleuren voor makkelijke oriëntatie bij het aantrekken
•   Riem onder zitvlak blijft laag en houdt de beenriemen op zijn plaats. Dit vangt de krachten op 

tijdens een val

LEVENSDUUR NORM MATEN ANKERPUNTEN TESTGEWICHT GEWICHT
7 jaar  EN 361 universeel 1 120 kg 0,65 kg

HARNAS EKMAN SAFETY BUDGET   1022888 

•   1 D-ring op rugzijde en 1 D-ring op de borst voor bevestiging valbeveiligingssysteem
•   Maat aanpasbaar op borst, schouders & benen voor perfecte pasvorm
•   Makkelijk en snel aan te trekken door snel sluit gespen in hoogwaardig staal
•   Harnas in 2 kleuren voor makkelijke oriëntatie bij het aantrekken
•   Riem onder zitvlak blijft laag en vangt de krachten op tijdens een val
•   Riem onder zitvlak blijft laag en houdt de beenriemen op zijn plaats. 

Dit vangt de krachten op tijdens een val

•   1 D-ring op rugzijde en 2 lussen op de borst voor bevestiging 
valbeveiligingssysteem

•   Makkelijk aan te doen d.m.v. kleuren en padding
•    Verstelbaar op 5 posities voor perfect fit
•   Padding op schouder- en beenbanden voor extra comfort
•   Aanpasbare schouder- en beenbanden
•   Rechte beenbanden
•   Elastische schouderbanden
•   Snelsluiting in aluminium
•   Indicatie valbeveiliging

LEVENSDUUR NORM MATEN ANKERPUNTEN TESTGEWICHT GEWICHT
7 jaar  EN 361 S/M, L/XL, XXL 2 120 kg 1,2 kg

LEVENSDUUR NORM MATEN ANKERPUNTEN TESTGEWICHT GEWICHT
10 jaar  EN 361 S/M, L/XL, XXL 2 140 kg 988 g

HARNAS EKMAN SAFETY BASIC   1022890 

HARNAS X-TREME LITE   1023283  
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Basis vanglijn in polyester met schokdemper.

Basis dubbele vanglijn in polyester met schokdemper.

•   Schokdemper om de val te breken / dempen
•   1 haak om te bevestigen aan het ankerpunt, 1 haak om te bevestigen aan het harnas
•   Haken inbegrepen

ENKEL/DUBBEL NORM LENGTE GEWICHT
enkel EN 354 + EN 355 regelbaar van 1,5 m t.e.m. 2 m 1,1 kg

ENKEL/DUBBEL NORM LENGTE GEWICHT
dubbel EN 354 + EN 355 max. 1,5 m 1,86 kg

VANGLIJN BASIC MET VALDEMPER   1022893 

•   Schokdemper om de val te breken / dempen
•   2 haken om te bevestigen aan het ankerpunt, 1 haak om te bevestigen aan het harnas
•   Haken inbegrepen

DUBBELE VANGLIJN BASIC MET VALDEMPER   1022896 

KIT FALLSAFE   1022903  

+ +

 Harnas Ekman Safety Budget + Vanglijn basic met valdemper + draagtas Fallsafe
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AB Safety, Prins Boudewijnlaan 5, 2550 Kontich, Belgium 
Tel: 00 32 3 820 79 79  •  Fax: 00 32 3 828 53 68  •  info@ab-safety.eu  •  www.ab-safety.eu
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