Φύλλο δεδομένων
uniortools.com

Λουρί εργαλείων leadingedge TL-E-DS
1108DS

Προφίλ

Χαρακτηριστικά προϊόντος

●

μέγιστο βάρος 5Kg

●

το ελαστικό τεντώνει μέχρι 1,9m

●

περιστρεφόμενος μεταλλικός δακτύλιος στη μεριά της εργασίας

●

δεν είναι κατάλληλο για προσωπική προστασία

627333

1 m/5 kg

1000

1900

132

* Οι εικόνες των προϊόντων είναι συμβολικές. Ολες οι διαστάσεις είναι σε mm,το βάρος είναι σε
γραμμάρια. Όλες οι αναφερόμενες διαστάσεις μπορεί να διαφέρουν σε ανοχές.
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Συμβουλές ασφαλείας

● Πάντα να αλλάζετε εργαλεία σε ασφαλείς

● Μην χρησιμοποιείτε εργαλεία χωρίς να τα

περιοχές όπου δεν υπάρχει κίνδυνος πτώσης

στερεώνετε στη ζώνη εργασίας σας όταν εργάζεστε

εργαλείων.

σε ύψος.

● Χρησιμοποιείτε πάντα εργαλεία με καραμπίνερ

● Μην χρησιμοποιείτε και μην επισκευάζετε

Unior και μην χρησιμοποιείτε ποτέ καραμπίνερ

κατεστραμμένα εργαλεία.

με διάμετρο μικρότερη από 6 mm.

● Μην υπερβαίνετε το μέγιστο βάρος των 2,3 κιλών

● Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται σε ύψος

για μεμονωμένα εργαλεία που μπορεί να συνδέσει

πρέπει να ελέγχονται τακτικά για ζημιές και ότι

ένας εργαζόμενος στη ζώνη του.

δεν υπάρχει ζημιά σε κορδόνια, καραμπίνερ,
δακτυλίους στερέωσης ή ζώνες.

Ασφάλεια (εικόνες)

