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ACCESSORII
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EQUINOX este expresia perfectă a mobilității și ergonomiei excelente, folosind componente de cea mai bună calitate. Similară în multe feluri cu centura 
(V85 ECLIPSE), EQUINOX include în construcție o piesă de legătură din aluminiu, ce adaugă noi posibilități de echipare ale centurii.

V86 EQUINOX

Inelul de ancorare sternal este optim poziționat pentru oprirea căderii și intuitiv-
accesibil pentru utilizator.
Inelul forjat din aluminiu este poziționat foarte aproape de centrul de greutate al 
utilizatorului. Acest lucru permite o libertate de mișcare excelentă și o poziție relaxată  
pentru lucrul în coardă. 
O carabinieră din aluminiu cu blocare tip Tri-Lock, conectează partea superioară a 
centurii cu cea inferioară. Acest lucru oferă centurii un avantaj important: echiparea/
dezechiparea centurii se face foarte rapid.
Blocatorul de piept de tip Croll și conectorul rapid cu înșurubare DELTA sunt disponibile 
ca accesorii. Blocatorul Croll se atașează la centură printr-o chingă ingustă (inclusă în 
set) ce se va fixa la o mini cataramă cu care centura este prevăzută pe partea din spate a 
chingii, lângă inelul ventral. Astfel, blocatorul Croll rămâne în poziție corectă tot timpul 
și nu se distanțează de corp. 
Cataramele asimetrice Cobra® asigură o funcționalitate optimă, cu o marjă de 
siguranță mare.
Prin optimizarea designului chingii și a protecțiilor de picioare, este îmbunătățit 
semnificativ confortul pentru utilizator. 

În construcția acestor centuri sunt utilizate chingi speciale, realizate folosind 
tehnologii de ultimă generație, ale căror rezistențe la rupere și la uzură sunt foarte 
ridicate. Acestea sunt acoperite cu TEFLON® sau NANODIRT® împotriva împregnării 
cu murdărie, uleiuri sau grăsimi. Anumite chingi prezintă un tratament suplimentar cu 
ioni de argint, ce are o actiune anti-bacteriană și anti-fungică, menținând un nivel de 
igienă ridicat atât pentru utilizator cât și pentru mediul de lucru.
Cusăturile sunt proiectate și calculate cu atenție ,iar la reaizarea lor sunt folosite cu 
mașini de cusut controlate numeric (CNC) de precizie înaltă, oferind centurii EQUINOX 
siguranță maximă și o durată de viață de până la 10 ani.  
Protectorul lombar asimetric EVO-III are o compoziție multi-strat și este anatomic 
dezvoltat pentru a se potrivi perfect și a asigura confort la cel mai înalt nivel. Ţesătura 
interioară 3D permite disiparea eficientă a căldurii generate în această zonă. 
Protectorul de umeri este realizat dintr-un material de consitența spumei, ce prezintă 
perforații pentru o mai bună aerisire, iar forma este optimizată pentru a oferi mobilitate 
ridicată în zona gâtului.
Un “Walkie Talkie” poate fi atașat aici.
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Certificări

EN 358:2018
EN 361:2002
EN 813:2008
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