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CE01 S M XL
100246340 100246341 100246342

CE02 S M XL
100246343 100246344 100246345

HT54 HT55 HT56

EN 358, EN 361

CE01 - EN358
• Două inele laterale tip D pentru cuplare

CE02 - EN358

OPŢIUNEA XPAD - VESTE

VESTĂ EASY
• Material bumbac-poliester.
• Detaşabilă şi lavabilă în maşina de 
   spălat.
• Poate fi adaptată, datorita capselor, 
  la toate centurile de siguranţă. 
Cod:  100245054

VESTĂ MODEL FRANCEZ
• Material bumbac-poliester.
• Plasă anti-transpiraţie.
• Orificii pentru D-ul dorsal şi la stern.
• Buzunare laterale Velcro cu închidere.
• Detaşabilă şi lavabilă în maşina de 
  spălat.
• Poate fi adaptată la toate centurile de 
  siguranţă Vertytrac fără curele.
 Cod:
Vesta simplă 100246370
Vesta + HT22 100261217
Vesta + HT42 100261218

VESTA MODEL AMERICAN
• Material poliester.
• Plasă anti-transpiraţie.
• Bandă fluorescentă de siguranţă
• Orificii pentru D-ul dorsal şi la stern.
• Buzunare laterale.
• Detaşabilă şi lavabilă în maşina 
  de spălat.
• Poate fi adaptată la toate centurile 
  de siguranţă Vertytrac fără curele.
Cod:  100246369

VESTĂ MODEL ITALIAN
• Material poliester.
• Plasă anti-transpiraţie.
• Orificii pentru D-ul dorsal şi la stern.
• Buzunare laterale.
• Detaşabilă şi lavabilă în maşina 
  de spălat.
• Poate fi adaptată la toate centurile 
  de siguranţă Vertytrac fără curele.
Cod:  100246371

Centurile de siguranţă HT54, HT55 şi HT56 sunt versatile, oferind libertate de mişcare şi confort considerabile. 
Aceste trei modele sunt echipate cu accesoriul XPAD ce oferă confort spatelui.

XPAD
Accesoriu de confort pentru spate 
(cu excepţia modelelor HT Secours, HT 
Transport şi HT Greentool) 
• Pânză foarte rezistentă la abraziuni.
• Spumă pentru un confort sporit.
• Ţesătură tip fagure de miere.
Poate fi ataşată doar în timpul procesului de 
fabricaţie Tractel®.
Cod:  100246293

HT54 
Centură de siguranţă cu posibilităţi multiple de 
utilizare.
• Conformă standardului EN 361
• 1 punct dorsal şi 2 la torace de tip «D forjat»
• 5 puncte de reglaj
• benzi foarte confortabile, pentru zona 
   sub-pelviană şi pentru picioare

HT54 S M XL
Catarame standard 100261190 100261193 100261196

Catarame automate 100261191 100261194 100261197
Catarame automate 

+ Elastrac 100261192 100261195 100261198

HT55 S M XL
Catarame standard 100261199 100261202 100261205

Catarame automate 100261200 100261203 100261206
Catarame automate 

+ Elastrac 100261201 100261204 100261207

HT56 S M XL
Catarame standard 100261208 100261211 100261214

Catarame automate 100261209 100261212 100261215
Catarame automate 

+ Elastrac 100261210 100261213 100261216

HT55 
Centură de siguranţă cu posibilităţi multiple 
de utilizare.
• Conformă standardului EN 361
• 1 punct dorsal şi la stern de tip «D forjat»
• 5 puncte de reglaj
• benzi foarte confortabile, pentru zona 
   sub-pelviană şi pentru picioare

HT56 
Centură de siguranţă cu posibilităţi multiple 
de utilizare.
• Conformă standardului EN 361
• 1 punct dorsal, 1 la ster, şi 2 la torace de tip 
   «D forjat»
• 5 puncte de reglaj
• benzi foarte confortabile, pentru zona 
   sub-pelviană şi pentru picioare


