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Upínání Fas-Trac® III
Pro všechny modely průmyslových ochranných přileb V-Gard

Upínání Fas-Trac III se západkou určená pro průmyslové ochranné přilby MSA V-Gard®.

Rozsáhlý průzkum mezi zákazníky ukazuje, že většina z nich preferuje upínání Fas-Trac III oproti tomu,

co používali předtím, protože zlepšuje pohodlí při nošení přilby, zachycení a stabilitu, a přitom

se snadno používá v rukavicích i bez nich.

Upínání Fas-Trac III je možné objednat předem upevněná na libovolné ochranné přilbě V-Gard nebo jako náhradní díly (viz tabulka níže).
Upínání je třeba pravidelně měnit z hygienických důvodů nebo na základě kontroly uživatele.
K dispozici jsou dvě různá potítka podle aplikace nebo osobní preference: našité na PVC, perforované a otíratelné, nebo ze savé pěny.

Upínání MSA
obecné funkce a výhody

Řemínky nad hlavou vyrobené ze tkaného polyesteru•
poskytují vysoké pohodlí a dlouhodobou, konzistentní
ochranu proti nárazu.

Zajišťuje konzistentní vlastnosti a úroveň pohodlí •
i při vysoké vlhkosti nebo nízkých teplotách.

Sofistikované 4bodové upevnění: dobré polohování,•
stabilita a lepší cirkulace vzduchu.

Ideální poloha upínacích popruhů díky nastavení výšky•
a délky: přilba se díky tomu dokonale hodí pro použití
s obličejovými maskami.

Samonastavitelné textilní hlavové řemínky umožňující•
rychlé nastavení výšky a pohodlné upevnění na hlavě.

Upínání MSA Fas-Trac III 
funkce a výhody

VYVÁŽENÍ A STABILITA:•
– Dolní řemínek na zátylku zlepšuje zachycení: Přilba zůstane na hlavě,

i když se uživatel nakloní.
– Umožňuje přizpůsobit nastavení na zadní straně hlavy.

POHODLNÝ HLAVOVÝ PÁSEK:•
– Pohodlné polstrování odděluje západku od hlavy, obepíná hlavu, 

a tím zvyšuje pohodlí a umožňuje ochlazování prouděním vzduchu.
– Brání vytrhávání vlasů.

SNADNÉ POUŽITÍ:•
– Západkou se lehce otáčí: k otáčení stačí menší síla.
– Se snadno uchopitelným knoflíkem se dobře manipuluje 

i v rukavicích.

NASTAVITELNOST:•
– Tři úrovně nastavení výšky zátylku zajišťují vynikající přilnutí k zátylku.
– Zabraňuje kolizím s ostatními osobními ochrannými prostředky,

jako jsou mušlové chrániče sluchu.

POHODLNÁ POTÍTKA:•
– Potítko s největší pokrytou plochou na trhu pokrývá větší část 

hlavového pásku a čela uživatele, čímž zvyšuje pohodlí nošení.
– K dispozici jsou 2 různá potítka: našité na PVC, perforované 

a otíratelné, nebo ze savé pěny (prodyšná látka umožňuje 
přímé pronikání vzduchu)

– Vyměnitelné pěnové potítko lze upevnit na stávající potítko 
bez demontáže upínání.

– K dispozici je rovněž pratelné potítko z froté tkaniny, které je možné 
použít jak na potítka našitá na PVC, tak na vyměnitelná pěnová 
potítka, a zvýšit pohodlí pro uživatele.
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Technické údaje produktu

Materiál

Materiál potítka Upínání Fas-Trac III s otíratelným potítkem našitým na PVC a polyuretanovou (PU)
vnitřní pěnou. Kontakt s hlavou je zajištěn pomocí netoxického PVC.

Upínání Fas-Trac III se savou polyuretanovou (PU) vnitřní šedou pěnou a šedou
polyamidovou (PA) povrchovou vrstvou, která přichází do kontaktu s hlavou. Lze prát v pračce
nebo ručně (max. 50 krát).

Hlavový pásek Polypropylen (PP)

Klipy Šedý polypropylen (PP)  (černý pro 10162753 – pouze pro přilbu ThermalGard)

Pohodlné polstrování LDPE (Low Density Polyethylene)

Mechanismus západky Paraformaldehyd (POM), polypropylen (PP) a polyamid (PA)

Popruhy Černý polyester (PET), dvojité řemínky, 4 body

Technické údaje

Hmotnost Fas-Trac III s otíratelným potítkem našitým na PVC: 89 g
Fas-Trac III se savým pěnovým potítkem: 91 g

Velikost 52–64 cm

Kovové díly Žádné kovové díly

Schválení

CE Schváleno notifikovanými osobami posuzujícími shodu pro označení CE UTAC (0069) 
a INSPEC (0197) podle norem EN 397: 2012 a EN 50365 Elektrická třída 0 jmenovité napětí 
do 1000 V AC a 1500 V DC.
(Další podrobnosti najdete v datových listech pro průmyslové přilby.)

Schváleno institutem INERIS podle normy EN 13463-1: 2001 pro bezpečné použití v prostředí 
s nebezpečím výbuchu 
(testování ELECTROSTATIC-INERIS) 

EAC TP TC 019/2011 schváleno podle normy ГОСТ EN 397: 2012
(Další podrobnosti najdete v datových listech pro průmyslové přilby.)

Objednací údaje

Obj. č. Popis Číslo ATO při upevnění na přilbách

10162752 Upínání Fas-Trac III se západkou a potítkem našitým na PVC (1) GVxx2

10162755 Upínání Fas-Trac III se západkou a vyměnitelným, pratelným pěnovým potítkem (2) GVxx9

10162753 Upínání Fas-Trac III ThermalGard se západkou a potítkem našitým na PVC (3) GVxx5

10153518 Upínání Fas-Trac III s pěnovým potítkem (10 ks) – náhradní pro obj. č. 10162755 nebo
GVxx9 nebo na obj. č. 10162752 nebo GVxx2/GVxx5 (5) –

696688 Potítko z froté tkaniny (Terri-Band) (10 ks) – pro použití na potítku našitém na PVC (4) –

Datový list pro upínání Fas-Trac III, verze 00, březen 2015


