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comfortabel

Premium kwaliteit



Het nieuwe delta™
valstoPHarnas:  
innovatief, volledige 
licHaamsondersteuning al  
meer dan twee decennia lang.

duurZaam
De nieuwe Delta™ harnassen zijn net zo stoer als de mannen 
die ze dragen. Zij bestaan uit gecoate roestbestendige 
hardware met een waterafstotende en slijtagebestendige 
webbing. De labels zijn beschermd door veilige Velcro® 
bedekkingen. 

Handig
Het gepatenteerde driehoekige ontwerp geeft Delta™ 
harnassen een eigen vorm zodat u ze snel en 
gemakkelijk aandoet. Met de Revolver torsoregelaars 
maakt u snel en veilig aanpassingen. Opstaande 
D-ringen met veerbelasting op de rug helpen om snel, 
gemakkelijk en veilig verbindingen te maken. De Tech-
Lite™ snelsluitende gespen met aluminium lagering 
verminderen het gewicht en de energie die nodig 
is om uw werk gedurende de dag te doen. Ons 
exclusieve i-Safe™ systeem geeft u een efficiënte, 
digitale manier om inspectie-informatie op te nemen 
en op te slaan. 

comfortabel
Delta™ harnassen houden hun basisvorm 
zodat de schouderbanden niet in uw nek 
schuren. De Delta™ comfort-heuppad, 
gemaakt van zachte, ademende materialen, 
ondersteunt uw rug en heupen ergonomisch 
als u zware lasten draagt.

In de sector wordt al veel gepraat over de nieuwe 
verbeterde Delta™ harnassen, met de innovatieve Revolver 
torsoregelaar en alle bekende kenmerken die van Delta™ 
het betrouwbare werkpaard van de sector hebben 
gemaakt.

De nieuwe Delta™ is het resultaat van meer dan twintig 
jaar ontwerp, onderzoek, productiekennis en on-the-job-
prestaties.



REpEL™  
WEBBing
Waterafstotend om schimmel en 
vuil af te weren, met 5 keer grotere 
slijtageweerstand

BAndEnhoudERs
De Delta bandenhouders zijn 
geschikt om uw ongebruikte 
musketonhaken aan vast te 
maken, verminderen de kans op 
struikelen en springen open om 
de gebruiker te behoeden voor 
mogelijke hoge impactkrachten 
door ‘kortsluiting’ van de 
valdemper.

REvoLvER™ 
vERTicALE 
ToRsoREgELAAR
Voor deze unieke en innovatieve 
regelaars is een octrooi 
aangevraagd. Zij werken 
simpel en snel waardoor losse 
bandeinden verleden tijd zijn. 
De zelfsluitende regelaars 
voorkomen slippen. 

dELTA ™ coMfoRT 
-hEuppAd
Verbeterde ergonomische 
fit gemaakt met een zachte, 
ademende, comfortabele 
binnenkant die uw rug en 
heupen ondersteunt.

TEch -LiTE™ 
snELsLuiTEndE  
gEspEn
Lichtgewicht aluminium 
gelagerde gespen voor snelle 
en gemakkelijke verbindingen. 
Andere verbindingen 
beschikbaar (Tweedelige ook 
te zien)

de nieuwe delta™ - blijft verbeteren



Onderdeel van de premium kwaliteitsharnassenserie van Capital Safety

Premium kwaliteit

opsTAAndE d-Ring 
op dE Rug
Gepatenteerd ontwerp 
met veerbelasting staat 
automatisch omhoog om 
snelle, gemakkelijke en veilige 
verbindingen te verzekeren met 
uw valstopsysteem.

AfgEschERMdE 
LABELs MET i-sAfE™
Een Velcro® bedekking beschermt 
het harnaslabel en bevat de 
DBI-SALA i-Safe identificatietag. 
Daardoor kunt u efficiënt informatie 
opnemen en opslaan op uw 
inspecties. 

ingEBouWdE 
indicAToRs
Door de rip-stitch indicatoren 
kunt u het harnas met één 
blik inspecteren op eerdere 
schadelijke impactgewichten. 

no-TAngLE™ 
onTWERp
Als kenmerk van Delta™, 
ontstaat door het gepatenteerde 
driehoekige ontwerp een frame, 
waardoor het harnas op zijn plek 
valt wanneer u het aandoet.

suREfiT BEpERkTE 
sTRETch ELAsTisch 
sysTEEM
SureFit verzekert een correcte pasvorm 
van het harnas voor het geval u valt terwijl 
het ook toegevoegd comfort biedt voor 
alledaags gebruik.
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Het delta™ Harnasassortiment

delta™

Valbeveiligingsbevestigingspunten 
op de borst- en rugzijde 
Werkpositioneringsgordel. 
Snelsluitende gespen.

Maat Onderdeel Gewicht (KG)

UNI 1112909 2,60

S 1112910 2,55

XL 1112911 2,70

delta™

Valbeveiligingsbevestigingspunt 
op de rugzijde. Tweedelige 
gespen.

Maat Onderdeel Gewicht (KG)

UNI 1112915 1,45

S 1112916 1,40

XL 1112917 1,55

delta™

Valbeveiligingsbevestigingspunt 
op de rugzijde. Snelsluitende 
gespen.

Maat Onderdeel Gewicht (KG)

UNI 1112918 1,65

S 1112919 1,60

XL 1112920 1,75

delta™

Valbeveiligingsbevestigingspunt 
op de borst- en rugzijde 
Tweedelige gespen

Maat Onderdeel Gewicht (KG)

UNI 1112900 1,55

S 1112901 1,50

XL 1112902 1,65

delta™

Valbeveiligingsbevestigingspunt 
op de borst- en rugzijde 
Snelsluitende gespen

Maat Onderdeel Gewicht (KG)

UNI 1112912 1,75

S 1112913 1,70

XL 1112914 1,85

delta™

Valbeveiligingsbevestigingspunten 
op de borst- en rugzijde 
Tweedelige gespen. Schouder 
reddingsbevestigingspunten.  
 
Maat Onderdeel Gewicht (KG)

UNI 1112903 1,75

S 1112904 1,70

XL 1112905 1,85

delta™

Valbeveiligingsbevestigingspunten 
op de borst- en rugzijde 
Werkpositioneringsgordel. 
Tweedelige gespen. 
 

Maat Onderdeel Gewicht (KG)

UNI 1112906 2,40

S 1112907 2,35

XL 1112908 2,50

Prestatie
Vermogen:  
Eén gebruiker. 140 kg.

Maximale valstopkracht: 
6kN MAF

 

normen
CE EN361
Full Body Valstopharnas

CE EN358
Werkpositioneringsgordel 
(op van toepassing zijnde modellen)

CE EN1497
Reddingsharnas 
(op van toepassing zijnde modellen)

M
et

er

M
AA

TT
AB

EL



www.capitalsafety.com

DBI-SALA staat voor excelleren en innoveren met een groot 
assortiment aan valbeschermingsoplossingen, ontworpen om u 
veilig, efficiënt en comfortabel op hoogte te laten werken.

Het ultieme in valbescHerming  
voor elke werkomgeving.
Het Delta valbeschermingsharnas in onderdeel van de Premium 
kwaliteit harnassenserie van Capital Safety.

DISTRIBuTEuR

Het ultieme in 
valbescHerming

wereldwijde locaties 
Verenigd Koninkrijk 
5a Merse Road 
North Moons Moat 
Redditch, 
Worcestershire 
B98 9HL 
Verenigd Koninkrijk

t: +44 (0) 1527 548 000 
f: +44 (0) 1527 591 000

EuroPa, MiddEn

Le Broc Center 
Z.I. 1re Avenue – BP15 
06511 Carros Le Broc 
Cedex 
FRANKRIJK

t: +33 (0)4 97 10 00 10 
f: +33 (0)4 93 08 79 70

 

VS 
3833 SALA Way 
Red Wing 
MN 55066 
VS

gratis bellen: 
800 328 6146 
t: +1 (651) 388 8282 
f: +1 (651) 388 5065

Canada 
260 Export Boulevard 
Mississauga 
Ontario L5S 1Y9 
CANADA 

gratis bellen: 
800 387 7484 
t: +1 (905) 795 9333 
f: 888 387 7484

azië 
No 6 Tuas Avenue 18 
638892  
SINGAPORE

t: +(65) 65587758 
f: +(65) 65587058 

auSTraLiE &  
niEuW zEELand 
95 Derby Street  
Silverwater      
NSW  2128      
auSTraLiE

gratis bellen: 
1800 245 002 (AuS) 
gratis bellen: 
0800 212 505 (NZ) 
t: +61 2 8753 7600 
f: +61 2 8753 7603 

Standaard waarde

Premium kwaliteit

Elite prestatie


