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 Brandbälte Dafo/Ekman är ett mycket 
komfortabelt bälte av hög kvalitet och med 
genomtänkta detaljer. Testad och godkänd 
enligt EN358, EN462 och EN364-1992. 

Den breda ryggplattan har mjuk polstring 
och ger bra avlastning och stöd,  
även under långa insatser.  

Bältet tillverkas i två storlekar,  
Large och X-Large.  

Tack vare det steglösa säkerhetsspännet 
är bältet lätt att ta på och justera på 
längden.  

Bältet är försett med en D-ring med sling 
och dubbelspärrad säkerhetskrok. 
D-ringen fungerar som fästpunkt för t.ex 
taklina och slingen används som säkring 
vid arbete i hävare m.m 

Till bältet levereras den unika slingväskan 
för förvaring av sling och krok. Löst 
hängande sling och krok har orsakat 
olyckor och tillbud och detta förhindras lätt 
med denna lösning som framtagits i 
samarbete med skyddsingenjören vid 
Stockholms Brandförsvar. Väskan går lätt 
och snabbt att öppna.  

Teknisk specifikation 

Bandet i bältet är 45 mm brett och tillverkat av 
100% polyester och med en brottstyrka på 22 kN. 
Sytråden som används i bältet är tillverkad av 100% 
polyester. Bälteslåset är steglöst justerbart samt av 
friktionstyp med fjäderbelastning.  

Ryggplattan är 100 mm högt och av kraftig väv  
anti-flame med 10 mm tjock cellplast samt förlängd 
för största komfort. 

D-ringen i bältet är av stål och är zink-nickel 
behandlad. Slingväskan som är standard i alla  
bälten är framtagen i samarbete med  
Stockholms brandförsvar för att förhindra olyckor. 

Bältet är testat och godkänt enl. EN358, 
karbinkroken enligt EN462 och ingående  
metalldelar enligt EN364-1992. 

 

Teknisk data 
Brandbälte strl L  35-4010-20 

Längd ryggplatta strl L 80 cm 

Längd bältesrem strl L 140 cm 

Brandbälte strl XL  35-4010-21 

Längd ryggplatta strl XL 95 cm 

Längd bältesrem strl XL 155 cm 

Väska för sling och krok  35-4010-23 

Längd sling & krok 55 cm 

 

 


