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ــه  ــات امــداد و نجــات و هرگون ــد کاره مناســب جهــت عملی ــد هارنــس چن کمربن  
ــاع  ارتف

دارای تسمه ضد خش و سبک   
حفــاظ راحتــی پــا کمــر شــانه، کــه کمــر پهــن جهــت حمایــت عالــی کاربــر، راحتــی و   

ضــد عــرق مــی باشــد. 
حفاظ راحتی جهت ناحیه گردن و شانه طراحی شده   

قابلیت اتصال صندلی نشیمن  
ــطوح  ــا س ــه ب ــم فاصل ــت تنظی ــز( جه ــتوپ دار)ترم ــارد اس ــال لنی ــت اتص قابلی  

دارد  U بصــورت  و  عمــودی 
امکان اتصال تعبیه شده در کمر جهت کیف ابزار  

ــل  ــانه منتق ــرروی ش ــانه ب ــای ش ــمه ه ــط تس ــد توس ــرروی کمربن ــار وارده ب فش  
می شــوند. 

در ناحیــه کمــر دارای شــیارهای جــا ابــزاری مــی باشــد و در پهلوهــا حلقــه هایــی   
ــه شــده اســت. ــدک تعبی ــن ی ــداری کارابی ــت نگه جه

ســگک هــای تمــام فــوالدی و بســیار مقــاوم در برابــر کشــش و حادثــه کــه ســاده و   
راحــت ریــگاژ مــی شــود و در زمــان حادثــه امــکان بــاز شــدن آن وجــود نــدارد. 

در طراحی و ساخت هارنس از قطعات سبک استفاده شده است.   
امــکان اســتفاده از هارنــس فــوق بــه صــورت نیــم تنــه بــا اســتفاده از کارابین در   
جلــو و حلقــه و تســمه های ریــگاژی در پشــت کاربــر می باشــد و در صــورت نیــاز 
حمایــل قســمت شــانه از قســمت نیــم تنــه جــدا می شــود و بــه صــورت نیــم تنــه 

نیــز می تــوان اســتفاده کــرد. 
دارای 5 حلقه اتصال فوالدی مقاوم و یک حلقه اتصال تسمه ای   

امکان استفاده از تمامی لنیاردهای ضد شوک دار و معمولی  

Harness
هارنس

A 246

هارنس سوپر فول
Super Full Harness
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سیستم ضد شوک

طناب و اتصاالت
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 Multipurpose harness belt for relief and rescue operations and 
any height

 Anti-shock and light conveyor.

 Leg, waist, and shoulder comfort support. The wide belt is for 
full protection of user, comfort, and antiperspirant.

 Comfort support for neck and shoulder area.

 The pressure on the belt is conveyed by conveyors to the 
shoulders.

 Grooves at waist area are aimed at keeping tools. Loops on 
the sides are aimed to maintain spare carbine.

 Full steel buckles are highly resistant to traction and accident, 
which are easily regulated and cannot be opened during acci-
dent.

 Light parts are used in designing and making harnesses.

 It is possible to use the harness in the form of torso; the car-
bines are in front and the loops and regulation conveyors are 
in the back of user. If required, the shoulder conveyor is sepa-
rated from torso and it can be used as torso.

 Five resistant steel joining loops and a conveyor joining loop. 

 All anti-shock and ordinary lanyards can be used.
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ــه  ــات امــداد و نجــات و هرگون ــد کاره مناســب جهــت عملی کمربنــد هارنــس چن  
ــاع  ارتف

دارای تسمه ضد خش و سبک   
حفــاظ راحتــی پــا کمــر شــانه، کــه کمــر پهــن جهــت حمایــت عالــی کاربــر، راحتــی و   

ضــد عــرق مــی باشــد. 
حفاظ راحتی جهت ناحیه گردن و شانه طراحی شده   

قابلیت اتصال صندلی نشیمن  
ــطوح  ــا س ــه ب ــم فاصل ــت تنظی ــز( جه ــتوپ دار)ترم ــارد اس ــال لنی ــت اتص قابلی  

دارد  U بصــورت  و  عمــودی 
امکان اتصال تعبیه شده در کمر جهت کیف ابزار  

از قســمت جلــو از طریــق کارابیــن بــاز مــی شــود و دارای راحتــی موقــع پوشــیدن   
هارنــس را مــی باشــد. ایــن هارنــس در جاهایــی کــه ســایش در موقــع کار وجــود 

دارد اســتفاده مــی شــود. 
ــرروی شــانه منتقــل  ــد توســط تســمه هــای شــانه ب ــرروی کمربن فشــار وارده ب  

می شــوند. 
در ناحیــه کمــر دارای شــیارهای جــا ابــزاری مــی باشــد و در پهلوهــا حلقــه هایــی   

ــه شــده اســت. ــدک تعبی ــن ی ــداری کارابی جهــت نگه
ســگک هــای تمــام فــوالدی و بســیار مقــاوم در برابــر کشــش و حادثــه که ســاده و   
راحــت ریــگاژ مــی شــود و در زمــان حادثــه امــکان بــاز شــدن آن وجــود نــدارد. 

در طراحی و ساخت هارنس از قطعات سبک استفاده شده است.   
امــکان اســتفاده از هارنــس فــوق بــه صــورت نیــم تنــه بــا اســتفاده از کارابین در   
جلــو و حلقــه و تســمه های ریــگاژی در پشــت کاربــر می باشــد و در صــورت نیــاز 
حمایــل قســمت شــانه از قســمت نیــم تنــه جــدا می شــود و بــه صــورت نیــم تنــه 

نیــز می تــوان اســتفاده کــرد. 
دارای 5 حلقه اتصال فوالدی مقاوم و یک حلقه اتصال تسمه ای   

امکان استفاده از تمامی لنیاردهای ضد شوک دار و معمولی  ALBORZ
POOSHESH دارای سگک های اتوماتیک جهت سرعت کاربر

A 246

هارنس سوپر فول
جدا شونده از قسمت جلو

Super Full Harness
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 Multipurpose harness belt for relief and rescue operations and 
any height

 Anti-shock and light conveyor.

 Leg, waist, and shoulder comfort support. The wide belt is for 
full protection of user, comfort, and antiperspirant.

 Comfort support for neck and shoulder area.

 The pressure on the belt is conveyed by conveyors to the 
shoulders.

 Grooves at waist area are aimed at keeping tools. Loops on the 
sides are aimed to maintain spare   carbine.

 Full steel buckles are highly resistant to traction and accident, 
which are easily regulated and cannot be opened during acci-
dent.

 Light parts are used in designing and making   harnesses.

 It is possible to use the harness in the form of torso; the car-
bines are in front and the loops and regulation conveyors are in 
the back of user. If required, the shoulder conveyor is separat-
ed from torso and it can be used as torso.

 Five resistant steel joining loops and a conveyor joining loop. 

 All anti-shock and ordinary lanyards can be used.

ALBORZ
POOSHESH

حلقه فوالدی مقاوم
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دارای تسمه ضد خش و سبک  
حفاظ راحتی پا کمر، باعث افزایش راحتی و پهنا در ناحیه کمر می شود که ضد عرق می باشد.  

در ناحیــه کمــر دارای شــیارهای جــا ابــزاری مــی باشــد و در پهلوهــا حلقه هایــی جهــت نگهــداری کارابیــن   
یــدک تعبیــه شــده اســت.

ــگاژ  ــت ری ــاده و راح ــه س ــه ک ــش و حادث ــر کش ــاوم در براب ــیار مق ــوالدی و بس ــام ف ــگک های تم س  
می شــود و در زمــان حادثــه امــکان بــاز شــدن آن وجــود نــدارد.

در طراحی و ساخت هارنس از قطعات سبک استفاده شده است.  
قابلیت اتصال صندلی نشیمن  

قابلیت اتصال لنیارد استوپ دار)ترمز( جهت تنظیم فاصله با سطوح عمودی و بصورت U دارد  
امکان اتصال تعبیه شده در کمر جهت کیف ابزار  

امکان تبدیل به یک هارنس سوپر فول با استفاده از قسمت فوقانی هارنس  
استفاده به عنوان کمربند کمری )سیمبانی( هرس درختان و...  

توزیع یکنواخت وزن بین کمر و پا  

A 246

هارنس نیم تنه
Torso Harness
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