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البــرز پوشــش تولیــد کننــده تجهیــزات ایمنــی کار در ارتفــاع، بــا اســتفاده از تجــارب 
فــراوان گذشــته، خــط تولیــد بــه روز، اســتفاده از نیروهــای مجــرب و بــا توجــه بــه 
ــوده  ــد نم ــاال تولی ــیار ب ــت بس ــا کیفی ــی ب ــران محصوالت ــان ای ــور عزیزم ــرایط کش ش

اســت. از جملــه می تــوان بــه اقــام ذیــل اشــاره نمــود. 
ــی، ســاختمانی،  ــدادی،  صنعت ــس: مناســب جهــت کارهــای ام کمربندهــای هارن  
پتروشــیمی ها،  نیروگاه هــا،  مخابــرات،  و  لولــه  خطــوط  پاالیشــگاه ها، 
ــر  ــاری، و ه ــی و حف ــای مخابرات ــرق، دکل ه ــع ب ــا، توزی ــهرداری ها، دهیاری ه ش

گونــه ارتفــاع تولیــد گردیــده اســت. 
بندهــای اتصالــی: شــامل چندیــن مــدل از جنس هــای طنــاب ابریشــمی، طنــاب   

ــوالدی.  ــل ف ــمه ای و کاب ــتاتیک، تس اس
سیستم ضد شوک   

انواع قاب و کارابین   
سیســتم های حمایتی: جهت حرکت های افقی و عمودی و مساحتی   

ــا مشــاوره امــکان نصــب آن در هــر پــروژه  سیســتم کامــل الیــف الیــن: کــه ب  
دارد. وجــود 

بندهــای تکیه گاهی: در انواع و متراژهای مختلف   
طنــاب ایمنــی: شــامل طنــاب ســه رشــته، اســتاتیک و نیمــه اســتاتیک در   

مختلــف  قطرهــای 
کمربندهای کمری: جهت توزیع برق، دکل بانی، ســیم بانی ...  

صندلی نشــیمن: جهت راحتی در هنگام کار   
ــا  ــات فــوالدی از طراحــی ت ــه ســفارش قطع ــرز پوشــش هــر گون ــن الب ــر ای عــاوه ب
ــایر  ــه س ــش ب ــرز پوش ــدات الب ــوزه تولی ــده ح ــرد. و در آین ــد را می پذی تولی
تجهیــزات مربــوط بــه کاِر ایمــن در ارتفــاع گســترش پیــدا خواهــد کــرد. خــط و 
مشــی البرز پوشــش بــر مبنــای کیفیــت می باشــد؛ چــرا کــه بــا توجــه بــه رعایــت 

ــد.  ــکات ایمنــی، هــر محصــول را ضامــن جــان یــک انســان می دان ن
ــا کیفیــت بــه دســت  ــر آن داریــم کــه همــواره محصوالتــی ب تمــام تــاش خــود را ب

ــران برســد.  کارب
ارائه مشــاوره تخصصی و مهندسی ارتفاع

البـرز  پوشش؛
ــد یش ند ا می  ن  کنا ر کا مت  ــا س به 

Alborz Pooshesh
Comfortable, Sure, DURABLE

HI-TECH EQUIPMENT 
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فهرست محصوالت

6  A 246 هارنس سوپر فول

8  A 246 هارنس سوپر فول جدا شونده از قسمت جلو

10  A 246 هارنس نیم تنه

12  A 230هارنس فول بادی

14  A 242 هارنس فول سگک فوالدی اتوماتیک

16  A 242 هارنس فول سگک فوالدی ساده دو پوششه

17  A 242هارنس فول بادی سگک فوالدی ساده دو پوششه

18  A 252 X1 هارنس فول

20  A 228 هارنس جلیقه ای

22  A 254 P3 هارنس ضد الکتریسیته

23  A 254 P4 هارنس ضد الکتریسیته

24 بند اتصال )لنیارد( 

26  (Y)  A 114بند طناب سه سر قاب ضد شوک دار

27  (I)  A 11 بند طناب دو سر قاب ضد شوک دار

28  (I)  A 116 بند تسمه دو سر قاب ضد شوک دار

29   (Y)  A 118بند تسمه سه سر قاب ضد شوک دار

30  (Y)  A 100 بند تسمه سه سر قاب

31  (Y)  A 120 بند تسمه سه سر قاب رگاژی ضد شوک دار

32   (I)  A 121بند تسمه دو سر قاب رگاژی ضد شوک دار

33   (I)  A 106بند طناب دو سر قاب

34   (I)  A 98بند تسمه دو سر قاب

35   (Y)   A 102بند طنابی سه سر قاب

36   (I)  A 104بند فوالدی دو سر قاب

37   (I)  A 122بند فوالدی دو سر قاب ضد شوک دار

38  A 123  بند فوالدی دو سر حلقه

39   (Y)بند تسمه سه سر قاب ضد شوک دار

39  A 111

39  A 105

40 کمربند 

40  A 218

40  A 216

40  A 216

40  A 218

40  A 220

40  A 222

41  A 216  کمربند کمری با بند طنابی ثابت

42   A 216  کمربند کمری

43  A 218 کمربند کمری

44  A 218 کمربند کمری با بند فوالدی

45  A 220 کمربند کمری با بند تسمه ای ریگاژی

46  A 222   کمربند کمری با بند طنابی ترمزدار ریگاژی

48 سیستم الیف الین  

50  A 380 X2  صفحات اتصال

50  A 380 X1 صفحات اتصال

50  A 380 صفحات اتصال

50  A 301 X1  ترمز حمایت دستی

51 سیستم نجات عمودی 

52   A 300 سیستم حمایت اتوماتیک

53  A 301   سیستم حمایت دستی
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53  A 302 ترمز حمایت
54 بندهای تکیه گاهی 

55   A 601  بند تکیه گاهی دو سر ثابت دارای حلقه فوالدی در متراژهای مختلف

55   A 602  بند تکیه گاهی دو سر رگاژی دارای حلقه های فوالدی

55   A 603  بند تکیه گاهی یک سر رگاژی دارای حلقه فوالدی

55   A 604  بند تکیه گاهی دو سر ثابت دارای حلقه فوالدی

56  A 606   بند تکیه گاهی یک سر ثابت دارای حلقه فوالدی

56  A 605 بند تکیه گاهی دو سر رگاژی دارای حلقه های فوالدی

56  A 607 بند تکیه گاهی دو سر رگاژی دارای حلقه های فوالدی

56   A 608  بند تکیه گاهی یک سر قاب ضامن دار و یک سر حلقه

58 سیستم ضد شوک  

58   A 110  سیستم ضد شوک

59  A 19

59  A 300

59  A 21

59  A 15

59  A 17

59  A 18

60 طناب و اتصاالت 

60  A 52  طناب های استاتیک و نیمه استاتیک و داینامیک

60  A 50  طناب های ابریشمی سه رشته

61 قاب بزرگ فوالدی سبک 

61  A 53 انواع تسمه

61  A 120-02  قاب بزرگ فوالدی

61  A 130  قاب بزرگ فوالدی سبک
62  A 132  قاب فوالدی

62   A 138  کارابین فوالدی پیچی

62   A 136  ترمز قاب فوالدی پیچی

62  A 140  قاب کارابین معمولی

63  A 301 X1  ترمز حمایت یک طرفه

63  A 151  سگک فوالدی اتوماتیک

63  A 302  ترمز حمایت

63  A 152  سگک فوالدی

63  A 154  یراق

64  A 156  گوشواره پاستیکی

64  A 157  سگک فوالدی

  64  A 158   حلقه اتصال فوالدی

64  A 159  8 رابط طناب

64  A 161  سگک فوالدی

64  A 162 سگک های فوالدی

64  A 163  حقله اتصال فوالدی

64  A 164  حقله اتصال فوالدی

64  A 165  حقله اتصال فوالدی

64  A 166  حقله اتصال فوالدی

65 سایر محصوالت 

65  A 574  صندلی نشیمن

65  A 564 برانکار جهت ارتفاع

66  A 565  کیف ابزار ارتفاع

66  A 566  ساک حمل

66  A 567 سه پایه نجات
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A 118A 98A 100A 120A 116

A 114A 112A 102A 106A 105

A 246 نیم تنهA 254 P3A 228A 230

A 121A 111A 104A 122A 123

A 246A 242A 242 BlackA 252 X1
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A 216 حفاظ دارA 218A 218 بندفوالدیA 216A 220A 222

A 140 A 138 A 130A 136 A 132 A 120-02

A 158 A 151A 161 A 152 A 154

A 300 A 18 A 151A 19 A 17 A 154

A 567 A 574 A 50A 564 A 52 A 53

A 300 A 301 A 566A 301 X1 A 302 A 565

A 380A 380 X1

A 601 A 605 A 603 A 607 A 602 A 606 A 604 A 608 

A 21
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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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 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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 Anti-shock and light conveyor.

 Shoulder, leg, waist comfort support, with wide belt for user’s 
protection and comfort. Anti respirant.

 Comfort protection for shoulder and neck area.

 The pressure on the belt is conveyed to shoulder by shoulder 
belts.

 Grooves for tools in waist areas. Loops on the sides to maintain 
spare carbine. 

 Full steel buckles and highly resistant to   traction and accident, 
easily regulated and not opened in accidents.

 Light parts are used in designing and making the harness.

 Five loops for resistant steel connection.

 Using ordinary and shock lanyards.

ALBORZ POOSHESH
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ALBORZ
POOSHESH

A 230

دارای تسمه ضد خش و سبک  
در پهلوها حلقه هایی جهت نگهداری کارابین یدک تعبیه شده است.  

فشار وارده بر روی کمربند توسط تسمه های شانه منتقل می شود.   
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.

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  

در طراحی و ساخت هارنس از قطعات سبک استفاده شده است.   
دارای 4 حلقه اتصال فوالدی مقاوم  

امکان استفاده از هارنس بعنوان کمربند کمری.  
این کمربند جایگزین مناسبی برای کمربندهای کمری )سیم بانی( می باشد.  

قابلیت نصب ترمز  
امکان استفاده از تمامی لنیاردهای ضد شوک و معمولی.  

A 230

هارنس فول بادی
Full Body Harness
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Full Body Harness A230
 Anti-shock and light conveyor belt.

 Loops on the sides to maintain spare carbine.

 Pressure on the belt is conveyed to the shoulder.

 Full steel buckles and highly resistant to traction and accident, 
easily regulated and not opened during accident.

 Light parts used in designing and making harness.

 Four resistant steel joint loops.

 Harness is usable as belt.

 A good alternative for belts (symbani). 

 Brake can be mantled.

 Using all anti-shock and usual lanyards.
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ــه  ــداد و نجــات و هرگون ــات ام ــد کاره مناســب جهــت عملی ــس چن ــد هارن کمربن  
ارتفــاع

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

ضــد عــرق می 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 ــر روی ش ــانه ب ــمه های ش ــط تس ــد توس ــر روی کمربن ــار وارده ب فش  
می شــوند.

ــی  ــا حلقه های ــد و در پهلوه ــزاری می باش ــا اب ــیارهای ج ــر دارای ش ــه کم در ناحی  
ــت. ــده اس ــه ش ــدک تعبی ــن ی ــداری کارابی ــت نگه جه

ســگک های تمــام فــوالدی و بســیار مقــاوم در برابــر کشــش و حادثــه کــه ســاده و   
ــدارد. ــاز شــدن آن وجــود ن ــکان ب ــه ام ــان حادث ــگاژ می شــود و در زم راحــت ری

در طراحی و ساخت هارنس از قطعات سبک استفاده شده است.   
دارای 5 حلقه اتصال فوالدی مقاوم  

امکان استفاده از تمامی لنیاردهای ضد شوک دار و معمولی  

ALBORZ
POOSHESH

A 242

دارای سگک های اتوماتیک جهت سرعت کاربر

A 242

هارنس فول
)fast( سگک فوالدی اتوماتیک

Full Body Harness
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 Multipurpose harness belt for relief and rescue operations at 
any height.

 Anti-shock and light conveyor.

 Shoulder, leg, waist comfort support, with wide belt for user’s 
protection and comfort. Anti respirant.

 Comfort protection for shoulder and neck area.

 The pressure on the belt is conveyed to shoulder by shoulder 
belts.

 Grooves for tools in waist areas. Loops on the sides to maintain 
spare carbine. 

 Full steel buckles and highly resistant to traction and accident, 
easily regulated and not opened in accidents.

 Light parts are used in designing and making the harness.

 Five loops for resistant steel connection.

 Using ordinary and shock lanyards.

قسمت شکم هارنس قسمت شانه، قابل رگاژ
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ALBORZ
POOSHESH

A 242

هارنس فول
سگک فوالدی ساده دو پوششه

Full Body Harness

حلقه فوالدی در قسمت شکم)جلو(

دارای حفاظ راحتی در قسمت 
کمر، شانه، پا

حلقه اتصال در ناحیه سینه
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A 242

هارنس فول بادی
سگک فوالدی ساده دو پوششه
Full Body Harness black

نمای جانبی

حلقه آویز جهت نگهداری 
ابزار

قابل استفاده در کارهای 
)U(سیم بانی بصورت

نمای مقابل
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دارای تسمه ضد خش و سبک  
ــل  ــانه منتق ــرروی ش ــانه ب ــمه های ش ــط تس ــد توس ــرروی کمربن ــار وارده ب فش  

می شــوند.
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.  
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  
دارای ســگک هــای فــوالدی چفتــی در قســمت کمــر و پــا و جلــو ســینه می باشــه   

ــرد.  ــی ب ــاال م ــرد ن را ب ــاز و بســته ک ــه ســرعت ب ک
دارای حفاظ راحتی در ناحیه کمر  

دارای حلقــه فــوالدی جهــت اســتفاده در کارهــای ســیم بانــی، مخابراتــی و غیــره   
ــی باشــد.  م

دارای 5 حلقه اتصال فوالدی مقاوم  
مناسب جهت جلوگیری از سقوط  

امــکان کار بصــورت نشــیمن بــا اســتفاده از 2 حلقــه اتصــال بــه صــورت همزمــان   
ــس در ســینه هارن

امکان استفاده از تمامی لنیاردهای ضد شوک دار و معمولی  
استفاده از دو حلقه جلو همزمان جهت نشیمن هنگام کار  

امکان استفاده بصورت معلق و بصورت U )ایستاده(   
امکان استفاده بصورت سیم بانی با اطمینان و ایمنی باال  

امکان استفاده در شرایط دشوار  
در صورت بروز حادثه هارنس بدون جابجایی در بدن فیکس می ماند  

ســرعت بــاال در پوشــیدن و خــارج کــردن هارنــس بــا توجــه بــه طراحــی و ســگک   
هــای ســرعتی

راحتی هنگام نشستن و بلند شدن در حین کار و حتی لحظات استراحت  
بهترین جایگزین مناسب جهت کمربندهای سیم بانی  

امکان استفاده از حلقه پشت هارنس جهت حمایت و نجات  
استفاده صحیح از هارنس از هر گونه صدمات جلوگیری می کند.   

ــت  ــر جه ــا 16 میلیمت ــر 8 ت ــا قط ــای ب ــتوپ ها و طناب ه ــتفاده از اس ــکان اس ام  
نزدیــک و دور شــدن بــه تیــر

حلقه فوالدی

A 252 X1

هارنس فول
Full Harness
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 Scratch-resistant strap
 all pressure on the belt, transfer in to the the users sholders by 

shoulders straps.
 all Steel buckles from stretching and accident that do not regu-

late easily and open.
 using lightweight parts in his model of harness
 The ability of connecting seat part to it
 The ability of lanyard unhid Has stop in order to regulate the 

distance with horizontal or vertical surfaces
 The ability of connecting lumbar bag
  having steel Buckles on the waist, feet and in front of the users 

chest to speed up and opening
 Having comfort shield on the waist
  Having still rings to use for electronic and telecommunication 

affairs and ect.
 having five strong still rings
  suitable for preventing fall. on the harness’s Chest
 Useability for 2 connector ringsat the same with guarantee
 Useability of usual and anti shock lanyards
 Using 2 rings in front of it at the same time using seat while 

working
 Useability for suspended and standing occasions
 Useability for electronical affairs and ect.
 Useablility for hard situation 
 Harness fixs on the user’s in any accident
 So fast to putting harness and removing by fast buckles’de-

signing
 So comfotrableto stand up and sitting 
 The best replace for harnesses for protection.
 Useability of the ring on the back of harness for protection
 Can prevent any hurts using harness corectly 
 Useability for stops and ropes with unch diameter for 8-16mm 

diameter for closing to electric beam

ALBORZ
POOSHESH
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دارای تسمه ضد خش و سبک  
ــل  ــانه منتق ــرروی ش ــانه ب ــمه های ش ــط تس ــد توس ــرروی کمربن ــار وارده ب فش  

می شــوند.
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.  
استفاده از دو حلقه جلو همزمان جهت نشیمن هنگام کار  

هارنس مناسب جهت جلوگیری از سقوط   
دارای 3 حلقه اتصال فوالدی مقاوم  

امــکان کار بصــورت نشــیمن بــا اســتفاده از 2 حلقــه اتصــال بــه صــورت همزمــان   
در ســینه هارنــس

امکان استفاده از تمامی لنیاردهای ضد شوک دار و معمولی  
ســرعت بــاال در پوشــیدن و خــارج کــردن هارنــس بــا توجــه بــه طراحــی و   

ســرعتی ســگک های 
راحتی هنگام نشستن و بلند شدن در حین کار و حتی لحظات استراحت  

استفاده صحیح از هارنس از هر گونه صدمات جلوگیری می کند.   

دارای سگک های اتوماتیک جهت سرعت کاربر

حلقه فوالدی مقاوم 

A 228

هارنس جلیقه ای
Harness
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 Lightweight scratch resistant strap

 The pressure on the belt is conveyed by the shoulder straps 
on the shoulder.

 All-steel, highly tensile and accident resistant buckles that are 
easy to adjust and easy to open at the time of the accident.

 The design of the harness is made using lightweight parts.

 Use two simultaneous front rings for sitting at work

 Suitable harness to prevent fall

 Has 3 stainless steel connecting rings

 Ability to work in a living room using two loops simultaneously 
in the harness chest

 Able to use all conventional shock-proof lanyards

 High speed in wearing and removing harnesses according to 
design and speed buckles

 Comfort when sitting and getting up during work and even 
during breaks

 Proper use of the harness prevents any damage.
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این هارنس جهت جلوگیری از سقوط می باشد.   
ــید  ــوان پوش ــی ت ــی م ــه راحت ــه ب ــمه هایی ک ــتفاده از تس ــا اس ــس ب ــن هارن ای  

بنشــینید.  مدتــی  بــرای  می توانیــد 
بدون استفاده از فلز ساخته شده که جریان برق عبور نمی کند  

سگک در قسمت تعبیه شده که امکان خطر وجود ندارد.   
سگک ها بصورت پاستیک مخصوص می باشد.   

ــایز را دارا  ــل دو س ــس حداق ــر هارن ــه ه ــد ک ــف می باش ــایز های مختل دارای س  
می باشــد. 

راحتی موقع کار و نشیمن هنگام کار و استراحت   

 This harness is to prevent the crash.

 This harness can sit for a while using straps that you can easily 
wear.

 It is made without the use of metal that does not pass electricity

 The buckle is mounted in an area where there is no danger.

 The buckles are made of plastic.

 Available in different sizes, each harness has at least two sizes.

 Comfort at work and sitting at work and rest

A 254 P3

هارنس ضد الکتریسیته
Anti-electricity Harness
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این هارنس جهت جلوگیری از سقوط می باشد.   
ــید  ــوان پوش ــی ت ــی م ــه راحت ــه ب ــمه هایی ک ــتفاده از تس ــا اس ــس ب ــن هارن ای  

بنشــینید.  مدتــی  بــرای  می توانیــد 
بدون استفاده از فلز ساخته شده که جریان برق عبور نمی کند  

سگک در قسمت تعبیه شده که امکان خطر وجود ندارد.   
سگک ها بصورت پاستیک مخصوص می باشد.   

ــایز را دارا  ــل دو س ــس حداق ــر هارن ــه ه ــد ک ــف می باش ــایز های مختل دارای س  
می باشــد. 

راحتی موقع کار و نشیمن هنگام کار و استراحت   
جای کیف ابزار تعبیه شده است  

استفاده از حلقه تسمه که سمت جلو نیز طراحی شده است.   

 This harness is to prevent the crash.

 This harness can sit for a while using straps that you can easily 
wear.

 It is made without the use of metal that does not pass electricity

 The buckle is mounted in an area where there is no danger.

 The buckles are made of plastic.

 Available in different sizes, each harness has at least two sizes.

 Comfort at work and sitting at work and rest

 The tool bag is in place

 Use a belt loop that is also designed on the front.

کیف ابزار 

A 254 P4

هارنس ضد الکتریسیته
Anti-electricity Harness
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توجــه: در صــورت ســقوط کاربــر سیســتم ضــد شــوک عمــل مــی نمایــد که پــس از آن 
هرگــز از ایــن بند)لنیارد(اســتفاده نشــود و جهــت تعمیــر آن بــه فروشــگاه های مجــاز، 

محصــول را تحویــل نمائید.

Note: In case of user’s falling, the anti-shock system warns not 
to use this lanyard afterwards and deliver the product to authorized 
repair centers.

ــل  ــا تحم ــن دار ب ــوالدی ضام ــاب ف ق
2200 Kg فشــار

حداکثر بازشدگی ضدشوک 90 سانتیمتر می باشد و 
استفاده از ضد شوک برای افراد 120Kg-50 مناسب است

دارای بســت فــوالدی جهت ایمنی بیشــتر و 
عدم دســتکاری توســط کاربر

28 KN قاب فوالدی با تحمل فشار

دســتگاه های  توســط  شــده  بافتــه 
اتومــات

Lanyard safety
بند اتصال )لنیارد(
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 Light designing of steel parts

 Scaffolds hook with 57-62 mm.

 Can be connected to various bases and scaffolds.

 Designed to climb the structures, masts, ladders, scaffolds, etc.

 Equipped with rope protective support which protects the rope 
against erosion and corrosion and sunlight wear.

 Equipped with rope and steel girth. Among advantages are: no 
manipulation by user and high force tolerance (lanyard) in the 
base joint area, finally leading to increased security.

 Equipped with anti-shock system leading to reduced anti-shock 
due to falling.

 Connection to all harnesses and suitable for all heights propor-
tionate to conditions. thorized repair centers.

طراحی سبک قطعات فوالدی  
57-62 mm قاب بزرگ ضامن اتوماتیک با دهانه  

امکان اتصال به انواع تکیه گاه ها دار بست ها و...  
طراحــی شــده جهــت پیشــروی و صعــود بــه ســازه ها، دکل هــا، نردبان هــا،   

و...  داربســت ها 
روکــش محافــظ طنــاب را داراســت کــه از طنــاب در برابــر ســائیدگی و خوردگــی و   

در برابــر پوســیدگی ناشــی از نــور خورشــید محافظــت مــی نمایــد. 
دارای بســت فــوالدی و بافــت طنــاب می باشــد کــه از مزیت هــای ایــن نــوع   
اتصــال مــی تــوان بــه عــدم دســتکاری محصــول توســط کاربــر و افزایــش تــوان 
ــه گاه کــه در نهایــت باعــث  ــه تکی ــه اتصــال ب ــارد( در ناحی ــرو بند)لنی تحمــل نی

افزایــش ایمنــی می گــردد را اشــاره کــرد.
مجهــز بــه سیســتم ضــد شــوک اســت کــه باعــث کاهــش اثــر ضربــه در اثر ســقوط   

مــی شــود.
امــکان اتصــال بــه تمامــی هارنس هــا و مناســب جهــت تمامــی ارتفاعــات بــا توجــه   

بــه شــرایط کار مــی باشــد.
اتصال بست فوالدی جهت استحکام و عدم دستکاری کاربر

A 114

)Y(بند طناب سه سر قالب ضد شوک دار
Anti-shock three-hook rope
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 Light designing, steel parts

 Scaffolds hook with 57-62 mm.
connectable to bases and scaffolds and …

 The support cover has rope which protects the rope against 
corrosion and erosion from sunlight.

 Equipped with scaffold and rope. One advantage is   non-ma-
nipulation by user and increasing the lanyard force tolerance in 
back joint area, leading to security increase.

 Equipped with anti-shock system, which decreases shock ef-
fect due from fall.

 Connected to all harnesses and suitable for all heights depend-
ing on working conditions. 

طراحی سبک قطعات فوالدی  
57-62 mm قاب بزرگ ضامن اتوماتیک با دهانه  

امکان اتصال به انواع تکیه گاه ها دار بست ها و...  
روکــش محافــظ طنــاب را داراســت کــه از طنــاب در برابــر ســائیدگی و خوردگــی و   

در برابــر پوســیدگی ناشــی از نــور خورشــید محافظــت مــی نمایــد.
ــوع  ــن ن ــای ای ــه از مزیت ه ــد ک ــی باش ــاب م ــت طن ــوالدی و باف ــت ف دارای بس  
ــوان  ــر و افزایــش ت ــه عــدم دســتکاری محصــول توســط کارب ــوان ب اتصــال می ت
تحمــل نیــرو بنــد )النیــارد( در ناحیــه اتصــال بــه تکیــه گاه کــه در نهایــت باعــث 

ــرد. ــاره ک ــردد را اش ــی می گ ــش ایمن افزای
مجهــز بــه سیســتم ضــد شــوک اســت کــه باعــث کاهــش اثــر ضربــه در اثر ســقوط   

مــی شــود.
امــکان اتصــال بــه تمامــی هارنــس هــا و مناســب جهــت تمامــی ارتفاعــات بــا توجــه   

بــه شــرایط کار مــی باشــد.

A 112

)I( بند طناب دو سر قالب ضد شوک دار
Anti-shock lanyard
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دارای تسمه ضد خش و ضد سایش و ضریب ایمنی بسیار باال  
طراحی و ساخت با استفاده از قطعات فوالدی سبک   
57-62 mm قاب بزرگ ضامن اتوماتیک با دهانه  

دارای تسمه دوبل می باشد.   
ضد شوک کم حجم و سبک  

مجهــز بــه سیســتم ضــد شــوک اســت کــه باعــث کاهــش اثــر ضربــه در اثر ســقوط   
مــی شــود.

امــکان اتصــال بــه تمامــی هارنــس هــا و مناســب جهــت تمامــی ارتفاعــات بــا توجــه   
بــه شــرایط کار مــی باشــد. 

 Light and anti-shock conveyor.

 Designing and making by light steel parts.

 Scaffolds hook with 57-62 mm.

 The lanyard length can be reduced or increased because of 
resistant steel buckles.

 With double conveyor.

 Light and anti-shock.

 Equipped with anti-shock system reducing shock effect during 
falling. - Connectable to all harnesses and suitable for heights 
depending on work conditions.

A 116

)I( بند تسمه دو سر قالب ضد شوک دار
Anti-shock regulation two-way hook conveyor belt

دوام طوالنی و سبک بودن تسمه 
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62 mm قاب بسیار سبک فوالدی با دهانه

توجه: طوالنی بود عمر لنیارد های 
تسمه ای و سبک بودن آنها از مزیت های 

اصلی می باشد. 

28 KN 57 و تحمل فشار mm قاب با دهانه امکان استفاده از کارابین جهت اتصال

A 118

 )Y(بند تسمه سه سر قالب ضد شوک دار
Anti-shock three-hook conveyor

 Anti-shock conveyor

 Scaffolds hook with 57-62 mm.

 can be connected to all bases, scaffolds, and etc.

 Resistant double conveyor in each arm of lanyard.

 Designed for climbing the structures, masts, ladders, scaffolds, 
etc.

 Light and anti shock.

 Equipped with anti-shock system reducing shock due to falling.

 Connected to all harnesses and suitable for all heights depend-
ing on working conditions.

دارای تسمه ضد خش و ضد سایش و ضریب ایمنی بسیار باال  
طراحی و ساخت با استفاده از قطعات فوالدی سبک  
57-62 mm قاب بزرگ ضامن اتوماتیک با دهانه  

امکان اتصال به انواع تکیه گاه ها داربست ها و...  
تسمه دوبل مقاوم در هر بازوی لنیارد می باشد.  

ــا و  ــان ه ــا، نردب ــازه ها، دکل ه ــه س ــود ب ــروی و صع ــت پیش ــده جه ــی ش طراح  
و... داربســت ها 

دارای ضــد شــوک کــم حجــم و ســبک - مجهــز بــه سیســتم ضــد شــوک اســت کــه   
باعــث کاهــش اثــر ضربــه در اثــر ســقوط مــی شــود.

امــکان اتصــال بــه تمامــی هارنس هــا و مناســب جهــت تمامــی ارتفاعــات بــا توجــه   
بــه شــرایط کار مــی باشــد. 
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 Anti-shock conveyor

 Designed and made from light steel parts.

 Scaffolds hook with 57-62 mm.

 can be connected to bases, scaffolds, etc. - Resistant double 
conveyor in each arm of lanyard.

 Designed for climbing the structures, masts, ladders, scaf-
folds,...

 Note: Use lanyard only where there is no need to use an-
ti-shock.

دارای تسمه ضد خش و ضد سایش و ضریب ایمنی بسیار باال  
طراحی و ساخت با استفاده از قطعات فوالدی سبک   
57-62 mm قاب بزرگ ضامن اتوماتیک با دهانه  
امکان اتصال به انواع تکیه گاه ها داربست ها و...   
تسمه دوبل مقاوم در هر بازوی لنیارد می باشد.  

ــان هــا و  ــه ســازه هــا، دکل هــا، نردب ــود ب ــت پیشــروی و صع طراحــی شــده جه  
داربســت هــا و...

توجــه: ایــن بنــد فقــط در جاهایــی کــه امــکان اســتفاده از سیســتم ضــد شــوک   
ــردد. ــتفاده گ ــدارد اس ــود ن وج

محل های چرخشی را قبل از استفاده روغنکاری نمایید. 

)Y( بند تسمه سه سر قالب
Three-hook conveyor

A 100
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 Anti-shock conveyor

 Scaffolds hook with 57-62 mm.

 can be connected to all bases, scaffolds, and etc.

 Resistant double conveyor in each arm of lanyard.

 Designed for climbing the structures, masts, ladders, scaffolds, 
etc.

 The resistant steel buckles enable reducing or increasing lan-
yard length (regulation)

 This lanyard is adjusted from 70 - 200 cm.

 Light and anti shock.

 Equipped with anti-shock system reducing shock due to falling.

 Connected to all harnesses and suitable for all heights depend-
ing on working conditions.

دارای تسمه ضد خش و ضد سایش و ضریب ایمنی بسیار باال  
طراحی و ساخت با استفاده از قطعات فوالدی سبک   
57-62 mm قاب بزرگ ضامن اتوماتیک با دهانه  
امکان اتصال به انواع تکیه گاهها داربست ها و...  
تسمه دوبل مقاوم در هر بازوی لنیارد می باشد.  

ــان هــا و  ــه ســازه هــا، دکل هــا، نردب ــود ب ــت پیشــروی و صع طراحــی شــده جه  
داربســت هــا و...

بــا توجــه بــه وجــود ســگک هــای فــوالدی مقــاوم امــکان کاهــش و افزایــش طــول   
ــد)ریگاژی(. ــی باش ــارد( م ــد )لنی بن

قابلیت رگاژ تسمه تا 60 سانتیمتر می باشد.   
دارای ضــد شــوک کــم حجــم و ســبک، مجهــز بــه سیســتم ضــد شــوک اســت کــه   

ــر ســقوط مــی شــود. ــه در اث ــر ضرب باعــث کاهــش اث
امــکان اتصــال بــه تمامــی هارنــس هــا و مناســب جهــت تمامــی ارتفاعــات بــا توجــه   

بــه شــرایط کار مــی باشــد. 

امکان رگاژ طول لنیارد

A 120

)Y( بند تسمه سه سر قالب رگالژی ضد شوک دار
Anti-shock three-hook conveyor
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دارای تسمه ضد خش و ضد سایش و ضریب ایمنی بسیار باال  
طراحی و ساخت با استفاده از قطعات فوالدی سبک   
57-62 mm قاب بزرگ ضامن اتوماتیک با دهانه  

بــا توجــه بــه وجــود ســگک هــای فــوالدی مقــاوم امــکان کاهــش و افزایــش طــول   
ــارد( مــی باشــد. بندلنی

قابلیت رگاژ تسمه تا 60 سانتیمتر می باشد.   
دارای تسمه دوبل می باشد.   

ضد شوک کم حجم و سبک  
مجهــز بــه سیســتم ضــد شــوک اســت کــه باعــث کاهــش اثــر ضربــه در اثر ســقوط   

مــی شــود.
امــکان اتصــال بــه تمامــی هارنــس هــا و مناســب جهــت تمامــی ارتفاعــات بــا توجــه   

بــه شــرایط کار مــی باشــد. 

 Light and anti-shock conveyor.

 Designing and making by light steel parts.

 Scaffolds hook with 57-62 mm.

 The lanyard length can be reduced or increased because of 
resistant steel buckles.

 With double conveyor.

 Light and anti-shock.

 Equipped with anti-shock system reducing shock effect during 
falling. - Connectable to all harnesses and suitable for heights 
depending on work conditions.

امکان رگاژ طول لنیارد

A 121

 )I(بند تسمه دو سر قالب رگالژی ضد شوک دار
Anti-shock regulation lanyard
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 Designing light steel parts.

 Scaffolds hook with 57-62 mm.

 can be connected to various types of bases, scaffolds, and...

 Rope supporting cover which protects the rope against corrosion 
and erosion and sunlight wear.

 With steel scaffold and rope. Advantages are non manipulation 
of product by user and increased lanyard tolerance in the joint to 
base area, leading to increased security.

 Note: Use lanyard only where there is no need to use anti-shock.

طراحی سبک قطعات فوالدی  
57-62 mm قاب بزرگ ضامن اتوماتیک با دهانه  
امکان اتصال به انواع تکیه گاهها دار بست ها و...  

روکــش محافــظ طنــاب را داراســت کــه از طنــاب در برابــر ســائیدگی و خوردگــی و   
در برابــر پوســیدگی ناشــی از نــور خورشــید محافظــت مــی نمایــد.

ــوع  ــن ن ــای ای ــت ه ــه از مزی ــد ک ــی باش ــاب م ــت طن ــوالدی و باف ــت ف دارای بس  
اتصــال مــی تــوان بــه عــدم دســتکاری محصــول توســط کاربــر و افزایــش تــوان 
تحمــل نیــرو بنــد )النیــارد( در ناحیــه اتصــال بــه تکیــه گاه کــه در نهایــت باعــث 

ــرد. ــردد را اشــاره ک ــی گ ــی م افزایــش ایمن
توجــه : بنــد النیــارد فقــط در جاهایــی کــه امــکان اســتفاده از ضــد شــوک وجــود   

ــردد. ــتفاده گ ــدارد اس ن

A 106

 )I(بند طناب دو سر قالب
Two-hook rope
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 Light and anti-shock conveyor

 Designed and made from light steel parts.

 Scaffolds hook with 57-62 mm.

 can be connected to various types of bases, scaffolds, etc. 

Double conveyor.

 Note: Use lanyard only where there is no need to use anti-shock.

دارای تسمه ضد خش و ضد سایش و ضریب ایمنی بسیار باال  
طراحی و ساخت با استفاده از قطعات فوالدی سبک   
57-62 mm قاب بزرگ ضامن اتوماتیک با دهانه  
امکان اتصال به انواع تکیه گاه ها داربست ها و...   

دارای تسمه دوبل می باشد.  
توجــه : ایــن بنــد فقــط در جاهایــی کــه امــکان اســتفاده از سیســتم ضــد شــوک   

وجــود نــدارد اســتفاده گــردد.

A 98

 )I(بند تسمه دو سر قالب
two-hook conveyor

دوام طوالنی و سبک بودن تسمه 
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 Designing light steel parts.

 Scaffolds hook with 57-62 mm.

 Designed for climbing structures, masts, ladders, scaffolds, …

 Protective rope supporting cover which protects the rope 
against erosion and corrosion and sunlight wear. 

 Equipped with steel scaffold and rope. Advantages: non ma-
nipulation of product by user and increased lanyard force toler-
ance in the base joint area, leading to increased security.

 Note: Use lanyard only where there is no need to use an-
ti-shock.

طراحی سبک قطعات فوالدی  
57-62 mm قاب بزرگ ضامن اتوماتیک با دهانه  
امکان اتصال به انواع تکیه گاهها دار بست ها و...  

طراحــی شــده جهــت پیشــروی و صعــود بــه ســازه ها، دکل هــا، نردبان هــا،   
و...  داربســت ها 

روکــش محافــظ طنــاب را داراســت کــه از طنــاب در برابــر ســائیدگی و خوردگــی و   
ــد. ــت می نمای ــید محافظ ــور خورش ــی از ن ــیدگی ناش ــر پوس در براب

ــوع  ــن ن ــای ای ــه از مزیت ه ــد ک ــی باش ــاب م ــت طن ــوالدی و باف ــت ف دارای بس  
ــوان  ــر و افزایــش ت ــه عــدم دســتکاری محصــول توســط کارب ــوان ب اتصــال می ت
تحمــل نیــرو بنــد )النیــارد( در ناحیــه اتصــال بــه تکیــه گاه کــه در نهایــت باعــث 

ــرد. ــاره ک ــردد را اش ــی گ ــی م ــش ایمن افزای
توجــه : بنــد )لنیــارد( فقــط در جاهایــی کــه امــکان اســتفاده از ضــد شــوک وجــود   

ــردد. ــدارد اســتفاده گ ن

A 102

 )Y(بند طنابی سه سر قالب
Three-hook y rope

طناب دارای روکش تسمه ای می باشد جهت جلوگیری از تابش مستقیم نور خورشید و افزایش طول عمر لنیارد
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 Light design of steel parts

 Scaffolds hook with 57-62 mm.

 can be connected to bases, scaffolds, etc. 

 With plastic cover on steel hawser (shackle).

 To increase security, two metal scaffolds are built in each lan-
yard

 Anti-shock system can be mantled on this lanyard. 

 Suitable for welding and grinding.

 Note: Use lanyard only where there is no need to use an-
ti-shock.

طراحی سبک قطعات فوالدی   
57-62 mm قاب بزرگ ضامن اتوماتیک با دهانه  
امکان اتصال به انواع تکیه گاه ها دار بست ها و...  

دارای روکش پاستیکی برروی بند فوالدی)سیم بکسل( می باشد.  
جهــت افزایــش ایمنــی دو بســت فلــزی در هــر ســر بنــد )لنیــارد( ســاخته شــده   

ــت. اس
مناسب جهت سنگ زنی و جوشکاری  

توجــه : بنــد )لنیــارد( فقــط در جاهایــی کــه امــکان اســتفاده از ضــد شــوک وجــود   
ــردد. ــدارد اســتفاده گ ن

A 104

 )I(بند فوالدی دو سر قالب
Two-hook steel hawser
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طراحی سبک قطعات فوالدی  
57-62 mm قاب بزرگ ضامن اتوماتیک با دهانه  
امکان اتصال به انواع تکیه گاهها دار بست ها و...  

روکــش محافــظ فــوالد را داراســت کــه از فــوالد در برابــر ســائیدگی و خوردگــی و   
در برابــر پوســیدگی ناشــی از نــور خورشــید محافظــت مــی نمایــد.

دارای بســت فــوالدی مــی باشــد کــه از مزیت هــای ایــن نــوع اتصــال مــی تــوان بــه   
عــدم دســتکاری محصــول توســط کاربــر و افزایــش توان تحمــل نیــرو بند)لنیارد( 
در ناحیــه اتصــال بــه تکیــه گاه کــه در نهایــت باعــث افزایــش ایمنــی می گــردد را 

اشــاره کــرد.
مجهــز بــه سیســتم ضــد شــوک اســت کــه باعــث کاهــش اثــر ضربــه در اثر ســقوط   

مــی شــود.
امــکان اتصــال بــه تمامــی هارنــس هــا و مناســب جهــت تمامــی ارتفاعــات بــا توجــه   

بــه شــرایط کار مــی باشــد.

A 122

 )I(بند فوالدی دو سر قالب ضد شوک دار
Three-hook y rope

 Lightweight steel parts design

 Scaffolds hook with 57-62 mm.

 Possibility to connect to different types of fasteners and fasten-
ers...

 It has a steel protective coating that protects the steel against 
corrosion and sun damage.

 The benefits of this type of connection include the non-manip-
ulation of the product by the user and the increased strength 
of the bearing (Leniard) in the support area which ultimately 
increases safety.

 Equipped with an anti-shock system that reduces the impact of 
a crash.

 It can be connected to all harnesses and suitable for all alti-
tudes according to the working conditions.

سیستم ضد شوک

سیم فوالدی مقاوم
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امکان اتصال به انواع تکیه گاه ها دار بست ها و...  
امکان استفاده به عنوان بند تکیه گاه یا انچور   
)Life line( امکان استفاده به عنوان خط نجات  

دارای بســت فــوالدی مــی باشــد کــه از مزیت هــای ایــن نــوع اتصــال مــی تــوان بــه   
عــدم دســتکاری محصــول توســط کاربــر و افزایــش توان تحمــل نیــرو بند)لنیارد( 
در ناحیــه اتصــال بــه تکیــه گاه کــه در نهایــت باعــث افزایــش ایمنــی می گــردد را 

اشــاره کــرد.
امــکان اتصــال بــه تمامــی هارنــس هــا و مناســب جهــت تمامــی ارتفاعــات بــا توجــه   

بــه شــرایط کار مــی باشــد.
امکان استفاده از هر نوع کارابین بر روی این محصول   

A 123

بند فوالدی دو سر حلقه
Two-ring steel hawser

 Ability to connect to a variety of fasteners with fasteners and...

 Can be used as anchor strap or anchor

 Useable as a life line

 The benefits of this type of connection include the non-manip-
ulation of the product by the user and the increased strength 
of the bearing (Leniard) in the support area which ultimately 
increases safety.

 It can be connected to all harnesses and suitable for all alti-
tudes according to the working conditions.

 Ability to use any type of carabiner on this product

بدون روکش پاستیکی

با روکش پاستیکی
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A 111

A 105

 )Y(بند تسمه سه سر قالب ضد شوک دار

 )I(لنیارد ترمز دار

Anti-shock three-hook conveyor

Lanyard Stop

 Anti-shock conveyor

 Designing and making with light steel parts - Big automatic sup-
porting hook with a diameter of 62 mm

 can be connected to all bases, scaffolds, and etc.

 Resistant double conveyor in each arm of lanyard.

 Designed for climbing the structures, masts, ladders, scaffolds, 
etc.

 Light and anti shock.

 Equipped with anti-shock system reducing shock due to falling.

 Connected to all harnesses and suitable for all heights depend-
ing on working conditions.

دارای تسمه ضد خش و ضد سایش و ضریب ایمنی بسیار باال  
طراحی و ساخت با استفاده از قطعات فوالدی سبک  

 110 mm با قاب بزرگ ضامن اتوماتیک سبک با دهانه  
امکان اتصال به انواع تکیه گاه ها داربست ها و...  
تسمه دوبل مقاوم در هر بازوی لنیارد می باشد.  

ــا و  ــان ه ــا، نردب ــازه ها، دکل ه ــه س ــود ب ــروی و صع ــت پیش ــده جه ــی ش طراح  
و... داربســت ها 

دارای ضــد شــوک کــم حجــم و ســبک - مجهــز بــه سیســتم ضــد شــوک اســت کــه   
باعــث کاهــش اثــر ضربــه در اثــر ســقوط مــی شــود.

امــکان اتصــال بــه تمامــی هارنس هــا و مناســب جهــت تمامــی ارتفاعــات بــا توجــه   
بــه شــرایط کار مــی باشــد. 

قابلیت استفاده جهت کارهای دکل بانی، سیم بانی، برق و مخابرات و...  
 8-17 mm امکان استفاده بر روی طناب از قطر  

مناسب جهت استفاده در سیستم الیف الین  
8-16 mm امکان استفاده بر روی سیم فوالدی از قطر  

استحکام و ایمنی باال مناسب جهت کارهای صنعتی   
جنس استوپ از فوالد می باشد  

قابلیت نصب بر روی سیم فوالدی و طناب

قــاب خیلــی بــزرگ بــا دهانــه 
جنــس  از  میلیمتــر   110

آلومینیــوم 

 Usability for masters, wiring, electrical and telecommunica-
tions jobs...

 Can be used on a rope of 8-17 mm in diameter
 Suitable for use in the life line system
 Can be used on steel wire from 8-16 mm in diameter
 High strength and safety suitable for industrial work
 The stainless steel is made of steel
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Safety belt
Waist belts are used in standing form and as.... For this purpose 
use two joint loops on the sides. First put a rope or belt strap around 
the hurdle or the beam and then connect the strap’s hook to the 
side loop. It is prohibited to use the strap in open form because it 
will hurt while falling. The abdomen buckle could be broken too. 
Note that due there is the likelihood of damage if there is nothing 
beneath the user’s legs. To assure harnesses, the most suitable 
solution for this type of belt is Simbani belts.

نکات فنی کمربند کمری
 U کمربندهــای کمــری: از کمربندهــای کمــری بــه صــورت ایســتاده و فقــط بــه صــورت
اســتفاده نمایید.جهــت ایــن منظــور از دوحلقــه اتصــال در پهلوهــا اســتفاده نماییــد. 
ابتــدا بنــد )طنابــی یــا تســمه ای( را دور مانــع یــا تیــر قــرار داده وقــاب متصــل بــه 
ــوع اســت.  ــاز ممن ــد بصــورت ب ــو اتصــال دهیــد اســتفاده از بن ــه حلقــه پهل ــد را ب بن
چــرا کــه در هنــگام ســقوط عــاوه بــر صدمــه بــه صــورت و... احتمــال بــاز شــدن ســگک 
ــای  ــر پ ــی شــدن زی ــر خال ــه در اث ســمت شــکم وجــود دارد. توجــه داشــته باشــید ک
کاربــر احتمــال صدمــات وجــود دارد کــه بــا دانــش روز ســازگار نیســت جهــت اطمینــان 
هارنس هــای مخصــوص بــرق مناســب تریــن راه بــرای ایــن نــوع کمربنــد )کمربندهــای 

ــد. ــی( می باش ــیم بان س

Safety Belt
کمربند

A 218
بند فوالدی

A 216
حفاظ دار

A 216A 218A 220
بند تسمه ای

A 222
بند ترمزدار
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 Steel parts and light conveyors

 Waist comfort support, antiperspirant for comfort and increased 
width in waist for appropriate use by user.

 Automatic steel hook 2.2 KN.

 Special tools bag.

 Note: use the belt only in U form as it is not authorized to use belt 
without U shape. The only harness belt with all standards of the 
world.

دارای قطعات فوالدی و تسمه های سبک   
حفــاظ راحتــی کمــر، ضــد عــرق جهــت راحتــی و افزایــش پهنــا در ناحیــه کمــر جهت   

اســتقرار مناســب کاربــر
قاب فوالدی ضامن دار اتوماتیک   

کیف ابزار مخصوص  
توجــه : بنــد کمربنــد را فقــط بصــورت U شــکل اســتفاده نمائیــد چرا که اســتفاده   

از بنــد کمربنــد کمــری بــدون حالــت U ممنــوع اســت.

A 216

کمربند کمری با بند طنابی ثابت
Safety belt
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A 216

کمربند کمری 
Safety Belt

 Steel parts and light conveyors

 Waist comfort support, antiperspirant for comfort and increased 
width in waist for appropriate use by user.

 Automatic steel hook 2.2 KN.

 Features steel fasteners and connectors.

 Note: use the belt only in U form as it is not authorized to use belt 
without U shape. The only harness belt with all standards of the 
world.

دارای قطعات فوالدی و تسمه های سبک   
قاب فوالدی ضامن دار اتوماتیک   

دارای بست فوالدی و بافت جهت اتصاالت  
توجــه : بنــد کمربنــد را فقــط بصــورت U شــکل اســتفاده نمائیــد چرا که اســتفاده   

از بنــد کمربنــد کمــری بــدون حالــت U ممنــوع اســت.
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 Thick conveyor.

 Waist comfort support, antiperspirant for comfort and in-
creased width in waist area for appropriate location by user.

 Locking belt buckle.

 With hanging loop and special tools bag and grooves for tools 
maintenance

 Automatic steel hook 2.2 KN.

 Fix rope tie with rope supporting cover to prevent rope wear 
and tear.

 Metal scaffold and rope. Advantages: non manipulation of 
product by user and increasing lanyard force tolerance in the 
joint to base, leading to increased security.

 Note: use the belt only in U form as it is not authorized to use 
belt without U shape.

دارای تسمه ضخیم  
حفــاظ راحتــی کمــر ضــد عــرق جهــت راحتــی و افزایــش پهنــا در ناحیــه کمــر جهــت   

اســتقرار مناســب کاربــر
دارای سگک کمربند قفل شونده  

دارای حلقه آویز و کیف ابزار مخصوص و شیارهایی جهت نگهداری ابزار  
قاب فوالدی ضامن دار اتوماتیک   

دارای بنــد طنابــی ثابــت بــا روکــش محافــظ طنــاب جهــت جلوگیــری از ســایش و   
ــاب ــیدگی طن پوس

دارای بســت فلــزی و بافــت طنــاب اســت کــه از مزیــت ایــن نــوع اتصــال می تــوان   
بــه عــدم دســتکاری محصــول توســط کاربــر و افزایــش تــوان تحمــل نیــرو بنــد 
)لنیــارد( در ناحیــه اتصــال بــه تکیــه گاه کــه در نهایــت باعــث افزایــش ایمنــی می 

گــردد را اشــاره کــرد.
توجــه : بنــد کمربنــد را فقــط بصــورت U شــکل اســتفاده نمائیــد چرا که اســتفاده   

از بنــد کمربنــد کمــری بــدون حالــت U ممنــوع اســت.

A 218
Safety Belt

کمربند کمری
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 With thick conveyor.

 Waist comfort support, antiperspirant for comfort and increased 
width in waist area for appropriate location by user.

 Locking belt buckle.

 With hanging loop and special tools bag and grooves for tools 
maintenance

 Automatic steel hook 2.2 KN.

 Plastic cover on steel strip (shackle) To increase security, two 
metal scaffolds are built on each lanyard.

 Note: use the belt only in U form as it is not authorized to use 
belt without U shape.

دارای تسمه ضخیم  
حفــاظ راحتــی کمــر ضــد عــرق جهــت راحتــی و افزایــش پهنــا در ناحیــه کمــر جهــت   

اســتقرار مناســب کاربــر
دارای سگک کمربند قفل شونده   

دارای حلقه آویز و کیف ابزار مخصوص و شیارهایی جهت نگهداری ابزار  
قاب فوالدی ضامن دار اتوماتیک   

دارای روکش پاستیکی روی بند فوالدی سیم بکسل(   
جهــت افزایــش ایمنــی دو بســت فلــزی در هــر ســر بنــد )لنیــارد( ســاخته شــده   

ــت. اس
توجــه : بنــد کمربنــد را فقــط بصــورت U شــکل اســتفاده نمائیــد چرا که اســتفاده   

از بنــد کمربنــد کمــری بــدون حالــت U ممنــوع اســت.

A 218
belt with fix steel strip

کمربند کمری با بند فوالدی



سیستم ضد شوک

طناب و اتصاالت

45

A
l

b
o

r
z

p
o

o
s

h
e

s
h

 Thick conveyor.

 Waist conform support, antiperspirant for comfort and increased 
width in waist area for appropriate location by user.

 Locking belt buckle.

 Hanging loop and special tools bag and grooves for tools main-
tenance.

 Automatic steel hook 2.2 KN.

 Lanyard is capable of increasing or reducing length (regulation) 
according to full steel resistant buckles.

 Lanyard conveyor is highly resistant in double form.

 Lanyard strip of this belt is very comfortable and designed and 
made for user.

 Anti-corrosion strip for easy location and regulation possibility 
of 50 cm to 210 cm. 

 Appropriate substitute for stop belts.

 Note: use the belt only in U form as it is not authorized to use 
belt without U shape.

دارای تسمه ضخیم  
حفــاظ راحتــی کمــر ضــد عــرق جهــت راحتــی و افزایــش پهنــا در ناحیــه کمــر جهــت   

اســتقرار مناســب کاربــر
دارای سگک کمربند قفل شونده  

دارای حلقه آویز و کیف ابزار مخصوص و شیارهایی جهت نگهداری ابزار  
قاب فوالدی ضامن دار اتوماتیک   

بــا توجــه بــه وجــود ســگکهای تمــام فــوالدی مقــاوم امــکان کاهــش یــا افزایــش   
ــگاژی( ــد )ری ــی باش ــارد( م ــول بند)لنی ط

تسمه بند )لنیارد( به صورت دوبل بسیار مقاوم می باشد.  
بنــد )لنیــارد( ایــن کمربنــد بســیار راحــت جهــت کاربــر طراحــی و ســاخته شــده   

ــت  اس
امکان رگاژ در بند این کمربند تا 60 سانتیمتر می باشد.   

جایگزین مناسب جهت کمربندهای Stop دار می باشد  
توجــه : بنــد کمربنــد را فقــط بصــورت U شــکل اســتفاده نمائیــد چرا که اســتفاده   

از بنــد کمربنــد کمــری بــدون حالــت U ممنــوع اســت.

A 220
Regulation Conveyor Belt 

کمربند کمری با بند تسمه ای ریگالژی
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دارای تسمه ضخیم  
حفــاظ راحتــی کمــر ضــد عــرق جهــت راحتــی و افزایــش پهنــا در ناحیــه کمــر جهــت   

اســتقرار مناســب کاربــر
دارای سگک کمربند قفل شونده  

دارای حلقه آویز و کیف ابزار مخصوص و شیارهایی جهت نگهداری ابزار   
قاب فوالدی ضامن دار اتوماتیک   

وجــود سیســتم ترمــز قفــل کننــده جهــت ازدیــاد یــا کاهــش طــول طنــاب جهــت   
ــر ــورد نظ ــوع کار م ن

در صــورت نیــاز و جلوگیــری از ســائیدگی طنــاب مــی تــوان از روکــش پاســتیکی   
متحــرک اســتفاده کــرد کــه جهــت تهیه بــه فروشــگاههای مجــاز فروشــنده مراجعه 

نمائید.
توجــه : بنــد کمربنــد را فقــط بصــورت U شــکل اســتفاده نمائیــد چرا که اســتفاده   

از بنــد کمربنــد کمــری بــدون حالــت ا ممنــوع اســت.

Regulation braked rope belt

کمربند کمری با بند طنابی ترمزدار ریگالژی

نمای بسته شده 

یراق هایی تعبیه شده روی کمربند جهت نصب کیف ابزار 

A 222
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 Thick conveyor.

 Waist comfort support, antiperspirant for comfort and increased 
width in waist area for appropriate use by user.

 Locking belt buckle.

 Hanging loop and special tools bag and grooves for tools main-
tenance.

 Automatic steel hook 2.2 KN.

 Locking brake system to increase or decrease rope length for 
nay application.

 To prevent rope erosion, use moving plastic cover from author-
ized sales stores.

 Note: use the belt only in U form as it is not authorized to use 
belt without U shape.

سگک فوالدی مقاوم قفل شونده

شیارهایی جهت نصب ابزار

دارای سه حلقه اتصال فوالدی
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Life Line System
سیستم الیف الین 

Vertical life line system with all connections including:

 Connection pages are created according to the project you are 
looking for.

 Vertical support system that can be used horizontally and bilat-
erally.

 Galvanized steel wire with a diameter of 8 - 10 mm

 Steel wire connections are made by metal fasteners.
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سیستم الیف الین عمودی به همراه تمامی اتصاالت شامل:
صفحه های اتصال با توجه به پروژه مورد نظر ساخته می گردد.   

سیســتم حمایــت عمــودی کــه بصــورت افقــی و بصــورت دو طرفــه امــکان   
اســتفاده وجــود دارد. 

دارای سیم فوالدی گالوانیزه با قطر 8 میلیمتر الی 10 میلیمتر   
اتصات سیم فوالدی بوسیله بست های فلزی انجام می گردد.   
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جهــت ایجــاد سیســتم بندکشــی )Life Line( نیــاز بــه صفحــات وجــود دارد. کــه قابــل 
کاربــرد بــر روی تیرهــا ســقف جرثقیل هــا و مــوارد مشــابه مــورد اســتفاده قــرار 
ــاز و  ــه نی ــه ب ــا توج ــردد و ب ــد می گ ــف تولی ــواع مختل ــاالت در ان ــن اتص ــد. ای می گیرن

ــردد.  ــاخته می گ ــی و س ــاد طراح ابع

ــا  ــه ب ــه صفحــات وجــود دارد. ک ــاز ب جهــت ایجــاد سیســتم بندکشــی )Life Line( نی
توجــه بــه ابعــاد و نیــاز هــر پــروژه صفحــات قابــل طراحــی و ســاخت مــی باشــد. جنــس 
فلــز بــکار رفتــه از فوالدهــای آلیــاژی بــوده و تمامــی پیــچ هــا بصــورت کامــا مقــاوم 
ــا مشــاروه نســبت بــه نصــب آن اقــدام  مــی باشــد. و ایــن صفحــات را مــی توانیــد ب
نماییــد. کــه در ایــن صــورت هزینــه انجــام ایــن سیســتم الیــف الیــن بــه شــدت کاهش 

می یابــد. 

ــا  ــه ب ــه صفحــات وجــود دارد. ک ــاز ب جهــت ایجــاد سیســتم بندکشــی )Life Line( نی
توجــه بــه ابعــاد و نیــاز هــر پــروژه صفحــات قابــل طراحــی و ســاخت مــی باشــد. جنــس 
فلــز بــکار رفتــه از فوالدهــای آلیــاژی بــوده و تمامــی پیــچ هــا بصــورت کامــا مقــاوم مــی 
باشــد. و ایــن صفحــات را مــی توانیــد بــا مشــاروه نســبت بــه نصــب آن اقــدام نماییــد. 
کــه در ایــن صــورت هزینــه انجــام ایــن سیســتم الیــف الیــن بــه شــدت کاهــش مــی 

بد.  یا

ــوان جهــت سیســتم الیــف الیــن اســتفاده نمــود.  ــز می ت از ایــن سیســتم حمایــت نی
جنــس از فــوالد مقــاوم می باشــد. کــه می تــوان از آن جهــت فیکــس نمــودن خــط نجــات 

)کابــل فــوالدی یــا طنــاب( اســتفاده نمــود. 

A 380 X2
Connection Plates

صفحات اتصال

A 380 X1
Connection Plates

صفحات اتصال

A 380
Connection Plates

صفحات اتصال

A 301 X1
Regulation Conveyor Belt 

ترمز حمایت دستی
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Vertical rescue system
سیستم نجات عمودی

سیستم نجات عمودی جهت پیش روی و پایین آمدن 

صفحه اتصال از جنس فوالد

صفحه اتصال از جنس فوالد

متعلقات جهت نصب صفحه اتصال 

اتصــال صفحه هــا توســط متعلقــات کــه بــر روی هــر ســازه 
ــد.  ــب می باش ــل نص قاب
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امکان استفاده بصورت عمودی و افقی  
قابلیت نصب سیستم ضد شوک   

حرکت بصورت دو طرفه و یک طرفه   
مناســب جهــت اســتفاده در تاورهــا، مخــازن و هــر گونــه سیســتم بندکشــی نجــات   

مــی باشــد. 
قابلیت نصب بر روی کابل طناب   

 8-16 mm امکان استفاده بر روی طناب از قطر  
8-16 mm امکان استفاده بر روی سیم فوالدی از قطر  

استحکام و ایمنی باال مناسب جهت کارهای صنعتی   

سیستم حمایت بر روی سیم فوالدی بصورت افقی و عمودی

سیستم حمایت بر روی طناب بصورت افقی و عمودی

نحوه تغییر سیستم از یک طرفه به دو طرفه 

A 300
Rope grab - wire grab

سیستم حمایت اتوماتیک 

از ایــن نــوع سیســتم جهــت حمایــت در حالــت افقی و عمــودی می تــوان اســتفاده نمود. 
ــه صــورت یــک طرفــه و دو طرفــه می گــردد.  مزیــت ایــن سیســتم ایــن اســت کــه ب
مناســب جهــت کار روی شــیب، الیــف الین هــای افقــی و عمــودی می باشــد. در ضمــن 
ایــن حمایــت بــر روی کابل هــای فــوالدی از قطــر mm 17-8 و بــر روی طناب هایــی از 

قطــر mm 17-8 می تــوان اســتفاده نمــود. 
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امکان استفاده بصورت عمودی و افقی  
قابلیت نصب سیستم ضد شوک   

قابلیت نصب بر روی سیم فوالدی و طناب   
 8-16 mm امکان استفاده بر روی طناب از قطر  

8-16 mm امکان استفاده بر روی سیم فوالدی از قطر  
استحکام و ایمنی باال مناسب جهت کارهای صنعتی   

امکان استفاده بصورت عمودی و افقی  
قابلیت نصب بر روی سیم فوالدی و طناب   

 8-16 mm امکان استفاده بر روی طناب از قطر  
8-16 mm امکان استفاده بر روی سیم فوالدی از قطر  

استحکام و ایمنی باال مناسب جهت کارهای صنعتی   

از ایــن نــوع سیســتم جهــت حمایــت در حالــت 
ــن  ــن ای ــود. در ضم ــتفاده نم ــوان اس ــودی می ت عم
حمایــت بــر روی کابل هــای فــوالدی از قطــر 8-16 
 8-16 mm و بــر روی طناب هایــی از قطــر mm

می تــوان اســتفاده نمــود. 

از ایــن سیســتم حمایــت نیــز مــی تــوان جهــت 
سیســتم الیــف الیــن اســتفاده نمــود. جنــس از 
فــوالد مقــاوم مــی باشــد. کــه در قســمت بــاالی آن 

ــت.  ــده اس ــه ش ــال تعبی ــت اتص ــره جه گی

A 301
Fall arrester
سیستم حمایت دستی

A 302
Fall arrester)stop(
ترمز حمایت
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بندهــای تکیــه گاهــی)ANCHOR( جهــت ایجــاد کارگاه و یــا تکیــه گاه مناســب جهــت 
سیســتم الیــف الیــن و ایجــاد هــر گونــه تکیــه گاه بــا توجــه بــه نیــاز مــکان مــورد نظــر 
در چنــد مــدل بــا متراژهــای مختلــف و بــا حلقــه و قــاب هــای مختلــف تولیــد گردیــده 

اســت. 

ANCHOR
بندهای تکیه گاهی
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A 601
anchor strap regulate with two steel ring
بند تکیه گاهی دو سر رگالژی دارای حلقه های فوالدی 

A 602
anchor strap with a steel ring-shaped end
بند تکیه گاهی یک سر رگالژی دارای حلقه فوالدی 

A 603
anchor, fixed steel ring, different dimensions
بند تکیه گاهی دو سر ثابت دارای حلقه فوالدی در متراژهای مختلف 

A 604
anchor with has two fixed heads , steel ring
بند تکیه گاهی دو سر ثابت دارای حلقه فوالدی 
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A 605
anchor with has a fixed end with a steel ring

بند تکیه گاهی یک سر ثابت دارای حلقه فوالدی 

A 606
anchor with large hook head and ring head

بند تکیه گاهی دو سر رگالژی دارای حلقه های فوالدی 

A 607
anchor with large hook head and ring head

بند تکیه گاهی دو سر رگالژی دارای حلقه های فوالدی 

A 608
anchor with ratchet hook and a ring end

بند تکیه گاهی یک سر قالب ضامن دار و یک سر حلقه 
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جهت استفاده از سیستم ضد شو ک همواره فضایی زیر پا ماحضه و فاصله ایمن رعایت گردد. 
لنیاردهایی بدون سیستم ضد شوک استفاده گردد. از  الزاما  ارتفاع  درصورت کمبود 

In order to prevent severe shock to and frangibility of object due to 
fall, this system has been developed based on specially calculated 
stitches and textures which are necessary for height and the type of 
height. Antishock system protects against the shock due to falling 
and helps the body prevent from user twisting. Height must always 
be calculated while using this system. The safe height to use an-
tishock system: strap release length (rope or belt) + 100 cm final 
opening of antishock system

بــه منظــور جلوگیــری از ضربــه شــدید و شــکنندگی جســم در اثــر ســقوط بــا توجــه بــه 
کــوک هــا و بافــت هــای مخصــوص محاســبه شــده ســاخته شــده اســت کــه جهــت ارتفاع 
ــه  ــر ایــن کــه ضرب و و نــوع ارتفــاع ضــروری مــی باشــد. سیســتم ضدشــوک عــاوه ب
ناشــی از ســقوط را مــی گیــرد بــه بــدن جهــت جلوگیــری از تــاب خــوردن کاربــر کمــک 
ــود.  ــبه ش ــاع محاس ــواره ارتف ــتم هم ــوع سیس ــن ن ــتفاده از ای ــگام اس ــد.در هن میکن
ارتفــاع ایمــن جهــت اســتفاده از سیســتم ضدشــوک :طــول خاصــی بنــد )طنابــی یــا 

تســمه ای(+بازشــدگی نهایــی سیســتم ضدشــوک 100 ســانتیمتر

Antishock System
سیستم ضد شوک 

A 110

سیستم ضد شوک 
Antishock System



سیستم ضد شوک

طناب و اتصاالت

59

A
l

b
o

r
z

p
o

o
s

h
e

s
h

A 15

A 17

A 18

A 19

A 300

A 21
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طناب هــای ابریشــمی ســه رشــته دارای مقاومــت و اســتحکام بــاال مناســب جهــت 
ــت  ــت و بس ــط باف ــا توس ــد. طناب ه ــر mm 100- 6 می باش ــی از قط ــارف صنعت مص
ــط  ــتکاری توس ــدم دس ــتحکام و ع ــش اس ــث افزای ــه باع ــد ک ــه می گردن ــوالدی حلق ف

کاربــر می باشــد. 

طنــاب هــای اســتاتیک و نیمــه اســتاتیک و داینامیــک دارای مقاومــت و اســتحکام بــاال 
در قطرهــای مختلــف 

حلقه کردن انواع طنابهای استاتیک توسط دوخت های اتوماتیک 
طنــاب هــا توســط دوخــت بســیار مقــاوم حلقــه مــی گردنــد کــه باعــث افزایــش 
ــاال نســبت بــه گــره زدن  اســتحکام، عــدم دســتکاری توســط کاربــر و مزیــت بســیار ب

ــد. ــی باش ــتایک م ــای اس ــاب ه طن

A 50 A 52

طناب های ابریشمی سه رشته
Three-strand silk ropes Static and semi-static and dynamic ropes

طناب های استاتیک و نیمه استاتیک و داینامیک

Ropes and fittings
طناب و اتصاالت



سیستم ضد شوک

طناب و اتصاالت

61

A
l

b
o

r
z

p
o

o
s

h
e

s
h

    تمســه های ایمنــی دارای مقاومــت و اســتحکام بســیار بــاال  می باشــد کــه در 
تولیــد می گــردد.  مختلــف  و ضحامت هــای    2-12 cm عرض هــای 

دارای توان تحمل 28 کیلو نیوتون   
 EN362 دارای استاندارد  

دهانه بازشدگی 57 میلیمتر  
مناسب جهت انواع لنیاردها  

وزن: 520 گرم   

قاب بزرگ فوالدی سبک 
دارای توان تحمل 1500 کیلو گرم   

 EN362 دارای استاندارد  
دهانه بازشدگی 62 میلیمتر  
مناسب جهت انواع لنیاردها  

وزن: 240 گرم   

A 120-02

A 53

قالب بزرگ فوالدی

انواع تسمه

Large steel hook

Strapes

A 130

قالب بزرگ فوالدی سبک
Large light steel hook
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دارای توان تحمل 22 کیلو نیوتن   
 EN362 دارای استاندارد  

18 mm دهانه بازشدگی  
مناسب جهت انواع لنیاردها  

وزن: 230 گرم   
دارای واشر پاستیکی مقاوم جهت جلوگیری از سائیدگی طناب  

دارای توان تحمل 25 کیلو نیوتن   
 EN362 دارای استاندارد  

دهانه بازشدگی 30 میلیمتر  
مناسب جهت انواع لنیاردها  

وزن: 220 گرم   
دارای مهره فوالدی جهت مقاومت بیشتر در هنگام استفاده   

دارای توان تحمل 25 کیلو نیوتن   
 EN362 دارای استاندارد  

دهانه بازشدگی 15 میلیمتر  
مناسب جهت انواع لنیاردها  

وزن: 190 گرم   
دارای مهره فوالدی جهت مقاومت بیشتر در هنگام استفاده   

8-12 mm میلگرد با قطر  

مناسب جهت نگه داشتن اشیاء   
وزن: 190 گرم   

8-12 mm میلگرد با قطر  

A 132

قالب فوالدی
Ratchet steel hook

A 138

کارابین فوالدی پیچی 
Screw steel carbine

A 140

قالب کارابین معمولی
Normal carabin hook

A 136

ترمز قالب فوالدی پیچی 
Screw steel hook brake
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مناسب جهت استفاده در سیستم الیف الین  
قابلیت نصب بر روی سیم فوالدی و طناب   

 8-16 mm امکان استفاده بر روی طناب از قطر  
قابلیت استفاده جهت کارهای دکل بانی، سیم بانی و...  

8-16 mm امکان استفاده بر روی سیم فوالدی از قطر  
استحکام و ایمنی باال مناسب جهت کارهای صنعتی   

دارای دو شاسی در کنار جهت باز و بسته نمودن سگک   
سهولت در باز و بسته کردن   

طراحی شده بصورت سبک  
داری قابلیت ازدیاد و کاهش طول تسمه  

دو پوششه جهت افزایش طول عمر   
قابلیت استفاده در هارنس ها، لیناردها و لوازم ورزشی و غیره  

دارای مکانیــزم دســتی مــی باشــد کــه در اثــر افزایــش فشــار ســگک محکم تــر   
ــدارد.  ــود ن ــگک وج ــدگی س ــاز ش ــکان ب ــردد و ام می گ

سهولت در باز و بسته کردن   
طراحی شده بصورت سبک  

داری قابلیت ازدیاد و کاهش طول تسمه  
مناسب جهت کمربندهای کمری و غیره  

متعلقــات جهــت کمربنــد ایمنــی از جنــس پاســتیک بســیار فشــرده و ضــد ضربــه   
و ســبک  

ترمــز حمایــت یــک طرفــه مناســب جهــت فیکــس نمــودن در سیســتم الیــف الیــن   
ــه گاه  ــمت تکی در قس

از جنس فوالد می باشد . 
 8-16 mm قابلیت نصب بر روی طناب های از قطر

قابلیت نصب بر روی کابل فوالدی 
حمایت یک طرفه 

A 302

ترمز حمایت
Brake Support

A 151

سگک فوالدی اتوماتیک
Automatic steel buckle

A 152

سگک فوالدی
Steel buckle

A 154

یراق
Fasting

A 301 X1

ترمز حمایت یک طرفه
brake support
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A 156
گوشواره پالستیکی

A 162
سگک های فوالدی

A 157
سگک فوالدی

A 163
حقله اتصال فوالدی

A 158
حلقه اتصال فوالدی

A 164
حقله اتصال فوالدی

A 159
8 رابط طناب

A 165
حقله اتصال فوالدی

A 161
سگک فوالدی

A 166
حقله اتصال فوالدی
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صندلی جهت استراحت کاربر در ارتفاع  
مناسب جهت شستشو و کارهای طوالنی مدت   

امکان نصب تجهیزات مانند سطل، ابزار، اسلینگ و وسایل مرتبط   
قابلیت رگاژ جهت دور و نزدیک کردن صندلی به کاربر  

دارای حفاظ راحتی جهت نرمتر شدن محل نشیمن  

   جهت حمل مصدوم در ارتفاع توسط چهار بند اتصال امکان حمل وجود دارد. 

A 574

صندلی نشیمن

Living chair

برانکار جهت ارتفاع

Stretcher for height
A 564

Other products
محصوالت سایر 
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قابلیت نصب بر روی هارنس  
جنس برزنتی بادوام و ضد آب   

دارای جنس ضد آب   
در حجم های مختلف بسته به نوع نیاز  

دارای بست های مناسب   

سه پایه وینچ جهت کار در انواع چاه ها، منهول ها و فاضاب و...  
داری وینچ با متراژ های مختلف  

جنس الومینیوم   

A 565

کیف ابزار ارتفاع
Height Tool Bag

A 566

ساک حمل
Carry Bag

A 567

سه پایه نجات
Tripod Rescue
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A 729 A 728 A 727 A 726 A 725

A 714 A 713 A 712 A 711 A 710

A 724 A 723 A 722 A 721 A 720

A 709 A 708 A 707 A 706 A 705

A 719 A 718 A 717 A 716 A 715

A 704 A 703 A 702 A 701 A 700
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A 759 A 758 A 757 A 756 A 755

A 744 A 743 A 742 A 741 A 740

A 754 A 753 A 752 A 751 A 750

A 739 A 738 A 737 A 736 A 735

A 749 A 748 A 747 A 746 A 745

A 734 A 733 A 732 A 731 A 730
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A 787 A 786 A 785

A 774 A 773 A 772 A 771 A 770

A 784 A 783 A 782 A 781 A 780

A 769 A 768 A 767 A 766 A 765

A 779 A 778 A 777 A 776 A 775

A 764 A 763 A 762 A 761 A 760
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Alborz Pooshesh
Comfortable, Sure, DURABLE

HI-TECH EQUIPMENT 
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