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Ny mångsidig sele och en uppgraderad
klassiker – Petzl Astro och Petzl Avao
Petzl Astro är en ny bekväm sele designad för i första hand reparbeten. Med sin
nya D-ring har Astro chans att bli en favorit för alla som behöver en smidig sele
med gott om plats för sin utrustning. Tillsammans med Petzl Astro kommer en
uppgraderad version av den populära selen Petzl Avao i ny design och med flera
smarta nyheter.
Med Petzl Astro och Petzl Avao får alla som har ett arbete som kräver
fallskyddsutrustning två nya och bekväma selar. Petzl Astro är lätt, smidig och
bekväm att arbeta i. Selen är designad för reparbete men är så mångsidig att

den också är ett bra alternativ vid takarbete och mastarbete. Petzl Avao är
redan mångas favoritsele. Nu blir den ännu lite bekvämare med flera nya
funktioner.
Petzl ASTRO
Smidigare och bekvämare reparbeten med Petzl Astro. Både midjebälte och
benslingor hos Petzl Astro har en helt ny design som fint följer kroppens
konturer. Bältet och benslingorna är bredare och skönt vadderade för att ge
bra och bekvämt stöd också under långa arbetspass. Både benslingor och
midjebälte har nya snabbspännen som är lätta att anpassa och reglera för
perfekt passform. Sittselen går att kombinera med bröstselen som är
utvecklad för att göra arbetet smidigare och effektivare. Bröstselen finns i tre
olika versioner med olika fallskyddspunkter och design av axelband. Petzl
Astro finns också som helkroppssele.
Ny öppningsbar D-ring med plats för mycket utrustning. Midjebältet på Petzl
Astro har inte bara blivit bredare och bekvämare. En av de stora nyheterna
förutom de horisontella sidoringarna är en helt ny D-ring placerad i
midjebältets mitt. D-ringen är öppningsbar. En lösning som gör att
utrustningen kan fästas direkt i selen utan karbiner. I D-ringens mitt finns en
särskild axel för att sätta en lanyard. På D-ringens vänstra och högra utsida
sitter fästpunkterna till den nya sittplankan (Podium) som har fått en ny
praktisk finess. På undersidan av sittbrädan sitter en speciell karbin monterad
för att kunna haka fast sittplankan i midjebältet när den inte används.
Petzl Astro finns både som helkroppssele och som sittsele och bröstsele för
kombination. Se och läs mer om de olika modellerna här.
Erik Bergsman, instruktör på C2 Vertical Safety har testat nya Petzl Astro. Läs här
vad han tycker om den nya selen.
PETZL AVAO
Uppgradering av Petzl Avao - bekvämare och med nya fästen för hajkrokarna.
Sedan Petzl Avao presenterades 2012, då som uppföljare till Petzl Navaho,
har den snabbt blivit en populär Rope Access-sele. Nu har Petzl uppgraderat
selen med ett nytt bredare midjebälte och bredare och mer bekväma
benslingor som också utrustats med nya snabbspännen. Petzl Avao har också

utrustats med samma typ av öglor på axelbanden som första gången
introducerades på specialselarna Petzl Volt och Petzl Volt Wind. De nya
öglorna är perfekta för att ha koll på hajkrokarna när de inte används.
Fästena för hajkrokarna är tillverkade i ett plastmaterial och lossar vid ett
eventuellt fall och falldämparen fungerar som det är tänkt.
Petzl Avao finns både i helkroppssele och som separat sittsele. Se och läs mer
om de olika modellerna här:
Petzl distribueras i Sverige av C2 Vertical Safety.
Petzl Astro och Petzl Avao finns i butik från mars 2018. Rek pris för
helkroppsselarna Petzl Astro Bod Fast är inklusive moms 5 799 kronor och för
Petzl Avao Bod Fast 4 599 kronor

C2 Vertical Safety erbjuder utbildningar i säkert och effektivt arbete på hög
höjd i sitt utbildningsprogram C2 Vertical Training. C2 Vertical Safety
erbjuder även fallskydd, klätterutrustning, säkerhetsutrustning och personligt
ljus till krävande specialister. C2 Vertical Safety är även generalagent i
Sverige för världsledande varumärken som Petzl, Beal, La Sportiva, BUFF®,
Inova, och Bollé Safety. C2 står för Climbing Competence.
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