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Miller H-Design a testhevederek  
új generációját képviseli, melyet 

az építőiparban és az  
általános ipari szektorban 

való használatra terveztek. 
Nagyobb kényelmet, nagyobb 

mozgásszabadságot és 
biztonságot nyújt a dolgozóknak. 

A rendkívül innovatív és ergonomikus design következtében a H-kialakítás 

egyedi kényelmet és a mozgásszabadság élményét nyújtja a felhasználóknak, 

ezzel lehetővé téve, hogy csak a munkájukra koncentráljanak és kiváló 

munkát végezzenek a magasban, biztonságban.

KÉNYELEM ÉS MOZGÁSSZABADSÁG 

���Ergonomikusan elhelyezett heveder: a kivételes H-kialakítás az 

egyes oldalakon nagy nyílásokkal nagyobb mozgásszabadságot 

és kényelmet nyújt (nincs heveder-irritáció az oldalakon mint a 

hagyományos keresztpántnál). 

���A vízszintes combhevederek meggátolják a lábak és az ágyéki terület 

kidörzsölődését (szemben a hagyományos combhevederrel) és ezzel 

növelik a felhasználó kényelmét munka közben. 

���A rugalmas heveder a vállon még nagyobb mozgékonyságot biztosít 

(Miller H-Design Duraflex verzió), követi a test alakját és könnyű 

mozgást tesz lehetővé. 

KÖNNYEN ÉS GYORSAN BEÁLLÍTHATÓ ÉS 

CSATLAKOZTATHATÓ

���A csatokhoz könnyű hozzáférni és azokat könnyű beállítani: csupán 

néhány másodperc szükséges a heveder fel-le irányuló mozgatás könnyű 

beállításának köszönhetően (a hagyományos felfelé való beállítással 

szemben).

����Rendkívül jól hozzáférhető rögzítési pontok: hajlított pozíciójú hátsó 

D-gyűrű és a hosszú elülső hevederhurkok vagy egyetlen első D-gyűrű 

az egyszerű csatlakoztatásért.  

���Állítható mellkasszíj a tökéletes szélességi illeszkedés érdekében: 

biztosítja a mellkasszíj vállheveder mentén való csúsztatását, így 

minden testalkatra illeszkedik a nagyobb kényelemért (hurokkal ellátott 

modellek és egypontos hevederzetek).

NAGYOBB BIZTONSÁG ÉS KÖNNYEBB NYOMON 

KÖVETHETŐSÉG 

����Az egyedülálló, szabadalmaztatott – a mellkasszíj-beállítására szolgáló 

– mellső D-gyűrű lehetővé teszi az automatikus központosítást a 

zuhanás során a dolgozó oldalra billenésének megelőzése érdekében. 

����A jól látható zöld design és varrás, valamint első és hátsó zuhanásjelzők 

megkönnyítik a szemrevételezéses ellenőrzést a munka megkezdése előtt. 

���Jobb nyomon követhetőség: 5 védett címke  műanyag tartó 

mögött elhelyezve az éves ellenőrzések megkönnyítése és a 

jobb nyomon követhetőség érdekében. Most már további, a 

felhasználóval kapcsolatos információkat is tartalmaznak (név)  

(10 éves szabadalomlevél, a következő vizsgálat dátuma).

���Nagyobb tartósság: víztaszító és foltmentes heveder.

Miller H-DesignTM  
hevederzet
A BIZTONSÁG ÚJ ÉRZÉSE A MAGASBAN



EXKLUZÍV ÉS INNOVATÍV H-KIALAKÍTÁSÚ TESTHEVEDER-SZERKEZET

Víztaszító heveder  

a termék hosszabb élettartama 

érdekében

MÉRETVÁLASZTÁSI ÚTMUTATÓ

140

130

120

110

100

90

80

70

60

50

40

150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200

KÜLÖN  
KÉRÉSRE

KÜLÖN  
KÉRÉSRE

1. MÉRET 2. MÉRET 3. MÉRET

ama 

Rugalmas heveder  

a nagyobb mozgásszabadságért

Állítható mellkasszíj  

a tökéletes illeszkedésért

Jól elhelyezett 

csatok  

a pontos beállításért 

Szabadalmaztatott mellső 

D-gyűrű: 

a mellkasszíj beállításához 

és a D-gyűrű automatikus 

központosításához zuhanás 

esetén

Zuhanásjelzők  

az első 

hevederhurkokon  

a könnyű vizsgálatért

Hosszú első hurkok  

a könnyű csatlakozásért

Nagy nyílások 

a testheveder 

mindkét oldalán  

(nincs keresztpánt)  

a mozgásszabadság  

növeléséért

Vízszintes combheveder  

a nagyobb kényelemért 

munka közben

Védett címkék  

a könnyebb nyomon 

követhetőségért 

Hajlított pozíciójú hátsó D-gyűrű  

a könnyű csatlakozásért 
Zuhanásjelzők 

a hátsó lemezen  

a könnyű 

vizsgálatért 

140 kg-ra hitelesítve

SÚLY

MAGASSÁG 

A képek csak illusztriációk.
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VÁLLHEVEDER 

TÍPUSA

RÖGZÍTÉSI PONTOK 

SZÁMA
CSATOK TÍPUSA

ELSŐ RÖGZÍTÉS 

TÍPUSA
MÉRET

RENDELÉSI  

SZÁM
KÉP

MILLER  

H-DESIGN  

DURAFLEX

Rugalmas

1 pont _

1 1032855

2  1032856

3 1032857

1  1032859

2  1032860

3 1032861

2 pont

2 heveder 

hurok

1  1032863

2  1032864

3  1032865

1 1032871

2  1032872

3  1032873

1 D-gyűrű

1 1032867

2 1032868

3 1032869

1 1032875

2 1032876

3 1032877

MILLER  

H-DESIGN
Nem rugalmas

1 pont -

1 1032831

2 1032832

3 1032833

1 1032835

2 1032836

3 1032837

2 pont

2 heveder 

hurok

1 1032839

2 1032840

3 1032841

1 1032847

2 1032848

3 1032849

1 D-gyűrű

1 1032843

2 1032844

3 1032845

1 1032851

2 1032852

3  1032853

A LETISZTULT ÉS EGYSZERŰ H-DESIGN HEVEDER TERMÉKCSALÁD MEGKÖNNYÍTI A VÁLASZTÁST

Ez a teljesen új termékcsalád kétféle alapanyagból (rugalmas és hagyományos) készül, mindkét verzióban lévők lehetnek 1 

pontos (hátsó rögzítési pont), illetőleg 2 pontos (hátsó és mellső rögzítési pont) hagyományos vagy gyorscsatos rögzítésűek.

A képek csak illusztrációk.


