Maintenance Moray Met Mast, Wick, Scotland.
© Petzl / vuedici.org / Asaken Rope Access
Replacement and maintenance of the lighting system inside a cement mine, France.
© Petzl / Lafouche / Vicat
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Szeretnénk itt néhány szót szólni azokról a kihívásokról, melyekkel olvasóink küldetésük elvégzése közben a magasban végzett
munkák, mentések és a sötét környezetben történő bevetések során találkoznak. Katalógusunk ugyanakkor segít kifejezésre
juttatni a mi elhivatottságunkat is az új megoldások keresésében ezeken a szakterületeken.
A Petzl számára a 2018-as év különleges évszám lesz, hiszen néhány igazán különleges újdonsággal rukkolunk elő. Az ASTRO
BOD FAST beülő minden körülményre és kihívásra tökéletes választás a nehezen elérhető helyeken tevékenykedő specialisták
számára. Mindent tud, amit csak efy beülő tudhat. Új eresztőeszközünk a beépített visszafutásgátlóval rendelkező MAESTRO a
mentés minden szituációjában hatékonyan bevethető. Igazi ereje a sokoldalúságában rejlik. A világítás terén pedig itt vannak az
új DUO fejlámpáink, melyek nem csupán rendkívül hatékonyak, de a társak elvakítását megakadályozó FACE2FACE funkciónak
köszönhetően kiválóan alkalmasak csapatmunkákhoz.
És ez csak néhány a sok termékünk közül, melyekkel reményeink szerint elnyerjük felhasználóink bizalmát.
Kellemes lapozgatást!

A Petzl szakértelme
A Petzl Alapítvány
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A Petzl szakértelme
Mindenkit segíteni

A Petzl küldetése nem más, mint olyan eszközöket
fejlesztése, amelyek segítséget nyújtanak a függőleges
falakon vagy vaksötétben mozgó emberek számára.
Folyamatosan azon dolgozunk, hogy felhasználóink
igényeire hatékony, kényelmesen használható és
megbízható megoldásokkal válaszolhassunk. Felhasználóink
elhivatottsága és gyakorlati tevékenysége az a vezérfonál,
mely segít minket utunkon, hogy elkísérhessük őket az
elérhetetlenbe és még tovább. Mindez mit sem változik
negyven éve.
Paul Petzl

A Petzl nagy kalandja Fernand Petzl barlangász szenvedélyével
vette kezdetét: azzal a szenvedéllyel, melyhez hozzájárult
kézműves tehetsége is. Új elképzelések születtek és valósultak
meg a felmászás, ereszkedés, biztosítás és a sötétben való
közlekedés területein.
1970-ben egy kis műhelyben a franciaországi Saint-NazaireLes Eymes (Isère megyei) falucskában legyártották az első
terméket, melyen ez olvasható: «Gyártó Fernand Petzl».
Azóta az 1975-ben alapított Petzl cég nemzetközi csoporttá
nőtte ki magát, miközben mindvégig megtartotta családias
jellegét és a Fernand Petzl-től örökül kapott szenvedélyt és
lelkesedést.
A Petzl számára egy új megoldás kezdete mindig a párbeszéd
a felhasználóval, hogy megértsük a szükségleteit és elérhetővé
tegyük számára a projekt egyes fázisaiban szükséges
elemeket: műszaki információkat, oktatást, eszközöket és
felszerelést. Ezzel együtt a felhasználó elképzelései is helyet
kapnak. Számunkra ezt jelenti innovatívnak lenni.

Ipari alpin és sport megoldások
A Petzl mára már sok szektorban van jelen a megoldásaival:
• az outdoor tevékenységek terén: sziklamászás, hegymászás,
sítúrázás, barlangászat, terepfutás, via ferrata, kanyonozás
stb.,
• a magasban végzett munkáknál: kötélen való megközelítés,
favágás, energiaszolgáltatás, távközlés, ácsolatok, tetők stb.
• mentés: műszaki mentés, önmentés, felvonóból való mentés,
• kétkezi munkások, szerelők egyedi világítása, karbantartási
munkálatok, ipari szakmunkák,
• harcászati egységek felszerelése.

© Sam Bié

Néhány adat
1936: Fernand Petzl megkezdi a Dent de Crolles
feltárását (Franciaország)

1950: Fernand Petzl részt vesz a Gouffre Berger,
az első -1000 m mély barlang feltárásában
(Franciaország)

1968: Az első mászó- és ereszkedőeszközök
© Petzl

(BASIC, SIMPLE) értékesítése „Fernand Petzl Termék”
márkanéven

1973: Az első Petzl hegymászó fejlámpa elkészítése

Fernand Petzl

1975: A Petzl vállalat megalapítása Crolles-ban
1977: Az első Petzl beülők gyártása
1990: Az első, kimondottan ipari alpin piacra szánt
eszközök legyártása

1991: Elkészül az első önfékező biztosítóeszköz,
a GRIGRI

1998: Az első TIBLOC kompakt mászóeszköz
elkészítése
© Petzl

Pierre, Catherine, Fernand és Paul Petzl

1999: Az amerikai leányvállalat megalapítása Salt
Lake City-ben

2000: Az első LED-es TIKKA lámpa piacra dobása
A Charlet Moser jégcsákány- és hágóvasgyártó cég
felvásárlása

2004: ASAP mobil zuhanásgátló
2006: A Petzl Alapítvány létrehozása

Az EXO önmentőfelszerelés piacra dobása a new-yorki
tűzoltóságnak

2008: A Petzl Solutions oktatási és kísérleti
koncepció létrehozása

2010: A malájziai PMM gyáregység megnyitása
© John Evans

2012: A REACTIVE LIGHTING technológiával ellátott
NAO fejlámpa piacra dobása

Speciális erők bevetésen

2013: A ZIGZAG mechanikus pruszik piacra dobása
favágóknak

2014: A spanyolországi és németországi Petzl
leányvállalatok megnyitása

2017: Az új FALCON beülő
2018: Az új MAESTRO eresztőeszköz és a DUO
fejlámpacsalád új verziói

© Marc Daviet

Terepfutás
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A Petzl szakértelme
Szaktudás és minőségi elvárások
A Petzl immár több mint 40 éve gyarapítja folyamatosan szaktudását a termékfejlesztésben és új megoldások kifejlesztésében
a magasban vagy sötétben végzett tevékenységek terén. Mára a Petzl termékek millióit fejleszti, gyártja és értékesíti világszerte.
A Petzl tevékenysége nagy szakértelmet kíván, hiszen sokféle alapanyaggal (textillel, fémmel, műanyaggal) és különleges
technológiákkal (műanyag finom megmunkálása, fröccsöntése, varrás, kovácsolás, LED-ek, elektronika stb.) dolgozunk.
Ez a szaktudás az, amely lehetővé teszi, hogy valóban az elvárásoknak megfelelő termékeket készítsünk, melyek ellenállnak
az ütésnek, a kopásnak, az extrém környezeti hőmérsékletnek stb.

Crolles, Franciaország

Eybens, Franciaország

Rotherens, Franciaország

Rawang, Malájzia

Termékfejlesztés
A Petzl termékfejlesztő részlegén minden tudomány találkozik,
mely termékeinkkel kapcsolatos: mechanika, varrás és
szabászat, elektronika, optika és informatika. A tervezés és a
prototípus fázisától kezdve elsőrangú fontossággal bír a termék
megbízhatósága és a felhasználó biztonsága, és rendkívüli
figyelmet fordítunk a használat esetleges veszélyeire.

Tesztelés
A Petzl a magasban használt termékeket és a lámpákat
Crolles-ban, saját laboratóriumaiban teszteli. Ezek a tesztek,
melyek során a termékeket dinamikus eséseknek tesszük ki,
vizsgáljuk ütésnek való ellenállásukat, szilárdságukat,
a fénycsóva minőségét vagy a lámpa üzemidejét, gyakran
túlmutatnak a szabvány követelményein, és segítségükkel
vizsgálható a termék megbízhatósága és a felhasználó
biztonsága. Kiegészülve a terepen való tesztek eredményeivel
megmutatják, kellően ergonomikus és megbízható-e az
eszköz.

Fejlesztőiroda Crolles-ban (Franciaország)

Gyártás és ellenőrzés
A Petzl üzemei a franciaországi Crolles, Eybens és Rotherens
városokban, valamint a majájziai Rawang városban találhatók.
Ez a hálózat a legfontosabb európai és ázsiai beszállítóinkkal
való hosszú távú együttműködés eredményeképp alakult
ki. Értékesítő és minőségbiztosítási munkatársaink szoros
együttműködése ezekkel a beszállítókkal garantálja a termékek
színvonalát, megbízhatóságát és minőségét.
Az ellenőrzés a gyártás egész folyamatát végigkíséri:
a gyártósorok gépeinek önellenőrzése, a kulcsfontosságú
pontokon emberi ellenőrzés, fokozott védelmi rendszer a hibás
termékek kiszűrésére, végül minden egyes termék egyedi
ellenőrzése.

Petzl beülő varrása

Forgalmazói hálózat
A Petzl több mint 50 országban forgalmazza termékeit
hivatalos képviseletein illetve amerikai, német, spanyol és
olasz leányvállalatain keresztül.

© Pascal Tournaire

Lámpák nyomtatott áramkörének tesztelése

Forgalmazás
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A Petzl szakértelme
Petzl Solutions: Tudás, szakértelem, oktatás
A Petzl Solutions ideológiája, hogy a Petzl tapasztalatait és szaktudását a képzés valamint a termékek és a műszaki megoldások
gyakorlati alkalmazása terén nemzetközi fórumokon is megossza. Ez a részlegünk azon dolgozik, hogy képzésben részesítse az
egyéni védőfelszerelések (EVE) értékesítésével, használatával és karbantartásával foglalkozó ügyfeleinket. A Petzl Solutions ezen
túlmenően a termékeinkkel és azok használatának technikáival kapcsolatos kérdések és viták fóruma is egyben. Eszköztárunk
lehetővé teszi, hogy a legspeciálisabb technikai problémákra is megfelelő választ adjunk.
Ügyfeleink között vannak a Petzl képviselői, viszonteladói, a bolti eladók, az oktatóközpontok munkatársai, a mentőegyesületek
és harcászati egységek stb.

Szaktudás a Petzl Solution mögött
A Petzl Solution mögötti szaktudás a következő alapokon
nyugszik:
- a Petzl termékek, használatuk és más eszközökkel való
kölcsönhatásaik ismerete,
- a Petzl technikák ismerete,
- maximális kompetencia a kockázatértékelés terén,
- lehetőség egyedi tesztek elvégzésére,
- oktatási modulok széles kínálata,
- hiteles pedagógiai kompetencia és elhivatottság
a gyakorlati tapasztalatok megosztása terén.

Oktatási modulok a szaktudás továbbadására
Minden egyes modulunk egy adott problémára vonatkozik.
Ezek a modulok a gyakorlatból származnak és segítenek:
- a termékek megismerésében és használatuk magas szintű
elsajátításában,
- a termékek együttműködésének jobb megértésében,
- az eszközök és technikák viselkedésének megértésében
és jobb alkalmazásában speciális környezeti adottságok
mellett.

© Lafouche

Képzés

További információk Petzl Solutions témában a
www.petzl.com honlapon.

© Lafouche

Az EVE kezelése

© Petzl

Ipari alpinisták találkozója

A Petzl Alapítvány
Új utak nyitása
Egy csúcs meghódítása, a magasban és a mélyben való közlekedés olyan szenvedélyek, melyektől az
ember növésnek indul, kinyílik és álmodni kezd. A Petzl Alapítvány küldetése immár 10 éve a magasban
végzett tevékenységekkel összefüggő közérdekű projektek támogatása és propagálása, az Ember és
természeti, kulturális és gazdasági környezete közötti egyensúly fenntartása a hegyek között és a függőleges
világban.

A Petzl Alapítvány:
- támogatja a kockázatelemzést és -kezelést a balesetmegelőzés érdekében,
- támogatja a nehezen megközelíthető ökoszisztémák megőrzését,
- segíti a gyakorlati technikák és a környezet megismerését.

© vuedici.org

Példa egy támogatott projektre

Az ipari alpinisták munkahelyi balesetből eredő
sérüléseinek jobb megértése

során végül 478 kérdőívet találtak feldolgozhatónak, ami
megfelelő mennyiségű minta a kívánt minőségi információk
kikövetkeztetéséhez.

A kötélen végzett munka mozgásszervi problémákhoz
vezethet, melyek közvetlen összefüggésben állnak a
munkavégzés körülményeivel, a munkahely elérésének
nehézségével és a beülőben való függéssel. A magasban
dolgozóknál előforduló sérülések jobb megértése érdekében
a Petzl Alapítvány támogat egy olyan kutatócsoportot, melynek
tagjai több szakterületen vizsgálták az ipari alpinistákat 2016 és
2017 során.

A 2017 júniusában publikált beszámolóban, mely angol
és francia nyelven ingyenesen elérhető a Petzl Alapítvány
honlapján, a következő eredmények olvashatók:
- a vizsgált csoport leírása (a munkavégzés körülményei,
életvitel körülményei, karrier, sérülések),
- a sérülések típusa,
- az ipari alpinista profilja a sérülés típusát tekintve,
- lehetséges megelőzés és kutatási perspektívák.

Bár az ipari alpinistáknál a lezuhanás tűnik a fő baleseti
forrásnak, ugyanakkor a kisebb, pillanatnyilag nem súlyos
sérülések vagy mozgásszervi problémák is veszélyt
jelenthetnek az alkalmazottra, és nehézségeket okozhatnak
a munkáltatónak.

A tanulmány végkövetkeztetésként új utakat jelöl meg a
megelőzésben az ipari alpinisták egészségvédelme terén,
akiknek karrierje túl gyakran ér véget sérülések miatt.

A Petzl Alapítvány által támogatott kutatócsoport
tanulmányának tárgya a kötélen dolgozók oldalának
vizsgálata és jobb megértése, valamint munkával kapcsolatos
betegségeik különböző tényezőinek és eredetének
meghatározása volt. A kutatócsoport nem csupán a
traumatikus eseményekkel foglalkozott, de a túlterhelést és
a foglalkozással kapcsolatos más specifikus problémákat is
behatóan tanulmányozták.
A tanulmány összeállításához 500 ipari alpinistát kértek
fel a Rhône-Alpes régióban egy kérdőív kitöltésére, ami a
Franciaországban dolgozó ipari alpinisták kb. 10 %-a.
A dolgozók személyiségvédelmi okokból egyedül,
anonim módon töltötték ki a kérdőívet. A feldolgozás

A tanulmány kivitelezői:
- a Laboratoire Interuniversitaire de Biologie de la Motricité
(LIBM) és a Laboratoire sur les Vulnérabilités et l’innovation
dans le Sport (L-Viss) a Lyoni I Egyetemen,
- együttműködésben az OPPBTP, az SFETH, a GRETA de Die,
a DPMC és a SYFFORAH szervezetekkel.
A Petzl Alapítvány 2016-ban és 2017-ben 20 000 €-val
támogatta a kutatócsoportot.
A Petzl Alapítvány valamennyi projektjéről a
www.fondation-petzl.org honlapon tájékozódhat.
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A Petzl szakértelme a függőleges világ bejárásában mára speciálisan a magasban
végzett munkákhoz és mentésekhez használható termékek széles kínálatát
teremtette meg.
Ezek a termékek napjainkban valamennyi előforduló szituációra kínálnak
megoldást: nem jelent akadályt a felszerelések intenzív és gyakori használata,
sem a különböző klimatikus vagy terepviszonyok. Eszközeink kialakításánál
elsődleges szempontok az ergonómia, az egyszerű, kényelmes használat,
és természetesen a kompromisszumokat nem tűrő, kiváló minőség.

A felszerelés felülvizsgálata és egyedi
azonosítókódja
Ahhoz, hogy egy eszköz élettartama minél
hosszabb legyen, fontos annak rendszeres
felülvizsgálata. A termék gyártási időpontjától
függően az egyedi azonosítókód kétféleképpen
épülhet fel, és 11 ill. 13 karakterből áll.
További információk a www.petzl.com honlapon.

Speciális termékek fekete színben

100 kg

Paint job on the cranes of the merchant harbor of Valencia, Spain. © Petzl / Jan Novak photography / Vertice Vertical™

Ezeket a termékeket olyan tevékenységi
körökhöz fejlesztettük ki, ahol a diszkréció
rendkívüli fontossággal bír.

Termékek speciális és egyedi igényekre
A Petzl Customization osztály olyan vásárlók
igényeire szakosodott, akiknek általános
termékkínálatunkon kívül eső, speciális
eszközökre van szükségük: a termékek jelölése
és adaptációja stb.
További információért keresse a Petzl
forgalmazóit.

140 kg

A Petzl megoldásai 100 kg-nál nagyobb
testsúly esetére
A felszereléssel együtt 100 - 140 kg testsúlyú
munkások számára a Petzl megfelelő
megoldásokat ajánl (ASAP, ABSORBICA,
RIG stb.).
További információ a www.petzl.com honlapon
a technikai jótanácsok oldalon.
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A magasban végzett munka alapelvei
Figyelmeztetés
Ahhoz, hogy a következőkben ismertetett technikákat alkalmazni tudja, fontos, hogy elolvassa és megértse a termék használati
utasításában foglalt információkat.
•

A megfelelő módszerek elsajátítása és a szükséges óvintézkedések megtétele mindenkinek saját felelőssége. A Petzl által javasolt
megoldások csupán általános ajánlások. Nem garantált, hogy minden munkaszituációban jól alkalmazhatók. Az adott módszer
alkalmazhatósága mindig a szituációtól függ. A legmegfelelőbb technika kiválasztásához minden esetben végezze el saját
kockázatértékelését.
•

•

A bemutatott technikák alkalmazása speciális oktatást és gyakorlást igényel, az adott szakterületen jártas oktató közreműködésével.

Az esésről általában
Magasban végzett munkáknál a lezuhanás veszélye olyan
alapvető fogalom, mellyel folyamatosan számolni kell.
Az esés súlyossága különböző, egymástól független
tényezőktől függ:
•

A felhasználó és felszerelésének együttes súlya:

Minél nagyobb ez a tömeg, annál nagyobb energiát kell
elnyelni az esés megállításakor.
•

Az esés magassága:

Minél nagyobb az esésmagasság, annál nagyobb energiát
kell elnyelni az esés megállításakor. Ezzel együtt nő a
veszélye, hogy a felhasználó valaminek nekiütközik és
megsérül.
•

A felhasználó helyzete a kikötési ponthoz képest:

Ha a felhasználó a kikötési pont fölé mászik, az esés
súlyosabb lehet. Az esés súlyosságát és a felhasználó
helyzetét a kikötési ponthoz képest az eséstényezővel
jellemezhetjük. Ez az érték alkalmazható a
sziklamászásban, mozgástér korlátozásánál vagy
munkahelyzet pozicionálásánál dinamikus kantárral.
Óvintézkedések az alkalmazott rendszer
függvényében:
A használati utasítás meghatározza a termék
használhatóságának korlátait, többek között az
esésmagasság és a munkahelyzet tekintetében
kikötési ponthoz képest.

A mozgástér
korlátozása
A mozgásteret korlátozó
rendszer csökkenti a
felhasználó munkaterületét,
így megakadályozza, hogy
olyan zónát érjen el, ahol a
leesés veszélye fennáll.
Az ilyen típusú rendszer
nem alkalmas a zuhanás
megállítására, sem a
felhasználó megtartására.

Zuhanásgátló rendszer
A zuhanásgátló rendszer a
közlekedéshez használt és a
munkahelyzetet pozicionáló
rendszerektől független
biztosítórendszer.
A zuhanásgátló rendszer
megakadályozza, hogy a felhasználó
lezuhanás esetén a földig essen.
Jelentősége abban áll, hogy mérsékli
a felhasználó testét érő megtartási
rántást. Ezért használatánál ügyelni kell
a felhasználó alatti szabad eséstér
meglétére.

Munkahelyzet
pozicionálása
A munkahelyzetet pozicionáló rendszer
megtartja a felhasználót és lehetőséget
biztosít munkahelyzete pontos
beállítására akár függő helyzetben, akár
lábait megtámasztva. Az ilyen rendszer
nem alkalmas esés megtartására,
a felhasználó mindig terheljen bele
a rendszerbe.
A munkahelyzetet pozicionáló rendszert
ki kell egészíteni zuhanást megtartó
rendszerrel.

Munkavégzés függő
helyzetben
A felhasználó függő helyzetben
tevékenykedik, ha nem támasztja meg
a lábait és főképp a beülőjébe terhel.
A terhelés tehát a derékrész és a
combrészek/ülőpad között oszlik el.

A megtartási rántás
A zuhanást megtartó rendszer segítségével
csökkenthető a felhasználó testét érő megtartási
rántás.
A rendszer átalában tartalmaz egy energiaelnyelőt,
mely felszakadás útján nyeli el az esési energiát,
megadott féktávolság alatt.

Példa 80 kg testsúly esetén
JANE vagy PROGRESS energiaelnyelő
nélküli kantár

ABSORBICA I vagy Y
energiaelnyelővel
ellátott kantár

A dinamikus kötélből csomózott kantár
energiaelnyelő képessége igen csekély. Használata
nagyfokú odafigyelést igényel: a lehetséges
esésmagasságot minimalizálni kell, és nem szabad
a kikötési pont fölé mászni.
A hevederből vagy drótkötélből készült kantárak
nem nyelnek el energiát, így esés megtartására nem
használhatók.

6 kN
FcFc
> 6> kN

6 kN
FcFc
> 6> kN

6 kN
FcFc
< 6< kN

Szabad eséstér-igény
A szabad eséstér a felhasználó alatti minimális
szabad tér tárgyak, objektumok nélkül.
A szükséges szabad eséstér kiszámolását
meghatározó tényezők:
- a felhasználó testsúlya,
- az esés magassága,
- a felszakadt energiaelnyelő hossza,
- a felhasználó átlagos testmagassága,
- 1 m biztonsági távolság.

Szabad eséstér

A szabad eséstér
figyelmen kívül
hagyása

A szabad eséstér értéke
A felszakadt energiaelnyelő hossza az eséstől függ
és csak a gyártó információi alapján számítható ki:
ezért a szabad eséstér kiszámítására minden
zuhanásgátló eszköz használati utasításában
található útmutató.
A szabad eséstér kiszámításáról további
tudnivalók a Petzl.com honlapon található
műszaki információkban találhatók.

A gyors mentés eszközeinek előkészítése
A beülőben való függés káros következményeinek
kiküszöbölése:
•

A felhasználó lezuhanása és eszméletvesztése vagy
mozgásképtelensége esetén a beülőben való függés már rövid időn
belül súlyos következményekkel járhat. A munkatársakat ki kell képezni,
hogy bajba jutott társukon gyorsan és hatékonyan tudjanak segíteni.
•

Mentés külső segítség nélkül:

A mentési tervet minden munkahelyen a munka megkezdése előtt ki
kell dolgozni.
A munkakötél beszerelésekor integrálható egy oldható rendszer,
ami lehetővé teszi az alulról történő mentést.
Egyedül tilos a munkavégzés: a dolgozó dolgozhat egyedül a
magasban, de a munkahelyen legalább egy mentésre kiképzett
személynek kell tartózkodnia.

Ez a kiadvány nem tartalmaz minden szükséges tudnivalót. Olvassa el a használati utasításokat és a technikai útmutatókat is. A megfelelő képzés elengedhetetlen.

6 kN
FcFc
< 6< kN
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Nehezen megközelíthető vagy szűk helyek
A nehezen megközelítő
munkahelyek gyakran nagy
magasságban találhatók.
Lehetnek bel- vagy kültéren,
szűk helyeken,
és megközelítésükre kollektív
védőrendszer nem használható.
A szűk helyen történő
munkavégzés során további
speciális nehézségekkel
is számolni kell, a dolgozó
mozgástere nagymértékben
korlátozott, és nem képes külső
segítség nélkül közlekedni.
Példák ilyen munkákra:
• kőhullás elleni védőháló
felszerelése autóutak fölé,
• szerkezetek állapotfelmérő
ellenőrzése (pl. hídpillérek stb.),
• felhőkarcolók üvegfelületeinek
külső tisztítása,
• tartályok ellenőrzése stb.
Műszaki jellemzők:
• A kötéltechnikában
szakképzett és jártas dolgozók
kötél segítségével jutnak el
a nehezen megközelíthető
munkahelyre,
• a felülről történő megközelítés
közkedveltebb, mivel
beszerelése egyszerűbb.

NEW
2018

ASTRO BOD FAST

Az ASTRO BOD FAST hevederzet a beépített CROLL hasi
mászóeszközzel a kötélen való kényelmes feljutást szolgálja.
Nyitható hasi bekötési pont a felszerelés (mászóeszköz,
kantár, ülőpad stb.) optimális csatlakoztatására. A rendkívül
széles, félmerev derékrész és combhevederek kiváló tartást
biztosítanak. A kétrétegű, formázott, lélegző párnázás függő
testhelyzetben végzett munka során is kényelmes.

Nightime inspection of the London Eye, United Kingdom. © vuedici.org / Line Ryder / Leisure Technical Consultants / London Eye 2017 / Marks Barfields Architects
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Nehezen megközelíthető helyek
A kötél beszerelése
Fix kikötési pont.

A kikötési pontok terhelésének elosztása
a kötéllel.

Ideiglenes kikötési pont.

Teherelosztó-csomó (angol mentőcsomó,
a kikötési pont terhelésének elosztására).

RIG

PROTEC

Rendkívüli eset: sérült kötélrész kiiktatása
pillangócsomóval.

A kikötési pontok terhelésének elosztása
hevederrel: az erők eloszlásának alakulása
a bezárt szög függvényében.

50 %
50 %

58 %
58 %
60°

< 8°

100 %

100 %

100 %
Dupla halászcsomó (a kötél végére vagy kötélgyűrű
megkötéséhez).

100 %
120°

100 %

Ideiglenes vezetőszár kiépítése ASAP-pal.

Ideiglenes kikötési pont.

Gerenda átkötése.

12 mm

12 mm

12 mm

COEUR PULSE

2 x 22 kN
8 kN

A kikötési pontok anyagának kiválasztása a környezet függvényében.

STEEL
COEUR BOLT

Beltéri alkalmazás vagy eseti
beavatkozás

Kültér

Rendkívül korrozív környezet

STAINLESS

HCR

16 kN

Ez a kiadvány nem tartalmaz minden szükséges tudnivalót. Olvassa el a használati utasításokat és a technikai útmutatókat is. A megfelelő képzés elengedhetetlen.

További információk az
ASAP felhasználásáról
vízszintes vezetőszár
kialakításához a Petzl.com
honlapon található műszaki
információkban.
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Nehezen megközelíthető helyek
Az ASTRO beülő nyitható hasi bekötési pontja
Az ASTRO beülő hasi bekötési pontja nyitható,
így azon a felszerelések optimálisan elrendezhetők.

Ereszkedés

Felmászás

A RIG ereszkedőeszköz a nagy D alakú fémgyűrűhöz csatlakozik.

A CROLL hasi mászóeszköz a kisebb fém bekötési
ponthoz csatlakozik, így hatékonyabb felmászást tesz
lehetővé a kötélen.

A PODIUM ülőpad csavaros félszemekkel a tengelyhez csatlakozik,
így az ereszkedőeszközhöz közvetlenül rögzíthető, ugyanakkor a hasi
bekötési pont mobilitása garantált.

RIG

CROLL

Csavaros
félyszemek

PODIUM

Osztáson való áthaladás
A PROGRESS kantár közvetlenül a tengelyhez
kapcsolódik, így rögzítéséhez nincs szükség
összekötőelemre.

PROGRESS ADJUST

Szűk helyek
1. Kombinált eresztő- és húzórendszer
•

Előnye: gyorsan válthatunk ereszkedésből mászásba vagy fordítva.

•

Hátránya: nagy kötéligény (a megtett távolság 4-szerese).

MAESTRO

MINDER

MINDER

TWIN

Ereszkedés

Felmászás

2. Független eresztő- és húzórendszerek
Előnye: kis kötéligény (a megtett távolsággal azonos
mennyiségű kötél)
•

Hátránya: nehezebb váltás ereszkedésből mászásba
vagy fordítva.
•

PAW

PAW

JAG SYSTEM
RIG

RIG

BASIC

Ereszkedés

Felmászás

Ez a kiadvány nem tartalmaz minden szükséges tudnivalót. Olvassa el a használati utasításokat és a technikai útmutatókat is. A megfelelő képzés elengedhetetlen.

TWIN
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Veszélyes famunkák
Adott esetben a fákon végzett
munkálatok nem végezhetők
el emelőkosár vagy létra
segítségével. Ilyenkor a
favágónak kötélen kell
mozognia.
Példák ilyen munkákra:
• koronaalakítás és faápolás,
a fa hozzáigazítása a
környezetéhez vagy általános
esztétikai munkálatok,
• ifjítási munkálatok, az elhalt,
elszárad vagy elsorvadt ágak
eltávolítása,
• légi favágás (a törzs
felülről történő részenkénti
ledarabolása), ha a fa
megbetegedett vagy
veszélyessé vált stb.
Műszaki jellemzők:
• a fa lábától való megközelítés
általában egy kis, nehezékkel
ellátott és a segédkötélhez
csatlakoztatott dobózsák
feldobásával kezdődik.
A segédkötél szolgál később
a munkakötél felhúzására a fa
koronájában kiválasztott ágon
lévő kikötési pontba.
• a favágó az ágak között
mindvégig a munkakötélbe
terhelve mozog, így stabilizálja
egyensúlyi helyzetét és
csökkenti a lehetséges
esésmagasságot,
• ha a favágó vágószerszámot
(kézi vagy láncfűrészt) használ,
két független biztosítórendszert
kell használnia.

ROLLCLIP Z

A ROLLCLIP Z csigás karabiner TRIACT-LOCK változatának
nyelve a csigával ellentétes oldalon nyílik, ami megkönnyíti
az eszközökbe való beakasztását. Használható a ZIGZAG
ereszkedőeszköz csatlakoztatására a SEQUOIA beülő bekötési
pontjához, és megkönnyíti az oldalirányú mozgást.

Tree care operations, Annecy, France. © Petzl / Marc Daviet / Des Racines & des Arbres / Vincent Cuisnier
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Veszélyes famunkák
Felmászás a fára

Mozgás a koronában: visszatérés a törzshöz

A felmászás technikája két kötélszálon:

A ZIGZAG állítható áthidalóhevederhez van csatlakoztatva.
A meghosszabbított bekötési pont növeli az ergonómiát és
megkönnyíti a visszatérést a fa törzséhez. A ZIGZAG és a beülő
közötti távolságnak köszönhetően a szabad kötélszál két kézzel
húzható.

A favágó felmászik a (lila) közlekedőkötélen. Ha darazsak támadják
meg vagy más probléma adódik, a másik (kék) kötélszálon tud
lemenekülni. A ZIGZAG-ot oldható csomóval lebiztosítja.
Ez a felmászási technika igen hatékony.

ZIGZAG

ROLLCLIP Z
TRIACT-LOCK

Áthidalóheveder
állítható
ASCENTREE

ZIGZAG
ROLLCLIP Z
TRIACT-LOCK

SEQUOIA

PANTIN

A PANTIN
nyelve lehetővé
teszi, hogy a
kötél a
felmászás
során az
eszközben
maradjon.

A ZIGZAG biztosításáról
ASCENTREE-vel további
tudnivalók a Petzl.com
honlapon található műszaki
információkban találhatók.

Munkahelyzet pozicionálása: két ponton

Munka a fatörzsön

A ZIGZAG-gal a munkakötélen és egy másik kikötési ponthoz rögzített
állítható hosszúságú ZILLON kantárral az egyensúlyi helyzet
stabilizálható.

Fűrészelés két biztosítórendszerrel. A ZIGZAG segítségével egy
másik biztosítórendszer is kiépíthető, mellyel lehetséges a
leereszkedés, ha probléma adódik.

MICRO SWIVEL
ZILLON

SEQUOIA

ZIGZAG

SEQUOIA

ROLLCLIP Z
TRIACT-LOCK
ROLLCLIP Z
TRIACT-LOCK
ZIGZAG

Második biztosítópont
ágvilla nélküli kialakításáról
a fatörzsön további
információk a Petzl.com
honlapon.

Ez a kiadvány nem tartalmaz minden szükséges tudnivalót. Olvassa el a használati utasításokat és a technikai útmutatókat is. A megfelelő képzés elengedhetetlen.

MICROFLIP
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Energiaszolgáltatás, távközlés
Erre a szakterületre az
oszlopokon, antennákon,
szélkerekeken való
tevékenykedés jellemző.
A feljutás és közlekedés
módja változatos, és mindig
közvetlenül az adott szerkezettől
függ.
Példák ilyen munkákra:
• magasfeszültségű
vezetékeken való
tevékenységek,
• villanyoszlopok felállítása,
• szélkerékparkok karbantartása
stb.
Műszaki jellemzők:
• a felhasználó általában
vízszintes vezetőszárra,
drótkötélre vagy sínre szerelt
zuhanásgátló rendszerrel
biztosítva közlekedik,
• ezek hiányában
egyéni védőfelszerelése
felhasználásával saját
biztosítórendszert kell kiépítenie:
energiaelnyelő kantár vagy mobil
zuhanásgátló kötélen.

NEW
2018

GRILLON

A GRILLON kantár a munkahelyzetet pozicionáló
rendszerekhez, a zuhanásgátló rendszer kiegészítéseként
használható. Hossza igen könnyen és pontosan beállítható
az adott munkahelyen szükséges méretre, így a munkahelyzet
kényelmesen pozicionálható. Összeállítástól függően
használható egyszerű vagy Y kantárként.

Maintenance on the mont Pèlerin pylon, Lausanne, Switzerland. © Petzl / Lafouche / Swisscom / Swiss Extreme Work
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Energiaszolgáltatás, távközlés
Megközelítés beépített energiaelnyelővel
ellátott Y kantárral biztosítva

Függőleges vezetősínes zuhanásgátlóval biztosított
felmászás
A zuhanásgátló a testhevederzet hasi, zuhanás megtartására szolgáló
bekötési pontjához van csatlakoztatva (LADDER CLIMB), ami elosztja
a terhelést a derékrészen és kényelmes közlekedést biztosít. Leeséskor
a hasi bekötési pont felcsúszik a mellkas magasságába, így biztosítja a
függőleges testhelyzetet.

ABSORBICA-Y

Közlekedés beépített energiaelnyelővel ellátott Y kantárral
biztosítva
A lezuhanás veszélyének csökkentésére a kantár két szára a felhasználó
két oldalán van beakasztva.

A hevederzet zuhanást megtartó kantár
kiakasztására szolgáló felszereléstartóiról
további tudnivalók a Petzl.com honlapon
a műszaki információkban találhatók.
ABSORBICA-Y

Oszlopra való felmászás
biztosítása ASAP LOCK-kal
A mászó feljutásának biztosítása
A felhasználó a talajon meggyőződik arról, hogy
a kötél megfelelően van befűzve az ASAP
LOCK-ba; az eszköz ezután automatikusan követi
mozgását.
Figyelem, elölmászás esetén a köztes
biztosítópontokat sűrűn kell elhelyezni, hogy
a lehetséges esésmagasságot minimalizáljuk.

Az ASAP LOCK kötélre helyezése felnagyítva

ASAP’SORBER AXESS

PRO

A lejövet biztosítása

Ha a mászó leesik:

1. Húzórendszer beszerelése

2. Az ASAP LOCK blokkolásának feloldása

3. A mászó leeresztése

Ez a kiadvány nem tartalmaz minden szükséges tudnivalót. Olvassa el a használati utasításokat és a technikai útmutatókat is. A megfelelő képzés elengedhetetlen.

ASAP LOCK
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Ácsolatok, tetők
Az ilyen típusú munkáknál
nagyobb a megcsúszás
és a lezuhanás veszélye.
Ezen veszélyek megfelelő
biztosítóeszközök használatával
védhetők ki.
Példák ilyen munkákra:
• új épületek tetőszerkezetének
felépítése,
• tetők javítása vagy szigetelése,
• ipari építmények
tetőszerkezeteinek
felülvizsgálata stb.
Műszaki jellemzők:
• ha a helyszín adottságai
lehetővé teszik, a
munkaterületet emelőkosárral
közelítik meg. A felhasználó
energiaelnyelő kantárral biztosítja
magát,
• kollektív védőrenszer
hiányában a felhasználónak
mindenképpen zuhanásgátló
rendszert kell használnia,
• ezek a zuhanásgátló
rendszerek szükségesek
a kollektív védőrendszer
kiépítéséhez is.

NEW
2018

AVAO BOD FAST

Az AVAO BOD FAST zuhanást megtartó és munkahelyzetet
pozicionáló testhevederzet nagyfokú kényelmet biztosít
minden szituációban. A rendkívül széles, félmerev derékrész és
combhevederek kiváló tartást biztosítanak. Könnyű és lélegző
kialakítása kiváló szellőzést biztosít. A vállpántokon rendszer
zuhanást megtartó kantárszárak MGO összekötőelemeinek
kiakasztásárakiakasztására; a kantérvégek mindig kéznél
vannak.

Maintenance work on the Rouchain dam, Loire, France. © Petzl / vuedici.org / L. Moretton / RDE
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Ácsolatok, tetők
1. Feljutás a tetőre
A kötél beszerelése kioldható
kikötési ponttal, a felmászás
biztosítása ASAP-pal.
a.

b.

a.

b.

c.

d.

c.

d.

ASAP

2. Hosszantartó tevékenység
A munkahelyzetet pozicionáló egyéni rendszerrel és kollektív védőrendszerrel.

AVAO

GRILLON
GRILLON

3. Eseti munkálatok
Egyéni zuhanást megtartó védőrendszer alkalmazása.
Munka a tető közepén (korlátozottan megközelíthető helyszín).

•

Munka a tető szélén.

NEWTON EASYFIT

ASAP

CAPTIV

Az ASAP ferde tetőn való használatáról további
tudnivalók a Petzl.com honlapon található
műszaki információkban találhatók.

NEWTON EASYFIT

Ez a kiadvány nem tartalmaz minden szükséges tudnivalót. Olvassa el a használati utasításokat és a technikai útmutatókat is. A megfelelő képzés elengedhetetlen.

•

30

A mentés alapelvei
Magatehetetlen személynél a beülőben függve már rövid idő
elteltével súlyos keringési zavarok léphetnek fel. Baleset esetén
létfontosságú a mentés mielőbbi megkezdése a helyzetnek
megfelelő felszereléssel.
Önmentés
Olyan munkahelyeken, ahol a menekülési útvonalat tűz zárhatja el,
szükséges, hogy a személyek gyorsan ki tudjanak menekülni az
épületből. Ehhez mentőfelszerelésre van szükség. Ez a
mentőfelszerelés legyen könnyen szállítható és rögzíthető a
szerkezethez. Ha nincsenek azonosítható kikötési pontok, a
személyek kampós rendszereket használhatnak. A menekülést
mindkét esetben rendszeresen gyakorolni kell, hogy éles
helyzetben ne törjön ki pánik.
Társmentés

1. A bajbajutott megközelítése

Építési terület létrehozásakor a munkáltatónak a veszélyek
megelőzése érdekében tervet kell készítenie (veszélyes szituációk
számbavétele):
1. Gondoskodnia kell a személyzet lezuhanás elleni védelméről.
A munka során a személyzet védelmére kollektív vagy egyéni
védőrendszereket kell kialakítani.
2. Baleset esetére a munkáltatónak gondoskodnia kell előre
meghatározott rendszerekről az áldozat elérésére, saját
rendszeréről való leválasztására és kimenekítésére.
Ezeket a rendszereket létre lehet hozni:
- a munkahely közelében elhelyezett, az előforduló szituációknak
megfelelő és egyszerűen használható mentőfelszerelésekből,
- a magasban dolgozó egyéni védőfelszereléséből (ez a megoldás
a felszerelések magas szintű ismeretét és a technikák tökéletes
begyakorlását követeli).
A személyzetnek mindkét esetben rendszeresen gyakorolnia kell
a mentést, hogy baleset esetén gyorsan be tudjon avatkozni.

Bizonyos esetekben a bajbajutott megközelítése bonyolult lehet.
Ilyenkor kötéltechnikát kell alkalmazni. Ha a megközelítés
lehetséges felülről, a mentők kötélen leereszkednek
a bajbajutotthoz. Ha beszerelték a közlekedőkötelet, a mentők kézi
és hasi mászóeszközzel fel tudnak rajta mászni. Más esetekben
a mentők kénytelenek a sziklamászó technikákat alkalmazni
a bajbajutott elérésére.

Műszaki mentés
A mentőcsapatoknak bármilyen szituáció esetén késedelem nélkül
képesnek kell lenniük a beavatkozásra. Ki kell választaniuk a lehető
leghatékonyabb és leggyorsabb megoldást a bajba jutott személy
megközelítésére.
- Könnyen vagy motorizált eszközökkel megközelíthető helyeken
a mentőfelszerelés könnyen bevethető.
- Nehezebben elérhető helyek esetén alkalmazhatók a kötélen való
megközelítés technikái alulról vagy felülről. Az ő felszerelésüknek
tehát könnyűnek és sokoldalúan használhatónak kell lennie.
- Végül, ha a bajba jutott személy megközelítése túlságosan
bonyolult vagy hosszadalmas, pl. magashegyi környezetben,
a mentéshez helikopter használható.

Példa a fentről történő megközelítésre

Mentés felvonóból
A felvonó utasainak mentése a mentési terv szerint történik.
A mentéshez szükséges, előre összeállított felszerelést mindig
az adott felvonóhoz kell igazítani.

Példa a lentről történő megközelítésre

3. A bajbajutott lementése

Húzórendszer

Lefelé a bajbajutottat ereszkedőeszköz segítségével lehet
biztonságba juttatni. Ez a legegyszerűbb és a leggyakrabban
alkalmazott technika. Ha a bajbajutott leeresztése nem lehetséges,
vízszintesen vagy felfelé kell őt kimenteni. Felfelé a mentés
történhet ellensúllyal vagy húzórendszerrel. Vízszintes irányú
mentéshez egy vagy több kötelet ki kell feszíteni. Egy kötél szolgál
a közlekedésre, egy másik lesz a biztosítókötél, egy pedig a
hordágy húzókötele.

Az erők megosztása csigarendszerrel. Segítségével a bajbajutott
könnyen felhúzható. Ha a mentő egyedül van, energiatakarékosabb
rendszert kell kiépítenie. Ennek hátránya, hogy több kötélre van
szüksége. Ha több mentő is rendelkezésre áll, kevésbé fontos a
húzórendszer sokszoros megosztása, így a mentők gyorsabban be
tudnak avatkozni.

Ellensúly
Az ellensúly elvén működő rendszer. Az egyik oldalon van a mentő,
a másikon a bajbajutott. A mentő felfelé húzza a bajbajutott
kötélszálát, így tehermentesíti azt. Ezáltal a bajbajutott felfelé halad,
a mentő leereszkedik. Ennek a rendszernek nagy előnye, hogy
könnyen beszerelhető és kis felszerelésigényű. A folyamat
legnehezebb lépése az ellensúlyként szolgáló személy beszállása.
Ezt követően ügyelni kell arra, nehogy a rendszer felgyorsuljon.
Különös figyelmet igényel a sebesség ellenőrzése, ha nagy a
súlykülönbség a bajbajutott és a mentő között.

Példa húzórendszerre

Mentés lefelé

F = 0,25 M
F = 0,25 M

M
M

Példa ellensúly-technikára

Vízszintes irányú mentés

M2
M2

M1
M1

Mentés felfelé

Ez a kiadvány nem tartalmaz minden szükséges tudnivalót. Olvassa el a használati utasításokat és a technikai útmutatókat is. A megfelelő képzés elengedhetetlen.

2. A bajbajutott leakasztása

Önmentés
Az önmentésre legjellemzőbb
szituáció, amikor a tűzoltó egy
égő épület belsejében reked.
Ilyenkor az önmentést csak
saját, nála lévő felszerelésével
tudja megoldani.
Műszaki jellemzők:
• ebben a helyzetben a
tűzoltónak képesnek kell
lennie hasznosítani az
épület belsejében található
valamennyi kikötési pontot
vagy - más lehetőség híján - az
ablakpárkányt,
• a menekülést általában
rendkívül magas hőmérsékletű,
füstös helyen, rendkívül
kedvezőtlen körülmények között
kell végrehajtania,
• a műveletnek nem csupán
egyszerűnek, de még rendkívüli
stresszhelyzetben is gyorsan
végrehajthatónak is kell lennie.

Window evacuation training by Salt Lake City Fire Department, Utah, USA. © Petzl / Dave Burleson
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EXO AP HOOK

Az EXO AP HOOK egyéni önmentőfelszerelés kampóval olyan
helyzetekhez, amikor a kikötési pont megtalálása bizonytalan.
Anti-pánik funkcióval ellátott önfékező rendszere a gyors vízszintes
haladást, az ablakon kimászást, az ereszkedés kontrollálását és
megállítását is lehetővé teszi. Ha a felhasználó túl erősen húzza meg
a kart, az anti-pánik funkció lefékezi, majd automatikusan megállítja az
ereszkedést.

1

Gyors vízszintes irányú
haladás.

2
EXO AP HOOK

3

Menekülés az ablakon keresztül, az ablak
szélébe akasztott kampót használva
kikötési pontnak. Bal lábbal a belső falon
támaszkodva segíthető a mozgás.

A szabad kötélszálat erősen
kézben tartva az ablak alatt
rendezhetjük testhelyzetünket.

A felhasználó ereszkedés közben egyik kézzel
az ereszkedőkart húzza, másikkal a
kötélszálat tartva az ereszkedést szabályozza.

EXO AP HOOK

Anti-pánik funkció

Ez a kiadvány nem tartalmaz minden szükséges tudnivalót. Olvassa el a használati
utasításokat és a technikai útmutatókat is. A megfelelő képzés elengedhetetlen.
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Társmentés
Ha a sérült nem képes
önmagán segíteni, a
munkahelyen tartózkodó
munkatársainak képesnek
kell lenniük az azonnali
beavatkozásra és társuk
biztonságos helyre szállítására.
Példák társmentésre:
• társa eléri a bajba jutott
személyt, leakasztja és egyedül
leereszti őt,
• társa eléri a bajba jutott
személyt, leakasztja és vele
együtt leereszkedik,
• a bajba jutott személy olyan
rendszerben lóg, mellyel
leereszthető anélkül, hogy társai
megközelítenék.
Műszaki jellemzők:
• a bajba jutott személy kíséret
nélküli leeresztése általában
előre előkészített mentőszettel
lehetséges,
• a bajba jutott személlyel való
együttes ereszkedés megfelelő
előképzettséget követel,
mivel komplex kötéltechnikai
ismereteket és gyakorlatokat
igényel,
• minden esetben a lehető
leggyorsabb beavatkozási
módot kell választani, hogy a
beülőben való tartós lógással
járó trauma kockázatát
csökkentsük, különösen
ha a bajba jutott személy
eszméletlen.

JAG RESCUE KIT

A JAG RESCUE KIT két irányban működtethető mentőszett a
bajba jutott kiemelésére majd leeresztésére. Tartalmaz egy JAG
SYSTEM szettet, egy RING OPEN nyitható gyűrűt, egy I’D S
ereszkedőeszközt, egy CONNEXION FIXE 150 cm hevedert,
egy BUCKET zsákot és egy AXIS 11 mm kötelet 2 varrott
kötélvéggel.

Rescue training on the Radio Sottens pylon, Switzerland. © Petzl / Lafouche / Gecko
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Társmentés
CROLL-ban lógó sérült
leakasztása és mentése
Alulról történő megközelítés és saját
felszereléssel végzett társmentés.
A mentést végző személy végezzen
kockázatértékelést a mentés
megkezdése előtt, és ellenőrizze
többek között, hogy a bajbajutott
kötele jó állapotban van. A sérült
átterhelése az ereszkedőeszközbe
ellensúlyos technikával történik.
A mentő a sérült biztosítókötelén
mászik fel.

1

2

ASAP LOCK

RIG
PROGRESS

CAPTIV

1. A mentő átszerel a RIG
ereszkedőeszközébe, összeköti
magát a kantárjával a sérülttel, és
felhelyezi az ASAP-ját a sérült fölé.

RING OPEN

2. A mentő még egy karabinerrel
magához csatlakoztatja a sérültet.
Ezután leveheti a sérült fölösleges
felszereléseit.

3

4

3. A mentő a sérült kötelére helyezi az
ASCENSION mászóeszközt a rajta
átfűzött lépőszárával.
4. Ellensúlyként a lépőszárba terhelve
meglazítja a CROLL-ban futó kötelet és
felemeli a sérültet. Kiakasztja a CROLL-t
és amennyire csak tudja, behúzza a
kötelet a RIG ereszkedőeszközben.

ASCENSION

FOOTCORD

CROLL

5. A mentő személy a RIG-ben terhelve
megfogja annak karját. Behelyez egy
fékezőkarabinert és leereszkedik a
sérülttel.

RIG
CAPTIV

Sérült leakasztása és mentése két irányba mozgatható mentőfelszereléssel
•

Mentés kísérő nélkül (a bajba jutott személy nem igényel kíséretet vagy nagy magasságból kell menteni):

1. A sérült a felszakadt energiaelnyelő kantárjában lóg.
2. Felhúzás (a húzórendszer segítségével a sérült a rendszerről leakasztható).
3. A bajba jutott személy leeresztése.
1

2

3

ABSORBICA-I

•

Mentés kísérettel (a sérült védelme és a szerkezettől való eltávolítása):

1. A sérült a felszakadt energiaelnyelő kantárjában lóg.
2. Felhúzás (a húzórendszer segítségével a sérült a rendszerről leakasztható).
3. Leeresztés kísérettel.
1

2

3

JAG RESCUE KIT

ABSORBICA-I

További
információk
kötélen lógó
bajba jutott
személy
mentéséről JAG
RESCUE KIT-tel
a Petzl.com
honlapon.

Ez a kiadvány nem tartalmaz minden szükséges tudnivalót. Olvassa el a használati utasításokat és a technikai útmutatókat is. A megfelelő képzés elengedhetetlen.

JAG RESCUE KIT
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Műszaki mentés
A műszaki mentést végző
egységek különösen kritikus
és nagy eszközigényű
szituációkban avatkoznak be.
Példák a mentésre:
• jármű szakadékba zuhanása
esetén az áldozatok mentése
motorizált eszközökkel,
• nehezen megközelítő
munkahelyen megsérült dolgozó
mentése,
• helikopteres hegyi mentés stb.
Műszaki jellemzők:
• a műszaki mentést végző
egysége minden terepen
bevethetők. Valamennyien
szakértői az összes kötélen
való közlekedési és biztosítási
technikának,
• ha a terepviszonyok lehetővé
teszik, előnyben részesítik a
lefelé történő mentést, mivel azt
a gravitáció segíti,
• a bajba jutott felhúzása
olyan összetett feladat, mely
minden résztvevőtől maximális
odafigyelést és tökéletes
együttműködést követel meg.
Ez a manőver esetenként
bonyolult technikák alkalmazását
igényli: húzórendszer,
csigasorok kiépítését,
ellensúlyos technika használatát
stb.

NEW
2018

MAESTRO

A MAESTRO S és MAESTRO L műszaki mentési műveletekhez
tervezett ereszkedőeszközök. Megkönnyítik a nagy terhekkel
végzett műveleteket felfelé vagy fölfelé, használhatók a
fő húzórendszerben és a biztosítórendszerben egyaránt.
Sokoldalúságuknak köszönhetően a mentés során minden
lehetséges helyzetben és konfigurációban használhatók.

Rescue exercice at the Rochefort via ferrata, Florac, France. © Petzl / vuedici.org / Lafouche / GRIMP 48 / ECASC
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Műszaki mentés
A MAESTRO használata

AUTO-LOCK

A MAESTRO segítségével 250 kg-ig (MAESTRO S) ill. 280 kg-ig (MAESTRO L)
kontrollálható a teher eresztésének sebessége.

Az AUTO-LOCK rendszer automatikusan blokkolja a
terhet és biztosítja a kar visszatérését blokkolt
állásba.

A fékezés különböző pozíciói
Az eresztés kontrollját a fékerő
szabályozásával növelheti.

A felhasználó tehát elengedheti a kötelet, ha mindkét
kezére szüksége van tevékenységéhez.

AUTO-LOCK
SYSTEM

A felhúzás bármikor, a kar működtetése nélkül
lehetséges.

Könnyen átalakítható nagyobb hatékonyságú húzórendszerré
A MAESTRO kiegészítő csatlakozónyílása segítségével 5:1 húzórendszer fordítópontjába szerelhető.

1.

2.

3:1

3.

5:1

Mentés felfelé egy húzókötéllel és egy biztosítókötéllel
A teljes terhelés a húzókötélen van.
A biztosítókötél maradjon feszes, hogy a húzórendszer meghibásodása esetén azonnal
blokkolja a terhet.

MAESTRO

ROLLCLIP A

MAESTRO

Mentés felfelé két húzókötéllel
Mindkét kötél a teher felét viseli.
A MAESTRO csiga kiváló hatékonyságának köszönhetően segítségével egyszerű (3:1)
húzórendszer építhető ki.

MAESTRO

RESCUCENDER

ROLLCLIP A + CAPTIV
MAESTRO

RESCUCENDER

ROLLCLIP A + CAPTIV

Tudjon meg többet a MAESTRO jellemzőiről: a a fel- és lefelé
történő csapatos mentés technikákról további információkért
látogasson el a Petzl.com honlapra.

Ez a kiadvány nem tartalmaz minden szükséges tudnivalót. Olvassa el a használati utasításokat és a technikai útmutatókat is. A megfelelő képzés elengedhetetlen.

RESCUCENDER
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Mentés felvonóból
A sífelvonó meghibásodása
esetén az ügyeletesnek a
mentési terv szerint ki kell
menekítenie az utasokat a
fülkékből. A mentést a mentési
tervben meghatározott idő
alatt végre kell hajtani és azt
általában a felvonó személyzete
bonyolítja le.
Műszaki jellemzők:
• az utasok megközelítése az
oszlopok közötti drótkötélen
történik,
• a manővereket párhuzamosan,
több önálló csoportban kell
végrehajtani:
- egy mentő, akinek a
közlekedését az oszlopon lévő
társa biztosítja, a drótkötélen
lógva kimenti az utasokat,
- egy mentő pedig pedig a
földön várja az utasokat, és
segíti drótkötélen tevékenykedő
társa tevékenységét.
• a mentés sikere nagyban függ
az ügyeletes műszak elméleti
és gyakorlati felkészültségétől
valamint gyakorlottságától
(legalább évente egyszer
mentési gyakorlatot kell tartani).

NEW
2018

AVAO BOD FAST

Az AVAO BOD FAST zuhanást megtartó és munkahelyzetet
pozicionáló testhevederzet nagyfokú kényelmet biztosít
minden szituációban. A rendkívül széles, félmerev derékrész és
combhevederek kiváló tartást biztosítanak. Könnyű és lélegző
kialakítása kiváló szellőzést biztosít. A vállpántokon rendszer
zuhanást megtartó kantárszárak MGO összekötőelemeinek
kiakasztásárakiakasztására; a kantérvégek mindig kéznél
vannak.

Rescue exercice on the Bastille telepherique, Grenoble, France. © Petzl / Remy Géroudet / Ville de Grenoble / GRIMP 38
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Mentés felvonóból

I’D S

Sífelvonó kabinjának megközelítése a
drótkötélpályán
A sífelvonóból való mentés technikái nagyban különböznek a többi
technikától. A választott technika függ a drótkötél lejtésétől, a kabin
magasságától, az oszlopok távolságától, a kimentendő személyek
számától, a terepviszonyoktól stb.
Ahhoz, hogy a mentés zökkenőmentesen végrehajtható legyen,
rendszeres gyakorlás szükséges.
ABSORBICA-Y MGO

1. A sífelvonó megközelítése
A mentő biztosítása történhet az oszlopról. Ennek előnye, hogy
lehetséges a szóbeli kommunikáció és a rendszer ellenőrzése,
mielőtt a mentő elindul a drótkötélen. A mentő beleterhel a
ROLLCAB-ba, a GRILLON kantár kissé meglazul, hogy a
drótkötélen leereszkedhessen.

I’D S

CONNEXION VARIO

ROLLCAB

MGO OPEN

SWIVEL OPEN
BERMUDE
GRILLON

Mentőfelszereléshez szükséges eszközök részletes listája:
- BERMUDE,
- I’D S,
- CONNEXION VARIO,
- ROLLCAB,
- SWIVEL OPEN,
- PAW S,
- JANE,
- GRILLON,
- MGO OPEN,
- GO x 4,
- Am’D x 4,
- CAPTIV x 3,
- AXIS 11 mm varrott kötélvéggel.

Ez a kiadvány nem tartalmaz minden szükséges tudnivalót. Olvassa el a használati utasításokat és a technikai útmutatókat is. A megfelelő képzés elengedhetetlen.

2. Utas kimentése

A mentő a GRILLON kantárba terhelve
leereszkedik a felvonóig. Feladja a BERMUDE-t
a bajbajutottra, majd az I’D S segítségével
leereszti őt.

Beülőhevederek

Paint job for the cranes in the merchant harbor of Valencia, Spain. © Petzl / vuedici.org / Vertice Vertical™
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A Petzl beülőhevederzetei állíthatók a derék-, a comb- és a vállrészeken is, így minden felhasználó testméreteire tökéletesen beállíthatók.
Különböző típusú csatokkal kaphatók:

Automata csatok
Az automata csatok akár
kesztyűben is egyszerűen
és gyorsan nyithatók és
zárhatók, és a beállított
méretek megmaradnak.

Valamennyi termék teljes leírása megtalálható a www.petzl.com honlapon.

Önfékező csatok
Ezeknél a csatoknál
nem szükséges a kilógó
hevedervégeket visszafűzni,
és segítségükkel a kívánt
méret másodpercek alatt,
könnyedén beállítható.

Általános beülőhevederek

NEWTON

NEWTON EASYFIT

Egyszerű és könnyű testhevederzetek zuhanás
megtartására.

NEWTON EASYFIT HI-VIZ

Testhevederzet zuhanás megtartására

Testhevederzetek munkahelyzet
pozicionálására és zuhanás megtartására

VOLT WIND

NEW
2018

AVAO BOD / AVAO BOD FAST
Nemzetközi verzió

NEW
2018

NEW
2018

TOP

AVAO BOD / AVAO BOD FAST
Európai szabványnak megfelelő
változat

Sokoldalú és rendkívül kényelmes testhevederzetek
zuhanás megtartására, munkahelyzet pozicionálására
és függő helyzetben való munkavégzésre.

AVAO SIT / AVAO SIT FAST

VOLT LT

VOLT

Testhevederzetek munkahelyzet
pozicionálására, zuhanás megtartására
és függő helyzetben való munkavégzésre

VOLT WIND LT

Kényelmes, könnyen felvehető testhevederzetek
zuhanás megtartására és munkahelyzet pozicionálására.

Speciális hevederzetek

Rendkívül kényelmes, a koronában nagy
mozgásszabadságot nyújtó beülőhevederek
áthidalóhevederrel.

TOP CROLL L

TOP CROLL S

ASTRO SIT FAST

ASTRO BOD FAST

NEW
2018

FALCON

FALCON ASCENT

FALCON
MOUNTAIN

NEST / STEF

PITAGOR

BERMUDE

Beülőhevederek mentéshez

NEW
2018

SEQUOIA

Beülőhevederek veszélyes
famunkákhoz

NEW
2018

SEQUOIA SRT

Rendkívül kényelmes
hevederzetek integrált hasi
mászóeszközzel kötélen való
felmászásra.

NEW
2018
AVAO BOD CROLL FAST
Nemzetközi verzió

Hevederzetek nehezen
megközelíthető helyekre

Könnyű beülőhevederek a mentés különböző
szituációihoz.

Hordágy és mentőháromszögek
Kötéllel való mentésre tervezett felszerelés
(szűk környezet, sífelvonók stb.).
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Testhevederzet zuhanás megtartására
Lezuhanás megtartására szolgáló beülőheveder. Különösen alkalmas az ABSORBICA
energiaelnyelő kantár vagy az ASAP mobil zuhanásgátló csatlakoztatására.

• Egyszerű használat

• Minden munkafázisban kényelmes
A NEWTON beülőheveder nem zavarja a felhasználót a közlekedésben. Könnyű és ergonomikus
kialakításának köszönhetően a teshez simul és maximális mozgásszabadságot nyújt.

• Egyszerű használat
A beülőheveder könnyű nyitása és
zárása
A mellkason a FAST automata csattal
a beülő egyszerűen és gyorsan nyitható
és zárható.

A NEWTON beülőheveder hevedereinek színei
(sárga/feket) megkönnyítik a hevederzet felső és
alsó részeinek megkülönböztetését és a felvételt.

• Könnyű és gyors felvétel
A munkaeszközök elérése
A felszereléstartó megkönnyíti a
munkaeszközök rendezését,
a bújtatókhoz TOOLBAG rögzíthető.

A NEWTON EASYFIT beülőheveder a merevítő
mellény segítségével rendkívül gyorsan
felvehető. A FAST automata csatok segítségével
a hevederzet a földön két lábbal állva is
egyszerűen felvehető.

• Nemzetközi változatokban
A NEWTON beülőheveder megfelel mind az észak-amerikai, mind az európai és az orosz
szabványoknak is.

Kantárszárak összekötőelemeinek
kiakasztása
A hevederzet mindkét vállpántján
található egy rendszer zuhanást megtartó
kantárszárak MGO összekötőelemeinek
kiakasztására. Lezuhanás esetén a rendszer
felszabadítja az MGO-t, így az energiaelnyelő
működőképes és fel tud szakadni.

A beülőheveder könnyű
ellenőrizhetősége
A mellkasi és a hátsó bekötési pont zuhanás
megtartását jelző rendszerrel van ellátva:
ha a piros heveder látható, a hevederzetet le
kell selejtezni.

Valamennyi termék teljes leírása megtalálható a www.petzl.com honlapon.

• Rendkívül jól látható

A NEWTON EASYFIT HI-VIZ testhevederzet
rendelkezik egy fluoreszkáló színű,
fényvisszaverő pántokkal ellátott láthatósági
mellénnyel. Ennek köszönhetően a felhasználó
a fényviszonyoktól függetlenül garantáltan
jól látható a munkahelyén, az úton vagy az
iparterületen.

NEWTON európai változat

Testhevederzet zuhanás megtartására
A NEWTON zuhanást megtartó testhevederzet kényelmes és könnyen használható a munkában.
Európai és orosz szabványok szerinti minőségtanúsítvánnyal.

NEWTON nemzetközi változat

Testhevederzet zuhanás megtartására
A NEWTON zuhanást megtartó testhevederzet kényelmes és könnyen használható a munkában.
Az MGO összekötőelemek tárolására ergonomikus tartók és esés megtartását jelző szál. Északamerikai, európai és orosz szabványok szerinti minőségtanúsítvánnyal.

NEWTON EASYFIT európai változat

Könnyen felvehető zuhanást megtartó testhevederzet
A munkahelyzet pozicionáló és zuhanást megtartó NEWTON EASYFIT testhevederzet az EASYFIT
koncepciónak köszönhetően rendkívül könnyen felvehető: a felsőrészt egy mellény merevíti ki,
a mellrészen és a combrészeken pedig a FAST automata csatok segítségével a hevederzet két lábbal
a földön állva is felvehető. Európai és orosz szabványok szerinti minőségtanúsítvánnyal.

NEWTON EASYFIT nemzetközi változat

Könnyen felvehető zuhanást megtartó testhevederzet
A munkahelyzet pozicionáló és zuhanást megtartó NEWTON EASYFIT testhevederzet az EASYFIT
koncepciónak köszönhetően rendkívül könnyen felvehető: a felsőrészt egy mellény merevíti ki,
a mellrészen és a combrészeken pedig a FAST automata csatok segítségével a hevederzet két
lábbal a földön állva is felvehető. Az MGO összekötőelemek tárolására ergonomikus tartók és esés
megtartását jelző szál. Észak-amerikai, európai és orosz szabványok szerinti minőségtanúsítvánnyal.

NEWTON EASYFIT HI-VIZ

Zuhanásgátló teljes testhevederzet láthatósági, a felvételt megkönnyítő mellénnyel
A NEWTON EASYFIT HI-VIZ zuhanásgátló teljes testhevederzet rendelkezik egy fluoreszkáló színű,
fényvisszaverő pántokkal ellátott láthatósági mellénnyel. Az EASYFIT rendszernek köszönhetően
könnyen felvehető. A felsőrészt egy mellény merevíti ki, a mellkason és a combrészeken pedig a
FAST automata csatok segítségével a hevederzet két lábbal a földön állva is felvehető. Az MGO
összekötőelemek tárolására ergonomikus tartók és esés megtartását jelző szál. Észak-amerikai,
európai és orosz szabványok szerinti minőségtanúsítvánnyal.
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Testhevederzetek munkahelyzet pozicionálására és zuhanás
megtartására
Ez a hevederzet megóvja a felhasználót a lezuhanástól, és például GRILLON kantárral
lehetővé teszi a munkahelyzet pozicionálását. Ezenkívül kimondottan alkalmas vezetősínes
vagy kábeles zuhanásgátlóval való függőleges közlekedésre (kizárólag a VOLT és VOLT
WIND beülők).

• Oszlopokon és antennákon

végzett munkákhoz

• Könnyű, gyors felvétel
EASYFIT koncepció
A VOLT beülőheveder a merevítő mellény
segítségével rendkívül gyorsan felvehető.
A FAST automata csatok segítségével
a hevederzet a földön két lábbal állva is
egyszerűen felvehető.
A VOLT és a VOLT LT beülőhevederek
derékrésze igen széles, hátsó felszereléstartóin
pedig a munkaeszközök könnyen elrendezhetők.

• Kényelem
Munkahelyzet kényelmes pozicionálása
A széles és félmerev derékrész kiválóan
megtámasztja a hátat pozicionált
munkahelyzetben. Könnyű és lélegző
kialakítása kiváló szellőzést biztosít.

• Használat veszélyes famunkáknál

• Gyors felvétel
Kantárszárak kiakasztása
A hevederzet mindkét vállpántján
található egy rendszer zuhanást megtartó
kantárszárak MGO összekötőelemeinek
kiakasztására. Lezuhanás esetén a rendszer
felszabadítja az MGO-t, így az energiaelnyelő
működőképes és fel tud szakadni.
A VOLT WIND és VOLT WIND LT
beülőhevedereken a hátsó hevederek
védőburkolata megóvja a hevedert a kopástól
a toronyban való közlekedésnél.

A beülőheveder könnyű
ellenőrizhetősége
A mellkasi és a hátsó bekötési pont zuhanás
megtartását jelző rendszerrel van ellátva: ha
a piros heveder látható, a hevederzetet le
kell selejtezni.

Kihajtható oldalsó bekötési pontok
Az oldalsó bekötési pontok behajthatók,
így használaton kívül véletlen beakadásuk
elkerülhető.

Valamennyi termék teljes leírása megtalálható a www.petzl.com honlapon.

VOLT

®

Testhevederzet munkahelyzet pozicionálására és zuhanás megtartására egy
bekötési ponttal vezetősínen vagy drótkötélen való közlekedéshez
A munkahelyzet pozicionáló és zuhanást megtartó VOLT testhevederzet az EASYFIT koncepciónak
köszönhetően rendkívül könnyen felvehető: a felsőrészt egy mellény merevíti ki, a derékrészen és a
combrészeken pedig a FAST automata csatok segítségével a hevederzet két lábbal a földön állva
is felvehető. A VOLT hevederzet ergonomikus felépítése, félmerev és széles derékrésze minden
munkafázisban maximális kényelmet biztosít. A LADDER CLIMB bekötési pont segítségével a hasi
bekötési pontba sínes zuhanásgátló csatlakoztatható, ezzel is kényelmessé téve a közlekedést.
Európai és orosz szabványok szerint bevizsgálva (szintén rendelhető európai, amerikai és kanadai
szabvány szerint bevizsgált változatban, OXAN összekötőelemmel szállítva).

VOLT LT
®

Testhevederzetek munkahelyzet pozicionálására és zuhanás megtartására
A munkahelyzet pozicionáló és zuhanást megtartó VOLT LT testhevederzet az EASYFIT
koncepciónak köszönhetően rendkívül könnyen felvehető: a felsőrészt egy mellény merevíti ki,
a derékrészen és a combrészeken pedig a FAST automata csatok segítségével a hevederzet két
lábbal a földön állva is felvehető. A VOLT LT hevederzet ergonomikus felépítése, félmerev és széles
derékrésze minden munkafázisban maximális kényelmet biztosít. Amerikai és európai szabványok
szerint bevizsgálva.

VOLT WIND
®

Testhevederzet munkahelyzet pozicionálására és zuhanás megtartására egy
bekötési ponttal vezetősínen vagy drótkötélen való közlekedéshez szélerőműveken
A munkahelyzet pozicionáló és zuhanást megtartó VOLT WIND testhevederzet az EASYFIT
koncepciónak köszönhetően rendkívül könnyen felvehető: a felsőrészt egy mellény merevíti ki,
a derékrészen és a combrészeken pedig a FAST automata csatok segítségével a hevederzet két
lábbal a földön állva is felvehető. A VOLT WIND hevederzet ergonomikus kialakítása, félmerev és
széles derékrésze minden munkafázisban maximális kényelmet biztosít. A LADDER CLIMB bekötési
pont segítségével a hasi bekötési pontba sínes zuhanásgátló csatlakoztatható, ezzel is kényelmessé
téve a közlekedést. A derékrész és a hátsó bekötési pont a toronyban való mozgás közben való
elhasználódás ellen kopásvédelemmel ellátott. Európai és orosz szabványok szerint bevizsgálva
(szintén rendelhető európai, amerikai és kanadai szabvány szerint bevizsgált változatban, OXAN
összekötőelemmel szállítva).

VOLT WIND LT
®

Testhevederzet munkahelyzet pozicionálására és zuhanás megtartására
szélerőműveken való munkához
A munkahelyzet pozicionáló és zuhanást megtartó VOLT WIND LT testhevederzet az EASYFIT
koncepciónak köszönhetően rendkívül könnyen felvehető: A felsőrészt egy mellény merevíti ki,
a derékrészen és a combrészeken pedig a FAST automata csatok segítségével a hevederzet két
lábbal a földön állva is felvehető. A VOLT WIND LT hevederzet ergonomikus kialakítása, félmerev
és széles derékrésze minden munkafázisban maximális kényelmet biztosít. A derékrész és a hátsó
bekötési pont a toronyban való mozgás közben való elhasználódás ellen kopásvédelemmel ellátott.
A VOLT WIND LT megfelel az amerikai és európai szabványoknak.

Kiegészítő

Ülőpad VOLT beülőhevederhez
®

Az ülőpad még kényelmesebbé teszi a VOLT és VOLT LT hevederzetek használatát.
A VOLT hevederzet oldalsó bújtatóihoz csatlakoztatható ülőpad, mely hosszan tartó függő helyzetben
végzett munkák során is rendkívül kényelmes.

52

Testhevederzetek munkahelyzet pozicionálására, zuhanás
megtartására és függő helyzetben való munkavégzésre
Európai szabványnak megfelelő változat
Ez az európai és orosz szabványok szerint bevizsgált beülőheveder megvédi a felhasználót
a leeséstől, aki pozicionálhatja munkahelyzetét vagy akár függő helyzetben is kényelmesen
tevékenykedhet.

• Komplett megoldás hátsó

bekötési ponttal

• Kényelem
Tökéletes támasz
A széles, félmerev derékrész és
combhevederek kiváló tartást biztosítanak.
Könnyű és lélegző kialakítása kiváló
szellőzést biztosít.

• Praktikus állítórendszer
Kantárszárak összekötőelemeinek
kiakasztása
A hevederzet mindkét vállpántján
található egy rendszer zuhanást megtartó
kantárszárak MGO összekötőelemeinek
kiakasztására. Lezuhanás esetén a rendszer
felszabadítja az MGO-t, így az energiaelnyelő
működőképes és fel tud szakadni.

Könnyen állítható
Az AVAO BOD testhevederzet derékrésze
és vállhevedere állítható. Ezeken a pontokon
DoubleBack automata gyorscsatok
találhatók. Ezeknél a csatoknál nem
szükséges a kilógó hevedervégeket
visszafűzni, és segítségükkel a kívánt méret
másodpercek alatt, könnyedén beállítható.

Az AVAO BOD és AVAO BOD FAST
hevederzeteken egy hátsó bekötési pont
található a zuhanást megtartó rendszer
csatlakoztatására. Ha ezzel a bekötési
ponttal esést tartanak meg, a derékrész és
a combrészek közötti heveder rövidebbre
állításával a testsúly jobban eloszlik a
combhevedereken, így a függő helyzet hosszabb
ideig lehetséges a mentésre való várakozás
során.

• Könnyű és sokoldalú megoldás

Könnyebben felvehető változatban is
kapható
Az AVAO hevederzetek kaphatók a
combhevedereken a FAST LT automata
csatokkal felszerelt változatban is, így
kényelmesen felvehetők két lábbal a földön
állva vagy akár nagyobb méretű cipőben is.
A méreteket elegendő egyszer beállítani, a
csatok pedig könnyen és gyorsan nyithatók,
illetve zárhatók.

• A szerszámok optimális rendezése
Felszereléstartó fülek és bújtatók
Az AVAO hevederzetek derékrészének
oldalán és hátulján hat felszereléstartó
fül található. Alakjuk megkönnyíti a
karabinerek beakasztását. Valamennyi
hevederzeten találhatók bújtatók CARITOOL
felszereléstartó valamint TOOLBAG
szerszámtáska számára.

Valamennyi termék teljes leírása megtalálható a www.petzl.com honlapon.

A beülőheveder és mellheveder kombinációja
kisebb tömegű megoldás, amit akkor ajánlunk,
ha nincs szükség hátsó bekötési pontra.
A testméretektől függően is kedvező lehet
a kombináció alkalmazása, mivel különböző
méretű beülő- és mellhevedert is lehet
kombinálni.

AVAO BOD / AVAO BOD FAST európai változat
®

NEW
2018

NEW
2018

®

Testhevederzet munkahelyzet pozicionálására, zuhanás megtartására és függő
helyzetben való munkavégzésre
Az AVAO BOD zuhanást megtartó és munkahelyzetet pozicionáló testhevederzet nagyfokú kényelmet
biztosít minden szituációban. A rendkívül széles, félmerev derékrész és combhevederek kiváló
tartást biztosítanak. Könnyű és lélegző kialakítása kiváló szellőzést biztosít. A vállpántokon rendszer
zuhanást megtartó kantárszárak MGO összekötőelemeinek kiakasztására; a kantárvégek mindig
kéznél vannak. A hevederzet hátulján, a derék- és a combrészek között található önzáró DoubleBack
csatokkal a hátsó bekötési pont használatánál a hevederek rövidre állíthatók. A felszereléstartók
megkönnyítik a munkaeszközök rendezését, a bújtatókhoz CARITOOL felszereléstartó karabiner vagy
TOOLBAG rögzíthető. A hevederzet SCREW-LOCK zárórendszerű csavaros karabinerrel záródik,
és európai valamint orosz szabványoknak megfelelő. Az AVAO BOD combhevederein DoubleBack
önfékező, az AVAO BOD FAST combhevederein FAST automata csatokkal.

TOP

Mellheveder beülőhevederzetekhez
A TOP segítségével az AVAO SIT, AVAO SIT FAST, FALCON, FALCON MOUNTAIN és SEQUOIA SRT
beülőhevederek átalakíthatók zuhanást megtartó teljes testhevederzetté. A párnázott vállhevederek
a nyaknál íveltek, nem dörzsölik a bőrt. A derékrészre jutó terhelés eloszlik a vállhevedereken
is. A vállpántokon ezen kívül található egy rendszer zuhanást megtartó kantárszárak MGO
összekötőelemeinek kiakasztására; a kantérvégek mindig kéznél vannak.

NEW
2018

AVAO SIT / AVAO SIT FAST
®

®

Kényelmes beülőheveder munkahelyzet pozicionálására és függő helyzetben való
munkavégzésre
A munkahelyzetet pozicionáló AVAO SIT beülőheveder nagyfokú kényelmet biztosít minden
szituációban. A rendkívül széles, félmerev derékrész és combhevederek kiváló tartást biztosítanak.
Könnyű és lélegző kialakítása kiváló szellőzést biztosít. A felszereléstartók megkönnyítik a
munkaeszközök rendezését, a bújtatókhoz CARITOOL felszereléstartó karabiner vagy TOOLBAG
rögzíthető. A beülő koncepciójának köszönhetően TOP mellhevederhez csatlakoztatva zuhanást
megtartó testhevederzetté alakítható, vagy TOP CROLL S vagy L mellhevederhez csatlakoztatva
nehezen megközelíthető helyekre szánt testhevederzetté alakítható. Az AVAO SIT combhevederein
DoubleBack önzáró csatokkal, az AVAO SIT FAST combhevederein FAST automata csatokkal van
felszerelve.
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Testhevederzetek munkahelyzet pozicionálására, zuhanás
megtartására és függő helyzetben való munkavégzésre
Nemzetközileg szabványos verzió
A beülőhevederrel a felhasználó megvédhető a leeséstől, pozicionálhatja munkahelyzetét vagy
akár függő helyzetben is kényelmesen tevékenykedhet.

• Kényelem
Széles, félmerev derékrész és
combhevederek
A combhevederek és derékrész félmerev és
rendkívül széles, így a terhelés nagy felületen
oszlik el. Ezeken a részeken a kétrétegű,
lélegző párnázás nagyfokú kényelmet és
tökéletes szellőzést biztosít. Ez a kialakítás
megkönnyíti a beülő felvételét is.

Párnázott vállpántok
A párnázott vállhevederek a nyaknál íveltek,
nem dörzsölik a bőrt.

AVAO BOD /
AVAO BOD FAST
nemzetközi változat
®
®

Testhevederzet munkahelyzet
pozicionálására, zuhanás
megtartására és függő helyzetben
való munkavégzésre

• Ergonómia
Könnyen állítható
Az AVAO BOD testhevederzet derékrésze
és vállhevedere állítható. Ezeken a pontokon
DoubleBack automata gyorscsatok
találhatók.
Ezeknél a csatoknál nem szükséges
a kilógó hevedervégeket visszafűzni,
és segítségükkel a kívánt méret
másodpercek alatt, könnyedén beállítható.

A szerszámok optimális rendezése
Az AVAO hevederzetek derékrészének
oldalán és hátulján hat felszereléstartó
fül található. Alakjuk megkönnyíti a
karabinerek beakasztását. Valamennyi
hevederzeten találhatók bújtatók CARITOOL
felszereléstartó valamint TOOLBAG
szerszámtáska számára.

Könnyebben felvehető változatban is
kapható
Az AVAO BOD FAST hevederzet
combhevederein a FAST automata csatokkal
felszerelt változat kényelmesen felvehető
két lábbal a földön állva vagy akár nagyobb
méretű cipőben is. A méreteket elegendő
egyszer beállítani, a csatok könnyen és
gyorsan nyithatók, illetve zárhatók.

Valamennyi termék teljes leírása megtalálható a www.petzl.com honlapon.

Az AVAO BOD zuhanást megtartó és
munkahelyzetet pozicionáló testhevederzet
nagyfokú kényelmet biztosít minden
szituációban. A hátul egymást keresztező
vállpántokon a terhelés akár hosszan tartó
függő helyzetben végzett munka esetén
is tökéletesen eloszlik. A felszereléstartók
megkönnyítik a munkaeszközök rendezését,
a bújtatókhoz CARITOOL felszereléstartó
karabiner vagy TOOLBAG rögzíthető.
Az AVAO BOD hevederzet speciális
kialakításánál fogva lehetővé teszi, hogy
lezuhanás esetén a hátsó bekötési
pontban hosszabb időt töltsön függő
helyzetben. A hátsó bekötési pontnál túl
nagy esés megtartását jelző hevederrel,
és TRIACT-LOCK automata zárórendszerű
zárókarabinerrel. Észak-amerikai,
európai és orosz szabványok szerinti
minőségtanúsítvánnyal. Az AVAO BOD
combhevederein DoubleBack önfékező,
az AVAO BOD FAST combhevederein FAST
automata csatokkal.

Hevederzetek nehezen megközelíthető helyekre
Nemzetközileg szabványos verzió
Európai és orosz szabványoknak megfelelő, kimondottan ipari alpinisták számára kifejlesztett
beülőhevederek: megtartják a zuhanást, pozicionálják a munkahelyzetet, megkönnyítik a kötélen
való közlekedést, és hosszan tartó függő helyzetben végzett munka során is kényelmesek.

• Kötélen való felmászásra
Beépített hasi mászóeszköz
A mellhevederzet és a derékrész közötti
összekötőelem meggátolja a hevederzet
megcsavarodását.

• Kényelem
Ülőpad beakasztására szolgáló pontok
Két bekötési pont PODIUM ülőpad
csatlakoztatására, mely hosszan tartó függő
helyzetben végzett munka során is nagyfokú
kényelmet biztosít.

AVAO BOD CROLL FAST
nemzetközi változat
®

Nehezen megközelíthető helyekre
szánt, kényelmes testhevederzet

Széles, félmerev derékrész és
combhevederek
A combhevederek és derékrész félmerev és
rendkívül széles, így a terhelés nagy felületen
oszlik el. Ezeken a részeken a kétrétegű,
lélegző párnázás nagyfokú kényelmet és
tökéletes szellőzést biztosít. Ez a kialakítás
megkönnyíti a beülő felvételét is.

• Ergonómia
A szerszámok optimális rendezése
Az AVAO BOD CROLL FAST hevederzet
derékrészének oldalán és hátulján hat
felszereléstartó fül található. Alakjuk
megkönnyíti a karabinerek beakasztását.
A hevederzeten találhatók bújtatók
CARITOOL felszereléstartó valamint
TOOLBAG szerszámtáska számára is.

Könnyen felvehető
Az AVAO BOD CROLL FAST hevederzet
a combhevedereken a FAST automata
csatokkal felszerelve kapható, így
kényelmesen felvehető két lábbal a földön
állva vagy akár nagyobb méretű cipőben is.
A méreteket elegendő egyszer beállítani,
a csatok könnyen és gyorsan nyithatók,
illetve zárhatók.

Az AVAO BOD CROLL FAST hevederzet
a beépített CROLL hasi mászóeszközzel
a kötélen való kényelmes feljutást szolgálja.
A hátul egymást keresztező vállpántokon a
terhelés akár hosszan tartó függő helyzetben
végzett munka esetén is tökéletesen
eloszlik. A felszereléstartók megkönnyítik a
munkaeszközök rendezését, a bújtatókhoz
CARITOOL felszereléstartó karabiner vagy
TOOLBAG rögzíthető.
Az AVAO BOD CROLL FAST hevederzet
speciális kialakításánál fogva lehetővé teszi,
hogy lezuhanás esetén a hátsó bekötési
pontban lógva hosszabb időt töltsön függő
helyzetben. A hátsó bekötési pontnál túl
nagy esés megtartását jelző hevederrel,
valamint észak-amerikai és európai
minőségtanúsítvánnyal.

NEW
2018

PODIUM

Ülőpad hosszantartó függő
helyzetben végzett munkára
A PODIUM ülőpad jellemzőit lásd az 57.
oldalon.
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Hevederzetek nehezen megközelíthető helyekre
Európai szabványnak megfelelő változat
• Komplett megoldás hátsó
Kimondottan ipari alpinisták számára kifejlesztett beülőhevederek: megtartják a zuhanást,
pozicionálják a munkahelyzetet, megkönnyítik a kötélen való közlekedést, és hosszantartó
függő helyzetben végzett munka során is kényelmesek.

bekötési ponttal

• A felszerelés optimális csatlakoztatása
Nyitható hasi bekötési pont a felszerelés
optimális csatlakoztatására:
- PROGRESS kantár közvetlen csatlakoztatása
a bekötési ponthoz összekötőelem nélkül,
- a CROLL hasi mászóeszköz a hasi bekötési
ponthoz csatlakoztatva hatékonyabb
felmászást tesz lehetővé a kötélen,
- a bekötési ponthoz csatlakoztatott PODIUM
ülőpad az ereszkedőeszközhöz közvetlenül
rögzíthető, így a hasi bekötési pont mobilitása
garantált.

Az ASTRO BOD FAST teljes testhevederzet
rendelkezik egy hátsó bekötési ponttal a
zuhanást megtartó rendszer csatlakoztatására.
Ha ezzel a bekötési ponttal esést tartanak meg,
a derékrész és a combrészek közötti heveder
rövidebbre állításával a testsúly jobban eloszlik a
combhevedereken, így a függő helyzet hosszabb
ideig lehetséges a mentésre való várakozás
során.

• Rendkívül kényelmes kialakítás
A hevederzetben való lógás során is
rendkívül kényelmes
Az ASTRO hevederzetek combhevederei és
derékrésze félmerev és rendkívül széles, így
a terhelés nagy felületen oszlik el. Ezeken
a részeken a kétrétegű, lélegző párnázás
nagyfokú kényelmet és tökéletes szellőzést
biztosít. Ez a kialakítás megkönnyíti a beülő
felvételét is.

• Könnyű és sokoldalú megoldás

Oldalsó bekötési pontok
Az oldalsó textil bekötési pontok műanyag
betéttel rendelkeznek, így a felszerelés
könnyen beakasztható, miközben a
hevederzet súlya és kiterjedése nem nő.

• Praktikus állítórendszer
Könnyen felvehető
Az ASTRO hevederzet combhevederein FAST
LT automata csatokkal felszerelt változata
kényelmesen felvehető két lábbal a földön
állva vagy akár nagyobb méretű cipőben is.
A méreteket elegendő egyszer beállítani, a
csatok könnyen és gyorsan nyithatók, illetve
zárhatók.

Könnyen állítható
A derékrész és a vállhevederek önzáró
DoubleBack PLUS gyorscsatjai könnyen,
gyorsan állíthatók.

Valamennyi termék teljes leírása megtalálható a www.petzl.com honlapon.

A beülőheveder és mellheveder kombinációja
kisebb tömegű megoldás, amit akkor ajánlunk,
ha nincs szükség hátsó bekötési pontra.
A testméretektől függően is kedvező lehet
a kombináció alkalmazása, mivel különböző
méretű beülő- és mellhevedert is lehet
kombinálni.

ASTRO BOD FAST
®

NEW
2018

NEW
2018

Rendkívül kényelmes hevederzet nehezen megközelíthető helyekre
Az ASTRO BOD FAST hevederzet a beépített CROLL hasi mászóeszközzel a kötélen való kényelmes
feljutást szolgálja. Nyitható hasi bekötési pont a felszerelés (mászóeszköz, kantár, ülőpad stb.) optimális
csatlakoztatására. A rendkívül széles, félmerev derékrész és combhevederek kiváló tartást biztosítanak.
A kétrétegű, formázott, lélegző párnázás függő testhelyzetben végzett munka során is kényelmes.
A hevederzet hátulján, a derék- és a combrészek között található önzáró DoubleBack csatokkal
a hátsó bekötési pont használatánál a hevederek rövidre állíthatók. A felszereléstartók megkönnyítik a
munkaeszközök rendezését, a bújtatókhoz CARITOOL felszereléstartó karabiner vagy TOOLBAG rögzíthető.
Európai és orosz szabványok szerinti minőségtanúsítvánnyal.

TOP CROLL S
®

Mellheveder CROLL S hasi mászóeszközzel
A TOP CROLL S mellheveder a beépített CROLL S hasi mászóeszközzel az ASTRO SIT FAST, AVAO SIT,
AVAO SIT FAST, FALCON és FALCON ASCENT beülők átalakítására szolgál nehezen megközelíthető helyek
elérésére alkalmas hevederzetekké. A textil mellkasi bekötési pont optimalizálja a súlyt és a kiterjedést.
A párnázott vállhevederek a nyaknál íveltek, nem dörzsölik a bőrt. A derékrészre jutó terhelés eloszlik a
vállhevedereken is. A derékrész két oldalán található hátsó bekötési pontok rendkívüli stabilitást biztosítanak.

NEW
2018

TOP CROLL L
®

Mellheveder CROLL L hasi mászóeszközzel
A TOP CROLL L mellheveder a beépített CROLL L hasi mászóeszközzel az ASTRO SIT FAST, AVAO SIT,
AVAO SIT FAST, FALCON, FALCON ASCENT és SEQUOIA SRT beülők átalakítására szolgál nehezen
megközelíthető helyek elérésére alkalmas hevederzetekké. A párnázott vállhevederek a nyaknál íveltek,
nem dörzsölik a bőrt. A derékrészre jutó terhelés eloszlik a vállhevedereken is.

NEW
2018

ASTRO SIT FAST
®

Beülőhevederek nehezen megközelíthető helyekre
A nehezen megközelíthető helyekre szánt ASTRO SIT FAST beülőheveder nyitható hasi belötési pontja
lehetővé teszi a felszerelés (mászóeszköz, kantár, ülőpad stb.) optimális csatlakoztatását. A rendkívül széles,
félmerev derékrész és combhevederek kiváló tartást biztosítanak. A kétrétegű, formázott, lélegző párnázás
függő testhelyzetben végzett munka során is kényelmes. A felszereléstartók megkönnyítik a munkaeszközök
rendezését, a bújtatókhoz CARITOOL felszereléstartó karabiner vagy TOOLBAG rögzíthető. Koncepciójának
köszönhetően a beülő a TOP mellhevederhez csatlakoztatva zuhanást megtartó testhevederzetté alakítható.

Kiegészítő
NEW
2018

PODIUM

Ülőpad hosszantartó függő helyzetben végzett munkára
A PODIUM ülőpad hosszan tartó függő helyzetben végzett munka során is nagyfokú kényelmet biztosít.
Széles ülőfelülete rendkívül stabil. A merev szegélynek köszönhetően nem nyomja a combot. A könnyen
használható ülőpadon két felszereléstartó fül és egy hátsó kampó található, mellyel a közlekedés során
könnyebb az ülőpadot félreakasztani. Az ASTRO BOD FAST és az ASTRO SIT FAST beülőkhöz két csavaros
félszemmel csatlakozik (cikkszám C087AA00).
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Beülőhevederek veszélyes famunkákhoz
Veszélyes famunkákhoz kifejlesztett beülőhevederek: nagy mozgásszabadságot nyújtanak
a koronában és optimálisan osztják el a terhelést a derék- és a combhevederek között.
Tökéletesen megtámasztják a hátat a különböző munkafázisokban és függő helyzetben is.

• Egy kötélszálon történő felmászási

technikákhoz

• Kényelem
Félmerev, rendkívül széles derékrész
A derékrész kialakításának köszönhetően
kviálóan megtámasztja a hátat. Előre
formázott, dupla párnázással, mely függő
testhelyzetben még nagyobb kényelmet
biztosít.
A SEQUOIA SRT egy hasi bekötési ponttal
és hátsó csattal rendelkezik a CROLL hasi
mászóeszköz SECUR mellhevederrel való
csatlakoztatására, melynek bekötési pontja
zuhanás megtartására alkalmas.

• Ergonómia
Nyitható gyűrűk
A nyitható gyűrűk segítségével az
áthidalóheveder cserélhető (állítható
vagy fix) és a kiegészítők, mint a RING
csatlakozógyűrűk vagy a SWIVEL
kipörgetőszemek, közvetlenül az
áthidalóhevederhez rögzíthetők.

A szerszámok viselése és
rendszerezése
A derékrész kialakítása megkönnyíti a
szerszámok tárolását és rendezését. Hét
formázott felszereléstartó fül található rajta
védőbevonattal. A bújtatókba CARITOOL
felszereléstartó vagy karabiner fűzhető a
láncfűrész vagy kézifűrész kiakasztására.
A derékrészen egészségügyi csomag is
rögzíthető.

• Kiegészítők
A SEQUOIA beülőcsalád kiegészítői segítségével minden felhasználó egyedi igényei szerint
alakíthatja ki felszerelését.
Mellheveder (SEQUOIA SRT)

CARITOOL

Állítható áthidalóheveder

Áthidalóheveder
TOOLBAG
RING

Egészségügyi csomag

Ülőpad

SWIVEL

Valamennyi termék teljes leírása megtalálható a www.petzl.com honlapon.

• Két kötélszálon történő felmászási

technikákhoz

A SEQUOIA beülő combhevederein akár
kesztyűben is egyszerűen, gyorsan nyitható
és zárható FAST automata csatok találhatók,
melyekkel a beállított méretek is megmaradnak.

SEQUOIA SRT

Favágóhevederzet egy kötélszálon történő felmászási technikákhoz
SEQUOIA SRT favágó beülőheveder egy kötélen való közlekedésre. Hasi bekötési pont és hátsó
csat a CROLL hasi mászóeszköz SECUR mellhevederrel való csatlakoztatására. A SEQUOIA
SRT rendkívül nagy kényelmet nyújt a veszélyes famunkák során. A rendkívül széles, félmerev
derékrész és combhevederek kiváló tartást biztosítanak. Az áthidalóheveder két nyitható gyűrűvel
csatlakozik, így hosszúságának beállítása és a kiegészítők csatlakoztatása közvetlenül lehetséges.
A felszereléstartók megkönnyítik a munkaeszközök rendezését, a bújtatókhoz CARITOOL
felszereléstartó karabiner rögzíthető

SEQUOIA

Favágóhevederzet két kötélszálon történő felmászási technikákhoz
A SEQUOIA favágó beülőheveder két szál kötélen való közlekedésre szolgál. Igen kényelmes
beülőheveder. A SEQUOIA combhevederein akár kesztyűben is egyszerűen, gyorsan nyitható
és zárható FAST automata csatok találhatók, melyekkel a beállított méretek is megmaradnak.
A rendkívül széles, félmerev derékrész és combhevederek kiváló tartást biztosítanak.
Az áthidalóheveder két nyitható gyűrűvel csatlakozik, így hosszúságának beállítása és a kiegészítők
csatlakoztatása közvetlenül lehetséges. A felszereléstartók megkönnyítik a munkaeszközök
rendezését, a bújtatókhoz CARITOOL felszereléstartó karabiner rögzíthető

Kiegészítők

Mellheveder (SEQUOIA SRT beülőhöz)

Mellheveder SEQUOIA SRT beülőhöz, mely elosztja a terhelést a derékrész és a vállpántok között,
és növeli a kényelmet. A beülő hasi bekötési pontjához és a derékrész hátulján a két bújtatóhoz
rögzíthető.

Ülőpad

Az ülőpad széles, kényelmes ülőfelülete a függő helyzetben végzett munka során is nagyfokú
kényelmet biztosít. Szélessége állítható, a lehető legkisebb méret kiválasztása megkönnyíti a
koronában való mozgást. A SEQUOIA és SEQUOIA SRT beülő két nyitható gyűrűjéhez rögzíthető.

Állítható áthidalóheveder

Állítható áthidalóheveder SEQUOIA és SEQUOIA SRT beülőkhöz, melynek segítségével a hozzá
csatlakoztatott eszközök gyorsan és pontosan beállíthatók a megfelelő pozícióba.

Áthidalóheveder

A SEQUOIA és SEQUOIA SRT beülő két nyitható gyűrűjéhez rögzíthető áthidalóheveder az
oldalirányú mozgás megkönnyítésére.

RING

A RING csatlakozógyűrű a kikötési pontba akasztva megnöveli a beakasztható elemek számát,
közvetlenül a SEQUOIA és a SEQUOIA SRT beülők bekötési pontjához csatlakoztatva pedig
megnöveli a favágó oldalirányú mozgásszabadságát.
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Beülőheveder mentéshez
Mentési célokra készült beülőhevedereink elsősorban könnyűségükkel segítik a mobilitást
és a gyors közlekedést a bevetések során. A felhasználó a különböző várható környezeti
viszonyok és szituációk függvényében választhat a modellek közül.

• Használat függő helyzetben

• Rendkívül könnyű és kényelmes konstrukció
Finom és könnyű kivitel
A FALCON beülők félmerev, vékony
derékrésze és combhevederei optimális
kényelem/könnyűség arányt biztosítanak.

Kisméretű, könnyű textil oldalsó
bekötési pontok
A textil oldalsó bekötési pontok ideálisak
eseti használatra, kis méretűek és súlyúak.

A FALCON beülő fémből készült hasi
bekötési pont a beülőben való függés esetén
kiválóan osztja el a terhelést a derékrész és a
combrészek között.

• Kötélen való hatékony felmászás

• Ergonómia
Könnyű állítás
A derékrész és a combhevederek önzáró
DoubleBack gyorscsatja könnyen, gyorsan
állítható.
A FALCON ASCENT két részből álló hasi
bekötési pontja hatékonyabbá teszi a kötélen
való felmászást CROLL hasi mászóeszköz
segítségével.

Mobil combrészek
A FALCON beülők combhevederének
párnázása tökéletesen beállítható és
pozicionálható.

• Sziklamászó technikák

alkalmazásához

• A felszerelés és szerszámok optimális rendezése
Felszereléstartó fülek és bújtatók
A FALCON hevederzetek derékrészén oldalt
és hátul felszereléstartó fülek találhatók.
Valamennyi hevederzeten találhatók bújtatók
CARITOOL felszereléstartó valamint
TOOLBAG szerszámtáska számára.

Valamennyi termék teljes leírása megtalálható a www.petzl.com honlapon.

A FALCON MOUNTAIN beülő áthidalós
textil bekötési pontja a hegymászótechnikák
allkalmazásához készült, és gyaloglás során is
kényelmes.

FALCON

Könnyű beülőheveder függő helyzetben végzett mentésekhez
A FALCON könnyű beülőheveder fém hasi bekötési pontja a beülőben való függés esetén kiválóan
osztja el a terhelést a derékrész és a combrészek között. Lélegző derék-és combrészei félmerev
habszivaccsal béleltek, maximális kényelmet biztosítanak, és DoubleBack gyorscsatjaik könnyen,
gyorsan állíthatók. A hátsó csathoz TOP vagy TOP CROLL mellheveder, vagy CROLL hasi
mászóeszköz csatlakoztatható.

FALCON ASCENT

Könnyű beülőheveder kötélen való felmászást igénylő mentésekhez
A FALCON ASCENT könnyű beülőheveder, melynek két részből álló hasi bekötési pontja OMNI
karabinerrel zárható. A bekötési pont kialakítása rendkívül hatékonnyá teszi a kötélen való felmászást
a mentés során. A FALCON ASCENT félmerev habszivaccsal bélelt, lélegző derék-és combrészekkel
rendelkezik, melyek maximális kényelmet biztosítanak, és DoubleBack gyorscsatjaik könnyen,
gyorsan állíthatók. A hátsó csathoz TOP CROLL mellheveder vagy CROLL hasi mászóeszköz
csatlakoztatható.

FALCON MOUNTAIN

Rendkívül könnyű beülőheveder sziklamászótechnikák alkalmazásával járó
mentésekhez
A FALCON MOUNTAIN rendkívül könnyű beülőheveder sziklamászótechnikák alkalmazásával járó
mentésekhez Áthidalóhevederének köszönhetően megkönnyíti a sziklamászótechnikák alkalmazását
és gyalogláshoz is kényelmes. Lélegző derék-és combrészei félmerev habszivaccsal béleltek,
maximális kényelmet biztosítanak, és DoubleBack gyorscsatjaik könnyen, gyorsan állíthatók.
A hátsó csathoz TOP mellheveder csatlakoztatható.

Kiegészítő

CHEST’AIR

Mellheveder beülőhevederekhez
A CHEST’AIR segítségével a FALCON, FALCON MOUNTAIN, AVAO SIT és SEQUOIA SRT
beülőhevederek átalakíthatók zuhanást megtartó teljes testhevederzetté. A beülő hasi bekötési
pontjához egyszerűen, gyorsan csatlakoztatható, és megkönnyíti a felvételt. A vállhevederen és a
derékrészek található önzáró DoubleBack csatokkal bármilyen testalkatra könnyen beállítható.
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Hordágy és mentőháromszögek
Hordágy

STEF

NEST

Mentőhordágy szűk helyről történő mentésekhez
A NEST hordágyat a Francia Barlangi Mentőszolgálattal (Secours Spéléo Français)
együttműködésben fejlesztettük ki. A sérült függőleges, vízszintes és ferde helyzetben is mozgatható
benne. Valamennyi kötélen végrehajtható mentési manőverhez ideális, és különösen alkalmas szűk
helyekről történő mentésekhez.

NEST

STEF

A NEST hordágy kiegyensúlyozására
A STEF segítségével összeköthető a NEST három bekötési pontja, így a hordágy dőlésszöge
a terepviszonyoknak megfelelően könnyedén beállítható.

Kiegészítő

Tok NEST hordágy tárolására

Mentőháromszögek
A mentőháromszögeket elsősorban felvonóból történő és tűzoltósági mentéseknél használják. Segítségükkel a bajba jutott, felszereléssel nem
rendelkező személyek mentése a lehető legrövidebb idő alatt kivitelezhető.

PITAGOR

Mentőháromszög mellhevederrel
A PITAGOR mentőháromszög vállpántokkal rendelkezik, melyet az önzáró DoubleBack csatok
segítségével igen könnyű feladni és beállítani.

BERMUDE

Mentőháromszög mellheveder nélkül
A BERMUDE vállpántok nélküli mentőháromszög, melyet rendkívül könnyű feladni,és mely állítás
nélkül hozzáigazodik bármely testalkathoz.

Valamennyi termék teljes leírása megtalálható a www.petzl.com honlapon.

Kiegészítők beülőkhöz

LIFT

Emelőkantár NEWTON hevederzethez
NEWTON hevederzettel használható emelőkantár (európai változat) függőleges testhelyzetben
történő leeresztéshez (szűk helyen való közlekedéshez)

CARITOOL

Felszereléstartó beülőre
A bújtatókba vagy a derékrész hevedere alá befűzve a CARITOOL segít a munkaeszközök
viselésében, rendszerezésében és kiválasztásában akár egy kézzel is. Két méretben kapható.

TOOLBAG

Szerszámtáska
A TOOLBAG megkönnyíti a szerszámok rendszerezését és tárolását függő testhelyzetben végzett
munkáknál. A tankával a táska szállítás vagy közlekedés közben is könnyen nyitható/zárható.
Bármilye típusú beülőhöz könnyen csatlakoztatható. Kétféle változatban kapható: a kisméretű S és
a nagyméretű L.

RING OPEN

Minden irányban terhelhető nyitható gyűrű
A RING OPEN nyitható gyűrű részletes leírását lásd az 98. oldalon.
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Beülőhevederek
Általános beülőhevederek
Európai változatok
Cikkszám

Nemzetközi változatok

Szabványok

Cikkszám

Szabványok

Testhevederzet zuhanás megtartására
NEWTON

C73AAA 1

C73AAA 1U

C73AAA 2

C73AAA 2U

C73JFA 0

NEWTON

NEWTON
EASYFIT

NEWTON
EASYFIT HI-VIZ

CE EN 361
EAC

C73JFA 1

C73JFA 1U
C73JFN 1U (1)

C73JFA 2

C73JFA 2U
C73JFN 2U (1)

-

-

CE EN 361
EAC
ANSI Z359.11
CSA Z259.10

C73JFA 0U

C73JFV 1U
C73JFV 2U

CE EN 361, EN ISO 20471, EAC,
ANSI Z359.11, ANSI 107,
CSA Z259.10, CSA Z96-15

Testhevederzetek munkahelyzet pozicionálására és zuhanás megtartására
C72AFA 0

VOLT

C72AFA 1
C72AFA 2
C72WFA 0

VOLT WIND
VOLT

C72AFA 0C
C72AFA 1C
CE EN 361
EN 358
EAC

C72AFA 2C
C72WFA 0C

C72WFA 1

C72WFA 1C

C72WFA 2

C72WFA 2C

CE EN 361
EN 358
CSA Z259.10

C72AFA 0U

VOLT LT

-

-

C72AFA 1U
C72AFA 2U
C72WFA 0U

VOLT WIND LT

-

-

CE EN 361
EN 358
ANSI Z359.11

C72WFA 1U
C72WFA 2U

Ülőpad VOLT beülőhevederhez

C72100

CE EN 358 (3)

-

-

Testhevederzetek munkahelyzet pozicionálására, zuhanás megtartására és függő helyzetben való munkavégzésre
C071AA00

AVAO BOD

C071AA02

NEW 2018

AVAO BOD
európai
változat

C071AA01

C071BA00
C071BA03 (1)

AVAO BOD
FAST

C071BA01
C071BA04 (1)

CE EN 361
EN 358
EN 813
EAC

-

-

CE EN 361 (2)
EAC

-

-

CE EN 358
EN 813
EAC

-

-

C071BA02
C071BA05 (1)
C081AA00
C081AA01 (1)

NEW 2018

TOP

AVAO SIT
NEW 2018

AVAO SIT

C079AA00
C079AA02 (1)
C079AA01
C079AA03 (1)
C079BA00

AVAO SIT
FAST

C079BA01
C079BA02
C71AAA 0U

AVAO BOD

-

C71AAA 1U
C71AAA 2U

AVAO BOD
nemzetközi
változat

-

AVAO BOD
FAST

-

C71AFA 0U
C71AFN 0U (1)
C71AFA 1U
C71AFN 1U (1)
C71AFA 2U
C71AFN 2U (1)

Valamennyi termék teljes leírása megtalálható a www.petzl.com honlapon.

CE EN 361
EN 358
EN 813
ANSI Z359.11
CSA Z259.10
NFPA 1983 class III

Bekötési pontok

Méretek

hátsó

mellkasi

hasi

oldalsó

•

•

-

-

•

•

•
•
•
•
-

•

•

•

•

•
•
•
•
-

•

•

-

-

-

-

-

-

-

•

•

-

-

•
•
•
•

•

•

•

-

-

-

-

•

•

•

•

-

•

•

•
•

•

•
•

•

Tömeg

Derékrész

Combrész

Méret

1

70 - 93 cm

47 - 62 cm

165 - 185 cm

1050 g

2

83 - 120 cm

50 - 65 cm

175 - 200 cm

1080 g

0

65 - 80 cm

44 - 59 cm

160 - 180 cm

1240 g

1

70 - 93 cm

47 - 62 cm

165 - 185 cm

1300 g

2

83 - 120 cm

50 - 65 cm

175 - 200 cm

1350 g

1

70 - 93 cm

47 - 62 cm

165 - 185 cm

1360 g

2

83 - 120 cm

50 - 65 cm

175 - 200 cm

1410 g

0

65 - 80 cm

44 - 59 cm

160 - 180 cm

1955 g (4)

1

70 - 93 cm

47 - 62 cm

165 - 185 cm

2000 g (4)

2

83 - 120 cm

50 - 65 cm

175 - 200 cm

2080 g (4)

0

65 - 80 cm

44 - 59 cm

160 - 180 cm

2055 g (4)

1

70 - 93 cm

47 - 62 cm

165 - 185 cm

2100 g (4)

2

83 - 120 cm

50 - 65 cm

175 - 200 cm

2180 g (4)

0

65 - 80 cm

44 - 59 cm

160 - 180 cm

1850 g

1

70 - 93 cm

47 - 62 cm

165 - 185 cm

1895 g

2

83 - 120 cm

50 - 65 cm

175 - 200 cm

2000 g

0

65 - 80 cm

44 - 59 cm

160 - 180 cm

1965 g

1

70 - 93 cm

47 - 62 cm

165 - 185 cm

2010 g

2

83 - 120 cm

50 - 65 cm

175 - 200 cm

2115 g

-

-

-

1045 g

0

65 - 80 cm

44 - 59 cm

160 - 180 cm

2045 g

1

70 - 93 cm

47 - 62 cm

165 - 185 cm

2090 g

2

83 - 120 cm

50 - 65 cm

175 - 200 cm

2170 g

0

65 - 80 cm

44 - 59 cm

160 - 180 cm

2000 g

1

70 - 93 cm

47 - 62 cm

165 - 185 cm

2045 g

2

83 - 120 cm

50 - 65 cm

175 - 200 cm

2125 g

-

-

-

160 - 200 cm

660 g

1

70 - 93 cm

47 - 62 cm

165 - 185 cm

1175 g

2

83 - 120 cm

50 - 65 cm

175 - 200 cm

1190 g

0

65 - 80 cm

44 - 59 cm

160 - 180 cm

1115 g

1

70 - 93 cm

47 - 62 cm

165 - 185 cm

1130 g

2

83 - 120 cm

50 - 65 cm

175 - 200 cm

1145 g

0

60 - 90 cm

45 - 65 cm

160 - 180 cm

2055 g

1

70 - 110 cm

45 - 65 cm

165 - 185 cm

2100 g

2

80 - 130 cm

60 - 75 cm

175 - 200 cm

2180 g

0

60 - 90 cm

45 - 65 cm

160 - 180 cm

2145 g

1

70 - 110 cm

45 - 65 cm

165 - 185 cm

2190 g

2

80 - 130 cm

60 - 75 cm

175 - 200 cm

2270 g

-

-

-

Méret

(1) beülő fekete színben, (2) AVAO SIT beülővel, (3) VOLT beülővel, (4) az OXAN összekötőelem súlya nélkül, a CSA tanúsítvánnyal rendelkező verziókhoz.
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Beülő
Speciális hevederzetek
Európai változatok
Cikkszám

Nemzetközi változatok

Szabványok

Cikkszám

Szabványok

Hevederzetek nehezen megközelíthető helyekre
C71CFA 0U
C71CFN 0U (1)

AVAO BOD
CROLL FAST
nemzetközi
változat

-

C71CFA 2U
C71CFN 2U (1)
C083AA00

NEW 2018

ASTRO
BOD FAST

-

-

C081BA00

CE EN 361 (2)
EN 12841 B típus
EAC

-

-

C081CA00

CE EN 361 (3)
EN 12841 B típus
EAC

-

-

CE EN 358
EN 813
EAC

-

-

S071AA00

-

-

-

C69BFA 1

CE EN 358
EN 813
EAC

-

-

C083AA02

TOP CROLL S
NEW 2018

TOP CROLL L

C085AA00

NEW 2018

C085AA01

ASTRO
SIT FAST

C085AA02
NEW 2018

CE EN 361
EN 358
EN 813
EN 12841 B típus
ANSI Z359.11
CSA Z259.10

CE EN 361
EN 358
EN 813
EN 12841 B típus
EAC

C083AA01

NEW 2018

PODIUM

-

C71CFA 1U
C71CFN 1U (1)

Beülőhevederek veszélyes famunkákhoz
SEQUOIA SRT
SEQUOIA

C69BFA 2
C69AFA 1

SEQUOIA

C69AFA 2

CE EN 358
EN 813

Mellheveder

C69B

-

-

-

Ülőpad

S69

-

-

-

CE EN 358, EAC

-

-

-

-

-

CE EN 358
EN 813
EAC

-

-

CE EN 358
EN 813
EAC

-

-

CE EN 358, EN 813
EN 12277 C típus
EAC

-

-

CE EN 361 (4)
EN 12277 D típus

-

-

Állítható áthidalóheveder

C69R
25 cm C69F 25

Áthidalóheveder

30 cm C69F 30
35 cm C69F 35

Beülőhevederek mentéshez
C038AA00

FALCON
FALCON
FALCON ASCENT
FALCON
MOUNTAIN
CHEST’AIR

C038AA01
C038AA03 (1)
C038AA02
C038AA04 (1)
C038BA00
C038BA01
C038CA00
C038CA01
C98A

Hordágy és mentőháromszögek
NEST

S61

-

-

-

STEF

S62

-

-

-

Tok NEST hordágy tárolására

S59

PITAGOR

C80 BR

BERMUDE

-

-

-

EN 1497, EN 1498

-

-

C80

EN 1498

-

-

L54

CE

-

-

-

-

-

-

-

-

CE EN 362

-

-

Kiegészítők
LIFT
CARITOOL
TOOLBAG
RING OPEN

P42
P42 L
S47Y S
S47Y L
P28

Valamennyi termék teljes leírása megtalálható a www.petzl.com honlapon.

Bekötési pontok
hátsó

•

•

mellkasi

•

•

hasi

•

•

Méretek
oldalsó

•

•

Tömeg

Méret

Derékrész

Combrész

Méret

0

60 - 90 cm

45 - 65 cm

160 - 180 cm

2330 g

1

70 - 110 cm

45 - 65 cm

165 - 185 cm

2375 g

2

80 - 130 cm

60 - 75 cm

175 - 200 cm

2455 g

0

65 - 80 cm

44 - 59 cm

160 - 180 cm

1855 g

1

70 - 93 cm

47 - 62 cm

165 - 185 cm

1900 g

2

83 - 120 cm

50 - 65 cm

175 - 200 cm

1980 g

-

•

-

-

-

-

-

160 - 200 cm

515 g

-

•

-

-

-

-

-

160 - 200 cm

600 g

0

65 - 80 cm

44 - 59 cm

160 - 180 cm

1025 g

1

70 - 93 cm

47 - 62 cm

165 - 185 cm

1040 g

2

83 - 120 cm

50 - 65 cm

175 - 200 cm

1055 g

-

-

-

-

1060 g

1

70 - 100 cm

50 - 65 cm

-

1530 g

2

85 - 120 cm

60 - 75 cm

-

1590 g

1

65 - 100 cm

50 - 65 cm

-

1390 g

-

-

•

•

-

-

-

-

-

-

•

•

-

-

-

•

2

85 - 120 cm

60 - 75 cm

-

1450 g

-

-

-

-

-

-

-

-

280 g

-

-

-

-

-

-

-

-

950 g

-

-

-

-

-

-

-

-

220 g

-

-

-

-

-

-

-

-

43 g
45 g
46 g

-

-

-

-

•
•

•
•

0

65 - 80 cm

44 - 59 cm

-

840 g

1

70 - 93 cm

47 - 62 cm

-

855 g

2

83 - 120 cm

50 - 65 cm

-

885 g

1

70 - 93 cm

47 - 62 cm

-

765 g

2

83 - 120 cm

50 - 65 cm

-

795 g

1

70 - 93 cm

47 - 62 cm

-

810 g

2

83 - 120 cm

50 - 65 cm

-

840 g

-

-

160 - 200 cm

495 g

-

-

•

•

-

•

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12800 g

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

600 g

-

-

-

-

-

-

-

-

1290 g

-

-

-

-

-

-

-

-

795 g

-

-

-

-

-

-

-

-

520 g

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

L
S
L
-

(1) beülő fekete színben, (2) az ASTRO SIT FAST, AVAO SIT, AVAO SIT FAST, FALCON, FALCON ASCENT beülőkkel
(3) az ASTRO SIT FAST, AVAO SIT, AVAO SIT FAST, FALCON, FALCON ASCENT, SEQUOIA SRT beülőkkel

25 g
60 g
170 g
240 g
70 g

Maintenance Moray Met Mast, Wick, Scotland. © Petzl / vuedici.org / Asaken Rope Access
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Sisakok

Valamennyi termék teljes leírása megtalálható a www.petzl.com honlapon.

Kényelmes sisakok

VERTEX BEST

Textil belsőrésszel rendelkező, kényelmes sisakok erős
állhevederrel.

VERTEX VENT

• Magasban végzett munkához és mentéshez

• Ipari védősisak

VERTEX ST

Textil belsőrésszel rendelkező, kényelmes sisakok,
melyeknek állhevedere beszorulás esetén könnyen nyílik.

Könnyű védősisak magasban végzett
munkához és mentéshez

ALVEO VENT

ALVEO BEST

Habosított polisztirén belső réteggel ellátott,
könnyű sisakok erős állhevederrel.

VIZEN

VIZIR

VIZIR SHADOW

Arcvédők

Sapkák és csuklya
NEW
2018
LINER

BEANIE

BALACLAVA

Fényvisszaverő matricák

Páramentesítő spray

Tartalék fejpánt

Kiegészítők
Nedvszívó fejpánt

NEW
2018

Átlátszó matricák

NEW
2018
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Sisakok
A magasban végzett munkák és bizonyos ipari tevékenységek során feltétlenül szükséges olyan védősisak viselése,
mely a felhasználó lezuhanása vagy egy tárgy leejtése esetén hatékony védelmet nyújt a fejnek.

CenterFit állítórendszer
A fejpánt állítása a CenterFit két állítótárcsájának egyidejű elforgatásával
történik. Ezek az állítótárcsák kesztyűben is könnyen kezelhetők.

A CenterFit tökéletes beállítást tesz lehetővé és segítségével
a sisak szilárdabban ül a fejen.

© Petzl / Lafouche

Egyéni jelölés
A VERTEX vagy az ALVEO sisakokat minden felhasználó igényei szerint
alakíthatja:
• átlátszó matrica-szett: a sisak héján kívülről látható jelölést tesz
lehetővé,
• fényvisszaverő matrica-szett: segítségével a sisak viselője sötétben
is felhívhatja magára a figyelmet,
• nedvszívó fejpánt: az izzadságot felszívó textil fejpánt, mely
rendszeres tisztítást igényel,
• tartalék fejpánt: a sisakhoz a csomagolásban mellékelt fejpánttal
azonos termék. Nem szívja fel az izzadságot.

Valamennyi termék teljes leírása megtalálható a www.petzl.com honlapon.

Kiegészítők felszerelése
A VERTEX és ALVEO sisakok néhány pillanat
alatt felszerelhetők a kívánt világítással vagy
egyéb kiegészítőkkel.

A felhasználónak lehetősége van az oldalsó
furatok segítségével VIZIR, VIZIR SHADOW
vagy VIZEN arcvédő, az oldalsó rések
segítségével pedig zajvédő felszerelésére.

PIXA

VIZIR

A világítás számára minden sisakon találhatók
rések elöl és hátul a PIXA vagy DUO fejlámpák
rögzítésére, valamint négy kampó elasztikus
fejpánttal rendelkező fejlámpák rögzítésére.

DUO

VIZIR SHADOW

VIZEN

VERTEX / ALVEO

© Petzl / Marc Daviet

Egyedi jelölés rendelésre
A Petzl igény esetén egyedi jelöléssel látja
el a VERTEX és ALVEO sisakokat:
- logó vagy speciális jelölés felvitelével,
- speciális fényvisszaverő matricák
kivitelezésével.
További információért keresse forgalmazóinkat.
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Sisakok
Mivel a szabványok nem fedik le pontosan a magasban végzett munkák során előforduló
szituációkat, a Petzl több létező szabvány alapján rendszerezi munkavégzésre alkalmas
védősisakjait.

VERTEX
BEST

ALVEO
BEST

VERTEX
VENT

ALVEO
VENT

• Kényelmes kialakítás

VERTEX
ST

EN 397

•

•

•

EN 12492

•

•

•

EN 12492

-

•

-

EN 397

•

-

•

EN 50365

•

-

•

A sisak beszorulása
esetén kisebb a
fojtás veszélye

EN 397

-

-

•(1)

Kisebb a sisak
elvesztésének
veszélye

EN 12492

•(2)

•(2)

-

Fröccsenő
fémolvadék
elleni védelem

EN 397

•

-

•

Oldalirányú
deformáció
elleni védelem

EN 397

•

•

-

•

Alacsony
hőmérsékleten
való használat

EN 397

•

•

-

•

Ütés elleni védelem

Szellőzés

Áramütés
elleni védelem

Európai szabványok:

CE

CE EN 12492 (4)

CE
EN 397,
CE
EN 50365

Amerikai szabványok:

ANSI Z89.1-2009
Type I Class E

ANSI Z89.1-2009
Type I Class C (4)

ANSI
Z89.12009
Type I
Class E

Kanadai minőségtanúsítvány:

Orosz minőségtanúsítvány:

CSA
Z94.1-15
Type 1
Class E
(3)

-

-

-

EAC

(1) Talajszinten végzett munkákhoz tervezett, könnyen nyíló állheveder beszorulás esetére
(szakítószilárdsága kevesebb, mint 25 daN).
(2) Az állheveder kialakítása csökkenti a sisak elvesztésének kockázatát zuhanás közben
(szakítószilárdsága több, mint 50 daN).
(3) A vonatkozó cikkszámokat lásd a 75. oldal táblázatában.
(4) Az ALVEO VENT UIAA-vizsgával is rendelkezik.

Valamennyi termék teljes leírása megtalálható a www.petzl.com honlapon.

A VERTEX sisakokban található hat ponton
rögzített textil belsőrész tökéletesen követi a fej
formáját, így maximális kényelmet biztosít.
Az ütések energiáját a sisak a héj deformációja
útján nyeli el.
Tömeg: 455 g

• Könnyű kialakítás

Az ALVEO sisakok belsőrésze habosított
polisztirénből készül, így a sisak igen könnyű.
Az ütések energiáját a sisak a belső habosított
polisztirén réteg deformációja útján nyeli el.
Tömeg: 350 g

VERTEX BEST
®

Kényelmes védősisak magasban végzett munkához és mentéshez
A VERTEX BEST sisak erős állhevederének köszönhetően a fejvédők között igazi viszonyítási
alap a magasban dolgozók körében. A zárt héj megóv az áramütés veszélyétől és a fröccsenő
fémolvadéktól. A hat ponton felfüggesztett textil belsőrész rendkívül kényelmes, a CenterFit
állítórendszerrel pedig a sisak a fejen mindig tökéletesen középre igazítható. A VERTEX BEST
optimális rögzítési lehetőséget nyújt a PIXA vagy az DUO fejlámpákhoz, VIZIR, VIZIR SHADOW vagy
VIZEN arcvédőkhöz valamint zajvédőhöz.

VERTEX VENT
®

Kényelmes védősisak szellőzőnyílásokkal, magasban végzett munkához és
mentéshez
A VERTEX VENT sisak erős állhevederének köszönhetően a fejvédők között igazi viszonyítási alap a
magasban dolgozók körében. Szellőzőnyílásainak mérete a használat körülményeinek megfelelően
állítható be a csúsztatható fedőlapokkal. A hat ponton felfüggesztett textil belsőrész rendkívül
kényelmes, a CenterFit állítórendszerrel pedig a sisak a fejen mindig tökéletesen középre igazítható.
A VERTEX VENT optimális rögzítési lehetőséget nyújt a PIXA vagy az DUO fejlámpákhoz, VIZIR, VIZIR
SHADOW vagy VIZEN arcvédőkhöz valamint zajvédőhöz.

VERTEX ST
®

Kényelmes ipari védősisak
Ezek a sisakok magasból lezuhanó tárgyaktól védik a földön dolgozó személy fejét. A zárt héj megóv
az áramütés veszélyétől és a fröccsenő fémolvadéktól. A hat ponton fefüggesztett textil belsőrész
rendkívül kényelmes, a CenterFit állítórendszerrel pedig a sisak a fejen mindig tökéletesen középre
igazítható. A VERTEX ST optimális rögzítési lehetőséget nyújt a PIXA vagy az DUO fejlámpákhoz,
VIZIR, VIZIR SHADOW vagy VIZEN arcvédőkhöz valamint zajvédőhöz.

ALVEO BEST

Könnyű védősisak magasban végzett munkához és mentéshez
Erős állhevederével az ALVEO BEST könnyű védősisak magasban végzett munkához. A zárt héj
megóv az áramütés veszélyétől és a fröccsenő fémolvadéktól. Könnyű kialakítása és a CenterFit
állítórendszernek köszönhetően a sisak a méretek beállítása után is tökéletesen középen marad
a fejen, Az ALVEO BEST optimális rögzítési lehetőséget nyújt a PIXA vagy az ULTRA VARIO
fejlámpákhoz, VIZIR, VIZIR SHADOW vagy VIZEN arcvédőkhöz valamint zajvédőhöz.
Tartalmazza a Sekisui Alveo AG Alveolen® modelljét.

ALVEO VENT

Könnyű védősisak szellőzőnyílásokkal magasban végzett munkához és mentéshez
Erős állhevederével az ALVEO VENT könnyű védősisak magasban végzett munkához.
Szellőzőnyílásainak köszönhetően a használat körülményeinek megfelelően szellőzik. Könnyű
kialakítása és a CenterFit állítórendszernek köszönhetően a sisak a méretek beállítása után is
tökéletesen középen marad a fejen, Az ALVEO VENT optimális rögzítési lehetőséget nyújt a
fejlámpákhoz, arcvédőkhöz valamint zajvédőhöz.
Tartalmazza a Sekisui Alveo AG Alveolen® modelljét.
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Sisakok
Arcvédők

VIZIR

Arcvédő VERTEX és ALVEO sisakokhoz
A VERTEX és ALVEO sisakokra tökéletesen illeszkedő VIZIR arcvédő védi a szemeket. Ezen sisakok
rögzítőnyílásaiba könnyen felszerelhető. Ezenkívül ez az arcvédő is karc- és páramentes.

VIZIR SHADOW

Színezett arcvédő VERTEX és ALVEO sisakokhoz
A VERTEX és ALVEO sisakokra tökéletesen illeszkedő VIZIR SHADOW arcvédő védi a szemeket.
Ezen sisakok rögzítőnyílásaiba könnyen felszerelhető. Az arcvédő szűrője 2,5 szintű védelmet nyújt
napfény ellen. Ezenkívül ez az arcvédő is karc- és páramentes.

VIZEN

Arcvédő VERTEX és ALVEO sisakokhoz elektromos munkákhoz
A VIZEN arcvédőt villamossággal összefüggő veszélyek esetén kell használni. Az ellenző az egész
arcot védi és nem korlátozza a látóteret. A VERTEX és ALVEO sisakokon található rögzítőnyílások
segítségével egyszerűen rögzíthető.

Sapkák és csuklya

LINER

A Buff® az Original Buff védjegye és tulajdona®

Lélegző sapka, mely kifelé vezeti az izzadságot

NEW
2018

A LINER lélegző sapka kivezeti az izzadságot és gyorsan megszárad. A varratok nélküli, optimális
szabású sapka kényelmesen hordható a sisak alatt és nem zavarja a viselőjét.

BEANIE

Hideg és szél ellen védő sapka

NEW
2018

A BEANIE sapka hideg és szeles napokon kiváló védelmet biztosít a fejnek. Minden egyes zóna
kialakítása optimálisan hőszigetel és szabályozza a nedvességet. A varratok nélküli, optimális
szabású, oldalt szellőzőkkel ellátott sapka kényelmesen hordható a sisak alatt és nem zavarja
a viselőjét.

BALACLAVA

Hideg és szél ellen védő csuklya

NEW
2018

A BALACLAVA csuklya hideg és szeles napokon kiváló védelmet biztosít a fejnek, az arcnak és
a nyaknak. Minden egyes zóna kialakítása optimálisan hőszigetel és szabályozza a nedvességet.
A varratok nélküli, optimális szabású, szellőzőkkel ellátott csuklya kényelmesen hordható a sisak
alatt és nem zavarja a viselőjét.

Kiegészítők

Izzadságszívó homlokpántok

Nedvszívó, gépben mosható szivacs VERTEX és ALVEO sisakokhoz.

Tartalék fejpánt

Könnyen tisztítható standard tartalék fejpánt VERTEX és ALVEO sisakokhoz.

Átlátszó matricák

Átlátszó, alkoholos filctollal vagy lézernyomtatóval megírható matricaszett VERTEX és ALVEO
sisakokhoz azok egyedi jelölésére.

Fényvisszaverő matricák

Fényvisszaverő matricák a láthatóság növelésére VERTEX és ALVEO sisakokhoz.

Páramentesítő spray

Páramentesítő spray VIZIR és VIZEN arcvédőkhöz (10-es csomag).

Valamennyi termék teljes leírása megtalálható a www.petzl.com honlapon.

Cikkszám

Szín

A10BYA

sárga

A10BWA

fehér

A10BRA

piros

A10BNA

fekete

Európai
szabványok

Amerikai
szabványok

Kanadai
szabványok

Orosz
szabvány

CE

ANSI Z89.1-2009
Type I Class E

-

EAC

53-63 cm

455 g

CE

ANSI Z89.1-2009
Type I Class E

CSA Z94.1-15
Type 1 Class E

-

53-63 cm

455 g

CE EN 12492

ANSI Z89.1-2009
Type I Class C

-

EAC

53-63 cm

455 g

CE EN 397
CE EN 50365

ANSI Z89.1-2009
Type I Class E

-

EAC

53-63 cm

455 g

CE

ANSI Z89.1-2009
Type I Class E

-

EAC

53-63 cm

350 g

CE EN 12492

ANSI Z89.1-2009
Type I Class C,
UIAA

-

EAC

53-63 cm

340 g

Fejkörfogat Tömeg

Sisakok

A10BYA HV

VERTEX
BEST

VERTEX
VENT

A10BOA

narancs

A10BBA

kék

A10BYC

sárga

A10BWC

fehér

A10BRC

piros

A10BNC

fekete

A10BOC

narancs

A10BBC

kék

A10VYA

sárga

A10VWA

fehér

A10VRA

piros

A10VNA

fekete

A10VYA HV

VERTEX
ST

ALVEO
BEST

ALVEO
VENT

jól látható sárga

jól látható sárga

A10VOA

narancs

A10VBA

kék

A10SWA

fehér

A10SRA

piros

A20BYA

sárga

A20BWA

fehér

A20BRA

piros

A20VYA

sárga

A20VWA

fehér

A20VRA

piros

Arcvédők
VIZIR

A15A

-

CE EN 166, 1B

ANSI Z87.1-2010

-

-

-

65 g

VIZIR SHADOW

A15AS

-

CE EN 166, 1B
CE EN 172, 5-2,5

ANSI Z87.1-2010

-

-

-

65 g

VIZEN

A14

-

CE EN 166, 1BT8
CE EN 170, 2C-1,2
GS ET-29, Classe 1

ANSI Z87.1-2010

-

-

-

180 g

Cikkszám

Méret

Fejkörfogat

Tömeg

A016AA00 / A016AA01

M-L / L-XL

56-59 cm / 59-63 cm

15 g

A016BA00 / A016BA01

M-L / L-XL

56-59 cm / 59-63 cm

25 g

A016CA00 / A016CA01

M-L / L-XL

56-59 cm / 59-63 cm

60 g

Sapkák és csuklya
LINER
BEANIE

NEW 2018
NEW 2018

BALACLAVA

NEW 2018

Kiegészítők
Izzadságszívó homlokpántok

A10200 (VERTEX) / A20200 (ALVEO)

-

-

15 g

Tartalék fejpánt

A10210 (VERTEX) / A20210 (ALVEO)

-

-

15 g

Átlátszó matricák

A10100

-

-

-

Fényvisszaverő matricák

A10110 (VERTEX) / A20110 (ALVEO)

-

-

-

Páramentesítő spray

A13

-

-

30 g

Kantárak és energiaelnyelők

Maintenance work on the Rouchain dam, Loire, France. © Petzl / vuedici.org / L. Moretton / RDE
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Modelltől függően a Petzl katárak végződésein műanyag védőburkolat vagy STRING található. Ezek irányban tartják az összekötőelemet,
és megkönnyítik annak beakasztását. Ezenkívül védik a kopásnak jobban kitett kantárvégeket az elhasználódástól.

Műanyag védőburkolat

STRING

Valamennyi termék teljes leírása megtalálható a www.petzl.com honlapon.

Kantárak általános használatra
Munkahelyzetet pozicionáló kantárak
Állítható kantárak munkahelyzet pozicionálására a zuhanásgátló rendszer kiegészítéseként. Ezen kantárak hossza igen könnyen és pontosan
beállítható az adott munkahelyen szükséges méretre, így a munkahelyzet kényelmesen pozicionálható.

NEW
2018

GRILLON MGO

GRILLON

NEW
2018
GRILLON HOOK
nemzetközi változat

NEW
2018

GRILLON HOOK
európai változat

NEW
2018

GRILLON PLUS

NEW
2018

ABSORBICA-I
nemzetközi változat

ABSORBICA

NEW
2018

JANE

ABSORBICA-Y
európai változat

ABSORBICA-Y
nemzetközi változat

ABSORBICA-Y TIE-BACK

ABSORBICA-I
európai változat

Lezuhanás veszélye esetén alkalmazható energiaelnyelő
kantárak. A Petzl háromféle energiaelnyelő kantártípust kínál:
- egyszerű kantárak (ABSORBICA-I) vagy Y kantárak
(ABSORBICA-Y) kisméretű beépített energiaelnyelővel.
Esés megtartásakor az energiaelnyelő szakaszos felszakadása
csökkenti a kisebb testsúlyú felhasználókat érő rántást,
- ABSORBICA energiaelnyelővel kiegészíthető, kiegészítve
2 méternél nem nagyobb összhosszúságú, egyszerű vagy Y
kantárak.

ABSORBICA-I VARIO

Kantárak zuhanás megtartására

Speciális kantárak
Kantárak nehezen
megközelíthető helyekre

Kantárak veszélyes famunkákhoz

Fix vagy állítható hosszúságú egyszerű
vagy Y kantárak közlekedéshez

Kantárak helikopteres
bevetésekhez

Állítható kantárak a munkahelyzet kényelmes
pozicionálására a fán való munkák során.

Kantárak a helikopterből való ki- és
beszálláshoz.

IGUANE

LEZARD

MICROGRAB

MICROFLIP

ZILLON

PROGRESS

PROGRESS ADJUST I

PROGRESS ADJUST

NEW
2018
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Munkahelyzetet pozicionáló kantárak
A munkahelyzetet poziciónáló kantárak a lábat a szerkezeten megtámasztva a munkahelyzet
kényelmes pozicionálását teszik lehetővé. Adaptálhatók különböző kikötési rendszerekhez.

• Összekötőelem nélkül

• Sokoldalú használat
Használat két bekötési ponttal
A GRILLON kantár duplán is használható,
a beülő oldalsó bekötési pontjaihoz rögzítve,
ha a felhasználó a lábait megtámasztva
tevékenykedik. Ez a használati mód a
terhelés jobb elosztását eredményezi
a beülő derékrészén. A felhasználó az
aszimmetrikus szorítónyelv megnyomásával
pontosan beállíthatja a kívánt testhelyzetet.

Használat egyszerű kantárként
Ha a kikötési pont a felhasználó fölött van,
a GRILLON kantárt a beülő hasi bekötési
pontjához rögzítve a terhelés jobban eloszlik
a beülő derékrészén és combrészein.
A felhasználó a kar működtetésével állíthatja
be testhelyzetét, miközben a kantár
terheletlen szálát mindvégig szilárdan
kézben tartja.

A GRILLON kantárat összekötőelem nélkül
szállítjuk, így a felhasználó szükségletének
megfelelően bármilyen típusú összekötőelemmel
felszerelhető.

• HOOK összekötőelemmel

• Könnyű kezelés
Varrott kötélvégek műanyag
védőburkolattal
A varrott kötélvégződések nagyobb
teherbírást biztosítanak, mint a csomózott
kötelek, ugyanakkor kisebb kiterjedésűek is.
A kötélvég védőburkolata védi a varratot a
kopástól, és irányban tarja beleakasztott a
karabinert, így megkönnyítve a használatot.

A GRILLON HOOK kantárakat HOOK automata
zárórendszerű összekötőelemmel szállítjuk, mely
ideális a beülő oldalsó bekötési pontjaival való
használatra.

• A kantárak hosszúságának megkülönböztetése
A kantárak összekötőelem felőli végén
található színes címke segítségével a kantár
hosszúsága ránézésre beazonosítható.

• MGO összekötőelemmel

• A kötél pótalkatrészként rendelhető
A GRILLON kantárak kötelei külön
pótalkatrészként is kaphatóak.
A GRILLON kantárak és az MGO
automata zárórendszerű összekötőelem
együttes használata ideális nagy átmérőjű
fémszerkezetekhez vagy drótkötelekhez való
csatlakoztatásra.

Valamennyi termék teljes leírása megtalálható a www.petzl.com honlapon.

GRILLON

Munkahelyzetet pozicionáló állítható kantár
NEW
2018

A GRILLON kantár a munkahelyzetet pozicionáló rendszerekhez, a zuhanásgátló rendszer
kiegészítéseként használható. Hossza igen könnyen és pontosan beállítható az adott munkahelyen
szükséges méretre, így a munkahelyzet kényelmesen pozicionálható. Összeállítástól függően
használható egyszerű vagy Y kantárként. A GRILLON négyféle hosszúságban (2, 3, 4 és 5 m)
valamint fekete színben is kapható. Észak-amerikai, európai és orosz szabványok szerinti
minőségtanúsítvánnyal.

GRILLON PLUS

Rendkívül kopásálló állítható kantár munkahelyzet pozicionálására
NEW
2018

A GRILLON PLUS kantár a munkahelyzetet pozicionáló rendszerekhez, a zuhanásgátló rendszer
kiegészítéseként használható. Hossza igen könnyen és pontosan beállítható az adott munkahelyen
szükséges méretre, így a munkahelyzet kényelmesen pozicionálható. Az aramidszálas kötél
rendkívül kopásálló. Összeállítástól függően használható egyszerű vagy Y kantárként. A GRILLON
PLUS kétféle, 2 és 3 méteres hosszúságban, és észak-amerikai, európai és orosz szabványok
szerinti minőségtanúsítvánnyal kapható.

GRILLON HOOK európai változat

Állítható kantár munkahelyzet pozicionálására HOOK összekötőelemmel
NEW
2018

A GRILLON HOOK kantár a munkahelyzetet pozicionáló rendszerekhez, a zuhanásgátló rendszer
kiegészítéseként használható. Hossza igen könnyen és pontosan beállítható az adott munkahelyen
szükséges méretre, így a munkahelyzet kényelmesen pozicionálható. A HOOK összekötőelem
kiválóan alkalmas a beülő oldalsó bekötési pontjaival való használatra. GRILLON HOOK európai
változata négyféle (2, 3, 4 és 5 m) hosszúságban kapható, és rendelkezik európai és orosz
minőségtanúsítvánnyal.

GRILLON HOOK nemzetközi változat

Állítható kantár munkahelyzet pozicionálására HOOK összekötőelemmel
NEW
2018

A GRILLON HOOK kantár a munkahelyzetet pozicionáló rendszerekhez, a zuhanásgátló rendszer
kiegészítéseként használható. Hossza igen könnyen és pontosan beállítható az adott munkahelyen
szükséges méretre, így a munkahelyzet kényelmesen pozicionálható. A HOOK összekötőelem
kiválóan alkalmas a beülő oldalsó bekötési pontjaival való használatra. GRILLON HOOK
nemzetközi változata négyféle (2, 3, 4 és 5 m) hosszúságban kapható, és rendelkezik északamerikai és európai minőségtanúsítvánnyal.

GRILLON

Munkahelyzetet pozicionáló állítható kantár

MGO OPEN 60

Irányban tartott nagy nyílású összekötőelem automata zárórendszerrel és nyitható
csatlakozónyílással
NEW
2018

Az MGO OPEN 60 összekötőelem részletes leírását lásd a 97. oldalon.

GRILLON MGO

Állítható kantár munkahelyzet pozicionálására MGO összekötőelemmel
NEW
2018

A GRILLON MGO kantár a munkahelyzetet pozicionáló rendszerekhez, a zuhanásgátló
rendszer kiegészítéseként használható. Hossza igen könnyen és pontosan beállítható az adott
munkahelyen szükséges méretre, így a munkahelyzet kényelmesen pozicionálható. A nagy nyílású
összekötőelem ideális nagy átmérőjű fémszerkezetekhez, drótkötelekhez vagy létrákhoz való
csatlakoztatásra. A GRILLON MGO kétféle, 2 és 3 méteres hosszúságban, és észak-amerikai és
európai szabványok szerinti minőségtanúsítvánnyal kapható.
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Kantárak zuhanás megtartására
Ezeket a kantárakat lezuhanás veszélye esetén kell használni és a beülő mellkasi vagy hátsó
bekötési pontjához kell csatlakoztatni. Az energiaelnyelő elosztja az esés energiáját és így
csökkenti a felhasználót érő megtartási rántást.

• Folyamatos önbiztosítás

osztásokon való áthaladás nélkül

• Szakaszos felszakadás a kisebb testsúlyú felhasználók érdekében
Esés megtartásánál az energiaelnyelő
felszakadása csökkenti felhasználót érő
rántást. 50 és 130 kg közötti testsúlyú
felhasználók számára készült kantár.
A heveder szakaszosan szakad fel, így
kisebb testsúlyú felhasználók esetén is
csökkenti az őket érő rántást.

Erő (kN)

Az egyszerű ABSORBICA-I elsősorban vízszintes
vezetőszáron vagy emelőkosárban való
önbiztosításra szolgál.

Idő

• Kisméretű, kopásálló energiaelnyelő
Ez a rendkívül kis kiterjedésű energiaelnyelő
nem zavarja a felhasználót a mozgásban és
tevékenységében.
A textil tárolótok védi az energiaelnyelőt a
dörzsölődéstől és az esetleges sérülésektől.
17 cm

• Folyamatos önbiztosítás az

• Kialakítás szerint eltérő szín

osztásokon való áthaladásnál
Nagy nyílású MGO OPEN
összekötőelemek
Az összekötőelem nélkül szállított
kantárak felszerelhetők MGO OPEN
összekötőelemekkel nagy átmérőjű
fémszerkezetekhez vagy drótkötelekhez való
csatlakoztatásra. Ezek az összekötőelemek
a kantár károsodása esetén újra
felhasználhatók.

Nagy nyílású MGO összekötőelemek
Az MGO összekötőelemekkel szállított
kantárak ideálisak nagy átmérőjű
fémszerkezetekhez vagy drótkötelekhez való
csatlakoztatásra.

Hagyományos összekötőelemek
Az ABSORBICA-I és ABSORBICA-Y
kantárak felszerelhetők hagyományos,
alumíniumból készült OK és Am’D vagy
irányban tartott acél összekötőelemekkel is.
Ezek beakaszthatók vezetőszárba vagy az
egyszerű kikötési pontba.

Valamennyi termék teljes leírása megtalálható a www.petzl.com honlapon.

A két szárú ABSORBICA-Y kantárakkal a
szárak felváltva történő be- és kiakasztásával az
osztásokon áthaladás folyamatosan biztosítható.

ABSORBICA-I európai változat

Beépített energiaelnyelővel ellátott egyszerű kantár
Egyszerű kantár kisméretű beépített energiaelnyelővel, vízszintes (kötél vagy drótkötél) vezetőszáron
vagy emelőkosár platformján való biztosításhoz. 80 és 150 cm-es változatban kapható
(összekötőelemek nélküli hossz). Végéhez különböző típusú összekötőelemek csatlakoztathatók,
európai és az orosz szabvány szerint bevizsgálva.

ABSORBICA-I nemzetközi változat

Beépített energiaelnyelővel és irányban tartott karabinerekkel ellátott egyszerű kantár
Egyszerű kantár kisméretű beépített energiaelnyelővel, vízszintes (kötél vagy drótkötél) vezetőszáron
vagy emelőkosár platformján való biztosításhoz. 80 és 150 cm-es változatban kapható
(összekötőelemek nélküli hossz). Két irányban tartott karabinerrel, európai és amerikai szabvány szerint
bevizsgálva.

ABSORBICA-I VARIO

Beépített energiaelnyelővel ellátott egyszerű állítható kantár
Egyszerű állítható kantár kisméretű beépített energiaelnyelővel, vízszintes (kötél vagy drótkötél)
vezetőszáron vagy emelőkosár platformján való biztosításhoz. A kantár VARIO állítórendszere
segítségéve a kantár hossza állítható, és az esetleges esés magassága csökkenthető.
Az ABSORBICA-I VARIO európai és orosz szabványok szerinti minőségtanúsítvánnyal rendelkezik.

ABSORBICA-Y európai változat

Beépített energiaelnyelővel ellátott Y kantár
Állítható Y kantár kisméretű beépített energiaelnyelővel, vízszintes osztásokon való áthaladás
folyamatos biztosításához. 80 és 150 cm-es változatban kapható (összekötőelemek nélküli hossz).
A 150 cm-es szárak elasztikusak, így nem zavarnak a közlekedésben. MGO összekötőelemekkel vagy
azok nélkül is kapható, európai és az orosz szabvány szerint bevizsgálva.

ABSORBICA-Y nemzetközi változat

Y kantár energiaelnyelővel, rögzítőkarabinerrel és irányban tartott MGO
összekötőelemekkel
Állítható Y kantár kisméretű beépített energiaelnyelővel, vízszintes osztásokon való áthaladás
folyamatos biztosításához. 80 és 150 cm-es változatban kapható (összekötőelemek nélküli hossz).
A 150 cm-es szárak elasztikusak, így nem zavarnak a közlekedésben. Egy irányban tartott karabinerrel
és két nagy nyílású MGO összekötőelemmel, amerikai és európai szabvány szerint bevizsgálva.

ABSORBICA-Y TIE-BACK

Y kantár energiaelnyelővel, a szárak közepén gyűrűvel, rögzítőkarabinerrel és
irányban tartott MGO összekötőelemekkel
Y kantár a szárak közepén gyűrűvel és kisméretű beépített energiaelnyelővel. Nagy átmérőjű
szerkezeteken való közlekedés és osztásokon való áthaladás folyamatos biztosítására. A TIE-BACK
rendszer segítségével a szárak végén található összekötőelem visszaakasztható, így nagy átmérőjű
szerkezet körülköthető vele. Az elasztikus szárak nem zavarnak a közlekedésben. A rögzítőkarabinerrel
és az irányban tartott MGO összekötőelemekkel megfelel az amerikai, európai és orosz szabványnak.
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Kantárak
Zuhanást megtartó kantárak összeállítása

MGO OPEN 60

Irányban tartott nagy nyílású összekötőelem automata zárórendszerrel és nyitható
csatlakozónyílással
Az MGO OPEN 60 összekötőelem részletes leírását lásd a 97. oldalon.

JANE

Nem állítható kantár dinamikus kötélből
Dinamikus kötélből készült fix hosszúságú kantár, mely ABSORBICA energiaelnyelővel kiegészítve I
vagy Y energiaelnyelő kantárrá alakítható. Az összekötőelem mindig helyes állásban marad, a kantár
végei pedig védve vannak a kopástól.

RING OPEN

Minden irányban terhelhető nyitható gyűrű
A RING OPEN nyitható gyűrű részletes leírását lásd az 98. oldalon.

ABSORBICA
NEW
2018

Kisméretű energiaelnyelő köztes
Az ABSORBICA kisméretű energiaelnyelő köztes, mely JANE kantárral kombinálva zuhanást megtartó
kantárrá alakítható. A cipzárral záródó tok védi a felszakadó energiaelnyelő hevedert a kopástól, és az
időszakos felülvizsgálat könnyen elvégezhető. A fel- és levétel gyakoriságától függően kétféleképpen
rögzíthető a beülőre.

Kantárak nehezen megközelíthető helyekre

PROGRESS ADJUST
Állítható Y kantár

Állítható Y kantár minden típusú közlekedés folyamatos biztosítására (kötélen való felmászás,
vezetőszáron való haladás stb.). Az ADJUST visszafutásgátlóval az állatható kantárszár hossza
rendkívül gyorsan és könnyen állítható. Az irányban tartott összekötőelemeket könnyű beakasztani.

PROGRESS ADJUST-I
Állítható egyszerű kantár

Állítható egyszerű kantár, mely másik kantárral együtt használva bármilyen típusú közlekedés
folyamatos biztosítására alkalmas (kötélen való felmászás, vezetőszáron való haladás stb.).
Az ADJUST visszafutásgátlóval hossza rendkívül gyorsan és könnyen állítható. Az irányban tartott
összekötőelemet könnyű beakasztani.

A PROGRESS ADJUST kantárak
a hevederen egyszerűen blokkoló,
ergonomikus formájú, könnyen
kezelhető ADJUST visszafutásgátlónak
köszönhetően igen gyorsan és pontosan
beállíthatók.

PROGRESS
Y kantár

A PROGRESS Y kantár segítségével a felhasználó folyamatosan biztosítva van a kötélen közlekedés
során Az irányban tartott összekötőelemeket könnyű beakasztani.

Valamennyi termék teljes leírása megtalálható a www.petzl.com honlapon.

Kantárak veszélyes famunkákhoz

ZILLON

Állítható kantár munkahelyzet pozicionálására favágáshoz
A ZILLON rendkívül könnyen, akár egy kézzel vagy függő helyzetben is állítható munkahelyzetet
pozicionáló kantár favágáshoz. Duplán a beülő oldalsó bekötési pontjaiba vagy szimplán a
hasi bekötési pontba akasztva, a szabad végét kézben tartva használható. Feltűnő sárga színe
messziről észrevehető.

Az eszköz blokkolásának és
oldásának köszönhetően egy
kézzel is könnyen, gyorsan
állítható.

A vízhatlan golyóscsapágyas
csigakeréken a kötél erőlködés
nélkül behúzható.

MICROFLIP

Állítható kantár munkahelyzet pozicionálására favágáshoz
A MICROFLIP megerősített állítható kantár veszélyes famunkákhoz, munkahelyzet pozicionálására.
Drótkötél magja csökkenti az elvágás veszélyét, és segítségével a felhasználó könnyen mozoghat
a fatörzsön. Feltűnő sárga színe messziről észrevehető.

Duplán használva a beülő
oldalsó bekötési pontjaival
akasztható.

MICROGRAB

Cserélhető szorítónyelves visszafutásgátló MICROFLIP-hez
Tartalék szorítónyelves visszafutásgátló MICROFLIP-hez ergonomikus szorítónyelvvel és az ebbe
beépített rugóval.
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Kantárak
Kantárak helikopteres bevetésekhez

LEZARD

Kantár helikopterből a magasban történő ki- és beszállás biztosítására
A LEZARD kantár magasban történő helikopteres bevetésekre alkalmas. Segítségével biztosítható a kiés beszállás: ha a helikopter hirtelen kényszerül lebegő helyzete elhagyására, az állítható szár azonnal
leválik és szabaddá teszi a bajba jutott személyt, a mentőt és a helikoptert egyaránt. A LEZARD
helikopteres kantár használatát megkönnyíti, hogy a különböző színű csatlakozóelemek azonnal
beazonosíthatók és hogy az állítható szár hossza az ADJUST visszafutásgátló segítségével rendkívül
gyorsan és pontosan beállítható.

NEW
2018

IGUANE

Kantár helikopterből a talajon történő ki- és beszállás biztosítására
Az IGUANE kantár földön álló helikopter esetén használható. Használatát megkönnyíti, hogy az
összekötőelemek színkódjával az elemek ránézésre megkülönböztethetők. Kétféle hosszúságban
kapható.

Az alsó végződéseken a STRING
stabilizálja a karabinert, és védi a
hevedert a kopástól.

Kantár végeire rögzíthető összekötőelemek
NEW
2018

EASHOOK OPEN

Karabiner nyitható csatlakozónyílással Y kantárakra és munkahelyzetet pozicionáló
kantárakra
Az EASHOOK OPEN karabiner részletes leírását lásd a 97. oldalon.

VERTIGO TWIST-LOCK

Y kantárakhoz használható karabiner
A VERTIGO TWIST-LOCK karabiner részletes leírását lásd a 97. oldalon.

MGO OPEN 60

Irányban tartott nagy nyílású összekötőelem automata zárórendszerrel és nyitható
csatlakozónyílással
Az MGO OPEN 60 összekötőelem részletes leírását lásd a 97. oldalon.

MGO 110

Igen nagy nyílású, automata záródású, irányban tartott összekötőelem
Az MGO 110 összekötőelem részletes leírását lásd a 97. oldalon.

Valamennyi termék teljes leírása megtalálható a www.petzl.com honlapon.

Munkahelyzet pozicionálására és nehezen elérhető helyek megközelítésére vagy veszélyes famunkákra szánt kantárak
Cikkszám
NEW 2018

GRILLON
NEW 2018

GRILLON PLUS

Hosszúság

L052AA00 / 01 / 02 / 03
L052AA07 / 08 (fekete)

Szabványok

Állítható 2 m / 3 m / 4 m / 5 m hosszúságig

L052EA00 / 01

Állítható 2 m / 3 m hosszúságig

ANSI Z359.3, CSA Z259.11 (1),
CE EN 358, EN 12841 C típus, EAC

Tömeg
480 - 720 g
435 - 515 g

NEW 2018

GRILLON HOOK
európai változat

L052BA00 / 01 / 02 / 03

CE EN 358, EN 12841 C típus, EAC

635 - 875 g

ANSI Z359.3, CSA Z259.11 (1),
CE EN 358, EN 12841 C típus, EAC

770 - 1010 g

Állítható 2 m / 3 m hosszúságig

ANSI Z359.3, CSA Z259.11 (1),
CE EN 358, EN 12841 C típus, EAC

1220 - 1300 g

1 fix 65 cm-es szár, 1 db 95 cm-ig állítható szár

CE EN 358, EAC

245 g

1 db 95 cm-ig állítható szár

CE EN 358, EAC

175 g

1 rövid 30 cm-es szár, 1 hosszú 65 cm-es szár

CE EN 354, EAC

150 g

Állítható 2 m / 3 m / 4 m / 5 m hosszúságig

NEW 2018

GRILLON HOOK
nemzetközi változat
NEW 2018

GRILLON MGO
PROGRESS ADJUST

L052CA00 / 01 / 02 / 03
L052DA00 / 01
L44R

PROGRESS ADJUST-I L44IR
PROGRESS

L44A

ZILLON

L22A 025 / 040 / 055

Állítható 2,5 m / 4 m / 5,5 m hosszúságig

CE EN 358

570 - 900 g

MICROFLIP

L33 025 / 040 / 055

Állítható 2,5 m / 4 m / 5,5 m hosszúságig

CE EN 358, EAC

750 - 1355 g

-

CE EN 358 (2),
EN 567, EAC,
NFPA 1983 Technical Use

150 g

MICROGRAB

B53A

Kantárak zuhanás megtartására

ABSORBICA-I
európai változat

ABSORBICA-I
nemzetközi változat
ABSORBICA-I VARIO

ABSORBICA-Y
európai változat

Összekötőelemek

L64IA 80

-

130 cm

210 cm

440 cm

L64IA 150

-

200 cm

320 cm

620 cm

L64IU 80

- Végződés: irányban
tartott TRIACT-LOCK
- Beülő: irányban tartott
TRIACT-LOCK

100 cm

195 cm

395 cm

170 cm

305 cm

L64IAR 150

-

200 cm

L64YA 80

-

L64YAM 80
L64YA 150

ABSORBICA-Y
TIE-BACK
NEW 2018

ABSORBICA

JANE

Szabványok

CE EN 355,
EN 354, EAC

Tömeg

270 g
330 g
870 g

575 cm

ANSI Z359.13 12 láb,
ANSI Z359.12
CE EN 355, EN 354,
EN 362

320 cm

620 cm

CE EN 355, EN 354, EAC

280 g

130 cm

210 cm

440 cm

CE EN 355, EN 354, EAC

370 g

- Végződések:
2 x MGO 60

115 cm

190 cm

400 cm

CE EN 355, EN 354,
EN 362, EAC

1290 g

-

200 cm

320 cm

620 cm

CE EN 355, EN 354, EAC

430 g

- Végződések:
2 x MGO 60

185 cm

300 cm

585 cm

CE EN 355, EN 354,
EN 362, EAC

1430 g

115 cm

220 cm

435 cm

180 cm

320 cm

600 cm

- Végződések:
2 x MGO 60
- Beülő: irányban tartott
TRIACT-LOCK

180 cm

320 cm

600 cm

ANSI Z359.13 12 láb,
ANSI Z359.12
CE EN 355, EN 354,
EN 362, EAC

2330 g

L064AA00

-

200 cm

320 cm

620 cm

CE EN 355

140 g

L50 60

-

60 cm

-

-

L50 100

-

100 cm

-

-

L50 150

-

150 m

-

-

L64IU 150

L64YAM 150

ABSORBICA-Y
nemzetközi változat

Legnagyobb
Maximális
A kantár maximális
megengedett
szabad
hosszúság
hossza
(összekötőelemekkel felszakadás után eséstér-igény
(3)
együtt)

Cikkszám

- Végződések:
2 x MGO 60
- Beülő: irányban tartott
L64YUM 150
TRIACT-LOCK
L64YUM 80

L64YUT 150

ANSI Z359.13 12 láb,
ANSI Z359.12
CE EN 355, EN 354,
EN 362

930 g

2070 g
2210 g

110 g
CE EN 354, EAC

130 g
185 g

Helikopteres kantárak
Cikkszám

LEZARD
NEW 2018

IGUANE

L01
L001AA00
L001AA01

Összekötőelem(ek)

Hosszúság

Szabványok

Tömeg

- 3 x VERTIGO TWIST-LOCK
- 1 x VERTIGO WIRE-LOCK

2 fix 35 cm-es szár,
1 db 95 cm-ig állítható szár

CE

880 g

- 2 x VERTIGO TWIST-LOCK
- 1 x Am’D TWIST-LOCK

2 fix 25 cm-es szár

390 g
CE EN 354

2 fix 35 cm-es szár

395 g

(1) kizárólag a 2 m változatnál, (2) MICROFLIP-pel, (3) maximális szabad eséstér, 2-es eséstényező, pontosabb információkért lásd a használati utasítást a Petzl.com honlapon.

Paint job for the cranes of the merchant harbor of Valencia, Spain. © Petzl / Jan Novak photography / Vertice Vertical™
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Mobil zuhanásgátlók

Valamennyi termék teljes leírása megtalálható a www.petzl.com honlapon.

Mobil zuhanásgátlók
A mobil zuhanásgátlók hirtelen rántásra blokkolnak
a biztosítókötélen.

NEW
2018

• Lezuhanás elleni védelemre

ASAP
európai változat

ASAP
nemzetközi változat

Mobil zuhanásgátló eszköz kötélre.

• Nehezen megközelíthető helyekre
Kötélre szánt mobil zuhanásgátló blokkoló funkcióval.

ASAP LOCK

NEW
2018

Energiaelnyelők mobil zuhanásgátlóhoz
A mobil zuhanásgátlóhoz rögzített energiaelnyelő
zuhanás megtartása esetén csökkenti a megtartási
rántást.

NEW
2018

ASAP’SORBER
európai változat

ASAP’SORBER
nemzetközi változat

ASAP’SORBER AXESS

NEW
2018

NEW
2018

RAY 12 mm
varrott kötélvéggel

Az alábbi varrott kötélvéggel rendelkező kötelekkel
használva az ASAP / ASAP LOCK megfelel az EN 353-2
vagy ANSI Z359.15 szabványoknak.

AXIS 11 mm
varrott kötélvéggel

Kötelek mobil zuhanásgátlókhoz
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Mobil zuhanásgátlók
A biztosítókötélre helyezve az ASAP és ASAP LOCK mobil zuhanásgátlók a beülő mellkasi
vagy hátsó bekötési pontjához csatlakoztathatók. Követi a felhasználó mozgását,
de lezuhanás vagy hirtelen gyorsulás esetén blokkol a kötélen és megállítja az esést.

• Lezuhanás elleni védelemre

• Állandó védelem lezuhanás ellen
Beépített blokkoló
Zuhanás, megcsúszás, kontrollálatlan
ereszkedés stb. által kiváltott hirtelen
elmozdulás hatására az ASAP és az ASAP
LOCK mobil zuhanásgátlók blokkolják a
kötelet és megállítják a magasban dolgozót,
még ha kezével rá is kap az eszközre.
Az ASAP mobil zuhanásgátló használható
ASAP’SORBER kantárral vagy anélkül.

Minden konfigurációban hatékony
A mobil zuhanásgátlók egyaránt működnek
függőleges és ferde kötélen, így a tetőn
való munkáknál minden szituációban
alkalmazhatók.

• Egyszerű használat
A felhasználó külön beavatkozása
nélkül működik
Az ASAP és az ASAP LOCK a magasban
dolgozó minden mozgását automatikusan,
külön beavatkozás nélkül követi. Így
a felhasználó teljesen tevékenységére
koncentrálhat.

Gyors kötélre helyezés
A mobil zuhanásgátlók a blokkolókerék
egyszerű benyomásával a kötél bármely
pontján gyorsan felhelyezhetők.

• Nehezen megközelíthető helyekre

A biztosítókötéltől való távolság
megtartására
Az ASAP’SORBER energiaelnyelő lehetővé
teszi a felhasználónak, hogy eltávolodjon
a kötéltől, és óvja a kötelet (az éles
szerszámoktól, fröccsenő fémolvadéktól
stb.).

Valamennyi termék teljes leírása megtalálható a www.petzl.com honlapon.

Az ASAP LOCK blokkoló funkciója csökkenti
az esésmagasságot. Ezenkívül az eszközt nem
lehet leejteni az osztásokon való áthaladáskor.
ASAP’SORBER kantárral használható.

ASAP európai változat
®

Kötélre szánt mobil zuhanásgátló OK karabinerrel
Egyedülálló blokkolórendszerével az ASAP a magasban végzett munkáknál igazi viszonyítási
alap a zuhanásgátló eszközök körében. Normál használat esetén az eszköz szabadon elmozdul
a kötélen, és minden beavatkozás nélkül követi a felhasználó mozgását. Zuhanás vagy hirtelen
rántás esetén az ASAP blokkol a kötélen és megtartja a felhasználót. Az ASAP a munkakötéltől
való távolság megtartásához energiaelnyelő kantárral is használható. OK TRIACT-LOCK karabiner
mellékelve. Az európai és orosz szabványok szerinti minőségtanúsítvánnyal.

NEW
2018

ASAP

®

nemzetközi változat

Kötélre szánt mobil zuhanásgátló OXAN karabinerrel
Egyedülálló blokkolórendszerével az ASAP a magasban végzett munkáknál igazi viszonyítási alap
a zuhanásgátló eszközök körében. Normál használat esetén az eszköz szabadon elmozdul a
kötélen, és minden beavatkozás nélkül követi a felhasználó mozgását. Zuhanás vagy hirtelen rántás
esetén az ASAP blokkol a kötélen és megtartja a felhasználót. Az ASAP a munkakötéltől való
távolság megtartásához energiaelnyelő kantárral is használható. OXAN TRIACT-LOCK karabiner
mellékelve. Azészak-amerikai és európai szabványok szerinti minőségtanúsítvánnyal.

NEW
2018

ASAP LOCK
®

Kötélre szánt mobil zuhanásgátló blokkoló funkcióval
Az ASAP LOCK mobil zuhanásgátló megkönnyíti a felhasználó tevékenykedését a kötélen
való felmászás során. Normál használat esetén az eszköz szabadon elmozdul a kötélen,
és minden beavatkozás nélkül követi a felhasználó mozgását. Zuhanás vagy hirtelen rántás esetén
a zuhanásgátló blokkol a kötélen és megtartja a felhasználót. A blokkoló funkció segítségével
a felhasználó elmozdíthatja az ASAP LOCK-ot, ezzel csökkentheti a zuhanás magasságát.
A csatlakozókar megakadályozza a leejtést osztásokon való átszerelésnél. Az ASAP LOCK
energiaelnyelő kantárral használható, biztosítva a munkakötéltől való távolságot. Észak-amerikai,
európai és orosz szabványok szerinti minőségtanúsítvánnyal.
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Mobil zuhanásgátlók
Energiaelnyelők mobil zuhanásgátlóhoz

ASAP’SORBER európai változat

Energiaelnyelő kantár az ASAP európai változatához és ASAP LOCK-hoz
Az ASAP’SORBER energiaelnyelő csatlakoztatva az ASAP európai változatához vagy ASAP LOCK
mobil zuhanásgátlóhoz, lehetővé teszi a kötéltől való távolságtartást, így az megóvható bizonyos
munkafázisokban. A cipzárral záródó tok védi a felszakadó energiaelnyelő hevedert a kopástól, és
az időszakos felülvizsgálat könnyen elvégezhető. Kétféle hosszúságban kapható, így kiválasztható
a legjobb kompromisszum a biztosítókötéltől való távolság és az esésmagasság tekintetében.
Európai és orosz szabványok szerinti minőségtanúsítvánnyal.

NEW
2018

ASAP’SORBER nemzetközi változat

Energiaelnyelő kantár az ASAP nemzetközi változatához vagy ASAP LOCK-hoz
Az ASAP’SORBER energiaelnyelő csatlakoztatva az ASAP nemzetközi változatához vagy ASAP
LOCK mobil zuhanásgátlóhoz, lehetővé teszi a kötéltől való távolságtartást, így az megóvható
bizonyos munkafázisokban. A végződéseken található cipzárral záródó tok védi a felszakadó
energiaelnyelő hevedert a kopástól, és az időszakos felülvizsgálat könnyen elvégezhető. Kétféle
hosszúságban kapható, így kiválasztható a legjobb kompromisszum a biztosítókötéltől való
távolság és az esésmagasság tekintetében. Amerikai és európai szabványok szerint bevizsgálva.

ASAP’SORBER AXESS

Energiaelnyelő kantár ASAP-hoz vagy ASAP LOCK-hoz
NEW
2018

Az ASAP’SORBER AXESS energiaelnyelő csatlakoztatva az ASAP vagy ASAP LOCK mobil
zuhanásgátlókhoz, lehetővé teszi a kötéltől való távolságtartást, így az megóvható bizonyos
munkafázisokban. A végződéseken található cipzárral záródó tok védi a felszakadó energiaelnyelő
hevedert a kopástól, és az időszakos felülvizsgálat könnyen elvégezhető. Mentés esetén két
személy is használhatja összesen maximálisan 250 kg munkaterheléssel. Észak-amerikai,
európai és orosz szabványok szerinti minőségtanúsítvánnyal.

Kötelek mobil zuhanásgátlókhoz

AXIS 11 mm varrott kötélvéggel

Könnyen kezelhető félstatikus kötél varrott kötélvéggel, magasban végzett
munkához
A varrott kötélvégződéssel ellátott AXIS 11 mm kötél részletes leírását lásd a 129. oldalon.

RAY 12 mm varrott kötélvéggel
NEW
2018

Statikus kötél varrott kötélvégződéssel az ASAP nemzetközi változatához vagy
ASAP LOCK-hoz
A RAY 12 mm varrott kötélvégződéssel ellátott statikus kötél az ASAP nemzetközi változatával
vagy ASAP LOCK-kal való használatra készült. A standard átmérőnek köszönhetően rendkívül
kézhezálló és könnyen kezelhő. Terhelés alatt csak kis mértékben nyúlik, így mefelel az amerikai
szabványok zuhanás elleni védelemre szolgáló kötelekre vonatkozó előírásainak. A varrott kötélvég
műanyag burkolata helyes állásban tartja az összekötőelemet és megkönnyíti a használatot.
Ötféle hosszúságban kapható.

Valamennyi termék teljes leírása megtalálható a www.petzl.com honlapon.

Mobil zuhanásgátlók
Cikkszám

ASAP
európai
változat

NEW 2018

ASAP LOCK

Tömeg

B71AAA

CE EN 12841 A típus
ASAP’SORBER energiaelnyelő európai változatával vagy ASAP’SORBER AXESS
energiaelnyelővel valamint EN 1891 szabvány A típusú, 10 - 13 mm átmérőjű kötéllel való
használatra.
CE EN 353-2
ASAP’SORBER energiaelnyelő európai változatával és AXIS 11 mm kötéllel vagy PARALLEL
10,5 mm kötéllel való használatra.
EAC
ASAP’SORBER energiaelnyelő európai változatával vagy ASAP’SORBER AXESS
energiaelnyelővel valamint EN 1891 szabvány A típusú, 10 - 13 mm átmérőjű kötéllel való
használatra.

370 g

B071AA00

ANSI Z359.15
OXAN TRIACT-LOCK karabinerek nemzetközi változatával, ASAP’SORBER energiaelnyelő
nemzetközi változatával vagy ASAP’SORBER AXESS energiaelnyelővel, CAPTIV irányban tartó
áthidalókkal és varrott kötélvégződéssel ellátott RAY 12 mm kötéllel használva.
CE EN 12841 A típus
OXAN TRIACT-LOCK karabinerek nemzetközi változatával, ASAP’SORBER energiaelnyelő
nemzetközi változatával vagy ASAP’SORBER AXESS energiaelnyelővel, CAPTIV irányban tartó
áthidalókkal és 10-13 mm átmérőjű, EN 1891 A típusú kötéllel használva.

525 g

B071BA00

ANSI Z359.15
ASAP’SORBER energiaelnyelő nemzetközi változatával vagy ASAP’SORBER AXESS
energiaelnyelővel, OXAN TRIACT-LOCK karabinerek nemzetközi változatával, CAPTIV irányban
tartó áthidalókkal és varrott kötélvégződéssel ellátott RAY 12 mm kötéllel használva.
CE EN 12841 A típus
ASAP’SORBER energiaelnyelő európai vagy nemzetközi változatával vagy ASAP’SORBER
AXESS energiaelnyelővel valamint EN 1891 szabvány A típusú, 10-13 mm átmérőjű kötéllel
használva.
CE EN 353-2
ASAP’SORBER energiaelnyelő európai vagy nemzetközi változatával és AXIS 11 mm kötéllel
vagy PARALLEL 10,5 mm kötéllel használva.
EAC
ASAP’SORBER energiaelnyelő európai változatával vagy ASAP’SORBER AXESS
energiaelnyelővel valamint EN 1891 szabvány A típusú, 10 - 13 mm átmérőjű kötéllel
használva.

425 g

NEW 2018

ASAP
nemzetközi
változat

Szabványok

Energiaelnyelők mobil zuhanásgátlóhoz
Cikkszám

Hosszúság

L71AA 20

20 cm

L71AA 40

40 cm

L071BA00

20 cm

L071BA01

40 cm

ASAP’SORBER
európai változat

NEW 2018

ASAP’SORBER
nemzetközi
változat

CE EN 12841 A típus és CE EN 353-2
ASAP mobil zuhanásgátló európai változatával vagy ASAP LOCK mobil
zuhanásgátlóval használva.
CE EN 355
EAC
ANSI Z359.13 6 láb
OXAN TRIACT-LOCK karabinerekkel (nemzetközi változat) és CAPTIV
irányban tartó áthidalókkal használva.
CE EN 12841 A típus
ASAP mobil zuhanásgátló nemzetközi változatával vagy ASAP LOCK mobil
zuhanásgátlóval használva.
CE EN 353-2
ASAP LOCK mobil zuhanásgátlóval használva.

Tömeg

75 g

105 g

125 g

145 g

40 cm

ANSI Z359.13 6 láb
OXAN TRIACT-LOCK karabinerekkel (nemzetközi változat) és CAPTIV
irányban tartó áthidalókkal használva.
CE EN 12841 A típus
ASAP mobil zuhanásgátló nemzetközi vagy európai változatával vagy ASAP
LOCK mobil zuhanásgátlóval használva.
CE EN 353-2
ASAP LOCK mobil zuhanásgátlóval használva.

205 g

Cikkszám

Hosszúság

Szabványok

Tömeg/
méter

R091AA00

25 láb

R091AA01

50 láb

R091AA02

75 láb

106 g

R091AA03

100 láb

ANSI Z359.15
ASAP mobil zuhanásgátló nemzetközi változatával vagy ASAP LOCK mobil
zuhanásgátlóval használva.

R091AA04

200 láb

NEW 2018

ASAP’SORBER
AXESS

Szabványok

L071CA00

Kötelek mobil zuhanásgátlókhoz

NEW 2018

RAY

12 mm

varrott
kötélvéggel

Összekötőelemek

New paint for the cranes of the merchant harbor of Valencia, Spain. © Petzl / Jan Novak photography / Vertice Vertical™

92

A Petzl összekötőelemek funkciói megkönnyítik a be- és kiakasztás műveleteit.

Keylock rendszerrel

Keylock rendszer
nélkül

Csökkentik a kiakadás veszélyét

Lezáratlan állapotot jelző szín

A tevékenységek hatékonysága érdekében
minden Petzl karabiner Keylock rendszerrel van
ellátva: a nyelv és a test fogazat nélkül záródik,
így a használat során elkerülhető a karabiner
véletlen beakadása a kikötési pontba, kötélbe,
beülő felszereléstartójába stb.

Kézi, csavaros zárórendszerű karabinereknél
a felszerelés ellenőrzését megkönnyíti a nyelv
lezáratlan állapotában látható piros jelzőcsík.

Valamennyi termék teljes leírása megtalálható a www.petzl.com honlapon.

Könnyű karabinerek

WILLIAM

Am’D

OK

Könnyű alumíniumkarabinerek
magasban végzett munkákhoz.

Ultrakönnyű karabinerek

Sm’D

Kisméretű alumíniumkarabinerek magasban
végzett munkákhoz a felszerelés könnyítésére.

Nagy teherbírású karabinerek

OXAN

VULCAN

Nagyobb igénybevételre is alkalmas acélkarabinerek
kedvezőtlen körülményekre, elsősorban kikötési
pontok létrehozására vagy a felhasználó kikötésére
fémszerkezetekhez.

Összekötőelemek kantárak végeire

MGO 110

MGO OPEN 60

EASHOOK OPEN

NEW
2018

VERTIGO TWIST-LOCK

Kantárak végeire szánt összekötőelemek.

Speciális könnyű karabinerek

OMNI
DEMI ROND

DELTA
TANGA

GO

RING OPEN

A felszerelés gyakorlatilag végleges csatlakoztatására
szolgáló összekötőelemek.

CAPTIV

Gyakorlatilag véglegesen telepített
összekötőelemek

FREINO

Am’D PIN-LOCK

Könnyű alumíniumkarabinerek speciális felhasználási
területekre: kollektív használatra, kantár végére, fékerő
növelésére ereszkedésnél és beülő zárására.

Kiegészítők karabinerek irányban tartásához
NEW
2018
STRING

Kiegészítők a karabinerek megfelelő helyzetben tartásához
az eszközökben vagy a kantár végén.
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Összekötőelemek
Könnyű karabinerek
• Széles eszközök bekasztására is

alkalmasak

• A dizájn megkönnyíti a használatot
A kötél futását segítő belső kialakítás
Belső kialakításuk megakadályozza a kötél
vagy a beakasztott eszközök elakadását
és lehetővé teszi a karabiner szabad
elfordulását.

Optimális teherbírás/súly arány
A H profil optimális teherbírás/súly arányt
biztosít és védi a jelöléseket a kopástól.

Az ovális, szimmetrikus formájú OK karabiner
optimális a szélesebb eszközök, pl. csigák,
visszafutásgátlók, mászóeszközök vagy mobil
zuhanásgátlók csatlakoztatására.

• Ereszkedőeszközök és

munkahelyzetet pozicionáló
kantárak csatlakoztatására

• A használat intenzitásától függően többféle zárórendszerrel:

- gyakori ki- és beakasztás:
TRIACT-LOCK automata zárórendszer:
A nyelv nyitása a zárógyűrű feltolásával és
elfordításával történik.

Az aszimmetrikus Am'D alumíniumkarabiner
D formájának köszönhetően ideális különböző
ereszkedőeszközök vagy munkahelyzetet
pozicionáló kantárak csatlakoztatására.

BALL-LOCK automata zárórendszer:
A nyitás a zöld jelzőgomb megnyomásával
és a zárógyűrű egyidejű elfordításával
lehetséges. A zöld jelzés kizárólag a
karabiner lezárt állapotában látható.

• Több elem egyidejű

beleakasztására

- eseti ki- és beakasztáshoz:
Kézi csavaros SCREW-LOCK
zárórendszer:
Kedvezőtlen körülmények vagy
szennyeződés (sár, jég) az automata
zárórendszer működését meggátolhatják.
Lezáratlan állapotban piros jelzés látható.
A WILLIAM nagyméretű aszimmetrikus
alumíniumkarabinert körte formája alkalmassá
teszi egyszerre több elem csatlakoztatására is,
nagy nyílása pedig megkönnyíti a beakasztást.

Valamennyi termék teljes leírása megtalálható a www.petzl.com honlapon.

OK

Könnyű ovális karabiner
A kis súlyú OK karabiner alumíniumból készül. Ovális alakjának köszönhetően optimális a szélesebb
eszközök, pl. csigák, visszafutásgátlók, mászóeszközök, mobil zuhanásgátlók csatlakoztatására.
Belső kialakítása és Keylock rendszere megkönnyíti használatát. Háromféle zárórendszerrel:
automata záródású TRIACT-LOCK és BALL-LOCK valamint kézi zárású SCREW-LOCK. A CAPTIV
irányban tartó áthidaló hosszirányban tartja az OK karabinert, csökkenti az elfordulás veszélyét,
és egyben tartja az eszközt az összekötőelemmel.

Am’D

Könnyű aszimmetrikus karabiner
A kis súlyú, aszimmetrikus Am’D karabiner alumíniumból készül. D formájának köszönhetően
különösen alkalmas különböző ereszkedőeszközök vagy munkahelyzetet megtartó kantárak
rögzítésére. Belső kialakítása és Keylock rendszere megkönnyíti használatát. Az Am’D karabiner
háromféle zárórendszerrel kapható: automata záródású TRIACT-LOCK és BALL-LOCK valamint
kézi zárású SCREW-LOCK. A CAPTIV irányban tartó áthidaló hosszirányban tartja az A’mD
karabinert, csökkenti az elfordulás veszélyét, és egyben tartja az eszközt az összekötőelemmel.

WILLIAM

Nagyméretű, könnyű aszimmetrikus karabiner
A nagyméretű, kis súlyú, aszimmetrikus WILLIAM karabiner alumíniumból készül. Körte formája
alkalmassá teszi egyszerre több elem beakasztására is. Belső kialakítása és Keylock rendszere
megkönnyíti használatát. A WILLIAM karabiner háromféle zárórendszerrel kapható: automata
záródású TRIACT-LOCK és BALL-LOCK valamint kézi zárású SCREW-LOCK. A CAPTIV irányban
tartó áthidaló hosszirányban tartja a WILLIAM karabinert, csökkenti az elfordulás veszélyét,
és egyben tartja az eszközt az összekötőelemmel.
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Összekötőelemek
Ultrakönnyű karabinerek

Sm’D

Rendkívül könnyű aszimmetrikus karabiner
Az Sm’D kisméretű, aszimmetrikus alumíniumkarabiner optimális megoldás olyan magasban
végzett munkáknál, ahol a felszerelés súlya számít. D alakjának köszönhetően különösen alkalmas
eszközök csatlakoztatására. Kétféle zárórendszerrel (automata záródású TRIACT-LOCK vagy kézi
zárású SCREW-LOCK) valamint zárórendszer nélkül kapható.

Nagy teherbírású karabinerek

OXAN

Nagy teherbírású ovális karabiner
Az OXAN nagy teherbírású acélkarabinert kedvezőtlen körülmények között való használatra
terveztük. Ovális és szimmetrikus alakjának köszönhetően optimálisan pozicionálható kikötési
pont kiépítésénél vagy fémszerkezetekhez való csatlakoztatásnál. Kétféle zárórendszerrel
kapható: automata záródású TRIACT-LOCK és kézi zárású SCREW-LOCK rendszerrel.
Az OXAN TRIACT-LOCK kapható európai és nemzetközi változatban is. A CAPTIV irányban
tartó áthidaló hosszirányban tartja az OXAN karabinert, csökkenti az elfordulás veszélyét,
és egyben tartja az eszközt az összekötőelemmel.

Ovális és szimmetrikus alakjának
köszönhetően optimálisan
pozicionálható kikötési pont
kiépítésénél.
A CAPTIV irányban tartó áthidalóval
használva a karabiner hosszirányban
marad, csökken az elfordulás
veszélye, az eszköz egyben marad
az összekötőelemmel.

VULCAN

Nagy teherbírású és nagy kapacitású aszimmetrikus karabiner
A VULCAN nagy teherbírású acélkarabiner, mely alkalmas kedvezőtlen körülmények között való
használatra. Aszimmetrikus formája és nagy kapacitása alkalmassá teszi több irányban terhelhető
kikötési pont létrehozására. A VULCAN karabiner kétféle zárórendszerrel kapható: automata
záródású TRIACT-LOCK és kézi zárású SCREW-LOCK rendszerrel. A VULCAN TRIACT-LOCK
kapható európai és nemzetközi változatban is.

Valamennyi termék teljes leírása megtalálható a www.petzl.com honlapon.

Összekötőelemek kantárak végeire

EASHOOK OPEN
NEW
2018

Karabiner nyitható csatlakozónyílással Y kantárakra és munkahelyzetet
pozicionáló kantárakra
Az EASHOOK OPEN karabiner alkalmas Y kantárak és munkahelyzetet pozicionáló kantárak
végeire. A nyitható csatlakozónyílás segítségével a karabiner közvetlenül a kantárba
akasztható. A kantár károsodása esetén az összekötőelem újrahasznosítható. Könnyű
kezelhetősége és automata zárórendszere megkönnyíti az osztásokon való biztonságos
áthaladást.

A nyitható csatlakozónyílás segítségével
az EASHOOK OPEN karabiner könnyen
beakasztható az ABSORBICA-Y
energiaelnyelővel ellátott kantárba.

VERTIGO TWIST-LOCK

Y kantárakhoz használható karabiner
A VERTIGO TWIST-LOCK karabiner közlekedésre szolgáló kantárak végére akasztható.
Könnyű kezelhetősége és automata zárórendszere megkönnyíti az osztásokon való biztonságos
áthaladást. Nagy nyílása és Keylock rendszere megkönnyíti az akasztást.

MGO OPEN 60

Irányban tartott nagy nyílású összekötőelem automata zárórendszerrel és nyitható
csatlakozónyílással
Az MGO OPEN 60 nagy nyílású, irányban tartott összekötőelem ideális nagy átmérőjű
fémszerkezetekhez vagy drótkötelekhez való csatlakoztatásra. Nyitható csatlakozónyílása
különböző típusú kantárakhoz rögzíthető. A kantár károsodása esetén az összekötőelem
újrahasznosítható.

MGO 110

Igen nagy nyílású, automata záródású, irányban tartott összekötőelem
Az MGO 110 rendkívül nagy nyílású, irányban tartott összekötőelem ideális igen nagy átmérőjű
fémszerkezetekhez vagy drótkötelekhez való csatlakoztatásra.

Speciális karabinerek

Am’D PIN-LOCK

Szerszámmal nyitható, aszimmetrikus alumíniumkarabiner
Az aszimmetrikus Am’D PIN-LOCK alumíniumkarabiner kollektív használatra készült. A csak
hozzáértő személy által, speciális szerszámmal nyitható PIN-LOCK zárórendszer biztosítja a
csatlakozást.

FREINO

Beépített fékezőrésszel ellátott karabiner ereszkedőeszközökhöz
A FREINO ideális eszköz a fékerő növelésére vagy szabályozására ereszkedés közben.

OMNI

Több irányban terhelhető, félkör alakú karabiner
A több irányban is terhelhető, D alakú OMNI karabinerrel zárható a FALCON ASCENT vagy
csatlakoztatható a CROLL hasi mászóeszköz. Kétféle zárórendszerrel kapható: automata záródású
TRIACT-LOCK és kézi zárású SCREW-LOCK rendszerrel.
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Összekötőelemek
Gyakorlatilag véglegesen telepített összekötőelemek

RING OPEN

Minden irányban terhelhető nyitható gyűrű
A RING OPEN nyitható gyűrűhöz a felszerelés gyakorlatilag véglegesen csatlakoztatható. A kör alak
minden irányban terhelve optimálisan működik. Nagy nyílásának köszönhetően varrott kötélvég is
beleakasztható.

DELTA

Háromszög alakú acélmaillon
Csavarkulccsal zárható acél maillon, mely a kikötési pontban végleg bennhagyható.

GO

Ovális alakú acélmaillon
Csavarkulccsal zárható acél maillon, mely a kikötési pontban végleg bennhagyható.

DEMI ROND

Félkör alakú maillon alumíniumötvözetből
Csavarkulccsal zárható acél maillon, mellyel bármely beülő két fülből álló bekötési pontja zárható.

Kiegészítők karabinerek irányban tartásához

CAPTIV
NEW
2018

Karabinert irányban tartó áthidaló (10-es csomag)
A CAPTIV irányban tartó áthidaló hosszirányban tartja a karabinert, csökkenti az elfordulás
veszélyét, és egyben tartja az eszközt vagy a kantárt az összekötőelemmel. A CAPTIV
kompatibilis az OK, Am’D, WILLIAM, OXAN karabinerekkel valamint a ROLLCLIP A csigás
karabinerrel.

Az I’D ereszkedőeszközzel használva
a CAPTIV áthidaló akadályozza a
karabiner elfordulását, így az eszközt
egyben tartja azzal.

TANGA

Összekötőelemet irányban tartó gyűrű (10-es csomagban)
A TANGA gyűrű megfelelő irányban tartja az összekötőelemeket.

STRING

Hevedervédő (10-es csomag)
A STRING helyes állásban tartja az összekötőelemet és védi a hevedert a kopástól.
Két méretben kapható.

Valamennyi termék teljes leírása megtalálható a www.petzl.com honlapon.

Zárórendszer

Cikkszám

Szabványok

TRIACT-LOCK

M33A TL / TLN (1)

22 mm

BALL-LOCK

M33A BL

23 mm

SCREW-LOCK

M33A SL / SLN (1)

22 mm

TRIACT-LOCK

M34A TL / TLN (1)

24 mm

Tömeg

Könnyű karabinerek

IGEN

Am’D

WILLIAM

75 g
25 kN

8 kN

7 kN

CE EN 362, EAC

75 g
70 g
75 g

27 kN

BALL-LOCK

M34A BL

25 mm

SCREW-LOCK

M34A SL / SLN (1)

25 mm

70 g

TRIACT-LOCK

M36A TL / TLN (1)

27 mm

90 g

BALL-LOCK

M36A BL

27 mm

SCREW-LOCK

M36A SL / SLN (1)

28 mm

TRIACT-LOCK

M39A TL / TLN (1)

18 mm

SCREW-LOCK

M39A SL / SLN (1)

20 mm

Zárórendszer nélkül

M39A S / SN (1)

M72A TL

27 kN

8 kN

8 kN

8 kN

CE EN 362, EAC,
NFPA 1983 Technical Use

8 kN

CE EN 362, EAC,
NFPA 1983 Technical Use

75 g

90 g
85 g

Ultrakönnyű karabinerek

Sm’D

CE EN 362, CE EN 12275 B típus, EAC

55 g

CE EN 362, CE EN 12275 B típus, EAC

45 g

23 mm

CE EN 12275 B típus

40 g

21 mm

CE EN 362, EAC,
NFPA 1983 Technical Use

195 g

23 kN

8 kN

7 kN

Nagy teherbírású karabinerek
TRIACT-LOCK
európai változat
TRIACT-LOCK
nemzetközi változat

M72A TLA / TLN (1)

19 mm

SCREW-LOCK

M72A SL / SLN (1)

22 mm

M73 TL

28 mm

M73 TLA / TLN (1)

27 mm

M73 SL / SLN (1)

29 mm

Automata

M043AA00 / 01 (1)

25 mm

25 kN

-

VERTIGO
TWIST-LOCK

TWIST-LOCK

M40A RLA

25 mm

25 kN

MGO
OPEN 60

Automata

MGOO 60

63 mm
23 kN

MGO 110

Automata

OXAN

VULCAN

TRIACT-LOCK
európai változat
TRIACT-LOCK
nemzetközi változat
SCREW-LOCK

38 kN

40 kN

CE EN 362, EAC, ANSI Z359.12,
NFPA 1983 Technical Use, CSA Z259.12
CE EN 362, EAC,
NFPA 1983 Technical Use
CE EN 362, EAC,
NFPA 1983 General Use
CE EN 362, EAC, ANSI Z359.12,
NFPA 1983 General Use, CSA Z259.12
CE EN 362, EAC,
NFPA 1983 General Use

285 g

10 kN

CE EN 362, EAC

160 g

10 kN

8 kN

CE EN 362

100 g

CE EN 362, EAC

490 g

-

23 kN
CE EN 362

940 g

16 kN

16 kN

15 kN

11 kN

230 g
185 g

305 g
265 g

Összekötőelemek kantárak végeire
NEW 2018

EASHOOK
OPEN

MGO 110

110 mm

Speciális karabinerek
Am’D
PIN-LOCK

PIN-LOCK

M34A PL (x 1)
M34AB PL (x 10)

25 mm

27 kN

8 kN

8 kN

CE EN 362, EAC

80 g

FREINO

TWIST-LOCK

M42

15 mm

25 kN

10 kN

9 kN

CE EN 362

85 g

TRIACT-LOCK

M37 TL
22 mm

20 kN

15 kN

7 kN

CE EN 362

OMNI
SCREW-LOCK

90 g

M37 SL

85 g

Gyakorlatilag véglegesen telepített összekötőelemek
RING OPEN

Nyitható gyűrű

P28

11 mm

Maillon rapid

P11

12 mm

Maillon rapid

P11 8, P11 8B,
P11 8BN (1)

10 mm

DELTA

23 kN

23 kN

-

CE EN 362

70 g
150 g
85 / 95 g

25 kN

10 kN

-

CE EN 362 type Q

GO

Maillon rapid

P15

16 mm

60 g

DEMI ROND

Maillon rapid

P18

10 mm

55 g

(1) Fekete összekötőelemek.

Ereszkedőeszközök

Rescue training, Florac, Lozère, France. © Petzl / vuedici.org / GRIMP 48 / ECASC
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Önfékező ereszkedőeszközök

NEW
2018

RIG

I’D L

I’D S

Az önfékező rendszerű, többfunkciós karral ellátott
ereszkedőeszközökkel az ereszkedés jól kontrollálható
és segítségükkel a kötél bármely pontján külön manőver
(ún. „lebikázás") nélkül megállhatunk. Ezeket az eszközöket
elsősorban nehezen megközelíthető helyeken való
munkavégzéshez és mentéshez terveztük a munkahelyzet
pozicionálására vagy ferde ill. vízszintes területeken való
mozgásra.
Az ID S és ID L ereszkedőeszközök anti-pánik-funkcióval is
rendelkeznek, és fordítva kötélre helyezve is befékeznek.
A RIG ereszkedőeszköz gyakorlott felhasználóknak készült.

Eresztőeszközök mentéshez
NEW
2018

NEW
2018

MAESTRO L

MAESTRO S

Műszaki mentésre alkalmas ereszkteszközök beépített
visszafutásgátló csigával nehéz terhek felhúzásának és
leeresztésének megkönnyítésáre.

Klasszikus ereszkedőeszközök

Mechanikus pruszik veszélyes famunkákhoz

ZIGZAG

A mechanikus pruszik segítségével a felhasználó hatékonyan
mozoghat a fán, a hagyományos prusziktechnikánál megszokott
mozdulatokkal.

Egyéni védőfelszerelés önmentéshez
A mentőfelszerelés segítségével egy személy szükség
esetén kimenekülhet egy épületből vagy szerkezetről.

EXO AP HOOK

A kampó sokoldalúan használható, amikor a felhasználó
valószínűleg nem talál konkrét kikötési pontot.

RACK

HUIT

Egyszerű felépítésű ereszkedőeszközök, melyek a kötélnek
az eszközben való súrlódása útján fékezik a felhasználó
ereszkedését. Az ereszkedés sebességét a szabad kötélszál
erősebb vagy gyengébb kézbentartásával szabályozhatjuk.

Ereszkedőeszközök
Önfékező ereszkedőeszközök

I’D S

Önfékező ereszkedő- és biztosítóeszköz anti-pánik funkcióval
Az I'D S önfékező ereszkedőeszköz elsősorban nehezen megközelíthető helyek elérésére
szolgál. Többfunkciós karjával kontrollálható az ereszkedés sebessége, külön lebiztosítás nélkül
pozicionálható a munkahelyzet, és kényelmes közlekedés lehetséges akár ferde vagy vízszintes
tetőn is. Az anti-pánik funkció csökkenti a helytelen használatból adódó balesetveszélyt. A rugós
nyitóklipsz csökkenti a leejtés veszélyét, és megkönnyíti az osztásokon való átszerelést.

I’D L

Anti-pánik-funkcióval rendelkező önfékező ereszkedőeszköz mentéshez
Az I'D L önfékező ereszkedőeszköz elsősorban műszaki mentések eszközéül szolgál. Többfunkciós
karjával kontrollálható az ereszkedés sebessége, külön lebiztosítás nélkül pozicionálható a helyzet, és
kényelmes közlekedés lehetséges akár ferde vagy vízszintes tetőn is. Az anti-pánik funkció csökkenti
a helytelen használatból adódó balesetveszélyt. Masszív felépítése különösen alkalmassá teszi
húzórendszerekben való használatra és nehéz terhek leeresztésére.

Paint job for the cranes of the merchant harbor of Valencia, Spain. © Petzl / Jan Novak photography / Vertice Vertical™
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RIG
NEW
2018

Kisméretű önfékező ereszkedőeszköz
A RIG gyakorlott ipari alpinisták számára kifejlesztett, kisméretű önfékező ereszkedőeszköz.
Ergonomikus karjával az ereszkedés kényelmesen kontrollálható. Az AUTO-LOCK rendszer
segítségével a munkahelyzet könnyen pozicionálható, a kar működtetése vagy külön lebiztosítása
nélkül. Blokkolt állásban a kötél a kar működtetése nélkül behúzható. A rugós nyitóklipsz
segítségével a kötél befűzéséhez nem kell levenni az eszközt a beülőről, ami megkönyíti az
osztásokon való áthaladást. A kötél által súrlódásnak jobban kitett részeken rozsdamentes acél
erősítés védi az eszközt az elhasználódástól.

A kötélvezetőnek és a jelzéseknek
köszönhetően egyszerűen és gyorsan
kötélre helyezhető.

Az ergonomikus karral a kötél blokkolása
könnyen oldható és az eresztés
kényelmesen kontrollálható.

Az AUTO-LOCK rendszer segítségével
a munkahelyzet a kar működtetése
vagy külön lebiztosítása nélkül könnyen
pozicionálható: amint a felhasználó
elengedi a kart, az eszköz blokkol a
kötélen.

A szorítónyelv félrehúzásával a kötél
könnyen kiadható vagy sziklamászó
technika alkalmazásánál az elölmászó
személy biztosítható.

Klasszikus ereszkedőeszközök

HUIT

Ereszkedőnyolcas
Nyolcas alakú, kisméretű és könnyű ereszkedőeszköz. A szögletes formának köszönhetően nem
csavarja meg a kötelet.

RACK

Ereszkedő xilofon változtatható fékerővel
A RACK fogainak elhelyezkedése és kialakítása segíti a kötélre helyezést. Kis méret és súly.
A fékerő ereszkedés közben is szabályozható, a körülményekhez igazítható.
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Ereszkedőeszközök
Eresztőeszközök mentéshez
Ezek az eresztőeszközök a műszaki mentések során rendkívül sokoldalúan használhatók
nehéz terhek eresztéséhez, felhúzásához és mozgatásához, a fő és a biztosítórendszerben
egyaránt.

MAESTRO S

• Könnyen kötélre helyezhetők
A kötélvezetőnek és a jelzéseknek
köszönhetően egyszerűen és gyorsan
kötélre helyezhető.

10,5 - 11,5 mm

250 kg

• Kontrollált és kényelmes eresztés
Az eresztés kontrollálása
Az ergonomikus karral a kötél blokkolása
könnyen oldható és az eresztés
kényelmesen kontrollálható.

Nagy terhek eresztése
A beépített fékezőrész használatával a nehéz
terhek eresztése még biztonságosabban
szabályozható.

• Nagy hatékonyság húzórendszerekben
A beépített, nagy átmérőjű,
golyóscsapágyas visszafutásgátló csiga
húzórendszerekben rendkívül hatékony.
Az alsó csatlakozónyílás kialakítása
különböző húzórendszerek kiépítését teszi
lehetővé.

• AUTO-LOCK rendszer: a kötél automatikus blokkolása
AUTO-LOCK
SYSTEM

Az AUTO-LOCK rendszer automatikusan
blokkolja a kötelet, ha a kar nincs
használatban. Blokkolt állásban a kötél
a kar működtetése nélkül behúzható.

Valamennyi termék teljes leírása megtalálható a www.petzl.com honlapon.

MAESTRO L
11,5 - 13 mm

280 kg

NEW
2018

MAESTRO S
®

10,5 - 11,5 mm átmérőjű kötelekkel kompatibilis eresztőeszköz beépített
visszafutásgátló csigával legfeljebb 250 kg tömegű terhekhez
A MAESTRO S műszaki mentési műveletekhez tervezett eresztőeszköz. Megkönnyíti a nagy terhekkel
végzett műveleteket felfelé vagy fölfelé, használható a fő húzórendszerben és a biztosítórendszerben
egyaránt. Sokoldalúságának köszönhetően a mentés során minden lehetséges helyzetben és
konfigurációban használható. Az ergonomikus karral a kötél blokkolása könnyen oldható és az
eresztés kényelmesen kontrollálható. Az eresztés pozícióból felhúzás pozícióba váltás azonnal, a
teher leakasztása nélkül elvégezhető. A beépített, nagy átmérőjű, golyóscsapágyas visszafutásgátló
csiga húzórendszerekben rendkívül hatékony. Az AUTO-LOCK rendszer automatikusan blokkolja a
kötelet, ha a kar nincs használatban. Blokkolt állásban a kötél a kar működtetése nélkül behúzható.
A MAESTRO S 10,5 - 11,5 mm átmérőjű kötelekkel kompatibilis és akár 250 kg teher mozgatására
is alkalmas.

NEW
2018

MAESTRO L
®

11,5 - 13 mm átmérőjű kötelekkel kompatibilis eresztőeszköz beépített
visszafutásgátló csigával legfeljebb 280 kg tömegű terhekhez
A MAESTRO L műszaki mentési műveletekhez tervezett eresztőeszköz. Megkönnyíti a nagy terhekkel
végzett műveleteket felfelé vagy fölfelé, használható a fő húzórendszerben és a biztosítórendszerben
egyaránt. Sokoldalúságának köszönhetően a mentés során minden lehetséges helyzetben és
konfigurációban használható. Az ergonomikus karral a kötél blokkolása könnyen oldható és az
eresztés kényelmesen kontrollálható. Az eresztés pozícióból felhúzás pozícióba váltás azonnal, a
teher leakasztása nélkül elvégezhető. A beépített, nagy átmérőjű, golyóscsapágyas visszafutásgátló
csiga húzórendszerekben rendkívül hatékony. Az AUTO-LOCK rendszer automatikusan blokkolja a
kötelet, ha a kar nincs használatban. Blokkolt állásban a kötél a kar működtetése nélkül behúzható.
A MAESTRO L 11,5 - 13 mm átmérőjű kötelekkel kompatibilis és akár 280 kg teher mozgatására is
alkalmas.
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Ereszkedőeszközök
Mechanikus pruszik veszélyes famunkákhoz

ZIGZAG

®

Mechanikus pruszik veszélyes famunkákhoz
A ZIGZAG mechanikus pruszik segítségével a felhasználó hatékonyan mozoghat a fán, a
hagyományos prusziktechnikánál megszokott mozdulatokkal. Az összekapcsolt szemek pontos
és folyamatos mozgást tesznek lehetővé a fán. A vízhatlan golyóscsapágyas csigakeréken a kötél
könnyen behúzható. Acél alapanyagának köszönhetően rendkívül masszív és tartós.

Egyéni védőfelszerelés önmentéshez

EXO AP HOOK
®

Egyéni védőfelszerelés önmentéshez kampóval
Az EXO AP HOOK egyéni önmentőfelszerelés kampóval olyan helyzetekhez, amikor a kikötési
pont megtalálása bizonytalan. Anti-pánik funkcióval ellátott önfékező rendszere a gyors vízszintes
haladást, az ablakon kimászást, az ereszkedés kontrollálását és megállítását is lehetővé teszi.
Ha a felhasználó túl erősen húzza meg a kart, az anti-pánik funkció lefékezi, majd automatikusan
megállítja az ereszkedést. Az EXO AP HOOK szett tartalmaz egy a kopásnak és magas
hőmérsékletnek ellenálló kötelet, egy Am’D összekötőelemet CAPTIV áthidalóval, valamint zsákot
a szállításhoz és a beülőhöz való közvetlen csatlakozáshoz. Más kötélhosszúsággal és más
típusú összekötőelemmel (EASHOOK stb.) egyedi megrendelésre szállítjuk.

Ereszkedés

Ha a felhasználó túl erősen húzza
meg a kart, az anti-pánik funkció
lefékezi, majd automatikusan
megállítja az ereszkedést.

Anti-pánik
funkció
Ereszkedés

A kampó használható fémszerkezet
köré hurkolva, oldható hurokkal
rögzítve.

A kampó különleges formája miatt az EXO AP HOOK kizárólag olyan személy használhatja,
aki részt vett a Petzl specifikus képzésén.

Valamennyi termék teljes leírása megtalálható a www.petzl.com honlapon.

Szabványok

Kompatibilis
kötélátmérő

Maximális
munkaterhelés

Tömeg

D200S0 (sárga)
D200SN (fekete)

CE EN 12841 C típus,
CE EN 341 classe A,
ANSI Z359.4,
NFPA 1983 Technical Use,
EAC.

10 - 11,5 mm

Nehéz teher eresztésére
max. 250 kg-ig

530 g

D200L0 (piros)
D200LN (fekete)

CE EN 12841 C típus,
CE EN 341 classe A,
ANSI Z359.4,
NFPA 1983 General Use,
EAC.

11,5 - 13 mm

Nehéz teher eresztésére
max. 272 kg-ig

530 g

D021AA00 (sárga)
D021AA01 (fekete)

CE EN 12841 C típus,
EN 341 type 2 classe A,
CE EN 15151-1,
NFPA 1983 Technical Use,
EAC.

10 - 11,5 mm

Nehéz teher eresztésére
max. 200 kg-ig

400 g

D024AA00

CE (1),
EN 341 type 2 classe A,
NFPA 1983 Technical Use,
EAC.

10,5 - 11,5 mm

Nehéz teher eresztésére
max. 250 kg-ig

1000 g

D024BA00

CE (1),
EN 341 type 2 classe A,
NFPA 1983 General Use,
EAC.

11,5 - 13 mm

Nehéz teher eresztésére
max. 280 kg-ig

1000 g

Cikkszám

Önfékező ereszkedőeszközök

I’D S

I’D L

NEW 2018

RIG

Beülőheveder mentéshez

NEW 2018

MAESTRO S

NEW 2018

MAESTRO L

Klasszikus ereszkedőeszközök

HUIT

D02

-

8 - 13 mm
(egész- és félkötelek)

100 kg

100 g

RACK

D11

-

9 - 13 mm
(egészkötelek)
8 - 11 mm
(félkötelek)

100 kg

470 g

CE

11,5 - 13 mm

140 kg

320 g

NFPA 1983 Escape Use

7,5 mm
(kizárólag EXO kötél)

140 kg

1470 g

Mechanikus pruszik veszélyes famunkákhoz

ZIGZAG

D22A

Egyéni védőfelszerelés önmentéshez

EXO AP
HOOK

D30AB 015

(1) az EN 12278, EN 567, EN 12841 B típus és EN 15151 szabványok előírásain alapuló nemzeti jogszabályokon alapuló CE jelölés (további információk a www.petzl.com honlapon a
technikai jótanácsok menüpontban)

Mászóeszközök

Maintenance Moray Met Mast, Wick, Scotland. © Petzl / vuedici.org / Asaken Rope Access
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Optimális blokkolás a kötélen
A Petzl fogazott nyelvvel ellátott mászóeszközei a körülményektől
függetlenül kifogástalanul működnek: nedves, jeges, sáros
kötélen stb. is garantáltan tartanak. Ezt a speciális krómacél nyelv
teszi lehetővé. Alapvető kialakítása, fogainak geometriája és az
öntisztulást segítő rés tökéletes blokkolást tesz lehetővé a kötélen
annak károsítása nélkül, minimalizálva az eszköz feltolásához
szükséges erőkifejtést.

Valamennyi termék teljes leírása megtalálható a www.petzl.com honlapon.

Mászóeszközök

LOOPING

FOOTCORD

FOOTAPE

ASCENSION

Könnyen kötélre helyezhető, fogazott nyelvvel ellátott
mászóeszközök kötélen való felmászásra (kézi,
hasi vagy lábra szerelhető mászóeszközök).

Sokoldalú mászóeszköz

BASIC

A mászóeszközök sokoldalúan használhatók a kötélen való
felmászáshoz, vagy húzórendszerben visszafutásgátlóként.

Segédmászóeszköz
NEW
2018
TIBLOC

Rendkívül kis méretű és súlyú mászóeszköz szükség esetén
a kötélen való felmászásra vagy húzórendszerekhez.

Visszafutásgátló húzó- és eresztő-húzórendszerekhez.

RESCUCENDER

Szorítónyelvvel ellátott mászóeszköz

SECUR

PANTIN

ASCENTREE

CROLL L

CROLL S

NEW
2018
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Mászóeszközök
Mászóeszközök

ASCENSION

Kézi mászóeszköz kötélen való felmászásra
Az ASCENSION kötélen való felmászáshoz tervezett kézi mászóeszköz párnázott markolata
és ergonomikus felső része igen kézhezálló, és a kényelmes, hatékony közlekedést biztosít.
Az ASCENSION kézi mászóeszköz széles alsó nyílásába két karabiner is könnyen
beakasztható a kantár és a lépőszár csatlakoztatásához.

A kétféle anyagból készült, párnázott
markolat felső kialakítása megtámasztja
a mutatóujjat, alul pedig kiszélesedik,
így a kéz nem csúszik le róla.
Az ergonomikus felsőrészre a másik
kézzel ráfogva a felmászás még
hatékonyabb.
ASCENSION
balkezes

ASCENSION
jobbkezes

PROGRESS ADJUST
Állítható Y kantár

A PROGRESS ADJUST kantár jellemzőit lásd a 82. oldalon.

PROGRESS
Y kantár

A PROGRESS kantár jellemzőit lásd a 82. oldalon.

FOOTAPE

Állítható lépőszár hevederből
Az állítható FOOTAPE lépőszár az ASCENSION mászóeszközzel vagy BASIC visszafutásgátlóval
használható kötélen való felmászáshoz. Felül állítható gumi a láb hurokban tartására bármilyen
típusú lábbeliben.

FOOTCORD

Állítható lépőszár kötélből
Az állítható FOOCORD lépőszár az ASCENSION mászóeszközzel vagy BASIC visszafutásgátlóval
használható kötélen való felmászáshoz. Alapanyaga 100 % Dyneema, így igen tartós. Felül állítható
gumi a láb hurokban tartására bármilyen típusú lábbeliben.

LOOPING

Négy fokú trepni
A LOOPING négy fokú trepni az ASCENSION kézi mászóeszközhöz rögzítve kötélen való
felmászáshoz, valamint áthajlásokban és tetők alatt történő továbbhaladás segítéséhez.

Valamennyi termék teljes leírása megtalálható a www.petzl.com honlapon.

NEW
2018

CROLL

®

Hasi mászóeszköz
A kötélen való felmászásra szánt CROLL hasi mászóeszköz két ujjal könnyen nyitható nyelve zárt
állapotban tökéletesen a test síkjába simul, nem akad be véletlenszerűen, így használata igen
egyszerű. A csatlakozónyílások megfelelő állásban tartják az eszközt, így a felmászás rendkívül
hatékony. Kötélátmérőtől függően kétféle változatban kapható.

SECUR

Mellhevederzet a CROLL hasi mászóeszköz pozicionálásához
A SECUR mellhevederrel pozicionálható a CROLL és rögzíthető az AVAO SIT, FALCON,
FALCON ASCENT vagy SEQUOIA SRT beülőkhöz.

ASCENTREE

Kettős kézi mászóeszköz veszélyes famunkákhoz
Az ASCENTREE két kötélszálon való felmászáshoz tervezett kézi mászóeszköz ergonomikus,
párnázott markolatokkal, a kényelmes és hatékony közlekedéshez. A nyitókar/fogazott nyelv
teljesen a házba simul, így nem akad be véletlenül.

PANTIN

®

Bokára erősíthető mászóeszköz
A PANTIN bokakantyú CROLL hasi, ASCENSION vagy ASCENTREE kézi mászóeszközökkel
használva meggyorsítja és megkönnyíti a felmászást a kötélen. Jobb- és ballábas változatban
kapható.

PANTIN
ballábas

PANTIN
jobblábas

A kiegészítőként is kapható nyitókar
lehetővé teszi, hogy a kötél a felmászás
során az eszközben maradjon.

112

Mászóeszközök
Sokoldalú mászóeszköz.

BASIC

Kisméretű, sokoldalú mászóeszköz
A BASIC rendkívül kis méretű, így igen kézhezálló mászóeszköz.
A széles alsó nyílásba könnyen csatlakoztatható a kantár és a lépőszár karabinere.

Segédmászóeszköz

TIBLOC
NEW
2018

Segédmászóeszköz
A rendkívül kisméretű és könnyű TIBLOC segédmászóeszköz kötélen való felmászáshoz
és húzórendszerekhez készült.

A rozsdamentes acél fogazott
nyelv és a szennyeződések
elvezetését szolgáló rés optimális
működést biztosít akár sáros vagy
jeges kötélen is.

Szorítónyelvvel ellátott mászóeszköz

RESCUCENDER

Mászóeszköz nyitható nyelvvel
Az egyszerűen használható, ergonomikus RESCUCENDER nyitható,
szorítónyelves visszafutásgátló húzórendszerekhez.

A szorítónyelv könnyen nyitható és
irányban tartott, így az eszköz a
kötél bármely pontján felhelyezhető
vagy levehető.

A zárórendszer biztonsági jelzése
nyitott állapotban látható.

Valamennyi termék teljes leírása megtalálható a www.petzl.com honlapon.

Cikkszám

Szabványok

Kompatibilis
kötélátmérő

Tömeg

CE EN 567
CE EN 12841 B típus
NFPA 1983 Technical Use
EAC

8 - 13 mm

165 g

Mászóeszközök

ASCENSION

B17ALA (balkezes, fekete/sárga)
B17ALN (balkezes, fekete)
B17ARA (jobbkezes, fekete/sárga)
B17ARA (jobbkezes, fekete)

FOOTAPE

C47A

-

-

65 g

FOOTCORD

C48A

-

-

40 g

LOOPING

C25

-

-

145 g

CROLL S

B16BAA

CE EN 567
CE EN 12841 B típus
EAC
NFPA 1983 Technical Use

8 - 11 mm

85 g

B016AA00

CE EN 567
CE EN 12841 B típus
EAC
NFPA 1983 Technical Use

8 - 13 mm

140 g

-

-

135 g

CE

8 - 13 mm

330 g

A PANTIN nem egyéni
védőfelszerelés

8 - 13 mm

85 g

-

-

25 g

B18BAA

CE EN 567
CE EN 12841 B típus
EAC

8 - 11 mm

85 g

B01BN

CE EN 567
EAC

8 - 11 mm

35 g

CE EN 567
CE EN 12841 B típus
NFPA 1983 Technical Use
EAC

9 - 13 mm (1)
10 - 13 mm (2)

260 g

NEW 2018

CROLL L

SECUR

C74A

ASCENTREE

B19AAA

PANTIN

B02CLA (ballábas)
B02CRA (jobblábas)

Nyelv PANTIN-hoz

B02210 (ballábas PANTIN-hoz)
B02200 (jobblábas PANTIN-hoz)

Sokoldalú mászóeszköz.
BASIC

Segédmászóeszköz
NEW 2018

TIBLOC

Szorítónyelvvel ellátott mászóeszköz

RESCUCENDER

B50A

(1) CE EN 567 szabványnak megfelelő, (2) egyéb szabványoknak megfelelő.

Csigák

Paint job for the cranes of the merchant harbor of Valencia, Spain. © Petzl / Jan Novak photography / Vertice Vertical™
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A csiga hatékonyságát két tényező határozza meg:
• A csigakerék mérete: minél nagyobb átmérőjű a kerék, annál hatékonyabb a csiga.
• A csigakerék fajtái:

- az önkenő csapágyak nagyon hatékonyak, de rendszeresen be kell őket olajozni vagy zsírozni,
- a vízhatlan golyóscsapágyak is kiváló hatékonyságúak, emellett semmiféle karbantartást nem igényelnek.

Valamennyi termék teljes leírása megtalálható a www.petzl.com honlapon.

Nagy hatékonyságú csigák

RESCUE

PRO

PARTNER

Sokoldalúan használható, nagy
hatékonyságú csigák intenzív használatra.

Csigás karabinerek

ROLLCLIP Z

ROLLCLIP A

A nagy teherbírású csigás karabinerek
egyúttal nagy hatékonyságúak is.

MICRO TRAXION

A beépített visszafutásgátló rendszerrel rendelkező csigákkal
húzórendszerekben helyettesíthetők a hagyományos csiga/
visszafutásgátló kombinációk.

PRO TRAXION

Visszafutásgátló csigák

FIXE

Könnyű és sokoldalúan használható csigák olyan használatra,
amikor nincs szükség nagy teherbírásra (a kötél elhúzása,
irányváltása stb.).

MOBILE

Egyszerű csigák

TANDEM
SPEED

Kötélen vagy drótkötélen való közlekedésre szánt csigák.
Ezek a csigák nyitható oldalrészüknek köszönhetően a lehető
legegyszerűbben és leggyorsabban helyezhetők kötélre,
míg az egy sorban elhelyezkedő csigakerekek maximális
stabilitást biztosítanak.

TANDEM

Futócsigák

Speciális csigák

KOOTENAY

ROLLCAB

JAG SYSTEM

JAG TRAXION

A speciális csigák elsősorban olyan alkalmazási területeken
hasznosak, ahol pl. csomót kell átereszteni a csigán vagy
felvonó drótkötelén kell közlekedni.

Húzórendszer-szett csigával

JAG

Bármikor bevethető szett a bajba jutott személy leakasztására
és felhúzására vagy egyszerű leeresztésére.

TWIN

GEMINI

MINI

Nagy hatékonyságú csigák, melyek segítségével
pruszikcsomó használatával könnyű visszafutásgátlós
rendszereket lehet kiépíteni, Az oldalrész formája meglazítja
a pruszikcsomót, ha a csiga nekinyomódik a csomónak.

MINDER

Pruszikcsigák
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Csigák
Nagy hatékonyságú csigák

PRO

Nagy hatékonyságú, leejtés ellen biztosított csiga
A PRO csiga a kikötési ponthoz rögzítve is nyitható, így nagyban megkönnyíti a húzórendszerek és
elhúzások beszerelését. A terhelés alatt lezárt oldalrész, a nagy átmérőjű csigakerék és a rendkívül
hatékony golyóscsapágy különösen alkalmas nagy terhek emelésére.

PARTNER

Rendkívül kis méretű és nagy hatékonyságú csiga
A PARTNER rendkívül kis méretű és súlyú csiga. Mindennapos munkákhoz és társmentéshez
terveztük.

RESCUE

Nagy teherbírású és hatékonyságú csiga
Rendkívül hatékony csiga mentéshez, intenzív használatra.

Csigás karabinerek

ROLLCLIP A

Leejtés ellen biztosított csigás karabiner: a kötél behelyezése a csiga kikötési
pontról való leakasztása nélkül lehetséges
A karabiner csiga felől nyíló nyelve megkönnyíti a kötél behelyezését, amikor a csiga a kikötési
pontban rögzítve van. TRIACT-LOCK automata zárórendszerrel vagy zárórendszer nélkül
kapható. A ROLLCLIP A használható CAPTIV irányban tartó áthidalóval, mely hosszirányban
tartja a karabinert, csökkenti az elfordulás veszélyét és egyben tartja az eszközt az
összekötőelemmel.

A ROLLCLIP A csiga
húzórendszerben RESCUCENDER
visszafutásgátlóba akasztva felső
biztosítópontként használható.

ROLLCLIP Z

Csigás karabiner a kikötési pontba és az eszközökbe való beakasztás
megkönnyítésére
A ROLLCLIP Z csigás karabiner a csigával ellentétes oldalon nyíló nyelvvel, mely a kikötési
pontba és az eszközökbe könnyen beakasztható. Kétféle zárórendszerrel kapható:
automata záródású TRIACT-LOCK és kézi zárású SCREW-LOCK rendszerrel.
A ROLLCLIP Z használható
favágáshoz a ZIGZAG
ereszkedőeszköz csatlakoztatására
a SEQUOIA beülő bekötési
pontjához, és megkönnyíti az
oldalirányú mozgást.

Valamennyi termék teljes leírása megtalálható a www.petzl.com honlapon.

Visszafutásgátló csigák

PRO TRAXION

Nagy hatékonyságú, leejtés ellen biztosított visszafutásgátló csiga
A PRO TRAXION visszafutásgátló csiga a kikötési ponthoz csatlakoztatva is kötélre helyezhető. Nagy
átmérőjű csigakereke és rendkívüli hatékonysága különösen alkalmassá teszi nagy terhek emelésére.
Terhelés alatt az oldalrész lezárása megakadályozza a használat során a csiga kinyílását. Az alsó
csatlakozónyílás kialakítása különböző húzórendszerek kiépítését teszi lehetővé.

MICRO TRAXION

Nagy hatékonyságú, kisméretű visszafutásgátló csiga
A MICRO TRAXION rendkívül kis méretű és könnyű, valamint igen hatékony visszafutásgátló csiga.
A visszafutásgátló nyitott állapotban rögzíthető, így az eszköz egyszerű csigaként is használható.

Pruszikcsigák

MINI

Nagy hatékonyságú pruszikcsiga
Kisméretű és könnyű pruszikcsiga húzórendszerek kiépítéséhez

GEMINI

Nagy hatékonyságú könnyített csiga két csigakerékkel
A GEMINI kisméretű dupla csiga húzórendszerek kiépítéséhez, a szükséges húzóerő jelentős
csökkentésére.

MINDER

Nagy teherbírású és hatékonyságú pruszikcsiga
Nagy teherbírású, professzionális csiga mentéseknél használt húzórendszerek kiépítéséhez.

TWIN

Nagy teherbírású és hatékonyságú dupla csiga
Nagy teherbírású dupla csiga húzórendszerek kiépítéséhez mentésre, a szükséges húzóerő jelentős
csökkentésére. Kisméretű, professzionális dupla csiga mentéseknél használt húzórendszerek
kiépítéséhez, a szükséges húzóerő jelentős csökkentésére.

Egyszerű csigák

MOBILE

Rendkívül kis méretű, sokoldalúan használható csiga
Rendkívül kis méretű és könnyű, sokoldalúan használható csiga.

FIXE

Kisméretű, sokoldalúan használható csiga
Kisméretű, sokoldalúan használható, gyorsan a kötélre helyezhető csiga.
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Csigák
Futócsigák

TANDEM / TANDEM SPEED
®

®

Dupla csigák tiroli kötélpályákhoz

A TANDEM és a TANDEM SPEED csigákat tiroli kötélpályákhoz terveztük. Nyílásukba
egyidejűleg akár három összekötőelem is beakasztható, ami megkönnyíti a használatukat.
A TANDEM csiga kötélen használható. A TANDEM SPEED csiga kopásálló kivitelének és
vízhatlan golyóscsapágyainak köszönhetően drótkötélen is használható.

Speciális csigák

KOOTENAY

Csomózott kötelekkel is használható csiga
Alakjának és méretének köszönhetően csomókat is átereszthetünk rajta. A nagy átmérőjű,
vízhatlan golyóscsapágyas csigakerék igen hatékony.

ROLLCAB

Közlekedőcsiga drótkötélre
Felvonó drótkötelén történő közlekedésre és mentésre tervezett csiga.

Húzórendszer-szett csigával

JAG SYSTEM

Húzórendszer-szett csigával
A JAG SYSTEM 4:1 húzórendszerrel a bajba jutott személy saját kikötési pontjából kiemelhető,
segítségével lehúzható kikötési pont építhető ki vagy a kötélpálya megfeszíthető. A szett
összehajtva igen kis helyet foglal, így használata a kikötési ponttól csekély távolságban is
lehetséges. A szett könnyen és gyorsan beszerelhető, a puha huzat pedig megakadályozza
az összegubancolódást. A szett két vége eltérő színű, így a felső és alsó pont könnyen
beazonosítható. Három hosszúságban kapható: 1, 2 és 5 m.

JAG TRAXION

Nagy hatékonyságú visszafutásgátló dupla csiga
A JAG TRAXION visszafutásgátló dupla csiga JAG csigával együtt negyedelő húzórendszerek
kiépítéséhez használható. A vízhatlan golyóscsapágyas csigakerekek rendkívül hatékonyak.

JAG

Nagy hatékonyságú dupla csiga
JAG TRAXION visszafutásgátló dupla csigával használható dupla csiga negyedelő
húzórendszerekhez. A vízhatlan golyóscsapágyas csigakerekek rendkívül hatékonyak.

Valamennyi termék teljes leírása megtalálható a www.petzl.com honlapon.

Cikkszám

Szabványok

Kompatibilis Csigakerék
Golyóscsapágyak Hatékonyság
kötélátmérő átmérője

Maximális
munkaterhelés

Tömeg

Nagy hatékonyságú csigák
CE EN 12278,
NFPA 1983
Technical Use, EAC

7 - 13 mm

38 mm

•

95 %

2,5 kN x 2 = 5 kN

205 g

P52A

CE EN 12278

7 - 11 mm

25 mm

•

91 %

2,5 kN x 2 = 5 kN

56 g

P50A
P50AN

CE EN 12278,
NFPA 1983
General Use

7 - 13 mm

38 mm

•

95 %

4 kN x 2 = 8 kN

185 g

P74 TL

CE EN 362, EN 12275,
EN 12278, EAC
7 - 13 mm

18 mm

•

85 %

2 kN x 2 = 4 kN

PRO

P46

PARTNER
RESCUE

Csigás karabinerek

ROLLCLIP A
P74

CE EN 12275,
EN 12278, EAC

P75 TL

CE EN 362,
EN 12278, EAC

ROLLCLIP Z

115 g

105 g

110 g
7 - 13 mm

P75 SL

18 mm

CE EN 362,
EN 12278, EAC

•

85 %

2 kN x 2 = 4 kN
105 g

Visszafutásgátló csigák
PRO
TRAXION

P51A

MICRO
TRAXION

P53

CE EN 567,
NFPA 1983
Technical Use, EAC

8 - 13 mm

38 mm

•

95 %

egyszerű csigaként:
2,5 kN x 2 = 5 kN
Visszafutásgátló: 2,5 kN

265 g

CE EN 567,
EAC

8 - 11 mm

25 mm

•

91 %

egyszerű csigaként:
2,5 kN x 2 = 5 kN
Visszafutásgátló: 2,5 kN

85 g

Pruszikcsigák
MINI

P59A

CE EN 12278,
NFPA 1983
Technical Use

7 - 11 mm

25 mm

•

91 %

2,5 kN x 2 = 5 kN

80 g

GEMINI

P66A

CE EN 12278,
NFPA 1983
Technical Use

7 - 11 mm

25 mm

•

91 %

2 x 1,5 kN x 2 = 6 kN

135 g

MINDER

P60A

CE EN 12278,
NFPA 1983
General Use

7 - 13 mm

51 mm

•

97 %

4 kN x 2 = 8 kN

295 g

TWIN

P65A

CE EN 12278,
NFPA 1983
General Use

7 - 13 mm

51 mm

•

97 %

2 x 3 kN x 2 = 12 kN

450 g

MOBILE

P03A

CE EN 12278

7 - 13 mm

21 mm

-

71 %

2,5 kN x 2 = 5 kN

75 g

FIXE

P05W
P05WN

CE EN 12278

7 - 13 mm

21 mm

-

71 %

2,5 kN x 2 = 5 kN

90 g

TANDEM

P21

CE EN 12278

kötél ≤ 13 mm

21 mm

-

71 %

10 kN

195 g

TANDEM
SPEED

P21 SPE

CE EN 12278

kötél ≤ 13 mm
drótkötél
≤ 12 mm

27,5 mm

•

95 %

10 kN

270 g

KOOTENAY

P67

CE EN 12278

8 - 19 mm

76 mm

•

-

5 kN x 2 = 10 kN

1390 g

ROLLCAB

P47

CE EN 1909

drótkötél
≤ 55 mm

55 mm

-

-

5 kN

1470 g

EAC

-

-

•

-

6 kN

610 g
805 g
1460 g

Egyszerű csigák

Futócsigák

Speciális csigák

Húzórendszer-szett csigával
1m
P044AA00
P044AA01
JAG SYSTEM 2 m
P044AA02
5m
JAG
TRAXION

P54

CE EN 567,
NFPA 1983
Technical Use

8 - 11 mm

25 mm

•

91 %

2 x 1,5 kN x 2 = 6 kN

145 g

JAG

P45

CE EN 12278,
NFPA 1983
Technical Use

8 - 11 mm

25 mm

•

91 %

2 x 1,5 kN x 2 = 6 kN

120 g

Biztosítópontok

Temporary anchor. © Petzl / vuedici.org
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Valamennyi termék teljes leírása megtalálható a www.petzl.com honlapon.

COEUR PULSE

COEUR BOLT
HCR
COEUR HCR

NEW
2018

BAT’INOX

COLLINOX

COEUR
STAINLESS

COEUR STEEL

Átmeneti vagy végleges
kikötési pontok létrehozására
szolgáló eszközök.

COEUR BOLT
STAINLESS

COEUR BOLT
STEEL

Biztosítópontok
kőzetbe és betonba

Összekötőelemek

SWIVEL

SWIVEL OPEN

MICRO SWIVEL

A kipörgetőszemek
megakadályozzák a kötél
becsavarodását és beszorulását,
elsősorban terhek emelésénél és
húzórendszerekben.

RING OPEN

PAW

A csatlakozónyílások több
irányban terhelhető kikötési pont
létrehozására alkalmasak.

RING

A teherelosztók segítségével
a munkahelyen rendezhető a
felszerelés és megnövelhető a
beakasztható összekötőelemek
száma.

Biztosítóhevederek

ST’ANNEAU

PUR’ANNEAU

TREESBEE

TREESBEE SCREWLINK

CONNEXION

ANNEAU

Hevedergyűrűk átmeneti,
könnyen áthelyezhető és
szabályozható ill. választható
hosszúságú kikötési pontok
létrehozására.

GRILLON

NEW
2018

NEW
2018

GRILLON

Átmeneti vízszintes vezetőszár (futóstand)

Gyorsan állítható
kikötési pont
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Biztosítópontok
Biztosítópontok kőzetbe és betonba

COEUR BOLT STEEL / STAINLESS / HCR

Egy COEUR nittfülből, egy dübelből és egy csavarból álló kikötési pont
(20-as csomag)
A különféle környezetnek megfelelő különböző acélfajták
A Petzl kikötési pontok (nittfülek és dübelek) alapanyaga eltérő típusú acél, mely mindig az adott
környezethez igazodik:
• Hagyományos acél beltéri vagy eseti használatra: COEUR BOLT STEEL.
• Kiváló minőségű, 316L rozsdamentes acél hagyományos kültéri használatra:
COEUR BOLT STAINLESS.
• A korróziónak rendkívül ellenálló, HCR 904 rozsdamentes acél rendkívül korrozív környezetben
való használatra: COEUR BOLT HCR.
A nittfülek (COEUR STEEL, COEUR STAINLESS et COEUR HCR) és dübelek (BOLT STEEL,
BOLT STAINLESS et BOLT HCR) külön is kaphatók (20-as csomag).

COEUR PULSE

A 12 mm átmérőjű, kivehető és lezárható kikötési pont
A COEUR PULSE 12 mm átmérőjű, rozsdamentes acélból készült kivehető kikötési
pont egyszerűen és gyorsan, szerszám nélkül be- és kiszerelhető és újra felhasználható.
A zárórendszer csökkenti a véletlenszerű kihúzás veszélyét.
NEW
2018
12 mm

Egyszerűen és gyorsan,
szerszám nélkül be- és
kiszerelhető.

A manuális, csavaros
zárórendszer csökkenti a
véletlenszerű kihúzás veszélyét.

12 mm

12 mm

COLLINOX

Ragasztható biztosítópont kovácsolt rozsdamentes acélból (10-es csomag)

AMPOULE COLLINOX

Ragasztószer COLLINOX biztosítóponthoz

BAT’INOX

Ragasztható biztosítópont kovácsolt rozsdamentes acélból (10-es csomag)

AMPOULE BAT’INOX

Ragasztószer BAT'INOX biztosítóponthoz

Valamennyi termék teljes leírása megtalálható a www.petzl.com honlapon.

Összekötőelemek

MICRO SWIVEL

Kisméretű nyitható kipörgetőszem
Kisméretű, nyitható, zárható karabinerhez csatlakoztatható kipörgetőszem. Megakadályozza kantár
betekeredését és helyes állásban tartja az eszközöket. Csapágy nélküli kialakításának köszönhetően
szabadon elforog, amikor nincs terhelés alatt, és nem mozdul el, ha terhelés alatt van, így stabilan
tartja a beakasztott eszközöket.

SWIVEL OPEN

Golyóscsapágyas, nyitható kipörgetőszem
A SWIVEL OPEN nagy nyílásánál fogva sokféle termékhez csatlakoztatható (csigák, kantárak
stb.), és segítségével a kiépített rendszer mérete és súlya csökkenthető. Csökkenti a kiépítendő
rendszer méreteit és súlyát, megelőzi a kötél becsavarodását és a kantárak és kötélszálak
összegubancolódását. Golyóscsapágyának köszönhetően igen hatékony és rendkívül megbízható.

SWIVEL

Golyóscsapágyas kipörgetőszem
A kétféle méretben kapható SWIVEL kipörgetőszem negakadályozza, hogy a teher megpördülésekor
a kötél megcsavarodjon. Golyóscsapágyának köszönhetően igen hatékony és rendkívül megbízható.

PAW

Teherelosztó
A három méretben kapható PAW teherelosztó segítségével a munkahely átláthatóan elrendezhető,
és a kikötési pontba több rendszer is beakasztható.

RING

Csatlakozógyűrű
A RING csatlakozógyűrű a kikötési pontba akasztva megnöveli a beakasztható elemek számát,
közvetlenül a SEQUOIA és a SEQUOIA SRT beülők bekötési pontjához csatlakoztatva pedig
megnöveli a favágó oldalirányú mozgásszabadságát.

RING OPEN

Minden irányban terhelhető nyitható gyűrű
A RING OPEN több irányban terhelhető nyitható gyűrű részletes leírását lásd az 98. oldalon.

Biztosítóhevederek

ANNEAU

Hevedergyűrű
4 különböző hosszúságban kapható hevedergyűrű, a méret szerint eltérő szín megkönnyíti a
beazonosítást.

ST’ANNEAU

Dyneema hevedergyűrű®
A ST’ANNEAU hevedergyűrű-család könnyebb a hagyományos hevedereknél, három hosszúságban,
méretenként különböző színben kapható.

PUR’ANNEAU

Magas olvadáspontú polietilénből készült, rendkívül könnyű hevedergyűrű
A PUR’ANNEAU magas olvadáspontú polietilén alapanyagának köszönhetően igen kis súlyú és
kivételesen tartós. Rendkívül puha, így igen kézhezálló. Három különböző hosszúságban kapható,
a méret szerint eltérő szín megkönnyíti a beazonosítást.
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Biztosítópontok
Biztosítóhevederek

CONNEXION FIXE
Biztosítóheveder

Biztosítóheveder kovácsolt acél D végződésekkel.

CONNEXION VARIO
Állítható biztosítóheveder

Állítható biztosítóheveder állítócsattal és kovácsolt acél D végződésekkel.

CONNEXION FAST

Gyorsan állítható biztosítóheveder
Állítható biztosítóheveder gyorsan állítható csattal és kovácsolt acél D végződésekkel.

TREESBEE

Varrott heveder ágvillába veszélyes famunkákhoz
A TREESBEE biztosítóheveder segíti a kötél elcsúsztatását a kikötési pontban, miközben védi
a fát a dörzsöléstől. Szemes kötélvéggel ellátott kötelekkel használható (a szemes kötélvég átfér
a kisebbik gyűrűn).

TREESBEE SCREWLINK

Varrott heveder ágvillába veszélyes famunkákhoz
A TREESBEE SCREWLINK biztosítóheveder segíti a kötél elcsúsztatását a kikötési pontban,
miközben védi a fát a dörzsöléstől. Varrott kötélvéggel ellátott kötelekkel használható
(a maillon kinyílik a varrott kötélvég átbújtatásához).

Gyorsan állítható kikötési pont

NEW
2018

GRILLON kikötési pont
Gyorsan állítható kikötési pont

A GRILLON állítható kikötési ponttal gyorsan kiépíthető a kikötési pont. A szükséges
kötélhossz a beépített önfékező eszközzel könnyen beállítható. Az elcsúsztatható
védőköpeny megkönnyíti a kötl csúszását és védi a kötél súrlódásnak kitett pontjait.
Négyféle hosszúságban kapható.

Átmeneti vízszintes vezetőszár (futóstand)

GRILLON vízszintes vezetőszárként
Átmeneti vízszintes vezetőszár (futóstand)

NEW
2018

A GRILLON segítségével gyorsan kiépíthető a vízszintes vezetőszár, ha a munka során nagy
felületen kell mozogni. A beépített önfékező eszköz segítségével egyszerűen beállíthatjuk
a kötél hosszát a két kikötési pont közötti távolság függvényében. Négyféle hosszúságban
kapható, így minden helyzethez hozzáigazítható.

Valamennyi termék teljes leírása megtalálható a www.petzl.com honlapon.

Biztosítópontok kőzetbe és betonba
Cikkszám

Szabványok

Átmérő

Szakítószilárdság
betonban nyírásra
50 MPa

Szakítószilárdság
betonban húzásra
50 MPa

Tömeg

COEUR BOLT STEEL

P36BA 10
P36BA 12

EN 959

10 mm
12 mm

23 kN
25 kN

15 kN
18 kN

110 g
135 g

COEUR BOLT STEEL

P36BS 10
P36BS 12

EN 959

10 mm
12 mm

25 kN

15 kN
18 kN

110 g
135 g

COEUR BOLT HCR

P36BH 12

EN 959

12 mm

25 kN

18 kN

145 g

COEUR STEEL

P36AA 10 / P36AA 12

EN 795 A,
EN 959 (kivéve10 mm)

10 mm / 12 mm

-

-

65 g / 60 g

COEUR STAINLESS

P36AS 10 / P36AS 12

EN 795 A, EN 959

10 mm / 12 mm

-

-

65 g / 60 g

COEUR HCR

P36AH 12

EN 795 A, EN 959

12 mm

-

-

60 g

CE EN 795 B

12 mm

25 kN

20 kN

140 g

NEW 2018

COEUR PULSE

P37S 12

COLLINOX

P55

EN 959

10 mm

25 kN

15 kN

95 g

AMPOULE COLLINOX

P56

-

-

-

-

-

BAT’INOX

P57

EN 959

14 mm

25 kN

15 kN

250 g

AMPOULE BAT’INOX

P41

-

-

-

-

-

Összekötőelemek
Cikkszám

Szabványok

Szakítószilárdság

Tömeg

MICRO SWIVEL

P58 XSO

CE, EAC

23 kN

75 g

SWIVEL OPEN

P58 SO

CE, EAC, NFPA 1983 Technical Use

23 kN

130 g

SWIVEL S

P58 S

CE, EAC, NFPA 1983 Technical Use

23 kN

95 g

SWIVEL L

P58 L

CE, EAC, NFPA 1983 General Use

36 kN

150 g

PAW S / M / L

P63 S / P63 SN (fekete)
P63 M / P63 MN (fekete)
P63 L / P63 LN (fekete)

CE,
NFPA 1983 General Use

36 kN

55 g (S)
210 g (M)
350 g (L)

RING S / L

C04620 / C04630

CE

23 kN

40 g (S)
70 g (L)

Biztosítóhevederek
Cikkszám

Szabványok

Hosszúság

Szakítószilárdság

Tömeg

ANNEAU

C40A 60, C40 60N (fekete)
C40A 80, C40 80N (fekete)
C40A 120, C40120 N (fekete)
C40A 150

CE EN 566,
CE EN 795 B,
EAC

60 cm
80 cm
120 cm
150 cm

22 kN

60 g
80 g
100 g
135 g

ST’ANNEAU

C07 24
C07 60
C07 120

CE EN 795 B

24 cm
60 cm
120 cm

22 kN

10 g
20 g
40 g

PUR’ANNEAU

G006AA00
G006AA01
G006AA02

CE EN 795 B

60 cm
120 cm
180 cm

22 kN

18 g
32 g
48 g

CONNEXION FIXE

C42 100
C42 150
C42 200

CE EN 795 B,
NFPA 1983 General Use

100 cm
150 cm
200 cm

22 kN

365 g
425 g
485 g

CONNEXION VARIO

C42 V

CE EN 795 B,
NFPA 1983 General Use

80 - 130 cm

22 kN

480 g

CONNEXION FAST

C42 F

CE EN 795 B,
NFPA 1983 Technical Use

20 - 150 cm

18 kN

440 g

TREESBEE

C04110

CE EN 795 B

110 cm

23 kN

240 g

TREESBEE SCREWLINK

C04110 M

CE EN 795 B

110 cm

15 kN

295 g

Gyorsan állítható kikötési pont és átmeneti vízszintes vezetőszár
Cikkszám

NEW 2018

GRILLON

L052AA00, L052AA07 (fekete)
L052AA01, L052AA08 (fekete)
L052AA02
L052AA03
L052AA04
L052AA05
L052AA06

Szabványok

Hosszúság

Tömeg

EN 795 B és C,
EAC

2m
3m
4m
5m
10 m
15 m
20 m

480 g
560 g
640 g
720 g
1075 g
1475 g
1875 g

Kötelek
Nightime inspection of the London Eye, United Kingdom. © vuedici.org / Line Ryder / Leisure Technical Consultants / London Eye 2017 / Marks Barfields Architects
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Egyedi jelölés rendelésre
A Petzl különleges szolgáltatása az egyedi méretre vágott kötelek árusítása. Ezzel tökéletesen igazodhatunk felhasználóink speciális igényeihez.

Hosszúság
A kívánt hosszúságban gyártjuk
le a megrendelt kötelet.

Varrott kötélvégek
A kötelet megrendelésre ellátjuk egy vagy két varrott
kötélvéggel. Így azok használatra készek, nincs szükség
többé csomókra.
A kötélvég védőburkolata végi a varratot a kopástól,
és irányban tarja beleakasztott a karabinert,
így megkönnyítve a használatot.

Valamennyi termék teljes leírása megtalálható a www.petzl.com honlapon.

Félstatikus kötelek
Magasban végzett munkához

AXIS 11 mm

AXIS 11 mm varrott
kötélvéggel

Standard átmérőjű, könnyen kezelhető félstatikus kötél.

Nehezen megközelíthető helyekre
PARALLEL 10,5 mm

Kis átmérőjű, rendkívül puha és könnyű félstatikus kötél.

Mentéshez
VECTOR 12,5 mm

Nagy átmérőjű, rendkívüli teherbírású, könnyen
kezelhető félstatikus kötél nehéz terhekkel való
műveletekhez.

Dinamikus kötelek
MAMBO 10,1 mm

Sziklamászó technikák alkalmazása során történő
biztosításra.

Technikai segédkötél
SEGMENT 8 mm

Segédkötél pruszikcsomókhoz,
kikötési pontokhoz és húzórendszerekhez.

Kiegészítő segédkötelek

NEW
2018

Segédkötelek
4, 5, 6, 7 mm

Segédkötelek sérült mozgatásának
segítésére mentés során, vagy terhek
felhúzására.

ROLL MODULE

PROTEC

Kötél súrlódás elleni
védelmére szolgáló eszköz.

SET CATERPILLAR

Kötélvédők
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Kötelek
Félstatikus kötelek
Speciális felépítés a különféle használati módokhoz, a felhasználói igények szerint választható
hosszúság és szín.

• EverFlex konstrukció: az idő előrehaladtával is változatlan

teljesítmény

• Magasban végzett munkához

Standard átmérőjű, könnyen kezelhető
félstatikus kötél.

A Petzl félstatikus kötelek poliamid magból és speciális szövésű poliészter köpenyből állnak.
Ennek a konstrukciónak köszönhetően puhaságuk nem csökken az idő múlásával, bármilyenek
is legyenek a körülmények (víz, por, sár stb.). Puhaságának köszönhetően a kötél élettartama
során végig könnyen kezelhető marad, és az eszközökkel jól fog működni.

• Több szabvány szerint bevizsgálva

• Nehezen megközelíthető helyekre

A Petzl félstatikus kötelek a következő szabványok szerint vannak bevizsgálva:
- európai CE EN 1891 A típus,
- amerikai NFPA 1983,
- orosz EAC.

Kis átmérőjű, rendkívül puha és könnyű
félstatikus kötél.

• Többféle színben és hosszúságban
A Petzl félstatikus kötelek a használati
módoktól és a felhasználók igényeitől
függően többféle standard hosszúságban
kaphatók.
Ezenkívül hat szín közül választhat,
hogy könnyebben megkülönböztesse
az egyes szetteket vagy a munka- és a
biztosítókötelet, vagy a közös köteleket.

• Mentéshez

Nagy átmérőjű, rendkívüli teherbírású, könnyen
kezelhető félstatikus kötél nehéz terhekkel való
műveletekhez.

Valamennyi termék teljes leírása megtalálható a www.petzl.com honlapon.

AXIS 11 mm

Könnyen kezelhető félstatikus kötél magasban végzett munkához
A félstatikus AXIS 11 mm kötél mentésre szolgál. A standard átmérőnek köszönhetően rendkívül kézhezálló és
könnyen kezelhő. Az EverFlex konstrukció garantálja, hogy a kötél puhasága és kedvező tulajdonságai hosszú
távon is megmaradnak. Hatféle színben, négyféle hosszúságban kapható.

AXIS 11 mm varrott kötélvéggel

Könnyen kezelhető félstatikus kötél varrott kötélvéggel, magasban végzett munkához
A varrott kötélvéggel ellátott AXIS 11 mm félstatikus kötelet magasban végzett munkához terveztük. A standard
átmérőnek köszönhetően rendkívül kézhezálló és könnyen kezelhő. Az EverFlex konstrukció garantálja, hogy a
kötél puhasága és kedvező tulajdonságai hosszú távon is megmaradnak. A varrott kötélvég műanyag burkolata
helyes állásban tartja az összekötőelemet és megkönnyíti a használatot. Különösen alkalmas ASAP mobil
zuhanásgátlóval vagy mentőfelszereléshez I’D S ereszkedőeszközzel való használatra. Hatféle hosszúságban
kapható.

PARALLEL 10,5 mm

Puha és könnyű félstatikus kötél nehezen megközelíthető helyekre
A félstatikus PARALLEL 10,5 mm kötél nehezen megközelíthető helyek elérésére szolgál. Kis átmérőjű,
rendkívül puha és könnyű félstatikus kötél. Terhelés alatt csak kis mértékben nyúlik, ami növeli a kötélen való
felmászás hatékonyságát. Az EverFlex konstrukció garantálja, hogy a kötél puhasága és kedvező tulajdonságai
hosszú távon is megmaradnak. Hatféle színben, négyféle hosszúságban kapható.

VECTOR 12,5 mm

Nagy teherbírású és kiválóan kezelhető félstatikus kötél mentéshez
A VECTOR 12,5 mm félstatikus kötél mentésre szolgál. Nagy átmérőjének köszönhetően rendkívüli teherbírású,
könnyen kezelhető és kiválóan alkalmas nehéz terhekkel való műveletekhez. Az EverFlex konstrukció garantálja,
hogy a kötél puhasága és kedvező tulajdonságai hosszú távon is megmaradnak. Hatféle színben, négyféle
hosszúságban kapható.
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Kötelek
Dinamikus kötelek

MAMBO 10,1 mm
®

Dinamikus kötél sziklamászó technikák alkalmazása során történő biztosításra
A MAMBO 10,1 mm dinamikus kötelet a sziklamászó technikák alkalmazására feljesztettük ki a magasban
végzett munkákhoz. A vastag köpeny ellenállóvá teszi a kopással szemben.

Technikai segédkötél

SEGMENT 8 mm
Technikai segédkötél

A SEGMENT 8 mm technikai segédkötelet pruszikcsomókhoz, kikötési pontokhoz és húzórendszerekhez
terveztük. Az EverFlex konstrukció garantálja, hogy a kötél puhasága és kedvező tulajdonságai hosszú távon
is megmaradnak. Háromféle hosszúságban kapható.

Kiegészítő segédkötelek

NEW
2018

Segédkötelek

Kiegészítő segédkötelek
Masszív és tartós segédkötelek sérült mozgatásának segítésére mentés során, vagy terhek felhúzására.
Négyféle átmérővel, 120 m hosszúságú tekercsben kapható.

Valamennyi termék teljes leírása megtalálható a www.petzl.com honlapon.

Kötélvédők

PROTEC

Varrott kötélvédő
Puha kötélvédő fixen beszerelt kötelek kopásnak kitett szakaszainak védelmére.
Könnyen, gyorsan kötélre helyezhető.

SET CATERPILLAR

Elemekből álló kötélvezető
Elemekből álló kötélvédő mozgatott kötelek kopásnak kitett szakaszainak védelmére.
A SET CATERPILLAR moduljainak száma a terep adottságaihoz igazítható.

ROLL MODULE

Elemekből álló kötélvezető görgősor
Görgős, elemekből álló kötélvédő mozgatott kötelek vezetésére és kopásnak kitett szakaszainak
védelmére. A ROLL MODULE moduljainak száma a terep adottságaihoz igazítható, és a súrlódás
minimálisra csökkenthető.

Kötélvédők
Cikkszám

Tömeg

PROTEC

C45 N

95 g

SET CATERPILLAR

P68

1055 g

ROLL MODULE

P49

1330 g

Paint job for the cranes of the merchant harbor of Valencia, Spain. © Petzl / Jan Novak photography / Vertice Vertical™
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Kötelek
Cikkszám

Szín

Hosszúság

Európai
szabvány

Amerikai
szabvány

Orosz szabvány

Tömeg/méter

CE EN 1891
A típus

NFPA 1983
Technical Use

EAC

80 g

CE EN 1891
A típus

NFPA 1983
Technical Use

EAC

80 g

CE EN 1891
A típus

NFPA 1983
Technical Use

EAC

73 g

Félstatikus kötelek

AXIS

11 mm

R074AA03

fehér

R074AA04

sárga

R074AA05

fekete

R074AA38

kék

R074AA39

piros

R074AA40

narancs

R074AA09

fehér

R074AA10

sárga

R074AA11

fekete

R074AA12

kék

R074AA13

piros

R074AA14

narancs

R074AA21

fehér

R074AA22

sárga

R074AA23

fekete

R074AA24

kék

R074AA25

piros

R074AA26

narancs

R074AA28

fehér

R074AA00

fehér

R074AA01

sárga

R074AA02

fekete

R074AA35

kék

R074AA36

piros

R074AA37

narancs

R074AA06

fehér

R074AA07

sárga

R074AA08

fekete

R074AA41

kék

R074AA42

piros

R074AA43

narancs

R074AA15

fehér

R074AA16

sárga

R074AA17

fekete

R074AA18

kék

R074AA19

piros

R074AA20

narancs

R074AA27

fehér

50 m

100 m

200 m

500 m

150 láb

200 láb

600 láb

1200 láb

R074BA00

10 m

AXIS

R074BA01

20 m

varrott
kötélvéggel

R074BA03

11 mm

R074BA02

fehér

R074BA04

PARALLEL

10,5 mm

40 m
50 m

R074BA05
R077AA03

30 m

60 m
fehér

R077AA04

sárga

R077AA05

fekete

R077AA35

kék

R077AA36

piros

R077AA37

narancs

R077AA09

fehér

R077AA10

sárga

R077AA11

fekete

R077AA12

kék

R077AA13

piros

R077AA14

narancs

R077AA21

fehér

R077AA22

sárga

R077AA23

fekete

R077AA24

kék

R077AA25

piros

R077AA26

narancs

R077AA28

fehér

50 m

100 m

200 m

500 m

Valamennyi termék teljes leírása megtalálható a www.petzl.com honlapon.

Cikkszám

Szín

Hosszúság

Európai
szabvány

Amerikai
szabvány

Orosz szabvány

Tömeg/méter

CE EN 1891
A típus

NFPA 1983
General Use

EAC

110 g

CE EN 1891
A típus

ANSI Z133

-

102 g

CE EN 892

-

-

65 g

CE EN 564

NFPA 1983
Escape Use

-

43 g

Félstatikus kötelek

VECTOR

12,5 mm

NEW 2018

FLOW

11,6 mm

R078AA03

fehér

R078AA04

sárga

R078AA05

fekete

R078AA38

kék

R078AA39

piros

R078AA40

narancs

R078AA09

fehér

R078AA10

sárga

R078AA11

fekete

R078AA12

kék

R078AA13

piros

R078AA14

narancs

R078AA21

fehér

R078AA22

sárga

R078AA23

fekete

R078AA24

kék

R078AA25

piros

R078AA26

narancs

R078AA28

fehér

R078AA00

fehér

R078AA01

sárga

R078AA02

fekete

R078AA35

kék

R078AA36

piros

R078AA37

narancs

R078AA06

fehér

R078AA07

sárga

R078AA08

fekete

R078AA41

kék

R078AA42

piros

R078AA43

narancs

R078AA15

fehér

R078AA16

sárga

R078AA17

fekete

R078AA18

kék

R078AA19

piros

R078AA20

narancs

R078AA27

fehér

R079AA00

zöld

R079AA01

narancs

R079AA02

zöld

R079AA03

narancs

R079AA04

zöld

R079AA05

narancs

R32AB 200

kék

R32AY 200

sárga

50 m

100 m

200 m

500 m

150 láb

200 láb

600 láb

1200 láb
35 m
45 m
60 m

Dinamikus kötelek
MAMBO

200 m

10.1 mm
Technikai segédkötél

R076AA00

SEGMENT

R076AA03

8 mm

50 m
fehér

R076AA06

100 m
200 m

Kiegészítő segédkötelek
NEW 2018

Segédkötelek

4 mm

R044AA00

narancs

5 mm

R045AA00

piros

6 mm

R046AA00

zöld

7 mm

R047AA00

kék

10 g
120 m

CE EN 564

-

-

15 g
24 g
31 g

Zsákok és kiegészítők

Maintenance Moray Met Mast, Wick, Scotland. © Petzl / vuedici.org / Asaken Rope Access
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PORTAGE 30L
PORTO

PERSONNEL 15L

TRANSPORT 45L

Ezek a praktikus felszerelési tárgyak lehetővé teszik a
felszerelés megfelelő csoportosítását, a munkahelyre
történő elszállítását és függőleges mozgatását is.

BOLTBAG

Erős zsákok

Merev falú zsákok

BUCKET 35L

BUCKET 25L

A földre helyezve üresen is megtartják alakjukat,
így megkönnyítik a belsejükhöz való hozzáférést.

NEW
2018

NEW
2018

Favágó kiegészítők

JET

AIRLINE

ECLIPSE

Speciális termékek a közlekedőkötél fejuttatásához a fára.

Kiegészítők

SPIKY PLUS

CRAB 6

SPATHA

CORDEX

CORDEX PLUS

Kesztyűk, kések és hágóvasak a munka és a közlekedés
megkönnyítésére.
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Zsákok és kiegészítők
Erős zsákok

TRANSPORT 45L

Nagyméretű, masszív zsák
A 45 literes TRANSPORT hátizsák masszív és rendkívül kényelmes. PVC-mentes, hőre lágyuló
poliuretánból készült. Az oldalát és alját összefogó forrasztásnak köszönhetően különösen
ellenálló. Hátrészének, párnázott derékrészének és vállpántjainak köszönhetően hosszú távú
cipelésre is ideális. Nagy igénybevételre tervezett zsák zsebbel az azonosító számára.

Párnázott hát, derékrész és
vállhevederek teszik kényelmessé
viselését akár hosszú távon is.

PORTAGE 30L

Közepes méretű, masszív zsák
A 30 literes PORTAGE hátizsák masszív és rendkívül kényelmes. PVC-mentes, hőre lágyuló
poliuretánból készült. Az oldalát és alját összefogó forrasztásnak köszönhetően különösen ellenálló.
Párnázott vállpántjainak köszönhetően viselése igen kényelmes. Nagy igénybevételre tervezett zsák
zsebbel az azonosító számára.

PERSONNEL 15L
Kisméretű masszív zsák

A 15 literes PERSONNEL hátizsák masszív és könnyű. PVC-mentes, hőre lágyuló poliuretánból
készült. Az oldalát és alját összefogó forrasztásnak köszönhetően különösen ellenálló.
Nagy igénybevételre tervezett zsák zsebbel az azonosító számára.

PORTO

Felszereléstartó heveder
A zsák belsejében található, hevederből készült felszereléstartó segítségével a felszerelés jól
áttekinthető.

BOLTBAG

Szerszámtáska
Szerszámtáska kalapács, fúrók, nittek és egyéb apróságok tárolására. Két rekesszel és egy külső
zsebbel.

Valamennyi termék teljes leírása megtalálható a www.petzl.com honlapon.

Merev falú zsákok

NEW
2018

BUCKET

Merev falú zsák tetővel
Az egyszerű és masszív BUCKET zsákba belefér egy kötél valamint a kiegészítő felszerelés.
Merev falának köszönhetően üresen is megtartja formáját, így megkönnyíti a belsejéhez való
hozzáférést. Két színben és változatban kapható: 25 és 35 liter űrtartalommal.

NEW
2018

Favágó kiegészítők

JET

Dobózsák
A dupla vastagságú, masszív kivitelű JET dobózsák garantáltan hosszú életű. Áramvonalas formája
megkönnyíti az ágvillán történő áthaladást. Három változatban kapható: 250, 300 és 350 g.

AIRLINE

Dobózsinór
Az AIRLINE dobózsinór tökéletes kompromisszum a puhaság és merevség tekintetében,
így tökéletes célzást tesz lehetővé, ugyanakkor a zsákból kihúzáskor nem képződik rajta csomó.
A zsinór körátmérőjének és a köpeny és a mag tökéletes kohéziójának köszönhetően a zsinór
könnyen csúszik a fán. Két változatban kapható: 60 és 300 méter hosszúságban.

ECLIPSE

Tároló dobózsinór számára
Az ECLIPSE tökéletes tárolózsák az AIRLINE dobózsinórok és a JET dobózsákok számára.
Dupla alja lehetővé teszi két dobózsinór teljesen szeparált tárolását. A kis zsákba belehajtogatás
után tökéletesen beleilleszkedik a BUCKET zsákba.
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Zsákok és kiegészítők
Kiegészítők

CORDEX

Könnyű kesztyű biztosításhoz és ereszkedéshez
Könnyű kesztyű biztosításhoz és ereszkedéshez. Munkáskesztyűhöz illően masszív, ugyanakkor
nem gátol a finom kézmozdulatokban és az érzékelésben. A tenyeret és a kézfej kopásnak kitett
részeit dupla bőrréteg védi. A kézháton található erős, strapabíró sztreccs nylon anyag kopásálló
és kényelmes. A neoprén mandzsetta tépőzárral záródik. A rajta található lyuk segítségével a
kesztyű karabinerrel a beülőre akasztható.

CORDEX PLUS

Kesztyű biztosításhoz és ereszkedéshez
Kesztyű ereszkedéshez és biztosításhoz. Tökéletes védelem a kéznek, ugyanakkor nem gátolja
a tapintást. A kétrétegű bőr és az erősítések megóvják a tenyeret a termelődő hőtől a hosszú
ereszkedések és a felsőbiztosítás során. A terméket az ujjak végein és a súrlódásnak jobban kitett
részeken további erősítések teszik még hosszabb életűvé. A kézháton bőr, az ízületeknél kopásálló,
elasztikus nylon. A neoprén mandzsetta tépőzárral záródik. A rajta található lyuk segítségével a
kesztyű karabinerrel a beülőre akasztható.

SPATHA

Karabinerre akasztható zsebkés
A SPATHA kés a magasban végzett munkák hasznos kísérője a mindennapokban. A penge
profilja megkönnyíti a kötél és kötélgyűrű vágását. A csatlakozónyílásba fűzött kötéllel a kés
könnyen rögzíthető a beülőhöz. A fogazott tárcsa akár kesztyűben is könnyen kezelhető,
és nyitott állapotban a penge a véletlen becsukódás ellen biztosítva van.

CRAB 6

6 fogú hágóvas
Bármilyen méretű lábbelire rögzíthető, hatfogú hágóvas havas vagy jeges rézsűn,
lejtőn való közlekedéshez.

SPIKY PLUS

Csúszásgátló talp
Csúszásgátló talp bármilyen típusú cipőhöz, jeges és csúszós felületeken való közlekedéshez.

Valamennyi termék teljes leírása megtalálható a www.petzl.com honlapon.

Cikkszám

Űrtartalom

Tömeg

TRANSPORT 45L

S42Y 045

45 l

1250 g

PORTAGE 30L

S43Y 030

30 l

850 g

PERSONNEL 15L

S44Y 015

15 l

450 g

PORTO

C33

-

18 g

BOLTBAG

C11 A

-

170 g

25 l

575 g

35 l

680 g

S02Y 250

-

250 g

S02Y 300

-

300 g

S02Y 350

-

350 g

R02Y 060

-

2,1 g/m

R02Y 300

-

2,1 g/m

S03Y

-

500 g

S41AY 025 (sárga)
NEW 2018

S41AR 025 (piros)

BUCKET

S41AY 035 (sárga)
S41AR 035 (piros)

JET

AIRLINE

ECLIPSE

Cikkszám

CORDEX

CORDEX
PLUS

Méret

Kéz körfogata

S (K52 SN),

S

8

200 mm

K52 MN

M

8,5

215 mm

K52 LN

L

9

230 mm

K52 XLN

XL

9,5

245 mm

K52 XST

XS

7,5

190 mm

K52 ST

S

8

200 mm

K52 MT

M

8,5

215 mm

K52 LT

L

9

230 mm

K52 XLT

XL

9,5

245 mm

K53 SN

S

8

200 mm

K53 MN

M

8,5

215 mm

K53 LN

L

9

230 mm

K53 XLN

XL

9,5

245 mm

K53 XST

XS

7,5

190 mm

K53 ST

S

8

200 mm

K53 MT

M

8,5

215 mm

K53 LT

L

9

230 mm

K53 XLT

XL

9,5

245 mm

Cikkszám

Szín

Szabványok

fekete

bézs
CE EN 420,
CE EN 388,
EAC
fekete

bézs

Méret

Szín

SPATHA

S92AN

-

fekete

CRAB 6

64160

-

-

79510

≤ 41

-

79520

42-45

-

79530

≥ 46

-

SPIKY PLUS

Glass panel roofing on the Stade des Alpes, Grenoble, Isère, France. © Petzl / Lafouche / Stade des Alpes / Acrosite / Barsalou
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Szettek

Valamennyi termék teljes leírása megtalálható a www.petzl.com honlapon.

Átmeneti függőleges vezetőszárak és zuhanást megtartó szettek

NEW
2018

Szettek zuhanás megtartására és munkahelyzet pozicionálására

NEW
2018

FALL ARREST AND WORK POSITIONING KIT

Bármikor bevethető szettek a magasból való lezuhanás elleni védelemre és munkahelyzet pozicionálására.

Mentőszett

JAG RESCUE KIT

Bármikor bevethető szett a bajba jutott személy leakasztására és megmentésére.

NEW
2018

ABSORBICA-Y FALL ARREST KIT

ASAP FALL ARREST KIT

NEW
2018

ASAP LOCK FALL ARREST KIT

NEW
2018

ASAP LOCK VERTICAL LIFELINE

NEW
2018

ASAP VERTICAL LIFELINE

Átmeneti függőleges vezetőszárak és bármikor bevethető szettek biztosításra és a magasból való lezuhanás elleni védelemre.
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Szettek
Átmeneti függőleges vezetőszárak és zuhanást megtartó szettek

NEW
2018

ASAP VERTICAL LIFELINE
®

Függőleges vezetőszár a lezuhanás elleni védelemre ASAP mobil
zuhanásgátlóval
Az ASAP VERTICAL LIFELINE egy átmeneti függőleges vezetőszár biztosításra és a
magasból való lezuhanás elleni védelemre. Tartalma egy ASAP mobil zuhanásgátló,
egy ASAP’SORBER energiaelnyelő, két OK TRIACT-LOCK karabiner, egy ANNEAU
hevedergyűrű, egy AXIS 11 mm varrott kötélvéggel, egy nehezék és
egy BUCKET zsák. Kétféle hosszúságban kapható.

ASAP

- 89. oldal -

ASAP’SORBER
- 90. oldal -

OK TRIACT-LOCK
- 95. oldal -

ANNEAU

- 123. oldal -

AXIS 11 mm
- 129. oldal -

BUCKET

- 137. oldal -

NEW
2018

ASAP LOCK VERTICAL LIFELINE
®

Függőleges vezetőszár a lezuhanás elleni védelemre ASAP LOCK mobil
zuhanásgátlóval
Az ASAP LOCK VERTICAL LIFELINE egy átmeneti függőleges vezetőszár biztosításra és
a magasból való lezuhanás elleni védelemre. Tartalma egy ASAP LOCK mobil zuhanásgátló
blokkolófunkcióval, egy ASAP’SORBER energiaelnyelő, két OK TRIACT-LOCK karabiner,
egy ANNEAU hevedergyűrű, egy AXIS 11 mm varrott kötélvéggel, egy nehezék és egy
BUCKET zsák. Kétféle hosszúságban kapható.

ASAP LOCK
- 89. oldal -

ASAP’SORBER
- 90. oldal -

OK TRIACT-LOCK
- 95. oldal -

Valamennyi termék teljes leírása megtalálható a www.petzl.com honlapon.

ANNEAU

- 123. oldal -

AXIS 11 mm
- 129. oldal -

BUCKET

- 137. oldal -

NEW
2018

ASAP FALL ARREST KIT
®

Szett magasból való lezuhanás elleni védelemre NEWTON hevederzettel
és ASAP mobil zuhanásgátlóval
Az ASAP FALL ARREST KIT bármikor bevethető szett magasból való lezuhanás elleni
védelemre. Tartalma egy NEWTON testhevederzet, egy ASAP mobil zuhanásgátló,
egy ASAP’SORBER energiaelnyelő, két OK TRIACT-LOCK karabiner, egy ANNEAU
hevedergyűrű, egy AXIS 11 mm varrott kötélvéggel, egy nehezék és egy BUCKET zsák.
A szett kétféle méretű hevederzettel és kétféle hosszúságú kötéllel kapható.

NEWTON

ASAP

- 49. oldal -

OK TRIACT-LOCK
- 95. oldal -

NEW
2018

ASAP’SORBER

- 89. oldal -

ANNEAU

- 90. oldal -

AXIS 11 mm

- 123. oldal -

- 129. oldal -

BUCKET

- 137. oldal -

ASAP LOCK FALL ARREST KIT
®

Szett magasból való lezuhanás elleni védelemre NEWTON hevederzettel
és ASAP LOCK mobil zuhanásgátlóval
Az ASAP LOCK FALL ARREST KIT bármikor bevethető szett magasból való lezuhanás
elleni védelemre. Tartalma egy NEWTON testhevederzet, egy ASAP LOCK mobil
zuhanásgátló blokkolófunkcióval, egy ASAP’SORBER energiaelnyelő, két OK TRIACTLOCK karabiner, egy ANNEAU hevedergyűrű, egy AXIS 11 mm varrott kötélvéggel, egy
nehezék és egy BUCKET zsák. A szett kétféle méretű hevederzettel és kétféle hosszúságú
kötéllel kapható.

NEWTON

ASAP LOCK

- 49. oldal -

OK TRIACT-LOCK
- 95. oldal -

ASAP’SORBER

- 89. oldal -

ANNEAU

- 123. oldal -

- 90. oldal -

AXIS 11 mm
- 129. oldal -

BUCKET

- 137. oldal -
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Szettek
Átmeneti függőleges vezetőszárak és zuhanást megtartó szettek
NEW
2018

ABSORBICA-Y FALL ARREST KIT

Szett magasból való lezuhanás elleni védelemre NEWTON EASYFIT
hevederzettel és ABSORBICA-Y 150 MGO kantárral
Az ABSORBICA-Y FALL ARREST KIT bármikor bevethető szett magasból való lezuhanás
elleni védelemre. Olyan magasban, fémszerkezeten végzett munkákhoz, ahol szükséges a
beakasztás nagy átmérőjű drótkötelekbe vagy elemekbe. A szett tartalmaz egy NEWTON
EASYFIT zuhanás megtartására alkalmas testhevederzetet, egy 150 cm hosszú, MGO
nagy nyílású összekötőelemekkel ellátott energiaelnyelő ABSORBICA-Y kantárt, egy OK
TRIACT-LOCK karabinert, egy irányban tartó CAPTIV áthidalót és egy BUCKET zsákot.
Két méretben kapható.

NEWTON EASYFIT
- 49. oldal -

ABSORBICA-Y
150 MGO

OK TRIACT-LOCK
- 95. oldal -

CAPTIV

- 98. oldal -

BUCKET

- 137. oldal -

- 81. oldal -

Szett zuhanás megtartására és munkahelyzet pozicionálására
NEW
2018

FALL ARREST AND WORK POSITIONING KIT

Szett zuhanás megtartására és munkahelyzet pozicionálására VOLT
beülővel, ABSORBICA-Y 150 MGO kantárral és GRILLON HOOK-kal
A FALL ARREST AND WORK POSITIONING KIT bármikor bevethető szett magasból
való lezuhanás elleni védelemre. Olyan magasban, fémszerkezeten végzett munkákhoz,
ahol szükséges a beakasztás nagy átmérőjű drótkötelekbe vagy elemekbe. A szett
tartalmaz egy VOLT zuhanás megtartására és munkahelyzet pozicionálására alkalmas
testhevederzetet, egy 150 cm hosszú, MGO nagy nyílású összekötőelemekkel ellátott
energiaelnyelő ABSORBICA-Y és egy 2 m hosszú, munkahelyzetet pozicionáló GRILLON
HOOK kantárt, két OK TRIACT-LOCK karabinert, két irányban tartó CAPTIV áthidalót és
egy BUCKET zsákot. Két méretben kapható.

VOLT

- 51. oldal -

ABSORBICA-Y
150 MGO

GRILLON HOOK
- 79. oldal -

- 81. oldal -

Valamennyi termék teljes leírása megtalálható a www.petzl.com honlapon.

OK TRIACT-LOCK
- 95. oldal -

CAPTIV

- 98. oldal -

BUCKET

- 137. oldal -

Rigging at Musilac Festival, Aix les Bains, Savoie, France. © Petzl / Lafouche / RPO
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Szettek
Mentőszett

JAG RESCUE KIT

Két irányban működtethető JAG SYSTEM húzórendszer-szett ID S
ereszkedőeszközzel
Két irányban működtethető mentőszett a bajba jutott kiemelésére, majd leeresztésére.
Tartalmaz egy JAG SYSTEM húzórendszer-szettet, egy RING OPEN nyitható gyűrűt,
egy I’D S ereszkedőeszközt, egy CONNEXION FIXE 150 cm biztosítóhevedert,
egy AXIS 11 mm kötelet 2 varrott kötélvéggel és egy BUCKET zsákot.
Három hosszúságban kapható: 30, 60 és 120 m.

JAG SYSTEM
- 118. oldal -

RING OPEN
- 98. oldal -

I’D S

- 102. oldal -

Valamennyi termék teljes leírása megtalálható a www.petzl.com honlapon.

CONNEXION FIXE
- 124. oldal -

AXIS 11 mm
- 129. oldal -

BUCKET

- 137. oldal -

Cikkszám

A szett tartalma

A beülő
mérete

A kötél hossza

A kötél színe

Tömeg

Átmeneti függőleges vezetőszárak és zuhanást megtartó szettek

NEW 2018

K091AA00

ASAP VERTICAL
LIFELINE
K091AA01

NEW 2018

K092AA00

ASAP LOCK
VERTICAL LIFELINE
K092AA01

ASAP európai változat,
ASAP’SORBER 40 cm európai változat,
OK TRIACT-LOCK (x 2),
ANNEAU 150 cm,
AXIS 11 mm varrott kötélvéggel,
BUCKET 25 liter

ASAP LOCK,
ASAP’SORBER 40 cm európai változat,
OK TRIACT-LOCK (x 2),
ANNEAU 150 cm,
AXIS 11 mm varrott kötélvéggel,
BUCKET 25 liter

K093AA00

NEW 2018

K093AA01

ASAP
FALL ARREST KIT
K093AA02

NEW 2018

NEWTON európai változat,
ASAP európai változat,
ASAP’SORBER 40 cm európai változat,
OK TRIACT-LOCK (x 2),
ANNEAU 150 cm,
AXIS 11 mm varrott kötélvéggel,
BUCKET 25 liter

-

2325 g
-

20 m

3125 g

10 m

2455 g

-

20 m

3255 g

1

10 m

3375 g

2

10 m

3405 g
-

1

20 m

4175 g

K093AA03

2

20 m

4205 g

K094AA00

1

10 m

3505 g

2

10 m

3535 g

K094AA01

ASAP LOCK
FALL ARREST KIT
K094AA02

NEWTON európai változat,
ASAP LOCK,
ASAP’SORBER 40 cm európai változat,
OK TRIACT-LOCK (x 2),
ANNEAU 150 cm,
AXIS 11 mm varrott kötélvéggel,
BUCKET 25 liter

K094AA03

NEW 2018

10 m

K095AA00

ABSORBICA-Y
FALL ARREST KIT
K095AA01

NEWTON EASYFIT nemzetközi változat,
ABSORBICA-Y európai változat 150 cm MGO,
OK TRIACT-LOCK (x 1),
CAPTIV (x 1),
BUCKET 25 liter

1

20 m

4305 g

2

20 m

4335 g

1

3390 g
-

-

2

3440 g

1

4810 g

Szett zuhanás megtartására és munkahelyzet pozicionálására

NEW 2018

FALL ARREST AND
WORK POSITIONING
KIT

K096AA00

K096AA01

VOLT,
ABSORBICA-Y európai változat 150 cm MGO,
GRILLON HOOK európai változat 2 m,
OK TRIACT-LOCK (x 2),
CAPTIV (x 2),
BUCKET 25 liter

-

-

2

4890 g

Mentőszett
K90030

JAG RESCUE KIT

K90060

K90120

30 m
JAG SYSTEM,
RING OPEN,
I’D S,
CONNEXION FIXE 150 cm,
AXIS 11 mm két varrott kötélvégződéssel,
BUCKET 25 vagy 35 liter

-

60 m

120 m

4300 g

-

6600 g

11300 g
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VILÁGÍTÁS

Maintenance inside a silo. © Petzl / vuedici.org / Naturex AG / Toprope Industrieklettern
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Választás előtt tájékozódjon!
A fényerő és az üzemidő mindig kompromisszum kérdése
A lámpák fényereje és üzemideje a világítás
technológiájától függetlenül két egymástól
elválaszthatatlan paraméter. Adott
energiamennyiséggel gazdálkodva a fényerő
növelése arányosan csökkenti az üzemidőt és
fordítva.

Fényerő
(lumen)

Nagyobb fényerő és
rövidebb üzemidő?

Üzemidő
(óra)

Hosszabb üzemidő
és kisebb fényerő?

vagy

A Petzl fejlámpákhoz használt különböző technológiák lehetővé teszik, hogy mindig a szükségletének megfelelő funkciót válassza:

• Az üzemidő prioritása:
STANDARD LIGHTING világítás
A fényerő az elemek lemerülésével csökken.
Ez a legelterjedtebb technológia.

• Ha fontos az állandó fényerő:
CONSTANT LIGHTING világítás
A lámpa fényereje nem csökken az elemek
élettartama alatt. Amikor az elemek már csaknem
teljesen lemerültek, a lámpa automatikusan
takarék-üzemmódba vált, és még egy ideig
világít.

Lumen

STANDARD LIGHTING világítás

100

Lumen

120

Óra

40

Óra

CONSTANT LIGHTING világítás

180
120

2

A világítás hatékonysága, a fénycsóva formája és a világítótávolság
A világítótávolság közvetlenül a fényerő függvénye, de függ
a fénycsóva formájától is. Ugyanakkora fényerő mellett a
világítótávolság eltérő lehet a különböző formájú fénycsóvák
esetén.
A Petzl minden fejlámpán jelzi a lehetséges üzemmódokat.
Ezek az üzemmódok különböző felhasználási területeken
hasznosak: közeli környezetünket világítják meg,
közlekedésre alkalmasak vagy távolra világítanak.

100 lumen

40 m

100 lumen

100 m

Petzl fejlámpák: minden használati módhoz a megfelelő típust
A Petzl különböző fejlámpakategóriái rendkívül széleskörű felhasználási területen alkalmazhatók. Mindegy, hogy a megvilágítás szempontjából
mekkora kihívást jelent az adott munkakörnyezet, fejlámpáink között megtalálja, amire szüksége van..

Szakterület

Ipar, karbantartás, magasban végzett
munkák és felülvizsgálat

Energiaszolgáltatás, távközlés,
építőipar, karbantartás

Színpadtechnika, kisipari és kisebb
karbantartási munkák

A használat
gyakorisága

Intenzív

Gyakori

Eseti

felhasználószükségletei

- CONSTANT LIGHTING világítás
- ATEX tanúsítvány (kivéve a DUO S)
- Rendkívül hatékony világítás
- Rendkívül hosszú üzemidő
- Masszív felépítés
- Vízállóság

Petzl megoldások

Szuperhatékony fejlámpák

- CONSTANT LIGHTING világítás
- Hosszú üzemidő
- ATEX vagy HAZLOC minősítés
- Masszív felépítés
- Vízállóság

- STANDARD LIGHTING világítás
- Kis méret és súly
- Rendkívül hosszú üzemidő
- Több színű fényforrás
- Víz befecskendezésével szembeni
védelem

Kisméretű, masszív fejlámpák

Ultrakompakt fejlámpák

PIXA 3R

TACTIKKA CORE

PIXA 3

TACTIKKA +RGB

PIXA 2

TACTIKKA +

PIXA 1

TACTIKKA

NEW
2018

DUO Z1

NEW
2018

DUO Z2

NEW
2018

DUO S

e+LITE
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Választás előtt tájékozódjon!
A Petzl előnyei
Csapatmunkánál a tagok nem vakítják el egymást

With Van
/ avec
FACE2FACE

Nincs
Without
/ sans
FACE2FACE

A FACE2FACE funkció aktiválásával működésbe lép a 8 m
távolságon belül lévő más DUO lámpákat érzékelő szenzor,
és automatikusan lecsökkenti a fényerőt, ha a lámpák
szembefordulnak egymással. Ha a másik lámpa eltűnik
a látótérből, a lámpa visszaáll az eredeti fényerőre.
A funkció a következő lámpákon érhető el: DUO Z1, DUO Z2
és DUO S.

Válassza mindig szükségleteitől függően a hibrid lámpák legmegfelelőbb energiaforrását

vagy
A HYBRID CONCEPT konstrukció segítségével a legtöbb Petzl
fejlámpa adapter nélkül használható CORE akkumulátorral vagy
három darab AAA/LR03 elemmel.
- A CORE tölthető akkumulátor alkalmas gyakori és intenzív
használatra gazdaságos és tartós megoldás.
- Az AAA/LR 03 elemeket ritkább használatra javasoljuk,
de ezek igen hosszú üzemidőt biztosítanak.
A következő modelleken: TACTIKKA CORE, TACTIKKA +RGB,
TACTIKKA + és TACTIKKA.

A Petzl minőség
Amikor Ön Petzl fejlámpa mellett dönt, akkor olyan munkaeszközt választ, ami tökéletesen megbízható
és a legkedvezőtlenebb körülmények között is biztonsággal használható:
Minőségi fény: kényelem a szemnek
A Petzl fejlámpák maximális vizuális kényelmet biztosítanak
a felhasználónak: a megvilágítás állandó, nincs fényesebb
középső csóva, nincsenek foltok vagy árnyékosabb részek.
Minden egyes LED-et ellenőrzünk, majd szelektáljuk őket a
kibocsátott fény homogén színe, csekély energiafogyasztása
és fényereje alapján. Értékesítés előtt minden Petzl fejlámpát
egyedileg ellenőrzünk. Ez a vizsgálat többek között magában
foglalja a világítóerő és a homogenitás mérését digitális kamera
segítségével.

Középen erősebb
fényerejű pont:
elvakulás

Különböző
fényerejű zónák:
kényelmetlen,
fárasztó használat

Tökéletesen homogén
fénycsóva: kényelmes
használat

A lámpák egyedi ellenőrzése
Minden modellnek meg kell felelnie a legnagyobb
igénybevételnek számító teszteken:
- ütéssel, leejtéssel, összezúzással szembeni ellenállóság
vizsgálata (alacsony hőmérsékleten is),
- megbízható működés vizsgálata (mechanikus igénybevétel),
- egyedi felülvizsgálat a gyártósor végén (végső minőségi
ellenőrzés),
- vízhatlanság vizsgálata.

A fotobiológiai biztonság fogalma
A Petzl úgy döntött, hogy a lámpák használati utasításában
ismerteti a LED-es megvilágítás fotobiológiai veszélyforrásait
a szemre nézve. Betartjuk az EN 62471/2008 A lámpák
és lámparendszerek fotobiológiai biztonsága c. szabvány
előírásait, bár azok nem kötelezőek. Ez a szabvány a lámpákat
veszélyesség szerint sorolja csoportokba.
A veszélyességi csoportok:
- 0. csoport: nem veszélyes.
- 1. csoport: kismértékben veszélyes. A termék a szembe
világítva, normál használati körülmények között nem jelent
veszélyt.
- 2. csoport: mérsékelten veszélyes. A tekintet elfordításának
reflexe csökkenti a veszélyt.
- 3. csoport: fokozottan veszélyes. A termék már pilanatnyi vagy
rövid ideig tartó szembe világítás esetén is veszélyt jelenthet.

A fotobiológiai biztonságról és a használati utasításban
található információkról bővebben tájékozódjon a Petzl.com
honlapon a LED-es világításról szóló oldalon.

EN 62471 : 2008
LED risk
group 2

0

LED risk
group 1

0,9 m

LED risk
group 0

11 m
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Környezetvédelem és szabványok
Robbanásveszélyes légkör

A levegő oxigénje

Gyúlékony anyag
(gyúlékony gáz vagy
gőz, por)

A gyúlás forrása
(láng, szikra, forró
pont)

Robbanásveszélyes
tartomány

Robbanásveszélyről akkor beszélünk, ha az alábbi hat tényező
egyidejűleg van jelenl:
- gyújtóanyag jelenléte: pl. a levegő oxigénje,
- gyúlékony anyag jelenléte: gáz, gőzök,szemcsés anyagok és porok,
- gyújtóforrás jelenléte,
- szuszpenziós elegyek (gáz, porok, aeroszolok stb.), a terjedés
tényezői,
- zárt tér, pl. jármű, munkahely stb.,
- robbanásveszélyes tartomány, vagyis amikor a gyúlékony anyag
koncentrációja a levegőben eléri azt az értéket, melynél a robbanás
lehetséges.
Ha a környezetben robbanásveszély áll fenn, a veszélyes helyeket
veszélyességi zónák szerint osztályozzák. Az ilyen zónákban használt
valamennyi felszerelésnek meg kell felelnie az adott zónára vonatkozó
hatályos jogszabályoknak (ATEX és/vagy HAZLOC).

Szuszpenziós
elegyek

Zárt tér

Hogyan válasszuk ki a robbanásveszélyes zónának megfelelő lámpát?
Többféle szabályozás közül választhatunk:
- ATEX szabvány: európai direktíva.
- HAZLOC szabvány: észak-amerikai direktíva.
Mindkettő célja, ellenőrzés alatt tartani az egyes légkörök viszonylagos robbanásveszélyességét. Ennek érdekében definiálják:
- a veszélyességi zóna típusát a gyúlékony anyag típusának és a veszély jelenlétének (állandó, eseti, véletlen) függvényében,
- az adott típusú zónában használandó felszereléskategóriákat,
- a felszerelés kategóriájának meghatározását szolgáló teszteket,
- a termék jelöléseit. Ezek a jelölések tartalmaznak minden szükséges információt a lehetséges használat zónáinak meghatározására.
- a veszélyzónában elvégzendő biztonsági óvintézkedéseket (a zóna meghatározása, a személyzet kiképzése, felülvizsgálat stb.).
A lámpa kiválasztása tehát a zóna típusától függ, melyben a lámpát használni fogják.

Az ATEX / HAZLOC zónák osztályozása
Gáz típusú gyúlékony anyagok

Por típusú gyúlékony anyagok

ATEX

HAZLOC

ATEX

HAZLOC

Állandóan vagy hosszú időn át

0 ZÓNA

Class I Div 1

20 ZÓNA

Class II Div 1

Eseti

1 ZÓNA

Class I Div 1

21 ZÓNA

Class II Div 1

Véletlen

2 ZÓNA

Class I Div 2

22 ZÓNA

Class II Div 2

Robbanásveszélyes légkör

Példa ATEX zónára (gáz típusú gyúlékony anyag)

2 ZÓNA
0 ZÓNA

1 ZÓNA

1 ZÓNA

0 ZÓNA

További információk az ATEX és
HAZLOC szabványokról a Petzl.com
honlapon.

Az adott robbanásveszélyes zónára a jogszabályok szerint alkalmas Petzl fejlámpa
kiválasztása:

ATEX szabályozás

HAZLOC szabályozás

Energiaforrás

Cikkszám

NEW 2018

DUO Z1

NEW 2018

DUO Z2

PIXA 3R

E80BHR

•

-

-

-

•

E80AHB

-

•

-

•

-

E78CHR 2

-

•

-

-

•

E78CHB 2

-

•

-

•

-

E78CHB 2UL

-

-

•

•

-

E78BHB 2

-

•

-

•

-

E78CHB 2UL

-

-

•

•

-

E78AHB 2

-

•

-

•

-

E78AHB 2UL

-

-

•

•

-

PIXA 3

PIXA 2

PIXA 1
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Környezetvédelem és szabványok
Vízállóság: az IP védelmi fokozat
Az IP védelmi fokozatot nemzetközi szabvány határozza meg.
Ez a jelölés osztályozza az eszköz védelmi fokozatát szilárd testek
(porok stb.) és folyadékok (víz, olaj stb.) behatolása ellen.

Hogyan értelmezhető a védelmi fokozat?
Példa: IP 67
Az első számjegy mutatja a védelmi fokozatot szilárd anyagokkal
szemben.
A második számjegy a folyékony testek elleni effektív védelmet jelöli.
Az IP 67 besorolás tehát tökéletes védelmet garantál a porok ellen és
védettséget az alámerítéssel szemben.
Megjegyzés: ha valamelyik kritériumot nem vizsgálják, a számjegyet
nagy „X" betűvel helyettesítik (pl. az IP X6 jelölés szerint az eszközt
nem tesztelték szilárd testek behatolására nézve).

Az első számjegy mutatja a védelmi fokozatot szilárd anyagokkal
szemben:

A második számjegy jelöli a védelmi fokozatot folyékony anyagokkal
szemben:

X = Nincs adat

—

X = Nincs adat

—

0 = Nem védett

—

0 = Nem védett

—

1 = Védett szilárd idegen testek behatolása ellen,
ha azok átmérője ≥ 50 mm

1 = Függőleges víz cseppjeivel szemben védett

2 = Védett szilárd idegen testek behatolása ellen,
ha azok átmérője ≥ 12,5 mm

2 = Vízcseppekkel szemben védett (15° szögben)

3 = Védett szilárd idegen testek behatolása ellen,
ha azok átmérője ≥ 2,5 mm

3 = Esővel szemben védett (60° szögben)

4 = Védett szilárd idegen testek behatolása ellen,
ha azok átmérője ≥ 1 mm

4 = Víz befecskendezésével szemben védett

5 = Por ellen védett (a behatolás korlátozott,
káros lerakódás nem történik)

5 = Víz tömlőből való befecskendezésével szemben
védett

6 = Por ellen tökéletesen védett

6 = Víz tömlőből való erőteljes befecskendezésével
szemben védett

7 = ideiglenes alámerítés (-1 méter 30 percig)

8 = tartós alámerítés (több mint 1 méter mélység,
a gyártó által definiált időtartamon át)

9 = tartós alámerítés (1 m-nél mélyebbre)
és nagy nyomású tisztítás elleni védelem

A Petzl fejlámpák jellemzőinek magyarázata
A világítás hatékonysága nem más, mint a lámpa által
minden irányban kibocsátott összes fénymennyiség.
Ez a fénymennyiség lumenben mérhető. Minél nagyobb
a fényáram mennyisége, annál jobban látunk. Megadott
érték mindig a legerősebb üzemmódra vonatkozik.

A LOCK funkcióval elkerülhető a lámpa véletlen
bekapcsolódása a tárolás/szállítás során.

A világítótávolság a fényerő és a fénycsóva formájának
függvénye. Méterben adjuk meg, és megmutatja, milyen
messzire világít el a lámpa. A megadott érték a maximális
üzemidő.

A lámpa elasztikus fejpántján hátul található beépített
síppal vészhelyzet esetén jelezhetünk.

Az üzemidő az az időtartam, mely során a lámpa
megfelelő fényerőt nyújt az adott tevékenységhez.
Az üzemidőt órában adjuk meg. A megadott érték
a maximális üzemidő.

Tölthető akkumulátorral működő Petzl fejlámpák.

Amikor ez elemek csaknem teljesen lemerültek,
a lámpa automatikusan takarék-üzemmódra vált

CORE akkumulátorral vagy elemekkel működő fejlámpa.

A széles fénycsóva közvetlen környezetünket
világítja meg karnyújtásnyira vagy a lábunk előtt.
A szórólencsének köszönhetően széles és kényelmes
látómezőt biztosít.

Elemekkel működő Petzl fejlámpák (elemek mellékelve).

Vegyes fénycsóva, mely egy széles és egy fókuszált
részből áll, így egyszerre világítja meg közeli és a
közlekedéshez szükséges távolabbi környezetünket.

A FACE2FACE funkciónak köszönhetően a felhasználók
szembefordulva nem vakítják el egymást.

Keskeny, fókuszált fénycsóva célzott területek,
távoli tárgyak vagy személyek megvilágításához.

Víz befecskendezésével és az időjárás viszontagságaival
szemben ellenálló.

A piros megvilágítás kényelmes éjszakai használatot
biztosít a szemnek. Ez az üzemmód kellő megvilágítást
nyújt, de nem vakítja el sem a felhasználót, sem társait.

IP X8: ellenáll a tartós alámerítésnek több mint 1 méter
mélységbe, a gyártó által definiált időtartamon át.
IP 67: ellenáll a pornak és az átmeneti alámerítésnek
(-1 méteren 30 percen át).

A piros, zöld vagy kék megvilágítás bizonyos esetekben
jobban láthatóvá teszi a megvilágított objektum
kontrasztjait.

A megadott tömeg a lámpa tömege a tápegységgel
(elemekkel vagy akkumulátorral) együtt.

A piros és/vagy kék villogó fénnyel jelezhetjük
hollétünket, és könnyebben megtalálhatnak minket pl.
vészhelyzet esetén.

Ellenáll a leejtésnek (2 m).

Még ellenállóbb a vegyi anyagokkal szemben.

Ellenáll a zúzásnak (80 kg).

Az ATEX szabvány előírásainak megfelelő fejlámpa
robbanásveszélyes környezetben végzett munkákhoz.

A HAZLOC szabvány előírásainak megfelelő fejlámpa
robbanásveszélyes környezetben végzett munkákhoz.
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Fejlámpák
Összehasonlító táblázat

Szuperhatékony fejlámpák

-

•

360 lm

115 m

23 h

10 lm
1h30

•

•

•

-

-

•

430 lm

120 m

15 h 30

10 lm
1h

•

•

•

-

-

•

1100 lm

200 m

23 h

20 lm
45 min

•

•

•

-

PIXA 3R

-

•

90 lm

90 m

11 h 30

10 lm
1h30

•

•

•

-

PIXA 3

-

•

100 lm

90 m

26 h

10 lm
13 h

•

•

•

-

PIXA 2

-

•

80 lm

55 m

26 h

10 lm
13 h

•

•

-

-

PIXA 1

-

•

60 lm

15 m

16 h

10 lm
6 h 30

•

-

-

-

TACTIKKA
CORE

•

-

350 lm

95 m

160 h

5 lm
2h

•

•

-

•

TACTIKKA
+RGB

•

-

250 lm

70 m

260 h

-

-

•

-

•

TACTIKKA +

•

-

250 lm

70 m

260 h

-

-

•

-

•

TACTIKKA

•

-

200 lm

60 m

240 h

-

•

-

-

•

e+LITE

•

-

50 lm

10 m

12 h

-

•

-

-

•

NEW 2018

DUO Z1

NEW 2018

DUO Z2

NEW 2018

DUO S

Kisméretű, masszív fejlámpák

Ultrakompakt fejlámpák

Valamennyi termék teljes leírása megtalálható a www.petzl.com honlapon.

ATEX
1/21 zóna

-

-

•

370 g

4x
AA LR06

ATEX
2/22 zóna

-

-

•

360 g

•

-

-

-

-

•

370 g

•

-

ATEX
2/22 zóna

HAZLOC
Class 1 Div II
és
Class 2 Div II

-

•

145 g

-

2x
AA LR06

ATEX
2/22 zóna

HAZLOC
Class 1 Div II
és
Class 2 Div II

-

•

160 g

-

-

2x
AA LR06

ATEX
2/22 zóna

HAZLOC
Class 1 Div II
és
Class 2 Div II

-

•

160 g

-

-

-

2x
AA LR06

ATEX
2/22 zóna

HAZLOC
Class 1 Div II
és
Class 2 Div II

-

•

160 g

-

•

•

USB

-

-

-

•

-

82 g

-

-

-

•

-

3x
AAA LR03

-

-

•

-

85 g

•

-

-

-

•

-

3x
AAA LR03

-

-

•

-

85 g

•

-

-

•

•

-

3x
AAA LR03

-

-

•

-

85 g

•

-

•

•

-

-

2x
lítiumionos
CR2032

-

-

-

•

26 g

-

•

•

-

-

-

-

•

•

-

-

-

-

•

•

-

-

-

-

-

•

-

-

-

-

-

•

-

-

-

-

-

•

-

-

-

-

•

•

-

•

-

•

-

-

•

-

-

piros

RGB

piros

piros

fehér / piros

wall

-

wall

wall

•

A világítás technológiái folyamatosan fejlődnek. Az aktualitásokról tájékozódjon a www.petzl.com honlapon.

Szuperhatékony fejlámpák
Intenzív használatra szánt fejlámpák nagy fényerővel.

Replacement and maintenance of the lighting system inside a cement mine, France. © Petzl / Lafouche / Vicat

160

Valamennyi termék teljes leírása megtalálható a www.petzl.com honlapon.

DUO Z1
Nagy teljesítményű, több fénycsóvával működtethető és tölthető fejlámpa az elvakítást
megakadályozó FACE2FACE funkcióval, mely ATEX 1/21 zónákban használható. 360 lumen

360 lm

115 m

NEW
2018

23 h

NEW
2018

x5

DUO Z1 5-ös csomag

DUO Z2
Nagy teljesítményű, több fénycsóvával működtethető, elemekkel működtethető fejlámpa az
elvakítást megakadályozó FACE2FACE funkcióval, mely ATEX 2/22 zónákban használható.
430 lumen

430 lm

120 m

NEW
2018

15 h 30

DUO S
Rendkívül nagy teljesítményű, többféle fénycsóvával működtethető tölthető fejlámpa az elvakítást
megakadályozó FACE2FACE funkcióval. 1100 lumen

1100 lm

200 m

NEW
2018

23 h

Gyorstöltő

NEW
2018
ACCU 2

NEW
2018

A világítás technológiái folyamatosan fejlődnek. Az aktualitásokról tájékozódjon a www.petzl.com honlapon.

ACCU 2 töltő
DUO Z1-hez

NEW
2018

PRO ADAPT

NEW
2018

Töltődokk
5 db DUO Z1-hez

NEW
2018

ACCU 2 DUO Z1

Kiegészítők
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Szuperhatékony fejlámpák
A DUO fejlámpák különleges, pl. ATEX 1/21 vagy 2/22 veszélyességi fokozatú,
robbanásveszélyes légkörű környezetben való használatra készültek. A FACE2FACE
funkciónak köszönhetően a felhasználók szembefordulva nem vakítják el egymást.
Masszív, hatékony és sisakra szerelhető; kiválóan alkalmas intenzív ipari használatra,
karbantartáshoz és felülvizsgálathoz.

• Tölthető akkumulátorral működik

és ATEX 1/21 veszélyességi
fokozatú robbanásveszélyes zónára
bevizsgált

• Robbanásveszélyes környezetben használható, ATEX minősítésű

lámpák

A legagresszívebb környezetnek is ellenálló DUO fejlámpák
robbanásveszélyes légkör esetén is használhatók. Modelltől függően ATEX
1/21 vagy 2/22 veszélyességi fokozatú zónára minősítve (kivéve a DUO S).

• A megadott időtartamon át garantáltan állandó fényerő
A CONSTANT LIGHTING technológiának köszönhetően a világítótávolság
az elemek vagy akkumulátorok lemerüléséig állandó marad. Amikor az
elemek vagy az akkumulátor már csaknem teljesen lemerültek, a lámpa
automatikusan takarék-üzemmódba vált, és még egy ideig világít.

• Hatékonyság és kényelem csoportos munkavégzés esetén

WithVan
/ avec
FACE2FACE

Nincs
Without
/ sans
FACE2FACE

A FACE2FACE
funkciónak köszönhetően
a felhasználók
szembefordulva nem
vakítják el egymást.
A funkció aktiválásával
működésbe lép a 8 m
távolságon belül lévő más
DUO lámpákat érzékelő szenzor,
és automatikusan lecsökkenti a fényerőt,
ha a lámpák szembefordulnak egymással.
Ha a másik lámpa eltűnik a látótérből, a
lámpa visszaáll az eredeti fényerőre.

• Elemekkel működik és ATEX

2/22 veszélyességi fokozatú
robbanásveszélyes zónára
minőségtanúsítvánnyal rendelkezik

• Hatékony, többféle fénycsóvával működtethető lámpák
A DUO lámpák többféle fénycsóvával és
többféle üzemmódban működtethetők,
így minden szituációban alkalmazhatók:
használhatók karnyújtásnyira vagy
közeli környezetünk megvilágításához,
közlekedéshez és távoli pontok
megvilágításához egyaránt. Boost üzemmód
egy távoli pont rövid ideig tartó, maximális
fényerővel való megvilágítására.

• Kényelmes, ergonomikus és masszív
Az elemtartó a sisak hátulján található,
így a súly egyenletesen oszlik el a fejen.
A DUO fejlámpák a csomagolásban
mellékelt adapter vagy a kiegészítőként
kapható PRO ADAPT segítségével bármilyen
sisakra rögzíthetők. Rendkívül masszívak,
így a nagy kihívásokat támasztó ipari
környezetben és a legzordabb körülmények
között (eső, hó, sár, jég stb.) is tökéletesen
megbízhatók.

Valamennyi termék teljes leírása megtalálható a www.petzl.com honlapon.

• A tölthető akkumulátor hosszú

üzemidőt biztosít

DUO Z1

Nagy teljesítményű, több fénycsóvával működtethető és tölthető fejlámpa az
elvakítást megakadályozó FACE2FACE funkcióval, mely ATEX 1/21 zónákban
használható. 360 lumen

NEW
2018

A tölthető akkumlátorral működő DUO Z1 fejlámpa maximális fényárama BOOST üzemmódban
360 lumen. Többféle fénycsóvával, négy üzemmódban működtethető, így minden szituációban
használható: karnyújtásnyira végzett munkákhoz, közeli környezetünk megvilágítására,
közlekedéshez vagy távoli pontok megvilágítására. A FACE2FACE funkció segítségével a DUO
Z1 lámpával dolgozók odafordulhatnak egymáshoz anélkül, hogy társukat elvakítanák, így
hatékonyabban működhetnek együtt. A VERTEX és ALVEO sisakokhoz mellékelt lapokkal a
sisakra rögzíthető. Az ATEX szabvány 1/21 zónákra vonatkozó előírásainak megfelelő fejlámpa
robbanásveszélyes környezetben végzett munkákhoz.

NEW
2018

x5

DUO Z1 5-ös csomag

DUO Z1 5-ös csomag töltődokkal
5 darabos kiszerelésű DUO Z1 lámpacsomag, egyszerre 5 akkumulátor töltésére alkalmas
töltődokkal.

DUO Z2
NEW
2018

Nagy teljesítményű, több fénycsóvával működtethető, elemekkel működtethető
fejlámpa az elvakítást megakadályozó FACE2FACE funkcióval, mely ATEX 2/22
zónákban használható. 430 lumen
BOOST üzemmódban 430 lumen fényáramú, elemekkel működtethető DUO Z2 fejlámpa.
Többféle fénycsóvával, négy üzemmódban működtethető, így minden szituációban használható:
karnyújtásnyira végzett munkákhoz, közeli környezetünk megvilágítására, közlekedéshez vagy
távoli pontok megvilágítására. A FACE2FACE funkció segítségével a DUO Z2 lámpával dolgozók
odafordulhatnak egymáshoz anélkül, hogy társukat elvakítanák, így hatékonyabban működhetnek
együtt. A VERTEX és ALVEO sisakokhoz mellékelt lapokkal a sisakra rögzíthető. Az ATEX szabvány
2/22 zónákra vonatkozó előírásainak megfelelő fejlámpa robbanásveszélyes környezetben végzett
munkákhoz.

DUO S
NEW
2018

Rendkívül nagy teljesítményű, többféle fénycsóvával működtethető tölthető
fejlámpa az elvakítást megakadályozó FACE2FACE funkcióval. 1100 lumen
BOOST üzemmódban akár 1100 lumenfényáramával a DUO S a Petzl leghatékonyabb tölthető
fejlámpája. Többféle fénycsóvával, öt üzemmódban működtethető, így minden szituációban
használható: karnyújtásnyira végzett munkákhoz, közeli környezetünk megvilágítására, normál
és gyors közlekedéshez vagy távoli pontok megvilágítására. A FACE2FACE funkció segítségével
a DUO S lámpával dolgozók odafordulhatnak egymáshoz anélkül, hogy társukat elvakítanák,
így hatékonyabban működhetnek együtt. A VERTEX és ALVEO sisakokhoz mellékelt lapokkal
a sisakra rögzíthető.

A világítás technológiái folyamatosan fejlődnek. Az aktualitásokról tájékozódjon a www.petzl.com honlapon.
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Szuperhatékony fejlámpák
Kiegészítők

NEW
2018

ACCU 2 DUO Z1

ATEX 1/21 veszélyességi zónában is használható tölthető akkumulátor DUO Z1
fejlámpához
Rendkívül nagy kapacitású, 23,68 Wh, tölthető akkumulátor DUO Z1 fejlámpához. Masszív
akkumulátor ATEX 1/21 zónára vonatkozó tanúsítvánnyal, a lámpához gyorscsatlakozóval
és az akkumulátor feltöltöttségi szintjéd jelző LED-del.

NEW
2018

ACCU 2

Tölthető akkumulátor DUO S fejlámpához
Rendkívüli teljesítményű tölthető akkumulátor DOU S fejlámpához. Masszív,
a lámpához gyorscsatlakozóval és az akkumulátor feltöltöttségi szintjéd jelző LED-del.

Töltődokk 5 db DUO Z1-hez

Töltödokk egyszerre 5 db DUO Z1 fejlámpa töltésére
A töltődokk kompatibilis az EUR/US/UK hálózatokkal, és segítségével egyszerre akár 5 db ACCU 2
DUO Z1 akkumulátor tölthető.

NEW
2018

NEW
2018

ACCU 2 töltő DUO Z1-hez

Töltő ACCU 2 DUO Z1 Petzl akkumulátor töltésére
A töltő kompatibilis az EUR/US hálózatokkal, és az ACCU 2 DUO Z1 akkumulátor töltésére szolgál.

Gyorstöltő

Gyorstöltő ACCU 2 és ACCU 4 akkumulátorokhoz
EUR/US-kompatibilis gyorstöltő ACCU 2 és ACCU 4 akkumulátorok töltéséhez.

NEW
2018

PRO ADAPT

Kiegészítő DUO fejlámpák rögzítésére bármilyen típusú sisakra
A PRO ADAPT két öntapadó elemből áll DUO Z1, DUO Z2 vagy DUO S fejlámpák sisakra való
rögzítésére. A lámpatest a rögzítés után is dönthető marad. A rendszer különlegesen ellenálló
az ütéssel és nedvességgel szemben.

Valamennyi termék teljes leírása megtalálható a www.petzl.com honlapon.

Cikkszám

Szabványok

Üzemmódok

E80BHR

DUO Z1
NEW 2018

E80DHR
(DUO Z1
5-ös csomag)

CE,
ATEX: 1/21 zóna

Közeli környezet megvilágítása

70 lm

20 m

23 h

Közeli megvilágítás

170 lm

35 m

12 h

Közlekedés

300 lm

90 m

7h

Nagy világítótávolság

140 lm

100 m

17 h

BOOST üzemmód

360 lm

115 m

-

•

370 g

Tartalék

E80AHB

DUO Z2

CE,
ATEX: 2/22 zóna

10 lm 1 óra 30 percen át

Közeli környezet megvilágítása

50 lm

17 m

15 h 30

Közeli megvilágítás

120 lm

30 m

5h

Közlekedés

220 lm

80 m

2h

Nagy világítótávolság

180 lm

120 m

2 h 45

BOOST üzemmód

430 lm

100 m

-

•

360 g

NEW 2018

Tartalék

E80CHR

CE

•

1 órán át 10 lm

Közeli környezet megvilágítása

80 lm

20 m

23 h

Közeli megvilágítás

180 lm

35 m

12 h 30

Közlekedés

330 lm

70 m

6h

Gyors közlekedés

700 lm

160 m

3 h 30

Nagy világítótávolság

450 lm

190 m

4 h 30

BOOST üzemmód

1100 lm

200 m

-

DUO S
NEW 2018

Tartalék

20 lm 45 percen át

(*1) A minőségtanúsítványok kizárólag alkáli elemekkel érvényesek

Kiegészítők

NEW 2018

ACCU 2 DUO Z1
NEW 2018

ACCU 2
NEW 2018

Töltődokk 5 db DUO Z1-hez
NEW 2018

ACCU 2 töltő DUO Z1-hez
Gyorstöltő
NEW 2018

PRO ADAPT

Cikkszám

Tömeg

E80001

168 g

E80002

168 g

E80003

1440 g

E080AA00

170 g

E55800

145 g

E80004

48 g

A világítás technológiái folyamatosan fejlődnek. Az aktualitásokról tájékozódjon a www.petzl.com honlapon.

370 g

Kisméretű, masszív fejlámpák
Mindennapi használatra szánt fejlámpák.

Topography check in the underground network of Paris. © Petzl / Lafouche / Ville de Paris / IGC
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PIXA 3R
Tölthető fejlámpa gyakori használatra, közeli környezetünk megvilágítására, közlekedéshez
vagy távoli pont megvilágítására beállítható fénycsóvával, CONSTANT LIGHTING technológiával.
90 lumen

90 lm

90 m

11 h 30

PIXA 3
Fejlámpa közeli megvilágításra vagy távoli pont megvilágítására beállítható fénycsóvával,
CONSTANT LIGHTING technológiával. 100 lumen

100 lm

90 m

26 h

PIXA 2
Fejlámpa közeli megvilágításra vagy távoli pont megvilágítására beállítható fénycsóvával,
CONSTANT LIGHTING technológiával. 80 lumen

80 lm

55 m

26 h

PIXA 1
Fejlámpa közeli környezetünk megvilágítására, CONSTANT LIGHTING technológiával. 60 lumen

16 h

RUBBER

PIXADAPT

Kiegészítők

Háromféle rögzítési lehetőség
A PIXA fejlámpák viselhetők fejen, rögzíthetők sisakra vagy lehelyezhetők a talajra,
így a munkavégzés minden szituációjához alkalmazhatók.

vagy

A világítás technológiái folyamatosan fejlődnek. Az aktualitásokról tájékozódjon a www.petzl.com honlapon.

POCHE PIXA

15 m

Tölthető akkumulátor
PIXA 3R lámpához

60 lm

168

Kisméretű, masszív fejlámpák
Gyakori használatra szánt fejlámpák az energiaszolgáltatás, távközlés, építőipar és
karbantartás területeire.

• Karnyújtásnyi távolságban végzett

munkákhoz és távoli pontok
megvilágításához

• Robbanásveszélyes környezetben használható, ATEX minősítésű

lámpák:
- ATEX vagy HAZLOC minősítés

A legagresszívebb környezetnek is ellenálló PIXA fejlámpák
robbanásveszélyes légkör esetén is használhatók. Modelltől
függően ATEX 2/22 zónára vagy HAZLOC Class 1 Div II és
Class 2 Div II veszélyességi fokozatú zónára minősítve.

• A megadott időtartamon át garantáltan állandó fényerő

ATEX 2/22 zónában

A CONSTANT LIGHTING technológiának köszönhetően a világítótávolság
az elemek vagy akkumulátorok lemerüléséig állandó marad. Amikor az
elemek vagy az akkumulátor már csaknem teljesen lemerültek, a lámpa
automatikusan takarék-üzemmódba vált, és még egy ideig világít.

• Masszív, tartós kialakítás
Az elforgatható kapcsoló lezárható
Akár kesztyűben is könnyen kezelhető.
A lezárható kapcsolóval a lámpa
véletlen bekapcsolása elkerülhető,
és a szállítópozíció védi a lencsét.

ATEX 2/22 zónára vagy HAZLOC Class 1 Div II
és Class 2 Div II veszélyességi fokozatú zónára
minősítve.

• Karnyújtásnyi távolságban végzett

munkákhoz és közlekedéshez
Mechanikusan igen ellenálló
Ütés, leejtés, összezúzás: ezek a lámpák
elviselnek minden megpróbáltatást,
ami csak a mindennapi munkásélet
velejárója lehet.

ATEX 2/22 zónára vagy HAZLOC Class 1 Div II
és Class 2 Div II veszélyességi fokozatú zónára
minősítve.

Vegyi anyagoktól védett és szigetelt
A PIXA lámpák vízállóak (IP 67) és több
vegyi anyaggal is teszteljük őket.

Karnyújtásnyi távolságban végzett
munkákhoz

ATEX 2/22 zónára vagy HAZLOC Class 1 Div II
és Class 2 Div II veszélyességi fokozatú zónára
minősítve.

Valamennyi termék teljes leírása megtalálható a www.petzl.com honlapon.

PIXA 3R
®

Tölthető fejlámpa ATEX 2/22 besorolású robbanásveszélyes környezetben való
használatra, közeli környezetünk megvilágítására, közlekedéshez vagy távoli
pont megvilágítására beállítható fénycsóvával. 90 lumen
A PIXA 3R fejlámpa tölthető, masszív és gyakori, intenzív, professzionális használatra tervezett
termék. Változtatható fénycsóvája minden szituációra alkalmassá teszi: választhatunk a közeli
környezet megvilágítása, a közlekedés vagy a nagy világítótávolság közül. A CONSTANT
LIGHTING technológia garantálja, hogy a megvilágítás az akkumulátor lemerülésével nem
csökken. Az ATEX szabvány 2/22 zónákra vonatkozó előírásainak megfelelő fejlámpa
robbanásveszélyes környezetben végzett munkákhoz.

A mellékelt töltővel tölthető.
Praktikus, tartós és hosszú távon
gazdaságos megoldás.

PIXA 3
®

Közeli környezetünk megvilágítására, közlekedésre vagy távoli pont
megvilágítására alkalmas fejlámpa. ATEX vagy HAZLOC változatban kapható.
100 lumen
A PIXA 3 masszív és sokoldalúan használható lámpa. Változtatható fénycsóvája minden szituációra
alkalmassá teszi: választhatunk a közeli környezet megvilágítása, a közlekedés vagy a nagy
világítótávolság közül. A CONSTANT LIGHTING technológia garantálja, hogy a fényerő az elemek
lemerülésével nem csökken. Kétféle változatban kapható: ATEX 2/22 zónára vagy HAZLOC Class 1
Div II és Class 2 Div II veszélyességi fokozatú zónára minősítve.

PIXA 2
®

Közeli környezetünk megvilágítására vagy közlekedésre fejlámpa. ATEX vagy
HAZLOC változatban kapható. 80 lumen
A masszív PIXA 2 lámpa kényelmes és biztonságos megvilágítást nyújt közeli környezet
megvilágításához és közlekedéshez egyaránt. A CONSTANT LIGHTING technológia garantálja,
hogy a fényerő az elemek lemerülésével nem csökken. Kétféle változatban kapható: ATEX 2/22
zónára vagy HAZLOC Class 1 Div II és Class 2 Div II veszélyességi fokozatú zónára minősítve.

PIXA 1
®

Közeli környezetünk megvilágítására alkalmas fejlámpa. ATEX vagy HAZLOC
változatban kapható. 60 lumen
A masszív PIXA 1 lámpa kényelmes megvilágítást nyújt közeli környezet megvilágításához.
A CONSTANT LIGHTING technológia garantálja, hogy a fényerő az elemek lemerülésével nem
csökken. Kétféle változatban kapható: ATEX 2/22 zónára vagy HAZLOC Class 1 Div II és Class 2
Div II veszélyességi fokozatú zónára minősítve.

A világítás technológiái folyamatosan fejlődnek. Az aktualitásokról tájékozódjon a www.petzl.com honlapon.
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Kisméretű, masszív fejlámpák
Kiegészítők

PIXADAPT

Kiegészítő PIXA fejlámpák rögzítésére bármilyen típusú sisakra
A PIXADAPT segítségével a PIXA fejlámpa olyan módon rögzíthető a sisakra, hogy a lámpa levehető
és a lámpatest döntésének állíthatósága megmarad. A PIXADAPT kompatibilis a Petzl sisakokkal
arcvédővel vagy anélkül. Más típusú sisakoknál ellenőriztesse a kompatibilitást a gyártóval.

RUBBER

Kaucsuk fejpánt PIXA lámpák bármilyen típusú sisakra való rögzítéséhez
A piacon kapható valamennyi típusú sisakkal használható RUBBER kaucsuk fejpánt biztos pozcióban
tartja a PIXA fejlámpát.

Tölthető akkumulátor PIXA 3R lámpához
®

930 mAh kapacitású polimer lítiumionos akkumulátor

Lítiumionos, polimer akkumulátor 930 mAh kapacitással, mely a gyorsöltőn tölthető a lámpából
kivéve vagy a lámpával együtt.

POCHE PIXA

®

Tok PIXA lámpák tárolására
POCHE PIX védőtok a PIXA fejlámpák szállítására és védelmére minden szituációban.
A tok derékszíjon viselhető, így a lámpa mindig kéznél van.

Valamennyi termék teljes leírása megtalálható a www.petzl.com honlapon.

Cikkszám

Szabványok

Üzemmódok

STANDARD konfiguráció
Közeli környezet megvilágítása

20 lm

15 m

11 h 30

Közlekedés

55 lm

45 m

5h

Nagy világítótávolság

90 lm

90 m

3 h 30

Tartalék

1 h 30 / 10 lm

MAX AUTONOMY konfiguráció

CE,
ATEX: 2/22 zóna.

E78CHR 2

•

Közeli környezet megvilágítása

20 lm

15 m

11 h 30

Közlekedés

20 lm

30 m

11 h 30

Nagy világítótávolság

20 lm

50 m

11 h 30

145 g

PIXA 3R
Tartalék

1 h 30 / 10 lm

MAX POWER konfiguráció
Közeli környezet megvilágítása

90 lm

25 m

3h

Közlekedés

90 lm

55 m

3h

Nagy világítótávolság

90 lm

90 m

3 h 30

Tartalék
CE,
ATEX: 2/22 zóna.

E78CHB 2

E78CHB 2UL

PIXA 3

CE,
HAZLOC Class 1 Div II
és Class 2 Div II (1).

E78CHB 2UL

CE,
HAZLOC Class 1 Div II
és Class 2 Div II.

PIXA 1

E78AHB 2UL

•

CE,
HAZLOC Class 1 Div II
és Class 2 Div II.

20 lm

15 m

26 h

Közlekedés

60 lm

45 m

6 h 30

Nagy világítótávolság

100 lm

90 m

3 h 30

160 g

13 h / 10 lm

Közeli környezet megvilágítása

20 lm

25 m

26 h

Közlekedés

80 lm

55 m

3 h 30

Tartalék

CE,
ATEX: 2/22 zóna.

E78AHB 2

Közeli környezet megvilágítása

Tartalék

CE,
ATEX: 2/22 zóna.

E78BHB 2

PIXA 2

•

1 h 30 / 10 lm

•

13 h / 10 lm

Közeli környezet megvilágítása

20 lm

10 m

16 h

Közlekedés

60 lm

15 m

3 h 30

Tartalék

6 h 30 / 10 lm

(1) A minőségtanúsítványok kizárólag alkáli elemekkel érvényesek

Kiegészítők
Cikkszám

160 g

Tömeg

PIXADAPT

E78005

20 g

RUBBER

E78002

-

Tölthető akkumulátor PIXA 3R lámpához

E78003

37 g

POCHE PIXA

E78001

-

A világítás technológiái folyamatosan fejlődnek. Az aktualitásokról tájékozódjon a www.petzl.com honlapon.

160 g

Ultrakompakt fejlámpák
Eseti használatra szánt fejlámpák.

Electrical maintenance inside the mont Pèlerin pylon, Lausanne, Switzerland. © Petzl / Lafouche / Swisscom
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TACTIKKA CORE
Kisméretű, többfunkciós fejlámpa piros fényforrással
és CORE akkumulátorral. 350 lumen

350 lm

85 m

80 h

TACTIKKA +RGB
Kisméretű fejlámpa fehér vagy piros/zöld/kék fényforrással
környezetünk sötétben való diszkrét megvilágításához. 250 lumen

250 lm

65 m

200 h

TACTIKKA +
Kisméretű fejlámpa fehér vagy piros fényforrással környezetünk
sötétben való diszkrét megvilágításához. 250 lumen

250 lm

65 m

200 h

TACTIKKA
Kisméretű fejlámpa fehér vagy piros fényforrással környezetünk
sötétben való diszkrét megvilágításához. 200 lumen

200 lm

60 m

240 h

e+LITE
Ultrakompakt fejlámpa vészhelyzet esetére 50 lumen

50 lm

10 m

12 h

A világítás technológiái folyamatosan fejlődnek. Az aktualitásokról tájékozódjon a www.petzl.com honlapon.

POCHE

KIT ADAPT

FIXATION
TACTIKKA

CORE

Kiegészítők

174

Ultrakompakt fejlámpák
Praktikus és könnyű, ultrakompakt fejlámpák eseti használatra.
Ideálisak színpadtechnikai, kisipari és kisebb karbantartási munkákra.

• Rendkívüli fényerő,

tölthető akkumulátor

• Hosszú üzemidő
A STANDARD LIGHTING technológia tökéletes kompromisszumot biztosít a
fényerő és üzemidő tekintetében. Az ultrakompakt fejlámpák üzemideje akár
240 óra.
TACTIKKA CORE

• Diszkrét éjszakai megvilágítás

• Egyszerű használat
Ultrakompakt fejlámpáink egyszerűen
használhatók, ergonomikus gombjukkal
akár kesztyűben is könnyen és gyorsan
kiválaszthatja az üzemmódot, (kivéve
e+LITE).

Piros, zöld, kék fénnyel: TACTIKKA +RGB

• Többféle fénycsóva és üzemmód
Az ultrakompakt fejlámpák különböző alakú
fénycsóvát produkálnak: széles fénycsóva
közeli környezetünk megvilágítására és
fókuszált fénycsóva közlekedéshez. Az
üzemmódok minden szituációra kínálnak
megfelelő választást fényerő és üzemidő
tekintetében.

Erős piros fénnyel: TACTIKKA +

• Választható energiaforrás

vagy

e+LITE).

Az ultrakompakt fejlámpák
működtethetők CORE
tölthető akkumulátorral vagy
három AAA/LR03 elemmel
adapter nélkül. Praktikus
és rugalmas megoldás
az energiatakarékos
használatra (kivéve az

Valamennyi termék teljes leírása megtalálható a www.petzl.com honlapon.

Piros fénnyel: TACTIKKA

• Vészhelyzet eresére: e+LITE

TACTIKKA CORE
®

Kisméretű, többfunkciós fejlámpa piros fényforrással és CORE
akkumulátorral. 350 lumen
A TACTIKKA CORE fejlámpa 350 lumen fényáramot biztosít. Ideális mind közvetlen
környezetünk megvilágításához, mind közlekedéshez. Vegyes fénycsóvája széles,
fókuszált megvilágítást vagy piros fényt ad. A HIBRID lámpához szabványos USB
csatlakozóval tölthető CORE akkumulátort mellékelünk. Adapter nélkül működtethető
AAA/LR03 elemekkel is (nincsenek mellékelve).

TACTIKKA +RGB
®

Kisméretű fejlámpa fehér vagy piros/zöld/kék fényforrással
környezetünk sötétben való diszkrét megvilágításához. 250 lumen
Az eseti használatra szánt, többfunkciós TACTIKKA +RGB fejlámpa 250 lumen
fényáramot biztosít és igen sokoldalú fényforrás: közvetlen környezetünk megvilágítása
a karnyújtásnyira végzett munkák során, távolra világító fókuszált fénycsóva
közlekedéshez és piros, zöld vagy kék fényforrás diszkrét megvilágításhoz.
A TACTIKKA +RGB a CORE tölthető akkumulátorral is kompatibilis HIBRID fejlámpa.

TACTIKKA +
®

Kisméretű fejlámpa fehér vagy piros fényforrással környezetünk
sötétben való diszkrét megvilágításához. 250 lumen
Az eseti használatra szánt, többfunkciós TACTIKKA + fejlámpa 250 lumen fényáramot
biztosít és igen sokoldalú fényforrás: közvetlen környezetünk megvilágítása
a karnyújtásnyira végzett munkák során, távolra világító fókuszált fénycsóva
közlekedéshez és piros fényforrás diszkrét megvilágításhoz. A TACTIKKA + a CORE
tölthető akkumulátorral is kompatibilis HIBRID fejlámpa.

TACTIKKA

®

Kisméretű fejlámpa fehér vagy piros fényforrással környezetünk
sötétben való diszkrét megvilágításához. 200 lumen
Az eseti használatra szánt, többfunkciós TACTIKKA fejlámpa 200 lumen fényáramot
biztosít és igen sokoldalú fényforrás: közvetlen környezetünk megvilágítása
a karnyújtásnyira végzett munkák során, távolra világító fókuszált fénycsóva
közlekedéshez és piros fényforrás diszkrét megvilágításhoz. A TACTIKKA a CORE
tölthető akkumulátorral is kompatibilis HIBRID fejlámpa.

e+LITE

®

Ultrakompakt fejlámpa vészhelyzet esetére 50 lumen
A vészhelyzetre szánt, ultrakönnyű (27 g) és rendkívül kis méretű e+LITE fejlámpa
mindig kéznél van. Kis tárolótokjában mindig bevetésre kész, a hátizsákban,
kabátzsebben, egészségügyi csomagban akár 10 évig is tárolható elemekkel együtt,
és akár tartalék lámpaként is funkcionál. Folyamatosan világító, 50 lumen fényáramú
valamint villogó üzemmód fehér vagy piros fénnyel: látni vagy látszani.
A lámpa elasztikus fejpántján található beépített síppal vészhelyzet esetén jelezhetünk.
Mindössze 26 gramm súlyával az e+LITE ideális lámpa vészhelyzet esetére.

A világítás technológiái folyamatosan fejlődnek. Az aktualitásokról tájékozódjon a www.petzl.com honlapon.
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Ultrakompakt fejlámpák
Kiegészítők

CORE

A Petzl HIBRID fejlámpákkal kompatibilis tölthető akkumulátor
Nagy teljesítményű, lítiumionos tölthető akkumulátor 1250 mAh kapacitással, mely
alacsony hőmérsékleten is garantálja a TACTIKKA CORE, TACTIKKA, TACTIKKA +
és TACTIKKA +RGB HIBRID fejlámpák nagy teljesítményét. Közvetlenül a beépített
USB csatlakozóval tölthető. A CORE tölthető akkumulátor gazdaságosabb és
tartósabb megoldás, mint a hagyományos tápegység vagy a tartalék elemek.

FIXATION TACTIKKA

®

Rögzítőszett TACTIKKA, TACTIKKA +, TACTIKKA +RGB és TACTIKKA
CORE fejlámpák rögzítésére ALVEO vagy VERTEX sisakokon
A FIXATION TACTIKKA segítségével a TACTIKKA, TACTIKKA +, TACTIKKA +RGB
és TACTIKKA CORE fejlámpa olyan módon rögzíthető a sisakra,
hogy a lámpatest döntésének állíthatósága megmarad. Különlegesen ellenálló
az ütéssel és nedvességgel szemben.

KIT ADAPT

Rögzítőszett TIKKA típusú lámpákhoz sisakra
A KIT ADAPT segítségével a TIKKA fejlámpa olyan módon rögzíthető a sisakra,
hogy a lámpa levehető és a lámpatest döntésének állíthatósága megmarad.

POCHE

Tok ultrakompakt lámpákhoz
A POCHE védőtokban a TACTIKKA, TACTIKKA +, TACTIKKA +RGB és TACTIKKA
CORE fejlámpák minden szituációban biztonságosan szállíthatók és tárolhatók.
A tok derékszíjon viselhető, így a lámpa mindig kéznél van.

Valamennyi termék teljes leírása megtalálható a www.petzl.com honlapon.

Cikkszám

Szabványok

A fény színe

Fényerőfokozat

Közeli környezet megvilágítása

5 lm

10 m

80 h

Közlekedés

100 lm

45 m

12 h

Nagy világítótávolság

350 lm

85 m

2h

Közeli környezet megvilágítása

2 lm

6m

40 h

Villogó üzemmód

2 lm

1000 m

350 h

fehér

E99ADA

CE

TACTIKKA CORE

82 g
piros

tartalék

fehér
E89ABA

Kis intenzitás

5 lm

10 m

200 h

Közeli környezet megvilágítása

100 lm

45 m

50 h

Közlekedés

250 lm

65 m

50 h

Közeli környezet megvilágítása

2 lm

6m

50 h

Villogó üzemmód

2 lm

1000 m

450 h

Kis intenzitás

5 lm

10 m

200 h

Közeli környezet megvilágítása

100 lm

45 m

50 h

Közlekedés

250 lm

65 m

50 h

Közeli környezet megvilágítása

2 lm

6m

70 h

Villogó üzemmód

2 lm

1000 m

450 h

Kis intenzitás

5 lm

10 m

240 h

Közeli környezet megvilágítása

100 lm

40 m

80 h

Közlekedés

200 lm

60 m

60 h

Közeli környezet megvilágítása

2 lm

5m

45 h

Villogó üzemmód

2 lm

1000 m

450 h

Közeli környezet megvilágítása

15 lm

6m

12 h

Közlekedés

50 lm

10 m

9h

CE

TACTIKKA +RGB

piros,
zöld,
kék

fehér
E89AAA

5 lm 30 percen át

CE

TACTIKKA +

85 g

85 g

piros

fehér
E93ACA

CE

TACTIKKA

86 g

piros

fehér
E02 P4

Villogó üzemmód

CE

e+LITE

Közeli megvilágítás
piros
Villogó üzemmód

100 m távolságról látható 95 órán
keresztül
2 lm

100 m

Kiegészítők
Cikkszám

Tömeg

CORE

E99ACA

23 g

FIXATION TACTIKKA

E093CA00

30 g

KIT ADAPT

E93001

30 g

POCHE

E93990

33 g

15 h

100 m távolságról látható 70 órán
keresztül

A világítás technológiái folyamatosan fejlődnek. Az aktualitásokról tájékozódjon a www.petzl.com honlapon.

26 g
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Termékmutató
Megnevezés

Cikkszám

Oldal

A

Megnevezés

Cikkszám

CONNEXION FIXE

C42

Oldal
124

L064AA

82

CONNEXION VARIO

C42 V

124

ABSORBICA-I

L64IA / L64IU

81

CORDEX

K52

138

ABSORBICA-I VARIO

L64IAR

81

CORDEX PLUS

K53

138

ABSORBICA-Y

L64YA / L64YAM / L64YUM

81

CORE

E99ACA

176

CRAB 6

64160

138

B16BAA / B016AA00

111

98

ABSORBICA

NEW 2018

ABSORBICA-Y
FALL ARREST KIT

K095AA

144

ABSORBICA-Y TIE-BACK

L64YUT

81

ACCU 2

E80002

164

D

E80001

164

DELTA

P11

R02Y

137

DEMI ROND

P18

98

E80CHR

163

NEW 2018

NEW 2018

ACCU 2 DUO Z1

NEW 2018

AIRLINE

CROLL S / L

NEW 2018

ALVEO BEST

A20B

73

DUO S

ALVEO VENT

A20V

73

M34A

95

E80BHR
E80DHR

163

Am’D

DUO Z1 NEW 2018
DUO Z1 (x5) NEW 2018

Am’D PIN-LOCK

M34A PL

97

DUO Z2

E80AHB

163

AMPOULE BAT’INOX

P41

122

AMPOULE COLLINOX

P56

122

ANNEAU

C40

123

ASAP

B71AAA / B071AA00

89

NEW 2018

ASAP FALL
ARREST KIT

NEW 2018

NEW 2018

E
e+LITE

E02 P4

175

ECLIPSE

S03Y

137

EASHOOK OPEN

NEW 2018

EXO AP HOOK

M043AA

84/97

D30AB 015

106

FALCON

C038AA

61

FALCON ASCENT

C038AB

61

K093AA

143

ASAP VERTICAL
LIFELINE NEW 2018

K091AA

142

ASAP LOCK

B071BA00

89

K094AA

143

FALCON MOUNTAIN

C038CA

61

K092AA

142

FALL ARREST AND WORK
POSITIONING KIT NEW 2018

K096AA

144

L71AA / L071BA

90

FIXATION TACTIKKA

E093CA00

176

ASAP’SORBER
AXESS NEW 2018

FIXE

P05W / P05WN

117

L071CA00

90

FOOTAPE

C47A

110

ASCENSION

B17A

110

FOOTCORD

C48A

110

ASCENTREE

B19AAA

111

FREINO

M42

97

C083AA

57

C085AA

57

P66A

117

C071 / C71

53
54

GEMINI
GO

P15

98

L052AA

79

L052BA / L052CA

79

L052DA

79

L052EA

79

D02

103

I’D L

D200LO / D20OLN

102

I’D S

D200SO / D20OSN

102

L001AA

84

NEW 2018

NEW 2018

ASAP LOCK FALL
ARREST KIT NEW 2018
ASAP LOCK
VERTICAL LIFELINE
ASAP’SORBER

NEW 2018

NEW 2018

ASTRO BOD FAST
ASTRO SIT FAST
AVAO BOD NEW 2018
AVAO BOD FAST

NEW 2018
NEW 2018

NEW 2018

AVAO BOD CROLL FAST

C71CFA / C71CFN

55

AVAO SIT NEW 2018
AVAO SIT FAST

C079AA
C079BA

53

NEW 2018

AXIS 11 mm

R074AA / RO74BA

90/129

G

GRILLON

NEW 2018

GRILLON HOOK
GRILLON MGO
GRILLON PLUS

NEW 2018
NEW 2018
NEW 2018

H

B
BALACLAVA

NEW 2018

A016CA

74

BASIC

B18BAA

112

BAT’INOX

P57

122

BEANIE

A016BA

74

BERMUDE

C80

62

BOLTBAG

C11 A

136

S41AY / S41AR

137

BUCKET

F

NEW 2018

NEW 2018

C

HUIT

I

IGUANE

NEW 2018

J
JAG

P45

118

JAG RESCUE KIT

K90

146

JAG SYSTEM

P044AA

118

JAG TRAXION

P54

118

JANE

L50

82

JET

S02Y

137

M093AA00

98

CARITOOL

P42 / P42 L

63

CHEST’AIR

C98A

61

COEUR

P36AA / P36AS / P36AH

122

P36BA / P36BS / P36BH

122

P37S

122

COLLINOX

P55

122

KIT ADAPT

E93001

176

CONNEXION FAST

C42 F

124

KOOTENAY

P67

118

CAPTIV

NEW 2018

COEUR BOLT
COEUR PULSE

NEW 2018

K

Megnevezés

Cikkszám

Oldal

L

Megnevezés

Cikkszám

Oldal

RING

C04

58/123

LEZARD

L01

84

RING OPEN

P28

63/82/98/123

LIFT

L54

63

ROLL MODULE

P49

131

A016AA

74

ROLLCAB

P47

118

C25

110

ROLLCLIP A

P74 TL / P74

116

ROLLCLIP Z

P75 TL / P75 SL

116

RUBBER

E78002

170

LINER

NEW 2018

LOOPING

M
MAESTRO S / L

NEW 2018

D024AA00 / D024BA00

105

MAMBO 10,1 mm

R32AB 200 / R32AY 200

130

S

MGO 110

MGO 110

84/97

SECUR

C74A

111

MGO OPEN 60

MGOO 60

79/82/84/97

SEGMENT 8 mm

R076AA

130

MICRO SWIVEL

P58 XSO

123

SEQUOIA

C69AFA

59

MICRO TRAXION

P53

117

SEQUOIA SRT

C69BFA

59

MICROFLIP

L33

83

SET CATERPILLAR

P68

131

MICROGRAB

B53A

83

Sm’D

M39A

96

MINDER

P60A

117

SPATHA

S92AN

138

MINI

P59A

117

SPIKY PLUS

79510 / 79520 / 79530

138

MOBILE

P03A

117

ST’ANNEAU

C07

123

STEF

S62

62

STRING

M90000 L / M90000 XL

98

SWIVEL

P58

123

SWIVEL OPEN

P58 SO

123

N
NEST

S61

62

NEWTON

C73AAA

49

NEWTON EASYFIT

C73JFA

49

NEWTON EASYFIT HI-VIZ

C73JFV

49

O
OK

M33A

95

OMNI

M37

97

OXAN

M72A

96

P

T
TACTIKKA

E93ACA

175

TACTIKKA +

E89AAA

175

TACTIKKA +RGB

E89ABA

175

TACTIKKA CORE

E99ADA

175

TANDEM
TANDEM SPEED

P21
P21SPE

118

M92000

98

B01BN

112

PANTIN

B02CLA / B02CRA

111

TANGA

PARALLEL 10,5 mm

R077AA

129

TIBLOC

PARTNER

P52A

116

TOOLBAG

S47Y S / S47Y L

63

PAW

P63

123

TOP

C081AA00

53

PERSONNEL 15L

S44Y 015

136

PITAGOR

C80 BR

62

TOP CROLL S
TOP CROLL L

C081BA00
C081CA00

57

PIXA 1

E78AHB 2

169

TRANSPORT 45L

S42Y 045

136

PIXA 2

E78BHB 2

169

TREESBEE

C04110

124

PIXA 3

E78CHB 2

169

TREESBEE SCREWLINK

C04110 M

124

PIXA 3R

E78CHR 2

169

TWIN

P65A

117

PIXADAPT

E78005

170

POCHE

E93990

176

POCHE PIXA

E78001

170

VECTOR 12,5 mm

R078AA

129

PODIUM

S071AA00

55/57

VERTEX BEST

A10B

73

PORTAGE 30L

S43Y 030

136

VERTEX ST

A10S

73

PORTO

C33

136

VERTEX VENT

A10V

VERTIGO TWIST-LOCK

M40A RLA

VIZEN

A14

74

VIZIR

A15A

74

VIZIR SHADOW

A15AS

74

VOLT
VOLT LT

C72AFA

51

VOLT WIND
VOLT WIND LT

C72WFA

51

VULCAN

M73

96

M36A

95

NEW 2018

PRO

P46

116

E80004

164

PRO TRAXION

P51A

117

PROGRESS

L44A

82/110

PROGRESS ADJUST

L44R

82/110

PROGRESS ADJUST-I

L44IR

82

PROTEC

C45 N

131

PUR’ANNEAU

G006AA

123

D11

103

R091AA

90

PRO ADAPT

NEW 2018

R
RACK
RAY 12 mm

NEW 2018

NEW 2018

NEW 2018
NEW 2018
NEW 2018

V

NEW 2018

73
84/97

W
WILLIAM

RESCUCENDER

B50A

112

Z

RESCUE

P50A / P50AN

116

ZIGZAG

D22A

106

RIG

D021AA

103

ZILLON

L22A

83

NEW 2018

© Petzl

© Petzl

Petzl, egy ígéretes vállalat

Petzl, egy ígéretes vállalat
Egy cég története

A Petzl vállalat és alapítói 40 éve maguk is aktív részesei a hegymászás
nagy történetének. A barlangászás aranykorának örököseiként –
melynek feledhetetlen alakja volt Fernand Petzl – a cég kiterjesztette
tevékenységét a függőleges világ egyéb területeire és elérte a sziklákat,
a jeget, a havat, az éjszakát... Szaktudását adaptálta a magasban
végzett munkák és a mentés területeire is.

© Pascal Tournaire

Ritkán esik szó arról, hogy a hegymászó számára saját felszerelése
több, mint egyszerű eszközök sokasága. A felszerelések fejlődése jelzi
magának a mászónak a fejlődését is, aki egyre nagyobb célokat tűz
maga elé, és morálisan is fejlődik. Egyszóval az eszközök egyúttal saját
függőleges világhoz való viszonyát is kifejezik.

A Petzl kalandjairól szóló könyv elvezet a függőleges világ felfedezőinek
birodalmába. A történet ma is folytatódik, a környezet változik, a fejlődés
nem áll meg.

Két változatban:
- francia (Z180 FR),
- angol (Z180 EN),
- spanyol (Z180 ES),
- ajándékdobozban (Z18001 FR).
• Kiadó Guérin - Chamonix Mont-Blanc.

© Petzl / Kalice

• Szerzők: Sophie Cuenot és Hervé Bodeau.
• A borítón Lynn Hill.
• 272 oldal.

© Petzl

180

www.petzl.com

A magasban és sötétben dolgozók talákozóhelye
• Ismerje meg a Petzl megoldásait a magasban és sötétben végzett tevékenységekre.
• Olvassa el technikai jótanácsainkat a Petzl eszközök minél jobb haszálatához.
• Tájékozódjon a Petzl aktualitásairól és beszámolóiról a különböző szakterületeken: videók,

hírek, bemutatkozások, események stb.

© Petzl 2017

Székhely: PETZL INTERNATIONAL. Z.I. Crolles 38920 CROLLES, FRANCE
Kivitelezés és grafikai tervezés: pierrebenadesign.com
Termékfotók(nem jogvédett fotók):
Kalice - www.kalice.fr
Aurélie Jeannette Photographe - www.aureliejeannette.com
Nyomás: Comptoir des idées
Nagyrészt szelektív papírgyűjtésből származó, újrafelhasznált papírra nyomtatva. Klórmentesen fehérítve.
Előállítása megfelel a környezetvédelmi előírásoknak az energiafelhasználás valamint a víz- és levegőszennyezés terén.

A bemutatott tevékenységek önmagukban véve is veszélyesek. Minden felhasználó vegyen részt megfelelő képzésen
és rendelkezzen a felszerelés használatához szükséges kompetenciákkal.

Maintenance Moray Met Mast, Wick, Scotland.
© Petzl / vuedici.org / Asaken Rope Access
Replacement and maintenance of the lighting system inside a cement mine, France.
© Petzl / Lafouche / Vicat

Z013HA01

HUNGARIAN

IPARI ALPIN MEGOLDÁSOK ÉS VILÁGÍTÁS
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IPARI ALPIN MEGOLDÁSOK ÉS VILÁGÍTÁS

www.petzl.com/dealers
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Képviselőink teljes listáját és elérhetőségeit
megtalálhatja a következő honlapon:

