
(EN) Caving anchor for use with PETZL hangers and bolts, 
for use in rock only.
(FR) Amarrage spéléo à utiliser avec les plaquettes et 
vis PETZL, uniquement dans le rocher.
(D) Bohrhaken Hôhlenforschung, zur Verwendung mit PETZL 
Schrauben und Bohrhakenlaschen, ausschliefllich im Fels.
(I) Ancoraggio speleo da utilizzare con placchette e bulloni 
PETZL, esclusivamente su roccia.
(E) Anclaje de espeleología para utilizar con las plaquetas y 
tornillos PETZL, únicamente en la roca.

CHEVILLE AUTOFOREUSECHEVILLE AUTOFOREUSE     P12

Made in France

Made in France

3 year guarantee 
Garantie 3 ans 
Garantie 3 Jahre 
Garanzia 3 anni 
Garantía 3 años 

®

(EN) Self-drilling anchor with expansion cone
(FR) Cheville femelle auto-foreuse à cône d'expansion
(D) Selbstbohrdübel mit spreizkonus
(I) Ancorante autoperforante con filettatura interna
(E) Clavija en acero templado

by
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Battery powered drilling / Forage à la perceuse / Bohren mit der Maschine / Foro con trapano / Perforación con taladro

Hand drilling / Forage manuel / Bohren mit der Hand / Foro manuale / Perforación manual

PERFO SPE P08 + P12

32 mm

  32 mm

80 mm mini

1 Notice CHEVILLE AUTOFOREUSE P12 réf. : P12500-02



(HU) MAGYAR 

Petzl általános információk 
Élettartam / Leselejtezés 
A Petzl mőanyag és textil termékeinek 

maximális élettartama 10 év a gyártás 

dátumától. A fémeszközök élettartama 

korlátlan. 

FIGYELEM: adott esetben bizonyos 

köru(lményektıl (a használat intenzitásától, 

a használat környezeti feltételeitıl: maró 

vagy vegyi anyagok jelenlététıl, éleken való 

felfekvéstıl, extrém hımérsékleti 

viszonyoktól stb.) fu(ggıen a termék 

élettartama akár egyetlen használatra 

korlátozódhat. 

A terméket le kell selejtezni, ha: 

- Több, mint 10 éves és tartalmaz mőanyag 

vagy textil alkatrészeket. 

- Nagy esés (vagy erıhatás) érte. 

- A termék valamely felu(lvizsgálatának 

eredménye nem kielégítı. A használat 

biztonságosságát illetıen bármilyen kétely 

meru(l fel. 

- Nem ismeri pontosan a termék elızetes 

használatának köru(lményeit. 

- Használata elavult (jogszabályok, 

szabványok, technikák változása vagy az 

újabb felszerelésekkel való kompatibilitás 

hiánya stb. miatt). 

A leselejtezett terméket semmisítse 
meg, hogy azt a késıbbiekben se 
lehessen használni. 
A termék vizsgálata 
A minden használat elıtt elvégzendı 

vizsgálatok kívu(l vizsgáltassa meg a 

terméket alaposan egy arra jogosult 

szakemberrel. A felu(lvizsgálat gyakorisága 

fu(gg a hatályos jogszabályoktól, a 

használat gyakoriságától, intenzitásától és 

köru(lményeitıl. A Petzl javasolja a 

termékek felu(lvizsgálatát legalább 12 

havonta. 

A termékrıl ne távolítsa el a címkéket és 

jelzéseket, melyekkel a nyomon 

követhetıség biztosított. 

A felu(lvizsgálat eredményét 

jegyzıkönyvben kell rögzíteni, melynek 

tartalmaznia kell a következıket: típus, 

modell, gyártó adatai, sorozatszám vagy 

egyedi azonosítószám, a vásárlás és az elsı 

használatbavétel dátuma, a következı 

felu(lvizsgálat idıpontja; valamint az 

esetleges megjegyzéseket: hibák, 

megjegyzések, az ellenırzést végzı személy 

neve, aláírása. 

Példákat lásd a www.petzl.fr/epi honlapon 

vagy a Petzl CD-ROM-ján az egyéni 

védıfelszerelések felu(lvizsgálatáról. 

Raktározás, szállítás 
A terméket UV-sugárzástól védett, vegyi 

anyagoktól távol esı, normal hımérséklető 

stb. helyen kell tárolni. Szu(kség esetén 

tisztítsa meg és szárítsa meg a terméket. 

Javítások, módosítások 
Tilos a terméknek a Petzl szakszervizen 

kívu(l elvégzett bármilyen módosítása vagy 

javítása (kivéve a pótalkatrészek cseréjét). 

3 év garancia 
Minden gyártási vagy anyaghibára. A 

garancia nem vonatkozik a következıkre: 

normális elhasználódás, módosítások vagy 

házilagos javítások, helytelen tárolás, 

hanyagság, nem rendeltetésszerő használat. 

Felelısség 
A PETZL nem vállal felelısséget semmiféle 

olyan káreseményért, amely a termék 

használatának közvetlen, közvetett, 

véletlenszerő vagy egyéb következménye. 


