(IT) Prestazioni delle corde semistatiche
(ES) Prestaciones de las cuerdas semiestaticas

PRODUCTS
(EN)
Semi-static rope performance
(FR) Performances des cordes 10,5
semi-statiques
mm
11 mm
(DE) Leistungsmerkmale von halbstatischen seilen
(IT) Prestazioni delle corde semistatiche
(ES) Prestaciones de las cuerdas semiestaticas

GRIP R78

PRODUCTS
TYPE
/ TYPE / MODELL / TIPO / TYPO

PARALLEL R77

EN 1891

EN 1891

EN 1891

PARALLEL
A R77

AXIS
A R74

GRIPAR78

10,5 mm
27 kN

11 mm
30 kN

12,5 mm
36 kN

EN
>151891
kN
A

EN
>151891
kN
A

EN
1891
>15
kN
A

RESISTANCE
(SEWN
TERMINATION)
STATIC BREAKING
STRENGTH
RÉSISTANCE
(TERMINAISON
COUSUE)
CHARGE DE RUPTURE
STATIQUE
FESTIGKEIT
(VERNÄHTE SEILENDEN)
STATISCHE BRUCHLAST
RESISTENZA
(TERMINAZIONI
CARICO DI ROTTURA
STATICOCUCITE)
RESISTENCIA
( TERMINALES
CARGA
DE ROTURA
ESTATICACOSIDOS)

>27
22kN
kN

>30
22kN
kN

>36
22kN
kN

RESISTANCE (FIGURE 8 KNOT)
RÉSISTANCE (NOEUD EN 8)
FESTIGKEIT (ACHTERKNOTEN)
RESISTENZA (NODO A OTTO)
RESISTENCIA ( NUDO EN OCHO)

>15 kN

>15 kN

>15 kN

RESISTANCE (SEWN TERMINATION)
RÉSISTANCE (TERMINAISON COUSUE)
FESTIGKEIT (VERNÄHTE SEILENDEN)
RESISTENZA (TERMINAZIONI CUCITE)
RESISTENCIA ( TERMINALES COSIDOS)

> 22 kN

> 22 kN

> 22 kN

16

20

> 20

5,1 kN

5,1 kN

5,8 kN

2,8%
20

>2,9%
20

0,8%
5,1
kN

5,80%
kN

STATIC BREAKING STRENGTH
CHARGE DE RUPTURE STATIQUE
STATISCHE BRUCHLAST
CARICO DI ROTTURA STATICO
CARGA DE ROTURA ESTATICA
RESISTANCE (FIGURE 8 KNOT)
RÉSISTANCE (NOEUD EN 8)
FESTIGKEIT (ACHTERKNOTEN)
RESISTENZA (NODO A OTTO)
RESISTENCIA
NUDO EN
OCHO)
TYPE / TYPE / (MODELL
/ TIPO
/ TYPO

NUMBER OF FALLS (FALL FACTOR 1/100KG)
NOMBRE DE CHUTES (FACTEUR 1/100KG)
STRUZZAHL (STURZFACTOR 1/100KG)
NUMERO DI CADUTE (FATTORE DI CADUTA 1/100KG)
NUMERO DE CAIDAS (FACTOR DE CAIDA 1/100KG)
SHOCK LOAD FALL FACTOR 0.3
FORCE DE CHOC FACTEUR DE CHUTE 0.3
FANGSTOF STURZFACTOR 0.3
FORZA D’ARRESTO FATTORE DI CADUTA 0.3
FUERZA DE CHOQUE FACTOR DE CAIDA 0.3

WARNING

Activities involving the use of this equipment are inherently dangerous.
You are responsible for your own actions and decisions.

ELONGATION
NUMBER OF FALLS (FALL FACTOR 1/100KG)
ALLONGEMENT
NOMBRE DE CHUTES (FACTEUR 1/100KG)
DEHNUNG
UNTER
STRUZZAHL
(STURZFACTOR 1/100KG)
ALLUNGAMENTO
NUMERO DI CADUTE (FATTORE DI CADUTA 1/100KG)
ALARGAMIENTO
NUMERO DE CAIDAS (FACTOR DE CAIDA 1/100KG)

Before using this equipment, you must:
- Read and understand all Instructions for Use.
- Get specific training in its proper use.
- Become acquainted with its capabilities and limitations.
- Understand and accept the risks involved.

3 year guarantee
Patented

EN 1891 type A

ISO 9001
Copyright Petzl

10,3
mm
62%

10,8
mm
64%

1357%
mm

SHRINKAGE IN WATER
RÉTRACTION À L’EAU
SCHRUMPFUNG
IN WASSER
/m.
ACCORCIAMENTO IN ACQUA
ENCOGIMIENTO AL AGUA

5%g
65

4%g
73

3,7%
101
g

POLYAMIDE
POLYAMIDE

POLYAMIDE
POLYAMIDE
POLYAMID
13 mm
POLIAMMIDE
POLIAMIDA

00 000 AA 0000
00 000 AA 0000

POLYAMIDE
POLYAMIDE
POLYAMID
POLIAMMIDE
POLIAMIDA

POLYAMIDE
POLYAMIDE
POLYAMID
POLIAMMIDE
POLIAMIDA

57%

0082

64%

3,7%

Notified
bodythe
intervening for
controlling
the CE typeofexamination
ufacturing
this PPE
Organisme
notifiélaintervenant
nisme contrôlant
pour l’examen
CE de type
cation
de cet EPI
Zertifizierungsorganisation
für
nisation, die die
die
CE-Typenüberprüfung
tellung
dieser PSA
Ente riconosciuto che
rolliert
interviene
l’esamela CE del
nismo cheper
controlla
tipo
ricazione
di questo DPI
Organismo
notificado
nismo controlador
de que
la
interviene
en elEPI
examen CE de
cación
de este
tipo

62%

4%

KINGS

5%

Year of
manufacture
Année de fabrication
Herstellungsjahr
Anno di fabbricazione
Año de fabricación
Production date
Jour de fabrication
Tag der Herstellung
Giorno di fabbricazione
Día de fabricación
Control
Incrementation

00 000 AA 0000

Year of
manufacture
Année de fabrication
Herstellungsjahr
Anno di fabbricazione
Año de fabricación
Production date
Jour de fabrication
Tag der Herstellung
Giorno di fabbricazione
Día de fabricación
Control
Incrementation

13 mm

> 20

POLYAMIDE
POLYAMIDE
POLYAMID
POLIAMMIDE
POLIAMIDA

101 g

10,8 mm

20

73 g

10,3 mm

16

65 g

101 g

Notified body intervening for
36examination
kN
the CE type
Organisme notifié intervenant
pour l’examen CE de type
Zertifizierungsorganisation für
die CE-Typenüberprüfung
>15 kN
Ente riconosciuto
che
interviene per l’esame CE del
tipo
Organismo notificado que
interviene en el examen CE de
tipo
> 22 kN

MATERIALES

POLIAMMIDE
POLIAMIDA

Year of
manufacture
Année de fabrication
Herstellungsjahr
Anno di fabbricazione
Año de fabricación
Production date
Jour de fabrication
NotifiedTag
body
derintervening
Herstellungfor
the CE type
examination
Giorno
di fabbricazione
Organisme
notifié
intervenant
Día de
fabricación
pour l’examen
ControlCE de type
Zertifizierungsorganisation für
Incrementation
die CE-Typenüberprüfung
Ente riconosciuto che
interviene per l’esame CE del
tipo
Organismo notificado que
interviene en el examen CE de
tipo

A

R74
SEMI-STATIC ROPE R745000D (080610)
NUMBER OF FALLS (FALL FACTOR 1/100KG)
NOMBRE DE CHUTES (FACTEUR 1/100KG)
STRUZZAHL (STURZFACTOR 1/100KG)

POLIAMMIDE
POLIAMIDA

POLYAMID
10,8
mm

KERNGEWICHT
PERCENTUALE DELLA ANIMA
PORCENTAJE DE ALMA

EN 1891

Individual number
Numéro individuel
IndividuelleMATERIALS
Nummer
MATÉRIAUX
Numero individale
MATERIALIEN
Numero individual
MATERIALI

APAVE SUD Europe BP 193,
13322 Marseille Cedex 16
N°0082

1

POLYAMIDE
POLYAMIDE

POLYAMID
10,3
mm

73 g

> 22 kN

DIAMETER
STANDARD
CORE
PERCENTAGE
DIAMÈTRE NORMATIF
POURCENTAGE
DE L’ÂME
NORMDURCHMESSER
KERNGEWICHT
DIAMETRO NORMATIVI
PERCENTUALE
DELLA ANIMA
DIAMETRO NORMATIVOS
PORCENTAJE
DE ALMA

POLYAMIDE
POLYAMIDE
POLYAMID
POLIAMMIDE
POLIAMIDA

> 22 kN

3,7%
43%

SHRINKAGE IN WATER
RÉTRACTION À L’EAU
SCHRUMPFUNG IN WASSER
ACCORCIAMENTO IN ACQUA
ENCOGIMIENTO AL AGUA

12,5 mm

A

Body controlling the
27 kN
30 kN
manufacturing
of this PPE
Organisme contrôlant la
fabrication de cet EPI
Organisation, die die
Herstellung dieser PSA
>15
kN
>15 kN
kontrolliert
Organismo che controlla la
fabbricazione di questo DPI
Organismo controlador de la
fabricación de este EPI

4%
36%

DIAMETER STANDARD
DIAMÈTRE NORMATIF
NORMDURCHMESSER
DIAMETRO NORMATIVI
DIAMETRO NORMATIVOS

0082

5%
38%

POLYAMIDE
POLYAMIDE
POLYAMID
POLIAMMIDE
POLIAMIDA

RESISTANCE (SEWN TERMINATION)
RÉSISTANCE (TERMINAISON COUSUE)
FESTIGKEIT (VERNÄHTE SEILENDEN)
RESISTENZA (TERMINAZIONI CUCITE)
RESISTENCIA ( TERMINALES COSIDOS)

A

SHRINKAGE
IN WATER
SHEATH PERCENTAGE
RÉTRACTION
À L’EAU
POURCENTAGE
DE LA GAINE
SCHRUMPFUNG
IN WASSER
MANTELGEWICHT
ACCORCIAMENTO
IN ACQUA
PERCENTUALE DELLA
CALZA
ENCOGIMIENTO
AGUA
PORCENTAJE DEAL
FUNDA

/m.

GRIP R78

TRACEABILITY : datamatrix = product
reference + individual number
TRAÇABILITÉ : datamatrix = référence
produit
+ numéro individuel
EN
1891
EN 1891

0%
57%

65 g

RESISTANCE (FIGURE 8 KNOT)
RÉSISTANCE (NOEUD EN 8)
FESTIGKEIT (ACHTERKNOTEN)
RESISTENZA (NODO A OTTO)
RESISTENCIA ( NUDO EN OCHO)

11 mm

0,8%
64%

POLYAMIDE
POLYAMIDE
POLYAMID
POLIAMMIDE
POLIAMIDA

STATIC BREAKING STRENGTH
CHARGE DE RUPTURE STATIQUE
STATISCHE BRUCHLAST
CARICO DI ROTTURA STATICO
CARGA DE ROTURA ESTATICA

10,5 mm

0,8%
62%

/m.

0082
TYPE / TYPE / MODELL / TIPO / TYPO

AXIS R74

CORE
PERCENTAGE
SHEATH
SLIPPAGE
POURCENTAGE
GLISSEMENT DEDE
LAL’ÂME
GAINE
KERNGEWICHT
MANTELVERSCHIEBUNG
PERCENTUALE
SCORRIMENTODELLA
DELLAANIMA
CALZA
PORCENTAJE
DE ALMA
DESLIZAMIENTO
DE LA FUNDA

MATERIALS
MATÉRIAUX
MATERIALIEN
MATERIALI
MATERIALES

TRACEABILITY and MARKINGS
PARALLEL R77

43%
2,9%

MATERIALS
DIAMETER STANDARD
MATÉRIAUX
DIAMÈTRE NORMATIF
MATERIALIEN
NORMDURCHMESSER
MATERIALI
DIAMETRO NORMATIVI
MATERIALES
DIAMETRO NORMATIVOS

(EN) Semi-static rope performance
(FR) Performances des cordes semi-statiques
(DE) Leistungsmerkmale von halbstatischen seilen
(IT) Prestazioni delle corde semistatiche
(ES) Prestaciones de las cuerdas semiestaticas
PRODUCTS

36%
2,8%

EABILITY
t
: datamatrix = product
nce + individual number
eABILITÉ : datamatrix = référence
it + numéro individuel

Other languages

Latest version

38%
3%

Individual number
Numéro individuel
Individuelle Nummer
Numero individale
Numero individual

ZZZSHW]OFRP

PETZL
ZI Cidex 105A
38920 Crolles
France
www.petzl.com/contact

0,8%
5,1
kN

SHEATH
PERCENTAGE
ELONGATION
POURCENTAGE
ALLONGEMENT DE LA GAINE
MANTELGEWICHT
DEHNUNG UNTER
PERCENTUALE
DELLA CALZA
ALLUNGAMENTO
PORCENTAJE
DE FUNDA
ALARGAMIENTO

Individual number
Numéro individuel
Individuelle Nummer
Numero individale
Numero individual

0082

3%
16

SHEATH
SLIPPAGE
SHOCK LOAD
FALL FACTOR 0.3
GLISSEMENT
DE FACTEUR
LA GAINE DE CHUTE 0.3
FORCE DE CHOC
MANTELVERSCHIEBUNG
FANGSTOF STURZFACTOR 0.3
SCORRIMENTO
DELLA
CALZADI CADUTA 0.3
FORZA D’ARRESTO
FATTORE
DESLIZAMIENTO
DE LA
FUNDADE CAIDA 0.3
FUERZA DE CHOQUE
FACTOR

FAILURE TO HEED ANY OF THESE
WARNINGS MAY RESULT IN SEVERE
INJURY OR DEATH.

12,5 mm

APAVE SUD Europe BP 193,
13322 Marseille Cedex 16
N°0082

(EN) Semi-static rope (low stretch kernmantel rope)
(FR) Corde semi-statique (âme + gaine)
(DE) Halbstatisches Seil (Kern + Mantel)
(IT) Corda semistatica (anima + calza)
(ES) Cuerda semiestática (alma + funda)

AXIS R74

e BP 193,
Cedex 16



ISO 9001
Copyright Petzl

Only the techniques
shown in the
diagrams that
are not crossed
out and/or do not
display a skull and
crossbones symbol
are authorized.
Check our Web site
regularly to find the
latest versions of
these documents:
www.petzl.com
Contact PETZL
if you have any
doubt or difficulty
understanding these
documents.
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Field of application

This equipment is personal protective equipment.
EN 1891 type A semi-static rope (low stretch
kernmantel rope).
Type A ropes are better suited than type B ropes
for use in rope access or work positioning.
This rope can be used for rope access, work
positioning and travel restraint, as well as rescue,
caving, or canyoning.
It can be used as a working rope or a safety rope.
Petzl offers different colors to help identify each
rope (working rope, safety rope, etc.).
When progressing using climbing techniques,
you must use a dynamic rope.
ATTENTION, differentiate between your EN 892
dynamic ropes, your EN 1891 type A or type B
semi-static ropes and your EN 564 cordelettes.
This product must not be loaded beyond its
strength rating, nor be used for any purpose
other than that for which it is designed.
Ropes are personal protective equipment for
ensuring the safety of personnel, do not use
them for load lifting (due to the risk of damaging
them).

WARNING

Activities involving the use of this equipment
are inherently dangerous.
You are responsible for your own actions and
decisions.
Before using this equipment, you must:
- Read and understand all instructions for use.
- Get specific training in its proper use.
- Become acquainted with its capabilities and
limitations.
- Understand and accept the risks involved.
Failure to heed any of these warnings may
result in severe injury or death.

Responsibility

WARNING, specific training in the activities
defined in the field of application is essential
before use.
This product must only be used by competent
and responsible persons, or those placed under
the direct and visual control of a competent and
responsible person.
Gaining an adequate apprenticeship in
appropriate techniques and methods of
protection is your own responsibility.
You personally assume all risks and
responsibilities for all damage, injury or death
which may occur during or following incorrect
use of our products in any manner whatsoever.
If you are not able, or not in a position to assume
this responsibility or to take this risk, do not use
this equipment.

3

You should know

Rope lifetime:
To prolong rope life (better sheath/core
cohesion), soak it in water for 24 hours prior
to first use. This removes lubricants and other
products used in manufacturing. Let the rope
dry slowly. It will shrink by approximately 5 %
(5 m for every 100 m). Take this into account
when calculating necessary lengths.
A well-used rope can shrink up to an
additional 5 %.
Avoid descending too fast on a rope as this
burns the sheath and accelerates wear. During
very rapid descents, a descender can become
hot enough to melt the nylon fibers of the
rope (230 °C).

Avoid twisting
Pack your rope in a bag without coiling it to
reduce twisting.
Marking
If you cut a rope into several lengths, you
must mark each end with the proper endmarkings. We strongly recommend marking
the new length on the rope ends. The new
lengths of rope must each be furnished with a
copy of the technical notice.

24h

ROPE

...

Copy

24h

Shock load
During a fall, a rope that is dusty, sandy, or
wet can develop a greater shock load.
The shock force increases with the amount of
wear on the rope.

History

Do not use a rope whose history you do not
know as it may have been subjected to major
falls and sustained invisible damage.
ROPE

...

Copy

2

R74 SEMI-STATIC ROPE

R745000D (080610)

Nomenclature of parts

Rope
(1) Core, (2) Sheath, (3) Heat
shrink rope end.
Optional sewn termination
(4) Stitching, (5) Thread,
(6) Protective cover.
Marking
(7) Informative sticker at
each end of the rope.

7
3

Principal materials

Nylon (rope), polyurethane
(protective cover), polyester
(stitching thread).

4-5

1
6
2

4

Inspection, points to verify

Before each use
Visually inspect the entire
length of the rope. Make
sure there are no burns,
nicks, tears, cut or frayed
threads, etc.
Check it in 30 cm intervals,
turning the rope to get a
complete inspection.
Using your fingers, check
if the core is damaged
or cut inside the sheath
(soft spots, breaks, loose
strands). Invisible internal
wear can be caused by
flexing, or repetitive
loading (stretching),
phenomena that are
aggravated by moisture or
by an accumulation of solid
particles.

Sewn terminations
Look for cuts in the
webbing, wear and damage
due to use, to heat, and
to contact with chemical
products, etc. Be particularly
careful to check for cut or
damaged threads. Move the
protective covers and check
the safety stitching. Put the
protective covers back into
place.
During each use
It is important to regularly
inspect the condition of the
product.
Consult the details of the
inspection procedure to be
carried out for each item of
PPE on the Web at www.
petzl.com/ppe or on the
PETZL PPE CD-ROM.
Contact PETZL if there
is any doubt about the
condition of this product.

Cuts threads
Fils coupés
Zertrennte Fäden
Fili tagliati
Hilos cortados
Burns
Brûlures
Brandstellen
Bruciature
Quemadura
Frayed threads
Fils effilochés
Ausgefranste Fäden
Fili sfilacciati
Hilos deshilachados
Core
Ame
Kern
Anima
Alma
Shealth slippage
Glissement de la gaine
Mantelverschiebung
Scorrimento della calza
Deslizamiento de la funda

4

Inspection, points to verify

Sewn terminations
Terminaisons cousues
Vernähte Seilenden
Terminazioni cucite
Terminales cosidos

3

R74 SEMI-STATIC ROPE

1

3

5

Compatibility

Verify that this product is
compatible with the other
elements of the system in your
application (compatible = good
functional interaction).
ATTENTION, a new, unwashed
rope is very slippery.
Make sure that your rope is
compatible with the devices
used on it (refer to the technical
notices for these other
products).
Any equipment attached to
your rope (anchors, locking
connectors, absorbers etc.)
must conform to applicable
standards.
Verify there are no burrs or
sharp edges on the connectors
and other devices (risk of
damaging your rope).
An incompatibility can cause
accidental disconnection,
breakage, or affect the safety
function of another piece of
equipment.

R745000D (080610)

2

6

Precautions for use

6A. The recommended knot is a well-tightened figure-8 knot with a minimum
of 10 cm of excess tail. Do not forget to tie a figure eight knot in the bottom
end of the rope (see drawing).

6B. WARNING DANGER, two ropes rubbing together or a rope rubbing on a
sling generates heat that can result in breakage of the rope or sling.
WARNING DANGER, avoid all contact with sharp edges or abrasive surfaces.
Protect your rope (PROTEC, ROLL MODULE, SET CATERPILLAR).
To reduce the impact force in a fall, keep the rope taut between yourself and
the anchor.

=

6

Precautions for use
6C. Sewn terminations
Never use a rope that has sewn terminations without the protective covers in
place. The safety stitching could wear quickly.
Never install two connectors into a sewn termination. The pull in two
opposite directions can damage the safety stitching.

4

R74 SEMI-STATIC ROPE

R745000D (080610)

6

Precautions for use

6D. Taut rope
WARNING, a taut rope anchored with a rope clamp can be
damaged in case of overloading.
WARNING, a load applied to the center of the rope can strain
the anchors and the rope beyond their strength capacity (see
drawing).

6E. Protect your rope
WARNING, chemical agents (vapors, acids, oils, gasoline, etc.)
can destroy the rope’s fibers. Protect your rope. Paint or cement
can affect the performance and strength of the rope.

Semi-static rope performance

Shock load F

8 knot

8 knot

Fall factor f
Ratio between the length of a fall and
the length of rope that arrests the fall.
1m

1m

100kg

f= 1m =1

R74 SEMI-STATIC ROPE

factor = 3 m = 1
3m

R745000D (080610)

3m

f = 0,6 m = 0,3
2m

factor = 0,9 m = 0,3
3m
factor 0,3

factor 1
3m

0,6 m

100kg

1m

3m

5

2m

x5

Number of falls

Determined by a device that produces
a fall of factor 1 every three minutes
(rope terminated with figure 8 knots).
The rope must resist five successive
falls with a mass of 100 kg (type A
rope).
Static breaking strength
Breaking strength when the rope is
subjected to a slow pull. Type A ropes
must resist a force of at least 22 kN.
Static resistance of the termination.
A figure 8 knot or sewn termination
in a type A rope must resist a load of
15 kN for three minutes.

F < 6 kN

Number of falls:

8 knot

Shock force on the person during a
fall and transmitted to the fall-arrest
system (anchor, carabiner, rope, etc.).
The dynamic performance values
given were obtained from a fall of
factor 0.3 with a mass of 100 kg
(type A rope). These values must be
less than 6 kN in accordance with the
EN 1891 standard.

Shock load F

Number of falls

Explanation of standard tests:

8 knot

7

0,9 m

8

Rescue plan
You must have a rescue plan and the means
to rapidly implement it in case of difficulties
encountered while using this equipment.
Anchors
The anchor point for the system should
preferably be located above the user’s
position and should meet the requirements
of the EN 795 standard (minimum strength
of 10 kN).
Clearance: amount of free space below
the user
The clearance below the user must be
sufficient to prevent the user from striking
any obstacle in case of a fall. Specific
details on calculating clearance are found
in the technical notices for the other

9

components (energy absorbers, mobile fall
arrester, etc.).
Various
- When using multiple pieces of equipment
together, a dangerous situation can result
if the safety function of one piece of
equipment is compromised by the operation
of another piece of equipment.
- Users must be medically fit for activities
at height.
- The instructions for use for each item of
equipment used in conjunction with this
product must be respected.
- The instructions for use must be provided
to users of this equipment in the language
of the country in which the product is to
be used.

(EN) Climber
(FR) Grimpeur
(DE) Kletterer
(IT) Arrampicatore
(ES) Escalador

(EN) Fall
(FR) Chute
(DE) Sturz
(IT) Caduta
(ES) Caída

(EN) Anchor
(FR) Amarrage
(DE) Anschlagpunkt
(IT) Ancoraggio
(ES) Anclaje

(EN) Harness
(FR) Harnais
(DE) Gurt
(IT) Imbracatura
(ES) Arnés

(EN) Hand
(FR) Main
(DE) Hand
(IT) Mano
(ES) Mano

(EN) Load
(FR) Charge
(DE) Belastung
(IT) Carico
(ES) Carga

Petzl general information

Lifetime / When to retire your
equipment

For Petzl plastic and textile products,
the maximum lifetime is 10 years from
the date of manufacture. It is indefinite
for metallic products.
ATTENTION: an exceptional event can
lead you to retire a product after only
one use, depending on the type and
intensity of usage and the environment
of usage (harsh environments, sharp
edges, extreme temperatures, chemical
products, etc.).
A product must be retired when:
- It is over 10 years old and made of
plastic or textiles.
- It has been subjected to a major fall
(or load).
- It fails to pass inspection. You have

9

any doubt as to its reliability.
- You do not know its full usage
history.
- When it becomes obsolete due to
changes in legislation, standards,
technique or incompatibility with other
equipment, etc.
Destroy retired equipment to prevent
further use.

Product inspection

In addition to the inspection before
each use, an in-depth inspection
must be carried out by a competent
inspector. The frequency of the indepth inspection must be governed by
applicable legislation, and the type and
the intensity of use. Petzl recommends
an inspection at least once every
12 months.

To help maintain product traceability,
do not remove any markings or labels.
Inspection results should be
recorded on a form with the following
details: type of equipment, model,
manufacturer contact information,
serial number or individual number,
date of manufacture, date of purchase,
date of first use, date of next periodic
inspection, problems, comments,
name and signature of the inspector.
See an example at www.petzl.fr/ppe or
on the Petzl PPE CD-ROM.

Modifications, repairs

Storage, transport

PETZL is not responsible for the
consequences, direct, indirect or
accidental, or any other type of
damage befalling or resulting from the
use of its products.

Store the product in a dry place away
from exposure to UV, chemicals,
extreme temperatures, etc. Clean and
dry the product if necessary.

Modifications and repairs outside of
Petzl facilities are prohibited (except
replacement parts).

3-year guarantee

Against all material or manufacturing
defect. Exclusions: normal wear
and tear, oxidation, modifications or
alterations, incorrect storage, poor
maintenance, negligence, uses for
which this product is not designed.

Responsibility

Petzl general information
+ 80°C

+ 80°C
+ 176°F
- 40°C
- 40°F

+ 176°F
(EN) Storage and transport
(PL) Pakowanie i transport
(FR) Rangement et transport
(SI) Shranjevanje in transport
(DE) Lagerung und Transport
(HU) Tárolás, szállítás - 40°C
- 40°F
(IT)H2Sistemazione
e trasporto
O
H2O(BG) Транспорт и съхранение
(ES) Almacenamiento y transporte (JP) 持ち運びと保管方法
(PT) Armazenamento
e transporte (KR) 보관과
운송
30 C maxi
30 C maxi
(NL) Opbergen en vervoeren
(CN) 運輸及儲存
(FI) Säilytys ja kuljetus
(TH)
(NO) Lagring og transport
การขนส่งและการเก็บรักษา
(RU) Хранение и H2O
транспортировка
(CZ) Skladování a doprava 30 C maxi

(EN) Temperature
(RU) Температура
(FR) Température+ 80°C(CZ) Teplota
(DE) Temperatur + 176°F
(PL) Temperatura
(IT) Temperatura
(SI) Temperatura
(ES) Temperatura- 40°C(HU) Hőmérséklet
(PT) Temperatura- 40°F(BG) Температура
(NL)
Temperatuur
(JP) 気温
+ 80°C
(SE)
Temperatur
(CN) 温度
+ 176°F
(FI) Lämpötila
(TH) อุณหภูมิ
(NO) Temperatur

- 40°C
- 40°F

H2OH2O
H2O
30 C maxi

(EN) Cleaning Disinfection
(FR) Nettoyage Désinfection
(DE) Reinigung Desinfektion
30 C30maxi
C maxi
(IT) Pulizia Disinfezione
(ES) Limpieza Desinfección
(PT) Limpeza Desinfecção
(NL) Reiniging Ontsmetting
(SE) Rengöring Desinficering
(FI) Puhdistus Desinfiointi
(NO) Rengjøring Desinfisering
(RU) Чистка Дезинфекция30 C

(CZ) Čištění Desinfekce
(PL) Czyszczenie Dezynfekcja
(SI) Čiščenje/razkuževanje
(HU) Tisztítás
(BG) Почистване Дезинфекция
(JP) 手入れ方法 消毒
(KR)
(CN) 清洗 消毒
PETZL
(TH) ทำ�ความสะอาดโดย
ใช้สารฆ่าเชื้อ

maxi

PETZL
PETZL
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H2O

30 C ma

30 C
maxi

30 C
maxi

30 C30 C
maximaxi
30 C
maxi

(EN) Drying
(FR) Séchage
(DE) Trocknen
PETZL
(IT) Asciugamento
(ES) Secado
(PT) Secagem
(NL) Het drogen
(SE) Torkning
(FI) Kuivaus
PETZL
(NO) Tørking

30 C
maxi

PETZL
(RU) Сушка
(CZ) Sušení
(PL) Suszenie
(SI) Sušenje
(HU) Szárítás
(BG) Сушене
(JP) 乾燥
(CN) 使干燥
(TH) ทำ�ให้แห้ง

(EN) Dangerous products
(FR) Produits dangereux
(DE) Gefährliche Produkte
(IT) Prodotti pericolosi
(ES) Productos peligrosos
(PT) produtos perigosos
(NL) Gevaarlijke producten
(SE) Farliga produkter
(FI) Vaaralliset tuotteet
(NO) Farlige produkter
(RU) Опасная продукция

(CZ) Nebezpečné výrobky
(PL) Produkty niebezpieczne
(SI) Nevarne kemikalije
(HU) Veszélyes termékek
(BG) Опасни продукти
(JP) 有害物質
(KR)
(CN) 危险產品
(TH) วัตถุอันตราย

(HU) MAGYAR
Kizárólag azok a használati módok megengedettek, melyek az ábrákon nincsenek
áthúzva vagy halálfejes piktogrammal megjelölve. Mindenkinek ajánljuk, hogy a
termékek legújabb használati módozatairól tájékozódjon minél gyakrabban a www.petzl.
com internetes honlapon.
Ha kétsége vagy megértési problémája támad, kérjük, forduljon bizalommal a Petzl-hez.

1. Felhasználási terület

Egyéni védőfelszerelés.
Félstatikus, körszövött, az EN 1891 szabványnak megfelelő A típusának megfelelő
(csekély nyúlású körszövött) kötél.
Az A típusú kötelek jobban megfelelnek a munkahely kötélen történő megközelítéséhez
és a munkahelyzet pozicionálásához, mint a B típusú kötelek.
Munkahely megközelítésére, munkahelyzet pozicionálására valamint mentéshez,
barlangászáshoz és kanyonozáshoz is használható kötél.
Használható közlekedőkötélnek vagy biztosítókötélnek. A Petzl több színben kínálja
köteleit, hogy a különböző funkciójú szálakat jól meg lehessen különböztetni.
Sziklamászáshoz használjon dinamikus kötelet.
FIGYELEM, különböztesse meg jól az EN 892 szabvány szerinti dinamikus, EN 1891
szabvány szerinti A vagy B típusú félstatikus köteleit és az EN 564 szabvány szerinti
segédköteleit.
A terméket tilos a megadott szakítószilárdságánál nagyobb terhelésnek kitenni vagy más,
a megadott felhasználási területeken kívüli célra használni.
A kötelek egyéni védőfelszerelések, melyek az egyén biztonságát biztosítják, ne használja
őket felemelés eszközeként, mert ez károsíthatja őket.

FIGYELEM

A termék használata közben végzett tevékenységek
természetükből adódóan veszélyesek.
Mindenki maga felel döntéseiért, tetteiért és azok
következményeiért.

A termék használata előtt okvetlenül szükséges, hogy a felhasználó:
- Elolvassa és megértse a termékhez mellékelt valamennyi használati utasítást.
- Arra jogosult személytől megfelelő oktatást kapjon.
- Alaposan megismerje a terméket, annak előnyeit és korlátait.
- Tudatában legyen a termék használatával kapcsolatos kockázatoknak, és elfogadja
azokat.

A fenti figyelmeztetések bármelyikének be nem tartása súlyos
balesetet vagy halált okozhat.

Felelősség

FIGYELEM: használat előtt a felhasználási területnek megfelelő elméleti és gyakorlati
képzés elengedhetetlen.
A terméket csakis képzett és hozzáértő személyek használhatják, vagy a felhasználók
legyenek folyamatosan képzett és hozzáértő személyek felügyelete alatt.
A megfelelő módszerek elsajátítása és a szükséges óvintézkedések megtétele
mindenkinek saját felelőssége.
Mindenki maga viseli a kockázatot és felelősséget termékeink helytelen használatából
adódó bárminemű kárért, balesetért vagy halálesetért. Ha Ön nincs abban a helyzetben,
hogy ezt a felelősséget vállalja, kérjük, ne használja a terméket.

2. Tudnivalók

A kötelek élettartama

A kötél élettartamának meghosszabbítása érdekében (a mag/köpeny jobb kohéziója
érdekében) áztassa be a kötelet 24 órára vízbe. Ezzel egyúttal eltávolítja a kenőanyagokat
és a gyártás során használt egyéb anyagokat. A kötelet lassan hagyja megszáradni. A
segédkötél kb.5 %-ot összemegy (100 m-en 5 m-t). Ezt a kötél hosszának megítélésekor
figyelembe kell venni.
Sokat használt kötél további 5 %-ot összemehet.
Kerülje a kötélen a túl gyors ereszkedést, mert a kötél megéghet és ez gyorsítja
elhasználódását. A poliamid olvadáspontja 230 ℃. Gyors ereszkedés során a köpeny ezt a
hőmérsékletet hamar elérheti.

Kerülje a segédkötél megcsavarodását

A kötelet lehetőség szerint zsákban tárolja, összekötés nélkül, hogy kevésbé csavarodjon.

Jelölés

Ha egy kötelet több darabra vág, minden kötéldarab mindkét végét jelölje meg. Ajánlatos
a kötél új hosszát felírni a kötélvégekre. Az új kötéldarabokhoz mellékelni kell a
használati utasítás másolatát.

Megtartási rántás

Esés megtartása esetén egy porral, homokkal szennyezett vagy nedves kötél nagyobb
megtartási rántást eredményezhet.
A megtartási rántás növeli a kötél elhasználódását.

A kötél története

Ne használjon olyan kötelet, melynek nem ismeri a történetét, mivel lehetséges, hogy
nagy esést szenvedett el vagy más, nem látható károsodás érte.

3. Részek megnevezése
Kötél

(1) Mag, (2) Köpeny, (3) A kötélvéget védő, hőre zsugorodó fólia.

Varrott kötélvég - opció

(4) Varrat, (5) Varrat szála, (6) Védőburok.

Jelölés

(7) Információkat tartalmazó, öntapadós jelölőcímke a kötél mindkét végén.

Alapanyagok

Poliamid (kötél), poliuretán (védőburok), poliészter (a varrat szála).

4. Ellenőrzés, megvizsgálandó részek
Minden egyes használatbavétel előtt

Szemrevételezze a kötelet teljes hosszában. Győződjön meg arról, hogy nincsenek rajta
égések, vágások, kibolyhosodott részek, elvágott vagy kifoszlott szálak stb.
Egyszerre 30 cm szakaszt nézzen át, a kötelet minden oldalról megszemlélve.
Vizsgálja meg ujjaival, hogy a köpeny alatt nem érezhető-e a mag károsodása,
megszakadása (üres részek, törések, csavarodások). Szemmel nem látható belső
károsodást okozhat a hajlítgatás, ismétlődő nagy terhelés (nyúlás), főleg ha ezek a
hatások a kötelet nedves állapotban érik vagy ha együttesen jelentkeznek.

Varrott kötélvég

Ügyeljen a kopásokra, az elhasználódás, magas hőmérséklet vagy kémiai anyagok
által okozott elváltozásokra. Ügyeljen a szakadt vagy kirojtosodott szálakra. Vegye le a
védőburkot és ellenőrizze a biztonsági varratok állapotát. Helyezze vissza a védőburkot.

A használat során

A termék állapotát a használat során is rendszeresen ellenőrizni kell.
A személyi védőfelszerelés ellenőrzésére vonatkozóan részletes tájékoztatást talál az EPI
PETZL CD-ROM-on vagy a www.petzl.fr/EPI internetes honlapon.
Kétséges esetben forduljon bizalommal a Petzl-hez.

5. Kompatibilitás

Vizsgálja meg, hogy ez az eszköz kompatibilis-e felszerelése és a használt
biztosítórendszer többi elemével (kompatibilitás = az eszközök jó együttműködése).
FIGYELEM, az új, még ki nem mosott kötél nagyon csúszik.
Győződjön meg róla, hogy kötele kompatibilis a használt eszközökkel (olvassa el a többi
eszköz használati utasítását).
A kötélhez kapcsolt összekötőelemeknek meg kell felelniük a (kikötési pontokra, zárható
összekötőelemekre, energiaelnyelőkre stb. vonatkozó) hatályos szabványoknak.
Ellenőrizze, hogy a többi eszközön nincsenek-e szennyeződések vagy élek, melyek
károsíthatják a kötelet.
Nem kompatibilis elemek csatlakoztatása véletlenszerű kiakadáshoz vagy elszakadáshoz
vezethet, valamint akadályozhatja a többi felszerelési tárgy biztonságos működését.
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6. Óvintézkedések a használat során

9. Petzl általános információk

6C. Varrott kötélvég

A Petzl műanyag és textil termékeinek maximális élettartama 10 év a gyártás dátumától.
A fémeszközök élettartama korlátlan.
FIGYELEM: adott esetben bizonyos körülményektől (a használat intenzitásától, a
használat környezeti feltételeitől: maró vagy vegyi anyagok jelenlététől, éleken való
felfekvéstől, extrém hőmérsékleti viszonyoktól stb.) függően a termék élettartama akár
egyetlen használatra korlátozódhat.
A terméket le kell selejtezni, ha:
- Több, mint 10 éves és tartalmaz műanyag vagy textil alkatrészeket.
- Nagy esés (vagy erőhatás) érte.
- A termék valamely felülvizsgálatának eredménye nem kielégítő. A használat
biztonságosságát illetően bármilyen kétely merül fel.
- Nem ismeri pontosan a termék előzetes használatának körülményeit.
- Használata elavult (jogszabályok, szabványok, technikák változása vagy az újabb
felszerelésekkel való kompatibilitás hiánya stb. miatt).

6A. - Az ajánlott csomó a pereccsomó, legalább 10 cm kilógó kötélvéggel. Ne feledjen
pereccsomót kötni a kötél alsó végére (lásd az ábrát).
6B. VIGYÁZAT, VESZÉLY: két kötél vagy egy kötélszál és egy heveder egymáson való
súrlódása ezek elszakadását okozhatja.
VIGYÁZAT, VESZÉLY: kerülje a kötél élekkel vagy nem sima felületekkel
való érintkezését. Óvja a kötelet kötélvédővel (PROTEC, ROLL MODULE,
SET CATERPILLAR).
Mindig ügyeljen arra, hogy a kötél feszes legyen Ön és a kikötési pont között, így ez
esetleges esés kevésbé lesz súlyos.
A varrott kötélvéget soha ne használja a védőburok nélkül. A biztonsági varrat gyorsan
elhasználódik.
Soha ne akasszon egy varrott kötélvégbe két összekötőelemet. Két ellentétes irányba
történő húzás károsíthatja a biztonsági varratot.

6D. Feszes kötél

FIGYELEM, mászóeszköz fogazott nyelvével rögzített feszes kötél túlterhelés esetén
károsodhat.
FIGYELEM, a kötél közepére függesztett súly szakítószilárdságuk határán túl terhelheti a
kikötési pontokat és a kötelet (lásd az ábrát).

6E. Óvja a kötelet ezektől

FIGYELEM, a vegyi anyagok (füst, savak, olajak, benzin stb.) roncsolhatják a kötél
szálait. Óvja a kötelet ezektől. A festék vagy cement károsan befolyásolhatja a kötél
adottságait és teherbírását.

7. Félstatikus kötelek tulajdonságai
A szabványokban előírt tesztek magyarázata
f eséstényező

Az esés magasságának és az esés megtartásában részt vevő kötél hosszának hányadosa.

F megtartási rántás

A zuhanó személyt érő, a biztosítóeszközök lánca (kikötési pont, karabiner, kötél stb.)
által továbbított rántás.
A dinamikus tulajdonságok értékei A típusú kötél esetén 0.3 eséstényezőre és 100 kg
testsúlyra értendők. A EN 1891 szabvány szerint a megtartási rántás nem lehet
magasabb, mint 6 kN.

Esésszám

A tesztelés során három percen át ismétlődő 1-es eséstényezőjű eséseket tart meg a kötél
(a végén pereccsomóval). A kötélnek öt egymást követő esést kell megtartania 100 kg
testsúllyal (A típusú kötél).

Statikus szakítószilárdság

A kötél lassú megfeszítése során mért szakítószilárdság-érték. Az A típusú köteleknek
legalább 22 kN erőt kell megtartaniuk.

A kötélvég statikus szakítószilárdsága

A típusú kötél pereccsomóval vagy varrott kötélvéggel ellátott végének három percen át
15 kN terhelést kell megtartania.

8. Kiegészítő információ a vonatkozó
szabványról (EN 365)
Mentési terv

Legyen elérhető távolságban egy mentőfelszerelés szükség esetére.

Kikötési pontok

A rendszer kikötési pontja a felhasználó fölött helyezkedjen el és feleljen meg az EN 795
szabvány előírásainak (legalább 10 kN szakítószilárdság).

Szabad eséstér: a felhasználó alatti szabad tér

A felhasználó alatti szabad térnek elegendően nagynak kell lenni ahhoz, hogy egy
esetleges zuhanás során semmilyen tárgynak ne ütközzön neki. A szabad eséstér pontos
kiszámítását a rendszer egyéb elemeinek (energiaelnyelők, mobil zuhanásgátló stb)
használati utasításában részletezzük.

Egyebek

- Többféle felszerelés használata esetén veszélyt jelenthet, ha az egyik felszerelés
biztonsági működése a másik eszköz biztonsági működését akadályozza.
- A felhasználó egészségi állapota feleljen meg a magasban végzett tevékenység
követelményeinek.
- Használat során a rendszer valamennyi elemének használati utasítását be kell tartani.
- A felhasználónak a termékkel együtt a termék használati utasítását is rendelkezésére
kell bocsátani a forgalomba hozás helyének nyelvén.

Élettartam / Leselejtezés

A leselejtezett terméket semmisítse meg, hogy azt a
későbbiekben se lehessen használni.

A termék vizsgálata

A minden használat előtt elvégzendő vizsgálatok kívül vizsgáltassa meg a terméket
alaposan egy arra jogosult szakemberrel. A felülvizsgálat gyakorisága függ a hatályos
jogszabályoktól, a használat gyakoriságától, intenzitásától és körülményeitől. A Petzl
javasolja a termékek felülvizsgálatát legalább 12 havonta.
A termékről ne távolítsa el a címkéket és jelzéseket, melyekkel a nyomon követhetőség
biztosított.
A felülvizsgálat eredményét jegyzőkönyvben kell rögzíteni, melynek tartalmaznia kell
a következőket: típus, modell, gyártó adatai, sorozatszám vagy egyedi azonosítószám,
a vásárlás és az első használatbavétel dátuma, a következő felülvizsgálat időpontja;
valamint az esetleges megjegyzéseket: hibák, megjegyzések, az ellenőrzést végző személy
neve, aláírása.
Példákat lásd a www.petzl.fr/epi honlapon vagy a Petzl CD-ROM-ján az egyéni
védőfelszerelések felülvizsgálatáról.

Raktározás, szállítás

A terméket UV-sugárzástól védett, vegyi anyagoktól távol eső, normál hőmérsékletű stb.
helyen kell tárolni. Szükség esetén tisztítsa meg és szárítsa meg a terméket.

Javítások, módosítások

Tilos a terméknek a Petzl szakszervizen kívül elvégzett bármilyen módosítása vagy
javítása (kivéve a pótalkatrészek cseréjét).

3 év garancia

Minden gyártási vagy anyaghibára. A garancia nem vonatkozik a következőkre: normális
elhasználódás, módosítások vagy házilagos javítások, helytelen tárolás, hanyagság, nem
rendeltetésszerű használat.

Felelősség

A PETZL nem vállal felelősséget semmiféle olyan káreseményért, amely a termék
használatának közvetlen, közvetett, véletlenszerű vagy egyéb következménye.

