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80 mm

78 mm

Rope diameters
Diamètres de la corde
Seildurchmesser
Diametri della corda
Diámetros de la cuerda

3 year guarantee

MINI TRAXION

00 000 A

EN 567

6

165 g

WARNING

Notified body intervening for the CE standard examination
Organisme notifié intervenant pour l’examen CE de type
Zertifikationsorganismus für CE Typen Überprüfung
Ente riconosciuto che interviene per l’esame CE del tipo
Organismo notificado que interviene en el examen CE de tipo

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

ISO 9001
Copyright Petzl

CAHIER

PETZL
ZI Cidex 105A
38920 Crolles
France
www.petzl.com/contact
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FAILURE TO HEED ANY OF THESE WARNINGS MAY
RESULT IN SEVERE INJURY OR DEATH.

Other languages

Modes of
operation

PRICE

A

B

Breaking load

C

D

20 kN

Charge de rupture
Bruchlast
Carico di rottura
Carga de rotura

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.

APAVE SUD Europe SAS BP3 - 33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX - France N°0082

Latest version

4

5

individually tested

(EN) Swing sided self-jamming pulley.
(FR) Poulie bloqueur à flasques mobiles.
(DE) Selbstlblockierende Seilrolle
mit beweglichem Seitenteil.
(IT) Carrucola bloccante a flange oscillanti.
(ES) Polea bloqueadora de placas
laterales oscilantes.

Body controlling the manufacturing of this PPE
Organisme contrôlant la fabrication de cet EPI
Organismus der die Herstellung dieses PSA kontrolliert
Organismo che controlla la fabbricazione di questo DPI
Organismo controlador de la fabricación de este EPI

www.petzl.com
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0082

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 / Contrôle
Kontrolle / Controllo / Control

Installation / Mise en place

1

7
3

Made in France

76 mm

1.

Nomenclature of parts
Nomenclature

®

Batch n° / N° de série
Seriennummer / N° di serie / N° de serie

0082

77 mm

4

6,6 kN

2.
10 kN

10 kN

4

Xxxx / Principe et test de fonctionnement

6,6 kN

5 kN

Working load
limit

STOP !

Valeur d'utilisation
maxi
Maximale
Gebrauchslast
Carico di utilizzo
massimo
Carga máxima
de trabajo

2,5 kN

2,5 kN

2,5 kN

2,5 kN

CAHIER

MINI TRAXION
DRAFT 3 - 15.02.11
Miniplan 1 verso

76 mm

4.

Hauling systems / Mouflages

3A.

78 mm

5.

Occasional rope climbing
Remontée occasionnelle sur corde

80 mm

Horizontal progression
Progression horizontale

+ 80°C / + 176°F
- 40°C / - 40°F

3B.

10 mm
Theoretical force

L
L
F

80 kg

112 kg

P
F= P

F = 1,4 P

F
36 kg

Dynamic
rope
EN 892
3xL

Low-strech
rope
EN 1891
80 kg

P
F = 0,33 P

F = 0,45 P

Static
rope
NFPA 1983

8

9

10

11

12

13
mm

Results obtained from tests made on BEAL ropes complying to European
standards (low-strech EN 1891 and dynamic EN 892) and American static
ropes PMI, STERLING complying to NFPA standards. These results may vary
depending on the condition, the diameter and the brand of the rope...
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3.

77 mm

(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 és a kiegészítı információkról tájékozódjon minél gyakrabban a www.petzl.com
internetes honlapon.
Ha kétsége vagy megértési problémája támad, kérjük, forduljon bizalommal a Petzl-hez.

Felhasználási terület
Kismérető visszfutásgátlós csiga, mely megfelel az EN 567 szabványnak.
A terméket tilos a megadott szakítószilárdságánál nagyobb terhelésnek kitenni vagy más, a megadott felhasználási területeken kívüli célra használni.
FIGYELEM
A termék használatával kapcsolatos tevékenységek természetüknél fogva veszélyesek.
A felhasználó maga felel a döntéseiért.
A termék használata elıtt okvetlenül szükséges, hogy a felhasználó:
- Elolvassa és megértse a termékhez mellékelt jelen használati utasítást.
- Tudatában legyen a termék használatával kapcsolatos kockázatoknak.
- Arra jogosult személytıl megfelelı oktatást kapjon.
- Alaposan megismerje a termék elınyeit és korlátait.
A fenti figyelmeztetések bármelyikének be nem tartása súlyos balesetet vagy halált okozhat.

Felelısség
FIGYELEM: használat elıtt megfelelı gyakorlati képzés szükséges. Ennek a képzésnek a felhasználási területen között felsorolt tevékenységeknek
megfelelınek kell lennie.
A terméket csakis képzett és hozzáértı személyek használhatják, vagy a felhasználók legyenek folyamatosan képzett és hozzáértı személyek
felügyelete alatt.
A megfelelı módszerek elsajátítása és a szükséges óvintézkedések megtétele mindenkinek saját felelıssége.
Mindenki maga viseli a kockázatot és felelısséget termékeink helytelen használatából adódó bárminemő kárért, balesetért vagy halálesetért. Ha Ön
nincs abban a helyzetben, hogy ezt a felelısséget vállalja, kérjük, ne használja a terméket.

Részek megnevezése
(1) Fix oldalrész, (2) Nyitókar, (3) Fogazott nyelv, (4) Csigakerék, (5) Nyitótengely, (6) Nyitható oldalrész, (7) Lyuk az eszköz csatlakoztatására.
Alapanyagok: az oldalrészek és a csigakerék alumíniumötvözetbıl, a fogazott nyelv rozsdamentes acélból készült.

Mőködés
(A) Visszafutásgátlós csiga. (B) Egyszerő csiga. (C) Mászóeszköz. (D) Visszafutásgátló tiroli pályákhoz.

Ellenırzés, megvizsgálandó részek
Minden egyes használatbavétel elıtt
Ellenırizze, nem láthatók-e a terméken repedések, deformációk, az elhasználódás vagy korrózió nyomai vagy egyéb károsodások.
Vizsgálja meg a test, a csatlakozónyílások, az oldalrészek (deformációk), a fogazott nyelv valamint a biztonsági kar állapotát és a fogazott nyelv
tengelyét. Ellenırizze a rugók mőködését.
VIGYÁZAT, ha a fogak kopottak vagy hiányoznak, az eszközt nem szabad tovább használni.
Az egyéni védıfelszerelések felülvizsgálatára vonatkozó további információkat lásd a www.petzl.fr/epi honlapon.
Ha bármilyen kétsége merülne fel az eszköz használhatóságával kapcsolatban, kérjük, forduljon a Petzl-hez.
A használat során
Az eszköz állapotát és rögzítését a rendszer többi eleméhez a használat során is rendszeresen ellenırizni kell. Gyızıdjön meg arról, hogy a
felhasznált eszközök egymáshoz képest jól helyezkednek el.
FIGYELEM:
- ügyeljen az idegen testekre, melyek akadályozhatják a nyelv mőködését
- ügyeljen a felszerelés azon elemeire, melyek a nyitókarba beleakadhatnak és a nyelv kinyílását okozhatják.

Kompatibilitás
Vizsgálja meg, hogy ez az eszköz kompatibilis-e felszerelése és a használt biztosítórendszer többi elemével (kompatibilitás = az eszközök jó
együttmőködése).

1. A visszafutásgátló csiga kötélre helyezése
Húzza maga felé a nyelvet, és nyissa ki és fordítsa el a nyitható oldalrészt.
Helyezze be a kötelet (a fix oldalrészre garvírozott ábrának megfelelıen), zárja a nyitható oldalrészt és a nyelvet, majd akassza az egészet a kikötési
pontra, és ellenırizze a behelyezett kötél megfelelı irányát.
Figyelem, a MINI TRAXION csigát úgy kell csatlakoztatni, hogy szabadon elmozdulhasson. Mőködését ne akadályozza felfekvés, külsı nyomás,
vagy belekerült idegen test (kavics, ág stb.). A fogazott nyelv mindig legyen elérhetı.
2. Mőködési elv és mőködıképesség vizsgálata
A kötél az egyik irányban fut a csigában, a másik irányban blokkol. A nyelv fogai beleakadnak a kötélbe, és a szorítónyelv blokkolja a kötelet.
Minden egyes kötélrehelyezésnél gyızıdjön meg arról, hogy az eszköz a helyes irányban blokkol.

3. Húzórendszerek
3A. Hatékonyság-adatok
VIGYÁZAT, a teher dinamikus mozgása ("jojózása") vagy dinamikus emelése a kikötési pontban és a rendszer más elemeiben ébredı erıket akár
meg is duplázhatja vagy megháromszorozhatja. Ellenırizze a rendszer többi elemének kompatibilitását teherbírás szempontjából, és kerülje a teher
beleesését.
3B. Óvintézkedések
Bizonyos esetekben (nagy átmérıjő kötél, nem központosan terhelt csiga stb.) a nyelv fogai nem tudnak megfelelıen belemélyedni a kötélbe, így a
kötél blokkolása korlátozott vagy akadályozott lehet.
Minden használat elıtt ellenırizze biztonságos körülmények között (a teher biztosítása mellett) a MINI TRAXION mőködıképességét a rendszer
többi elemével együtt.

4. Rövid felmászás kötélen
A MINI TRAXION kötélen való felmászásnál helyettesítheti a mászóeszközt. Figyelem, a MINI TRAXION nem szolgálhat kikötési pontként a
közlekedıkötél számára.
Ne szerelje be mászóeszköz vagy kikötési pont fölé.

5. Vízszintes haladás
Visszafutásgátló tiroli pályákhoz. Ne használja ezt az eszközt tiroli kötélpálya kikötési pontjaként.

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 körülményektıl (a használat intenzitásától, a használat környezeti feltételeitıl: maró vagy vegyi anyagok,
tengervíz jelenlététıl, éleken való felfekvéstıl, extrém hımérsékleti viszonyoktól stb.) függıen 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 felülvizsgálatának eredménye nem kielégítı. A használat biztonságosságát illetıen bármilyen kétely merül fel.
- Nem ismeri pontosan a termék elızetes használatának körülményeit.
- 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 kívül vizsgáltassa meg a terméket alaposan egy arra jogosult szakemberrel. A felülvizsgálat
gyakorisága függ a hatályos jogszabályoktól, a használat gyakoriságától, intenzitásától és körülményeitıl. A Petzl javasolja a termékek
felülvizsgálatát legalább 12 havonta.
A termékrıl ne távolítsa el a címkéket és jelzéseket, melyekkel a nyomon követhetıség biztosított.
A felülvizsgálat 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 felülvizsgálat idıpontja; valamint az esetleges megjegyzéseket:
hibák, megjegyzések, az ellenırzést végzı személy neve, aláírása.
Példát lásd: www.petzl.fr/epi

Raktározás, szállítás
A terméket UV-sugárzástól védett, vegyi anyagoktól távol esı, normál hımérséklető 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 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.

Nyomon követhetıség és jelölés
a. Jelen egyéni védıfelszerelés ellenırzését elvégzı szerv
b. A CE vizsgálatokat elvégzı hivatalos szerv
c. Nyomon követhetıség: adatsor = termék cikkszáma + egyedi azonosítószáma

d. Átmérı
e. Egyedi azonosítószám
f. Gyártás éve
g. Gyártás napja
h. Ellenırzés vagy az ellenırzı személy neve
i. Sorszám
j. Szabványok

