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Michaël Fuselier a Banyang-barlang 8b nehézségű útjában, melyet a 2011-es Petzl RocTripre építettek ki. Getu, Kína. © Guillaume Vallot
Terepfutás a csillagos ég alatt, a Montagnette. Vercors, Franciaország. © Vincent Favre

2012
FÜGGŐLEGES VILÁG - FEJLÁMPÁK

Kilátás a Matterhornra. Napkeltekor egy hólejtőn, a Cervin előtt. Svájc.
© Dan Patitucci

Haladás, a tudás
megosztása...
A Petzl története a barlangászattal kezdődött, és a vállalat küldetése
azóta sem változott: olyan eszközöket fejleszt, amelyek kiváló segítséget
nyújtanak a függőleges falakon vagy vaksötétben mozgó emberek
számára. Miután Ferdinand Petzl megalkotta első mászóeszközét, a Petzl
családi vállalkozássá vált, s a barlangokban használt felszereléseket a
függőleges világ más területein is meghonosította: kezdetben a szikla- és
hegymászók között, később pedig az ipari alpin munkát végzők és a nehéz
körülmények közt zajló mentések szakemberei körében.
A termékeken túl a hegy- és sziklamászás vagy a barlangászat minden
szinten megfelelő felkészültséget is kíván. Ez a felkészültség nem más,
mint az a tudás és gyakorlat, aminek révén bármilyen váratlan, nehéz
szituációban vagy vészhelyzetben képesek vagyunk minimalizálni a
balesetveszélyt.
A Petzl egyik fontos küldetése, hogy részt vállaljon ebben a feladatban,
megosztva felhasználóival széles körű szaktudását és ismereteit.
Nyomtatott és online elérhető segédeszközeink, rendezvényeink már
hosszú ideje szolgálják e küldetésünk sikerét. Oktatási és kutatási
központunk létrehozása Crolles-ban (Franciaországban) szintén fontos
lépés volt ezen az úton.
A 2012. évi sportkatalógus, melyet az olvasó a kezében tart, reményeink
szerint szintén hasznos információkkal szolgál majd felhasználónk számára.
Nagyszerű kalandokat kívánunk!
Paul Petzl
elnök
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A Spigolo Wiessner utolsó előtti kötélhossza a Sass d'Ortiga-n. Dolomitok, Olaszország.
© Jocelyn Chavy
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A PETZL TEGNAP, MA ÉS HOLNAP
A Petzl léte alapítóinak szenvedélyében, a felfedezésben gyökerezik. Az első barlangászeszközök megszületése óta a cég
mozgatórugója változatlan: gyakorlati megoldásokat kínálni az embereknek az előrehaladáshoz. Az új iránti lelkesedés, a felfedezés
szenvedélye és a cég értékrendje azóta mit sem változott. Ma, több mint 40 évvel később, a Petzl még mindig eszközöket és
megoldásokat kínál felhasználóinak, hogy elérjék az elérhetetlent – akár a sport, akár az ipari alpinizmus terén, nappal és éjszaka
egyaránt.
„A haladás nem ismer határokat, hiszen az emberi elme folyton új megoldásokat szül, és ez így lesz, míg a világ világ.”
Paul Petzl, elnök
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1956
Fernand Petzl -1122 méteren a Gouffre
Berger barlangban (Franciaország).

1968
Az első mászó- és ereszkedőeszközök
értékesítése (BASIC és SIMPLE).

1977
Az első Petzl beülők gyártása.

1981
A ZOOM fejlámpa piacra dobása.

1986
A teszttorony megépülése.

1991
Az első önfékező ereszkedőeszköz,
a GRIGRI.

2000
Az első kompakt, LED-es TIKKA fejlámpa.

2002
Az első hajlított nyelű, csuklóheveder nélküli
technikai jégcsákány, a QUARK ERGO,
mellyel a jégmászás mozdulatai sokkal
szabadabbá váltak.

Fernand Petzl, avagy egy felfedező története
Fernand Petzl az 1930-as évek végén,
17 éves korában vált szenvedélyes
barlangásszá. Gépszerelő végzettségénél
fogva csakhamar új technikákat álmodott
meg az akkor még kezdetleges sportág
számára. Műhelyében munka után
sajátkezűleg barkácsolta első eszközeit
önmaga és barátai számára. Az volt a
vágya, hogy következő vasárnap még
mélyebben hatolhasson be a föld alatti
birodalomba.
Barátjával, Pierre Cevalier-val az 1940-es
években új eszközeit fejlesztettek ki az
előrejutáshoz. Találkozásuk meghatározó
volt. Együtt fedezték fel a Dent du Crolles
barlangjának első 17 km-ét, és elsőként állítottak fel csaknem 600 méteres mélységi
rekordot. Felfedezőútjaik során jelentős előrelépés volt, amikor a szokásos fix létrák
helyett elsőként poliamid köteleket használtak.
Az 1950-es években Fernand Petzl egy nemzetközi expedíció vezetője lett, mely a
Berger-barlangot kutatta (Vercors-hegység, Franciaország). Három évvel később újabb
világrekordot értek el, -1122 m-en jártak. Fernand Petzl ezzel beírta nevét a barlangászat
történelemkönyvébe. A 70-es években továbbfejlesztette mászóeszközét, majd
megalkotta az ereszkedőeszközt, melynek használatával teljesen kiválthatók lettek a
létrák. Találmányai máig a különböző technikák alapját képezik a sport, a mentés, sőt az
ipari és építőipari használat terén is.
Fernand Petzl 1968-ban kezdte el első mászóeszközének sorozatgyártását saját
műhelyében. 1970-ben fiaival, Pierre-rel és Paullal az alpinizmus területére is kiterjesztette
vállalkozását. Az első barlangászlámpa megalkotása után megtervezte első fejlámpáját
hegymászók számára is.

2006
A Petzl Alapítvány létrehozása.

2008
A Petzl oktatási és kutatási központja,
a V.axess megépítése.

2011
Paul Petzl elnyerte az „Outdoor Celebrity
2011” díjat.
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SZAKÉRTELEM MINDENEK FELETT
A vágy, ami az embert továbbhajtja az ismeretlenbe, egy új fal felfedezésére... A Petzl eszközei és tanácsai segítenek elérni ezeket a
célokat – egyrészt a használati utasítások információi útján, másrészt a tanfolyamok révén.

A termék: a haladás eszköze
A Petzl termékek kifejlesztése mindig a tökéletes és hatékony megoldás keresésén alapul; megoldást keresünk valamilyen,
az előrejutással kapcsolatos problémára, s ha ez megvan, akkor folyamatosan tökéletesítésítjük. Valamennyi Petzl terméket a használat
során tapasztalt igényekből kiindulva fejlesztettük ki.
Innovatív megoldások keresése, melyek maguk is hozzárárulnak a sport új ágainak kifejlődéséhez - ez a Petzl küldetése.
A GRIGRI megalkotásától a LED-es fejlámpák kifejlesztéséig a Petzl ereje munkatársai szakértelmével és lelkesedésével párosul.

Használati utasítás: a tudás megosztása
A termék csak használati utasítással és helyes használati módjainak ismertetésével teljes. A Petzl sok-sok éve készít a használatot
bemutató rajzokat és videókat, melyek a gyakorlatban előforduló szituációkat ismertetik. Az idők során ezek váltak informatív
kommunikációs eszközeink – a katalógusok, a honlap, a használati utasítások és a csomagoláson található információk – legfontosabb
alkotóelemeivé. Célunk, hogy felhasználóink önállóan és a lehető legnagyobb biztonságban hódolhassanak szenvedélyüknek.

Az oktatás: nélkülözhetetlen tényező
A Petzl számos rendezvényt és tanfolyamot szervez, hogy ezekkel is támogassa a vásárlók, a forgalmazók és a nagyközönség
képzését a gyakorlatban: hasadékból való mentőtanfolyam, bevezetés jégmászásba, a biztosítás alapszabályainak ismertetése stb.

FIN'ANNEAU
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A PETZL ELŐÍRÁSAI
A sportban a felhasználók számára az eszközök megbízhatósága és minősége a legfontosabb. A Petzl egyéni védőfelszereléseinek
gyártásánál ezek alapvető elvárások a termék életének minden fázisában, vagyis a tervezéstől egészen a reklamáció kezeléséig.
Termékeink a fejlesztés és a gyártás minden lépésében számos minőségellenőrzésen mennek keresztül – a laboratóriumban éppúgy,
mint a gyakorlatban vagy a gyártási folyamatok során.
A tervezés és fejlesztés időszakában a tervezőiroda szorosan együttműködik a Petzl laboratóriummal, hogy az új termék kiválóan
használható és maximálisan biztonságos legyen. A Petzl laboratóriumában megvizsgáljuk az egyes elemeket, és kiválasztjuk a
legmegfelelőbbeket. Végül valamennyi egyéni védőfelszerelést és fejlámpát egyedileg tesztelünk.

Szakértelmünk
A Petzl tevékenysége nagy szakértelmet kíván, hiszen sokféle alapanyaggal (textillel, fémmel, műanyaggal, elektronikával) és különleges
technológiákkal (műanyag finom megmunkálása, fröccsöntése, varrás, kovácsolás, LED-ek stb.) dolgozunk. Ez a szaktudás az, amely
lehetővé teszi, hogy valóban az elvárásoknak megfelelő termékeket készítsünk, melyek ellenállnak az ütésnek, a kopásnak, az extérm
környezeti hőmérsékletnek stb.

Biztonság mindenek felett
A Petzl a felhasználó biztonságát tekintve nem ismer kompromisszumot. A Petzl eszközöket a fejlesztés és gyártás minden
fázisában számos tesznek vetjük alá: laboratóriumi és gyakorlati teszteknek, egyedi felülvizsgálatnak stb. Amint bármilyen
kockázat felmerül a felhasználó biztonságával kapcsolatban, a Petzl azonnal megteszi a szükséges lépéseket a probléma
elhárítására.
Ez a politika vezetett minket 2011 tavaszán is, amikor visszahívtuk a SCORPIO via ferrata kantárakat és a GRIGRI 2 önfékező
biztosítóeszköz első szériáját. Ezek az akciók ahhoz is hozzájárultak, hogy még biztonságosabbá tegyük az eszközök tervezését
és gyártását.
A visszahívásokkal kapcsolatos további információk a www.petzl.com honlapon.

ELKÖTELEZETTSÉG
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A PETZL CSAPATA
A Petzl számára a tudás megosztása többek között számos sportoló támogatásán keresztül valósul meg, akik a márkával kapcsolatos
különféle területeken tevékenykednek (barlangászás, tájékozódási futás, ultra-maraton, szikla- és hegymászás vagy felfedezés).
A Petzl Team tagjai a világ különböző tájairól származnak, és ők jelentik az első láncszemet a cég és az eszközök gyakorlati használata
között. Ők azok, akik állandó kapcsolatban állnak a többi felhasználóval, és jelzik felénk a termékekkel és technikákkal kapcsolatos
észrevételeket. Tevékenységül leglátványosabb része, hogy hihetetlen falakat másznak meg, elképesztő felfedezéseket tesznek vagy
épp versenyeken állnak helyt; némelyikük még mozdulatokat is kidolgozott, saját szóhasználatot honosított meg, sőt eszközöket talált
fel. Ezek a nagyszerű sportolók a folyamatos fejlődés hajtóerői, és az újabb és újabb termékek kifejlesztésének motorjai.

Mike Horn (felfedező), Dachhiri Dawa Sherpa (cross country és ultra-trail futó), Philippe Bence (barlangász), Ueli Steck (hegymászó),
Xavier de Le Rue (snowboard-os), Chris Sharma (sziklamászó), Nina Caprez (sziklamászó)... Honnan ez az energia? Mi hajtja az embert
futás közben? Szenvedély, őrültség, határaink keresése vagy épp azok megtagadása? Olvassa el a nemzetközi csapat tagjainak
bemutatkozását és legújabb híreit a petzl.com honlapon.
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A PETZL ALAPÍTVÁNY
Egy alapítvány, amely a mi közösségünket szolgálja
A Petzl Alapítvány az egész világon támogatja a nem profitorientált szervezetek projektjeit, ha azok a következő három terület egyikén
közösségünk céljait szolgálják
- a biztonságra való törekvés növelése,
- környezetünk megőrzése,
- tudományos kutatások támogatása.

Íme egy projekt a sok közül...

Makay, az utolsó Édenkert
A madagaszkári Makay-masszívum a sziget egyik utolsó felfedezetlen területe:
több száz kibogozhatatlan kanyon szövedéke, mely évmilliók óta egyedülálló
biológiai sokféleséget őriz. 2010 januárjában elindult ide az első tudományos
expedíció. A tudósok sziklamászók és barlangászok kíséretében érték el a
legeldugottabb és legnehezebben megközelíthető kutatási területet. A terület
biológiai sokféleségét igazoló, több mint 300 begyűjtött növényfaj, a feltárt
temetkezési helyek, a felfedezett barlangrajzok és -festmények mind komoly
tudományos eredménynek számítanak!
Makay megóvása érdekében a szervezet küzd a terület védetté nyilvánításáért,
melynek további előnye lehetne számos tudományos és idegenforgalmi munkahely
megteremtése. A projekt első számú támogatója, a Petzl Alapítvány minden erejével
együttműködik a siker érdekében.
A támogatott partner: Association Naturevolution
Az anyagi támogatás mértéke: 20 000 euró
Valamennyi támogatott projekt, a filmek, tanulmányok és dokumentumok
megtalálhatók a www.petzl-foundation.org honlapon.

Első lépésünk a nem profitorientált világ felé
Azért hoztam létre ezt az alapítványt, hogy támogassa a közösség javát
szolgáló, gyakorlati tevékenységeket. Az alapítvány nem csupán azt az
elképzelésemet váltotta valóra, hogy vállalatunk belépett a nem nyereségorientált világba,
de megváltoztatta a gondolkodásomat is. Az alapítvány irányt mutat a mögötte álló iparnak is.
Ez az érzelmek választása; a vágy, hogy támogassuk mindazokat, akik éppen a minket éltető
környezetért tevékenykednek. Az elmúlt 5 évben alapítványunk több mint 1 millió eurót osztott
szét közvetlenül mintegy 40 projekt között.
Büszkén és boldogan gondolok ezekre a fontos akciókra, melyeket az alapítvány 5 évében
támogattunk. Törekvéseink folytatásaként már számos újabb, lelkesítő projekt van születőben.
Paul Petzl, elnök

ELKÖTELEZETTSÉG

9

HALADÁS

10

Mike Fuselier a „ Polvo Tecnico ” útban, 8c+, a Grande Arche de Getu alatt, a 2011-es Petzl RocTrip-en. Kína.
© Sam Bié
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A Petzl RocTrip immár
csaknem 10 éve a
világ legcsodálatosabb
mászóhelyeire invitálja
a mászókat. 2011
Kína éve volt. Guizhou
tartomány Getuvölgyében a rizsföldek
között bújnak meg ezek
a hihetetlen sziklafalak,
lenyűgöző barlangok
és a feledhetetlen
Chuanschang-viadukt.
Mára 250 út található
ezen a mászóhelyen 4-9
nehézségben, melyeket
a helyi mászók és a
Petzl csapata nyitottak.
Azon gondolkodik, hová
menjen mászni?
www.petzl.com/roctrip

© Sam Bié - Lafouche
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SZIKLAMÁSZÁS
Biztosítás GRIGRI 2-vel

S

zámos baleset következménye, hogy a mászó a
földig esik. Különösen igaz ez a mászófalaknál.
A jelenséget vizsgálva azt tapasztaljuk, hogy a
köztesek beakasztása során a földig esés veszélye a
negyedik köztes beakasztásáig áll fenn. A földig esés
veszélyét több tényező növelheti:
• az utolsó bekasztott köztesig kiengedett kötél hossza,
• a beakasztás pillanatában adott kötél belógása,
főleg ha a mászó kinyújtott karral akaszt,
• a kötél nyúlása.
Ehhez a listához adódnak még a biztosítással összefüggő
tényezők:
• a kötél megcsúszása az eszközben blokkolás előtt,
ha a biztosítás technikája helytelen,
• a biztosító személy túl nagy belógást hagy,
• a biztosító személy mozgása, ha váratlanul éri az esés
és/vagy túl messze áll a faltól.

A következő tanácsok betartásával a biztosító személy hozzájárulhat a
mászó biztonságához:
• maradjon figyelmes minden szituációban,
• a fal aljában válasszon megfelelő pozíciót,
• biztosítóeszközét az előírt mozdulatokkal használja.

© Marc Daviet
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A szabad kötélszálat mindig
szilárdan kézben kell tartani.

Az elölmászó mozgását megkönnyíti
az akasztás pillanatában, ha a
biztosító személy mobil: egy lépés
előre megkönnyíti a kötél kiadását.

A kötél adása

Kötél behúzása

A kötél gyors adása

1. A kötelet legalább három
ujjal fogja

2. Támassza meg mutatóujjával
a GRIGRI 2-t

3. A hüvelykujj a szorítónyelven
támaszkodjon

További információk a GRIGRI 2 használatával kapcsolatban:
www.petzl.com/GRIGRI2

GRIGRI 2
Az első GRIGRI 1991-ben született. Azóta neve a sziklamászástól elválaszthatatlan
fogalom. A GRIGRI rendkívül kényelmesen használható biztosítóeszköz, melynek
segítségével a mászók teljesítményeinek határai kitolódtak. Az új GRIGRI 2 működési
elve azonos elődjével, ám mérete és súlya kisebb, és a legtöbb egészkötéllel
kompatibilis. A GRIGRI 2 új felépítése tökéletesen kontrollálhatóvá teszi az eresztést.
Olvassa el figyelmesen az eszköz használati utasítását, és tudjon meg még többet a
GRIGRI 2 használatáról a www.petzl.com honlapon.

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

Alapmozdulatok

SZIKLAMÁSZÁS

Hárompontos stand létrehozása több kötélhosszas útban

A

stand az a pont, ahol a mászók találkoznak,
amelyhez biztonsággal kiköthetik magukat,
és ahonnan megbízható módon biztosíthatják
társukat. A standdal szemben támasztott
alapkövetelmények: legalább két, egymással összekötött
pontból álljon, és a kikötési pontok kiszakadásának
veszélye minél kisebb legyen. Ha a stand pontjai kevésbé
megbízhatóak vagy a kőzet puhább, a háromszög-technika
segít elosztani a terhelést a pontok között.

Több irányba terhelhető stand
A háromszögelés alsó pontja elmozdítható.
Ennek előnye, hogy a terhelés két pont között mindig, még oldalirányú
húzás esetén is jól oszlik el (amikor a biztosító személy kihajol és lenéz
a másodmászóra, vagy ha a hossz végén traverzálás van stb.).
A módszer hátránya, hogy ha az egyik pont kiszakad, a másik pont
csak a hevedergyűrű végén terhelődik, így azt erős rántás éri.
A hevederre kötött csomó csökkenti az egyik pont kiszakadásakor
fellépő rántást. A csomót a gyengébb pont felőli oldalra kell kötni,
vagy mindkét oldalra.
• Stand egy hevederrel, egy
csomóval és a heveder egyszeri
megcsavarásával.

• Stand egy hevederrel, két
csomóval és a heveder egyszeri
megcsavarásával.

Megjegyzés: ha a szög nyílása eltömődött vagy a beleakasztott
karabiner rossz irányban terhelődik, felfekszik, a hevedergyűrűt
önmagán átfűzve akaszthatjuk az egyik pontba. Ilyenkor ellenőrizni kell,
hogy a szög nem éles-e, nem vágja-e el a hevedert.

50 %

58 %

50 %

< 8°

71 %

58 %

71 %

60°

50 %
50 %

< 8°
100 %

90°

58 %
58 %

100 %

100 %

60°

100 %
120°

71 %
71 %
100 %

90°

100 %
100 %

100 %
120°

© Lafouche
100 %

16

100 %

100 %

100 %

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

Egy irányba terhelhető stand
A háromszögelés alsó pontja fix.
Előnye, hogy az egyik pont kiszakadásakor nincs rántás, csak átlendülés a másik pontra.
Hátránya, hogy a terhelést oldalirányú húzás esetén egyenlőtlenül osztja el a pontok között.
• Stand egy szorítónyolcascsomóval megcsomózott
hevederrel összekötött
pontokkal

• Stand a három pontot összekötve
megcsomózott dinamikus kötélből

• Stand a három pontot
összekötve megcsomózott
főkötélből (csak váltott
mászáshoz)

• Példa a terhelés rossz
elosztására az egy irányban
terhelhető standnál

A pontok összekötésének szöge
A pontok összekötésének szöge befolyásolja a terhelésnek a stand pontjai közötti elosztását.
50 %

58 %

50 %

71 %

58 %

71 %

60°

< 8°

100 %

90°

100 %
120°

50 %

58 %

50 %

58 %
60°

< 8°

100 %

100 %

100 %

100 %

71 %

100 %

100 %

FIN’ANNEAU és ATTACHE 3D
50 %
50 %

50 %

58 %
58 %
60°

< 8°

100 %

100 %

71 %
71 %
90°

100 %

100 %
< 8°

A stand kiépítéséhez hosszú hevedergyűrűkre és néhány zárható nyelvű karabinerre van
50 %
58
szükség.
A%FIN’ANNEAU hevedegyűrű 120 cm hosszúságú változata igen kis
méretű és58 %
50 %
50 %
71 %
58 %
súlyú, és a legtöbb szituációban megfelelő
hosszúságú
is. Kiegészíthető egy FIN’ANNEAU
71 %
100 %
100 %
100 %
60120°
cm hevederrel.
Az ATTACHE 90°
3D szintén könnyű és kompakt, ám mérete
60°
< 8°és nyelvének
120°
nyílása alkalmassá teszi két szál kötél beakasztására.

100 % 100 %

100 %

100 %

100 %

100 %
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SZIKLAMÁSZÁS
A másodmászó beleesése: húzórendszer feszes kötélen

A

mikor a másodmászó áthajlás alat t esik bele a
kötélbe és nem tud saját erejéből továbbmászni,
az elölmászónak húzórendszerrel kell felsegítenie
őt. Ha elegendő kötél áll rendelkezésre, a legegyszerűbb
egy kötélszálat leereszteni a másodmászóhoz, amin
felmászhat, miközben a másik kötélszállal, amibe beleesett,
felbiztosíthatjuk őt.
Ha ez nem lehetséges, a feszes kötélen kell
húzórendszert létrehoznunk. A testsúlyt át kell terhelnünk
a REVERSO 4-ről egy a húzórendszer felső pontján
elhelyezett visszafutásgátlós csigára. Ha egy másodmászó
lóg két szál félkötélen, ez az átterhelés a REVERSO 4
blokkolómechanizmusának köszönhetően könnyű.

© Lafouche
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2. Helyezze a másik szálra a
MICRO TRAXION visszafutásgátló
csigát a terhelt oldalra. Ellenőrizze,
hogy a csiga a megfelelő irányban
blokkol-e (a MICRO TRAXION lefelé
csússzon, felfelé pedig blokkoljon).
Csatlakoztassa a MICRO TRAXION-t
a stand pontjait összekötő
hevedergyűrű háromszögelési
pontjához.

3. Használja fogantyúként
a REVERSO 4
tehermentesítő pontjába
akasztott karabinert, és
tehermentesítse az eszközt.
A súlyt tehát átterhelte a
MICRO TRAXION-ra.

4. A MICRO TRAXION használható
visszafutásgátlóként a húzórendszer felső
pontjában, ellensúly-technikához vagy a
húzórendszer megsokszorozásához.
A megfelelő technika az adott szituációtól
függ: mekkora a mászó súlya, felfekszik-e
a kötél a sziklán stb.
A felhúzás során gyakran húzza be a másik
kötélszálat is, ezzel is biztosítva társát.

MICRO TRAXION
A rendkívül kis méretű és súlyú, nagy hatékonyásgú MICRO TRAXION visszafutásgátló
csigának egyértelműen ott a helye minden több kötélhosszas utat mászó beülőjén. Ideális
eszköz a másodmászó segítésére vagy fix kötélen való felmászásra önmentéshez. A
MICRO TRAXION zsák felhúzására is kiválóan alkalmas nehéz utakban. Könnyen, gyorsan
kötélre helyezhető, 8 - 11 mm átmérőjű kötelekkel kompatibilis. A fogazott blokkolónyelv
akár sáros vagy jeges kötélen is működik, de nyitott állásban rögzítve kiiktatható és a csiga
egyszerű csigaként is használható.

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

1. Kössön oldható
csomót a REVERSO 4
mögé az egyik szabad
kötélszálra.
Ez a csomó a
későbbiekben lehetővé
teszi majd, hogy
elengedje a kötelet
és szabad kézzel
dolgozzon.

SZIKLAMÁSZÁS

Ereszkedés több kötélhosszas útban

E

reszkedéskor a kötél kezelése nagy odafigyelést
és szervezettséget kíván. A standban minden
tevékenységet a kikötési ponthoz kikötve kell végezni.

A kötél behelyezése az ereszkedőstandba
1. Győződjön meg arról, hogy az ereszkedőstand két egymással
összekötött pontból áll. A két kötelet egyszerű csomóval kösse össze.
A két kötelet összekötő csomót erősen húzza meg.

+

+
minimum
30 cm

Az önfékező biztosítóeszköz és az
ereszkedőeszköz kötélre helyezése
2. Az önfékező biztosítóeszköz megtartja a mászót, ha az elengedi a
lefelé lógó szabad kötélszálat (pl. kőhullás vagy a kötélen képződött
csomó miatt stb.). Az önfékező biztosítóeszközt érdemes előbb
a kötélre helyezni, mert így a kötélen laza hurok képezhető, ami
megkönnyíti az ereszkedőeszköz kötélre helyezését.
Az önfékező biztosítóeszközt önmagán átfűzött hurokkal rögzítse a
beülő bekötési pontjába, így nem tudja leejteni.
Megjegyzés: A kötél végére kötött csomó elengedhetetlen
óvintézkedés (hosszú ereszkedés, rossz látási viszonyok, fáradtság
esetén stb.).

© Lafouche

20

3. Amint megérkezett és kikötötte magát a következő ereszkedési
ponthoz, vegye le a biztosító- és az ereszkedőeszközét a kötélről.
Rögzítse a két kötélszálat a standhoz, hogy ne ejthesse le őket,
és hogy biztosítsa társa ereszkedését.

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

Több kötélhosszas ereszkedés
4. Oldja ki a kötelek végén a csomót. Bújtassa át a lehúzandó
kötélszálat a maillonon.

A kötél lehúzása
5. Miután társa is kikötötte magát, a kötelet le kell húzni.
A második személy húzza a kötelet, az első átfűzi azt a maillonon.
Amikor a csomó megérkezik a standhoz, az első elkezdheti felhelyezni
a biztosító- és az ereszkedőeszközét. Mire társa a második szálat is
lehúzta, az első mászó már kész az ereszkedésre.

REVERSO 4
A REVERSO 4 ereszkedő- és biztosítóeszköz rendkívül könnyű
(mindössze 59 g, 25 %-kal könnyebb, mint a REVERSO 3)
és sokoldalúan használható. Az oldalukon aszimmetrikus
bordázattal ellátott, V alalkú fékezővájatoknak köszönhetően
a fékerő tökéletesen szabályozható. Dinamikus fél- és
ikerkötelekhez (átmérő ≥ 7,5 mm) valamint egészkötelekhez
(átmérő ≥ 8,9 mm). Egyetlen eszköz minden feladatra:
elölmászó biztosítására, egy vagy két másodmászó
biztosítására, ereszkedésre. A másodmászó továbbmászása
(két fős mászóparti) esetén gyors váltási lehetőség az
elölmászó biztosítására.

A vájatba a kötél átmérőtől
függetlenül a megfelelő
mélységig szorul be, így a
fékerő mindig optimális.

HALADÁS
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Túl az északi sarkkörön,
valahol a 67. és a 68.
szélességi fok között
található a norvég
Lofoten szigetcsoport
(nevének jelentése
„Hiúzmancs”), mely a
téli hegymászás alig
ismert paradicsoma.
Jégmászás, kuloárok,
repedések - ezeken az
érintetlen szigeteken
gyakorlatilag még
minden csúcs első téli
megmászójára vár.
A szlovén Aljaz Anderle
is felismerte ezt, és
rendszeresen visszatérő
mászója lett a vidéknek.
A képek egy Petzl
expedíció során készültek
2011 márciusában.

© Guillaume Vallot
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HEGYMÁSZÁS

Gleccseren való haladás párosával

G

leccserjárás közben az egyik legnagyobb veszélyt a
hasadékba zuhanás jelenti. A gleccseren alapvető
követelmény, hogy legyen a mászóknál felszerelés
húzórendszer kiépítéséhez és hogy ismerjék a megfelelő
mentési technikákat. Társunk hasadékba zuhanásakor
azonban az elsődleges feladat megállítani a zuhanást
anélkül, hogy társunk magával rántana. Két mászó esetén
az ellensúly egyetlen mászó lesz. Így aztán rendkívül fontos,
hogy mindent tőlünk telhetőt megtegyünk...

A bekötés távolsága
A két mászó a kötél két végére köti be magát. Ezt követően a köztük
lévő távolság a mellkasukon viselt, leblokkolt kötéllel állítható. Minél
nagyobb a hasadékba zuhanás veszélye, annál nagyobb legyen a
bekötés távolsága.
Mindkét mászónál legyen elegendő kötél a húzórendszer kiépítésére.

15 m

30 m

Fékezőcsomók puha hóban
Kössön a kötélre 2 méterenként csomót (pereccsomó, tehénfarok,
pillangócsomó stb.). A csomók súrlódása a havon és a hasadék szélén
segít az esés megfékezésében.

2m

© Boris Dufour
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30 m

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

Figyelem, a kötélre kötött csomók nehezítik a húzórendszer kiépítését.
Két lehetőség van:
• 1. megoldás: építse ki a húzórendszert a csomózott kötélen (lásd a„Hasadékból való mentés: húzórendszer
csomózott kötélen” c. pontot),
• 2. megoldás: a mászónal elegendő a csomózatlan kötélszál a húzórendszer kiépítéséhez és a
bajbajutotthoz való leengedéshez (rendelkezhet pl. ennyi szabad kötéllel, ha összekötve használ két 50-60 m
hosszú kötelet).

30 m

A kötél a mászók között maradjon feszes
A mászók közlekedés közben tartsák feszesen a kötelet maguk között, kezükben se tartsanak kötélhurkokat.
Ha a kötél laza, a hasadékba zuhanó mászó nagy sebességet ér el, amit a társa már nem tud megállítani,
és fennáll a veszélye, hogy magával rántja őt a hasadékba.

SUM’TEC
A SUM’TEC rendkívül sokoldalú, könnyű jégcsákány, valahol
középúton a jégmászócsákányok és a hagyományos
hegymászócsákányok között. Rozsdamentes végének és
enyhén hajlított nyelének köszönhetően jól használható
túracsákányként. Mászásnál a banán alakú, kovácsolt
ALPIX csőr és az új, szerszám nélkül állítható TRIGREST
kéztámasz megbízható segítség a legnehezebb szakaszokon
is, mint a peremhasadékok vagy a jégkulárok átmászása stb.
Kalapácsos és kapás változatban is kapható.

Könnyített kalapács
csavarhúzó kialakítású fejjel,
8-10 mm átmérőjű nittek
becsavarásához.
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HEGYMÁSZÁS

Hasadékból való mentés: húzórendszer csomózott kötélen

A

kötélre kötött
csomókkal jelentősen
növelhetjük a fékerőt
hasadékba zuhanás
megállításánál, amikor csak
két mászó van összekötve.
Ha társunk hasadékba
zuhant és nem áll
rendelkezésre másik kötél,
a húzórendszert a
csomózott kötélen
kell kiépítenünk, ami
nem tud áthaladni a
visszafutásgátlón.
A csomók kikötése némi
plusz felszerelést igényel.

MICRO
TRAXION

TIBLOC

Átterhelés az alsó visszafutásgátlóra
A terhelést átmenetileg át kell helyezni az alsó, a kikötési ponthoz
rögzített visszafutásgátlóra, így a kötél meglazul és a csomó kiköthető.
1. Amint a húzórendszer a
helyén van, a húzás hatására
a csomók közelednek a
rendszerhez.

MICRO MICRO
TRAXION
TRAXION

PARTNER
PARTNER
TIBLOC TIBLOC

© Boris Dufour

26

2. Helyezze alulra a TIBLOCtípusú visszafutásgátlót a csomó
túlsó oldalára. A TIBLOC nincs
terhelve és könnyen levehető a
kötélről.

4. Húzza meg enyhén a
húzórendszert és átmenetileg
akassza ki a MICRO TRAXION
nyelvét. Engedje bele a
terhelést a TIBLOC-ba és a
hevedergyűrűbe.

5. A terhelés akkor a TIBLOC-on
van, csak a hevedergyűrű és az
alsó kötélszál feszül. Kösse ki a
csomót.

6. A csomó kikötése
után ellenőrizze, hogy a
MICRO TRAXION nyelvét újra
aktiválta, és folytassa a húzást
a húzórendszerrel. Egy húzás
után akassza le a hevedergyűrűt
a TIBLOC-ról, amíg a következő
csomóhoz nem ér.

FIN'ANNEAU
FIN'ANNEAU
FIN'ANNEAU

MICRO TRAXION
A hasadékos terepen való közlekedés akár gyalog, akár
sílécen, előkészületeket igényel. A felszerelés megléte és
használatának alapos ismerete alapvető követelmény.
A MICRO TRAXION visszafutásgátló csiga (mindössze
85 g) ilyenkor igazi adu ász. A nyelv még jeges kötélen is
hatékonyan blokkol. A nyitókar nyitott állapotban rögzíthető,
így az eszköz egyszerű csigaként is használható. A vízhatlan
golyóscsapágyak kiváló hatékonyságot biztosítanak.
A MICRO TRAXION, egy FIN’ANNEAU hevedergyűrű, néhány
karabiner és egy TIBLOC együttesen könnyű hegyimentőfelszerelést alkotnak.

A fogazott nyelv tökéletesen
blokkol és sáros vagy jeges
kötélen is működik.

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

3. Miközben a terhelés még
mindig a csigán van, rögzítsen
egy hosszú hevedergyűrűt
(120 cm) a kikötési ponthoz és
csatlakoztassa a TIBLOC-hoz.
Tolja le a lehető legtávolabbra a
TIBLOC-ot, hogy a hevedergyűrű
megfeszüljön.

HEGYMÁSZÁS

Hágóvas: egy vagy két első foggal?

M

inden túra előtt ki kell választai a terepviszonyoknak
legmegfelelőbb hágóvasat. Az új, állítható LYNX
hágóvassal a mászó teljesen saját igényei szerint
állíthatja be az első fogakat. Íme néhány jó tanács a legjobb
konfiguráció kiválasztásához.

Két első fog
A két első fog használata nagy oldalirányú stabilitást biztosít.
• Két hosszú első fog: optimális kofiguráció hó- és jégkuloárokhoz
vagy könnyebb jégmászáshoz. Ahol a a jeget hó fedi, a hosszú
fogakkal könnyebb megtalálni a jeget a hó alatt.
• Két rövid első fog: ajánlott vegyes terepre, ahol kő és nagyon kemény
jég egyaránt előfordul. Rövid első fogakkal használva a második fogak
megtámaszkodnak a kőzeten vagy a jégen, így stabilitást nyújtanak és
kímélik a vádlit.

• Aszimmetrikus első fogak: elsősorban profi mászóknak ajánlott
konfiguráció, igen nehéz, technikás vegyes terepre. Ennél a változatnál
a mozgás közelít a sziklamászáshoz, a lábfej kissé kifordul és a sarkak
megemelkednek.

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

Egy első fog
Ez a dry-tooling műfajának legmegfelelőbb
konfiguráció, mely a bokának nagy
mozgásszabadságot biztosít. Segítségével a
lépések belső vagy külső lábéllel is megléphetők,
és kiválóan használható peremeken vagy
repedésekben.

Jégmászásnál inkább a technikásabb utakhoz
ajánljuk ezt a konfigurációt és/vagy kemény jégre,
amikor fontos a pontosság. Az egyetlen első fog
jobban behatol a jégbe és kevesebb szilánkot tör
le, mint a két első fog. Jégcsavar után maradt
lyukakba való beakasztásra is alkalmasabb ez a
konfiguráció.

Az első rögzítőrendszer beállítása
A rögzítőrendszer beállításakor a cipőt a
hágóvason előre vagy hátra elmozdítva beállíthatja,
mennyire hatoljon be az első fog a jégbe.
Tipp az első kengyel eltávolítására:

minimum
2 cm

LYNX
A LYNX rendkívül sokoldalúan használható hágóvas,
a havas kuloároktól a dry tooling-ig minden terepre.
Állítható első fogak: egy vagy két hosszú vagy
rövid fog elöl, szimmetrikus vagy aszimmetrikus
elrendezésben. A rögzítőrendszer elöl cserélhető
és állítható: rozsdamentes acél kengyel peremes
cipőkhöz, kosaras változat elöl perem nélküli cipőkhöz.
Elöl a rögzítőrendszer a cipő szélességéhez is
hozzáigazítható, és az is beállítható, hogy az első fog
mennyire hatoljon be a jégbe.

Elöl kétféle rögzítőrendszerrel
választható: rozsdamentes
acél kengyel peremes
cipőkhöz, kosaras változat
elöl perem nélküli cipőkhöz.
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Fernand Petzl és
barátai több mint 50
évvel ezelőtt kezdték el
feltárni a Gouffre Berger
járatait a franciaországi
Vercors-hegységben,
de a barlang azóta is
izgalmas célpont minden
barlangkutató számára.
Így voltak ezzel a Petzl
Team barlangász és
hegymászó tagjai is, akik
2011 augusztusában
lejutottak a híres-hírhedt
„-1000” méterre.

© Serge Caillault
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BARLANGÁSZÁS

Osztáson való átszerelés ereszkedésnél

A

kötélen való közlekedés manőverei sok időt vehetnek
igénybe a barlangászásnál. Jó szervezéssel
hatékonyabban haladhatunk át az osztásokon és időt
takaríthatunk meg a barlang többi részének bejárásához.

1. Akassza be kantárját a
kikötési pontba, amint annak
magasságába ér.
Ha a beakasztáshoz két
kézre van szüksége, blokkolja
(bikázza le) a STOP-ot, hogy
elengedhesse a lefelé lógó
kötélszálat.

Példa az eszköz blokkolására
(lebikázására) rövid ideig tartó
megállás idejére

© Serge Caillault
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2. Ereszkedjen bele a kantárba.
Vegye ki a STOP-ot és helyezze
kötélre az osztás alatt.

4. Ellenőrizze eszközeit.
Akassza ki a kantárt a kikötési pontból.

5. Folyatathatja az ereszkedést,
a kötél szabad a következő barlangász
számára.

a.

b.

STOP
A STOP az egyik legnépszerűbb megnövelt fékerejű ereszkedőeszköz a barlangászok
körében. A megnövelt fékerő jelentősen megkönnyíti a kötélen való közlekedést.
A STOP nyitható, így a beülőről való leakasztás nélkül kötélre helyezhető, és az
osztásokon való átszerelésnél sem ejthető le.
A zárható nyelvű FREINO karabinerrel használva könnyen szabályozható a fékerő
és ezzel az ereszkedés sebessége. A FREINO különösen hasznos lehet, ha a kötél
csúszik az eszközben: kis átmérőjű, új vagy sáros kötélen, bag-gel való ereszkedésnél
stb.
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3. Húzza be a kötelet úgy, hogy a STOP-ba terheljen.
Ehhez meg kell támaszkodnia valahol a lábával. Ha a
szikla túl sima vagy áthajló:
• térdeljen az osztásnál belógó kötélhurokba (a),
• akasszon lépőhurkot a kikötési pontba (b).

KANYON

34

Hat év ismerkedés és
aprólékos tervezgetés,
három napos gyaloglás
a beszálláshoz, hőség,
hideg, hó, beszállás
3450 méteren, 1420 m
ereszkedés, két bivak...
Íme néhány hozzávaló
a nepáli Chamje Khola
kanyon bejárásnak
receptjéből, a Himalayan
Canyon Team tagjaitól.
Ön is kipróbálná?
chamje.blogspot.com

© Sam Bié
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KANYON

Kitett ereszkedőstand elérése

E

gy függőleges szakasz elérése gyakran gondot
jelent, ha a csúszós sziklán kell odajutni. Ez a helyzet
olyankor, ha a vízesés fölötti ereszkedőstandot
szeretnénk használni. A stand elérése gyakran nehezebb
és veszélyesebb, mint maga az ereszkedés. Az ilyen kitett
stand megközelítése biztosítás nélkül nem ajánlott.
A beszerelő elérheti az ereszkedőstandot úgy, hogy zárt
rendszerű önbiztosítással beereszkedik a fölötte lévő
pontról. Ha elérte a standot, a kötél már fix vezetőszárként
szolgálhat a többieknek.

Beereszkedés zárt rendszerű önbiztosítással
1. A kötelet bújtassa át a kikötési pontokon, majd a végét kösse a
beülő belötési pontjába, a lelógó szálat pedig fűzze a PIRANA-ba.
A szabad kötélszál egy zsákban a beülőre van akasztva. A kötél
károsodás nélkül csúszik a rendszerben. Ha a kikötési pontok felülete
nem sima, maillon rapidot kell behelyezni.

Zsákban tárolt kötélen való ereszkedésnél
a kötél végére kötött csomó kötelező! Nem
látható előre, hogy a kötél elég hosszú lesz-e
a tervezett ereszkedéshez.

© Serge Caillault
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2. Ereszkedjen a fent leírt módon.

3. Akassza kantárját a kikötési pontba. Blokkolja (bikázza le)
a PIRANA-t, ha két kézre van szüksége a standoláshoz.

4. Rögzítse a kötél beülőjére kötött végét a standhoz. Enyhén feszítse
meg a vezetőszárat és rögzítse a kötél másik szálát pereccsomóval.
A maradék kötél a zsákban marad.

5. A következő mászó a vezetőszárba akasztott kantárral közelítheti
meg a standot. Miután az egész csapat áthaladt, a vezetőszár kötele
lehúzható, nem kell felszerelést a falban hagyni.

PIRANA
A PIRANA kimondottan kanyonos ereszkedőeszköz. Sokféle módon befűzhető, így a fékerő
könnyedén változtatható. A beülőről való leakasztás nélkül kötélre helyezhető. A külön
kapható, csavaros ATTACHE karabinerrel merev egységet képez, és miután a beülőhöz
csatlakoztattuk, gyakorlatilag elveszíthetetlen. Így annak is kisebb a veszélye, hogy a
karabiner rossz helyzetbe fordul és nyelvét emelő hatás éri. A PIRANA megakadályozza
a kötélhurok képződését és csökkenti a kötél csavarodását, ugyanakkora fékerő mellett.
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Vezetőszár beszerelése

VIA FERRATA

38

Minden az olaszországi
Dolomitokban kezdődött.
Itt épültek ki az első
via ferraták a katonai
csapatok és felszerelések
szállítására az első
világháború alatt. Ezek az
utak mára már közkedvelt
és inkább játékos
lehetőségei a csúcsok
meghódításának.
Ez a helyzet a Tomaselli
via ferratával is, mely a
Punta Fanes déli falán
kapaszkodik fel, és
a régió legnehezebb
útjaként ismert. A Rifugio
Lagazuoi háztól indulva
egy sereg, párkányokkal
tagolt, meredek fal érhető
el, csodálatos kilátással a
Tofana-ra és a Dolomitok
többi gyöngyszemére,
mielőtt elérnénk a
2980 m magasan fekvő
csúcsot.

© Dan Patitucci
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VIA FERRATA

Az energiaelnyelő kantár kiegészítése kötélbiztosítással

A

biztonságos és folytonos biztosításnak köszönhetően
a via ferrata utak egyre több embernek teszik
elérhetővé a hegymászás élményét. Ennek ellenére
a lezuhanás veszélye, mint minden magasban végzett
tevékenységnél, itt is fennáll. Az energiaelnyelő kantárak
használata megállítja az esést és csökkenti a felhasználót érő
rántást.
Az esésnek két szakasza van:
• a kantár végigcsúszik a drótkötélen, a kantár inaktív,
• az esés az első kikötési pontnál megáll, az energiaelnyelő
működésbe lép.
A zuhanásnak vannak olyan következményei, melyek
ellen a kantár nem véd: a felhasználó nekiütődhet a
fémszerkezetnek, a sziklának vagy más mászóknak.

Nekiütődés a falnak, mielőtt az
energiaelnyelő működésbe lépne

© John Noris
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Nekiütődés a falnak, miután az
energiaelnyelő működésbe lépett

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

Kötél használata
Az energiaelnyelő kantár mellett kötelet is használva csökkenthetjük az
esés magasságát és a lehetséges sérülések veszélyét.
Különösen ajánlott a kötél használata az alábbi szituációkban:
• nehéz részeken való áthaladáskor, ahol a leesés veszélye nagyobb,
• olyan helyeken, ahol nagyobb a veszélye, hogy leeséskor a mászó
nekiütődik valaminek, mielőtt az esést a kantár megállíthatná.
Kötelező kötelet használni a következő szituációkban:
• gyermekekkel vagy 45 kg-nál kisebb ill. 100 kg-nál nagyobb testsúlyú
mászókkal való mászásnál,
• régi, hiányosan vagy rosszul kiépített utakon (a drótkötél túl feszes
vagy 3 m-nél nagyobb a kikötési pontok távolsága).
Kötél használata esetén a csoportnak a sziklamászásnál megszokott
módon kell rendeződnie, ahol az elölmászó rendelkezik a megfelelő
ismeretekkel a másodmászó biztosításához.
Menet közben a biztosítás csak kevésbé meredek és/vagy könnyű
szakaszokon lehetséges. Minden nehezebb szakasznál fix pontból
történő biztosítás ajánlott.

SCORPIO
Via ferrata utakon kizárólag energiaelnyelő kantárral szabad közlekedni. A SCORPIO kantár
használata igen egyszerű. A két elasztikus huzatba bújtatott szár végén a karabinerek
mindig könnyedén elérhetők, a kantár így nem gubancolódik össze és megkönnyíti a
felszerelés rendezését. A harmadik, rövid szár pihenésre szolgál. A SCORPIO kantár
a speciálisan varrott heveder felszakadásával nyeli el az esés energiáját. Ez a heveder a
cipzáras zsebben található. A harmadik szárba akasszon SPIRIT karabinert.
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ÉJSZAKAI TEREPFUTÁS
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Több mint 5500 futó
indul a The North Face®
Ultra Trail du MontBlanc® négy távból
álló versenysorozaton,
mely minden kétséget
kizáróan a hegyi
maratonok királynője.
A fő versenypálya 166
km hosszú és 9500
métert emelkedik felfelé
az Alpok óriása körül.
Ízelítő a programból:
hőség, viharok, záporok,
erős szél, sűrű köd,
jég, hóesés, valamint
csodás naplemente és
napfelkelte, köztük pedig
a ragyogóan csillagos
ég... Mindezt Sébastien
Chaigneau 20 óra
55 perc alatt teljesítette,
ezzel a dobogó harmadik
fokán állhatott, és
büszkék vagyunk a
következőként célba ért
Németh Csabára is!
© Franck Oddoux,
Hervé Bodeau
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ÉJSZAKAI TEREPFUTÁS
Csökkenő vagy szabályozott fényerő?

A

z első LED-es TIKKA fejlámpa 2000-ben mutatkozott
be. Azóta a technológia folyamatosan fejlődik. Csak
emlékeztetőül: az első TIKKA fényereje maximális
üzemmódban 9 lumen volt! Ma már a TIKKA XP 2
maximális üzemmódban 80 lumen fényerővel világít.
A LED-ek fejlődése is lehetővé tette, hogy a fejlámpák egyre
kisebb méretűek és egyre könnyebbek legyenek, miközben
teljesítményadataik folyamatosan javulnak.
Míg a LED-ek fejlődése meghatározó volt a fényerő
növelésében, az elemek technológiája nem követte ezt
a fejlődést. Konkrétan fogalmazva minél hatékonyabbak
a LED-ek, annál több energiát fogyasztanak. Ennek
következménye, hogy a klasszikus lámpáknál a fényerő
az idő előrehaladtával drasztikusan lecsökken. Ennek
elkerülésére adnak módot a szabályozott fényerejű lámpák.

Nem szabályozott fényerő
A legtöbb kompakt fejlámpa csökkenő fényerőt biztosít,
ha bekapcsolástól kezdve folyamatosan, egyre csökkenő kapacitású
elemekkel működtetjük. A fényerő csökkenésének mértéke függ a LED
típusától, az elemektől stb.
Például egy TIKKA XP 2 a bekapcsolás pillanatában új elemekkel
80 lumen fényerőt biztosít, majd az első fél óra elteltével már csak
54 lument. 80 óra elteltével a fényerő már nem értékelhető (0,25 lux alá
esik, ami a teliholdas éjszaka világosságának megfelelő érték).
A nem szabályozott fényerejű fejlámpák tehát igen hosszú üzemidőt
biztosítanak, a használat kezdetén igen magas fényerő mellett. Ezek a
lámpák jó kompromisszumot jelentenek a fényerő és a hosszú üzemidő
tekintetében. Ugyanakkor sok tevékenységhez fontosabb, hogy a
lámpa azonos fényerőt nyújtson egy meghatározott időn keresztül.

Szabályozott fényerő
Az ilyen típusú lámpáknál az energia és a fényerő csökkenése
másképp alakul: a lámpa fényereje az elemeknek a lámpára nézve
megadott teljes élettartama alatt állandó (leszámítva a tartalék-világítás
idejét).
A TIKKA XP 2 lámpa a CORE tölthető és szabályozott fényerejű
akkumulátorral mindig azonos fényerőt fog produkálni, akár egy órát fut
a felhasználó, akár négyet.

© Lafouche
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A TIKKA XP 2 fejlámpa fényerejének összehasonlítása csökkenő fényerejű üzemmódban illetve CORE akkumulátorral
használva, szabályozott fényerejű üzemmódban

Fényáram mennyisége (lumen)
80
70
60
50
40
30
20

Üzemidő
(óra)

10
0,5

1

2

3

Nem szabályozott fényerő
TIKKA XP 2
maximális fényerő

4

5

6

7

8

9

10

80

Fényáram mennyisége

Üzemidő

Világítótávolság:

80 lumen, t = 0 h
54 lumen, t = 0 h 30
20 lumen, t = 10 h

80 óra

68 méter, t = 0 h
50 méter, t = 0 h 30
22 méter, t = 10 h

Szabályozott fényerő
TIKKA XP 2 CORE
maximális fényerő

43 lumen fényáram 4 óra 45 percen át

48 méter világítótávolság 4 óra 45 percen át

Éjszakai futáshoz nélkülözhetetlen a terepviszonyoknak megfelelő fejlámpa. Nélkülözhetetlen, hogy gyorsabban fussunk, és hogy kevésbé
fáradjunk el.
• Rövid, kevésbé technikás edzésekhez - naplemente vagy napfelkelte körül - megfelelő egy csökkenő fényerejű lámpa, de szem előtt kell
tartani, hogy a fényerő fokozatosan csökkenni fog.
• Technikásabb és hosszabb futásokhoz azonban, amikor több órán át vagy akár egész éjszaka futunk, a szabályozott fényerejű lámpa a
tökéletes választás. A fényerő így több óra elteltével is azonos marad. A fáradtság növekedésével ez egyre fontosabb.

CORE
A tölthető CORE akkumulátorral átalakíthatja TIKKA 2 - ZIPKA 2 típusú
lámpáját csökkenőről szabályozott fényerejűre. A tölthető CORE
akkumulátor rendkívül könnyű, helyettesíti a hagyományos elemeket
és több száz alkalommal feltölthető. Az OS by Petzl programmal
(letölthető a www.petzl.com/OS honlapon) igény szerint konfigurálhatja
CORE akkumulátorát: beállíthatja a fényerőt csökkenőre vagy
állandóra, megadhatja a szükséges világítótávolságot vagy üzemidőt
stb.
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MÁSZÓFELSZERELÉS
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Útban a Coste Rouge él beszállásához az Ailefroide-on. Écrins masszívum, Franciaország.
© Alexandre Buisse
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KIEGÉSZÍTŐK
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TESTHEVEDERZETEK
HIRUNDOS C36
Rendkívül kis súlyú beülőheveder nehéz mászásokhoz
A Frame Construction technológia alkalmazásának köszönhetően igazi csúcsmodell. Pillekönnyű,
kényelmes beülő, hogy csak a mászásra koncentrálhassunk.
A négy felszereléstartó fül alkalmassá teszi hosszabb utak megmászására is.
XS méret = tömeg: 270 g, derékrész: 59 - 71 cm, combrész: 43 - 48 cm
S méret = tömeg: 280 g, derékrész: 66 - 78 cm, combrész: 47 - 52 cm
M méret = tömeg: 300 g, derékrész: 71 - 83 cm, combrész: 52 - 57 cm
L méret = tömeg: 315 g, derékrész: 80 - 94 cm, combrész: 57 - 62 cm

SAMA C21
Férfi sziklamászó-beülő elasztikus combrészekkel.
A SAMA ideális beülő rövidebb sport és több kötélhosszas utakra egyaránt.
Az elasztikus combrészek az esés alatt vagy benne lógás során is kényelmesek, alkalmazkodnak a
testhez, és mászás közben sem zavarnak a mozgásban.
A szellőző anyag hosszú nyári napokon is komfortos.
S méret = tömeg: 370 g, derékrész: 70 - 81 cm, combrész: 47 - 52 cm
M méret = tömeg: 390 g, derékrész: 76 - 90 cm, combrész: 52 - 59 cm
L méret = tömeg: 420 g, derékrész: 85 - 100 cm, combrész: 57 - 64 cm
XL méret = tömeg: 445 g, derékrész: 89 - 104 cm, combrész: 62 - 67 cm

SELENA C55
Női sziklamászó-beülő elasztikus combrészekkel.
A SELENA a SAMA női változata, mely a női test morfológiájához és sajátosságaihoz leginkább
alkalmazkodó Petzl beülő.
XS méret = tömeg: 320 g, derékrész: 58 - 69 cm, combrész: 43 - 48 cm
S méret = tömeg: 360 g, derékrész: 60 - 71 cm, combrész: 47 - 52 cm
M méret = tömeg: 385 g, derékrész: 67 - 81 cm, combrész: 52 - 59 cm
L méret = tömeg: 405 g, derékrész: 74 - 89 cm, combrész: 57 - 64 cm

ADJAMA C22
Férfi hegy- és sziklamászóbeülő állítható combrészekkel
Ezt a mászóbeülőt könnyen állítható combrésze teszi tökéletesen alkalmassá hegy- és jégmászásra.
A derékrész keskeny szabásának és a hátsó puha felszereléstartó füleknek köszönhetően beülő
hátizsákkal viselve is kényelmes.
S méret = tömeg: 420 g, derékrész: 70 - 81 cm, combrész: 47 - 57 cm
M méret = tömeg: 435 g, derékrész: 76 - 90 cm, combrész: 52 - 62 cm
L méret = tömeg: 460 g, derékrész: 85 - 100 cm, combrész: 57 - 67 cm

LUNA C35
Női hegy- és sziklamászóbeülő állítható combrészekkel
Az ADJAMA női változata, mely tökéletesen alkalmazkodik a női test morfológiájához.
S méret = tömeg: 410 g, derékrész: 60 - 71 cm, combrész: 47 - 57 cm
M méret = tömeg: 425 g, derékrész: 67 - 81 cm, combrész: 52 - 62 cm
L méret = tömeg: 450 g, derékrész: 74 - 89 cm, combrész: 57 - 67 cm
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CALIDRIS C57
Jól szellőző állítható beülő, mely hosszantartó lógó testhelyzetben is kényelmes
A CALIDRIS széles derék- és combrészei maximális kényelmet, támaszt és szellőzést nyújtanak
akár hosszú mesterséges utakban, akár más, hosszantartó beülőben lógással járó tevékenységek
(pl. útnyitás, utak kiszerelése stb.) során. A nagyszerű tömeg/kényelem arány és a derékrész kínálta
számos lehetőség a felszerelés rendezésére mind azt tanúsítják, hogy ez maga az ideális „big wall”
beülő.
A CALIDRIS-t arányai alkalmassá teszik nagyobb termetű mászók számára is, mindenfajta mászó
tevékenységhez.
1. méret = tömeg: 600 g, derékrész: 65 - 95 cm, combrész: 48 - 60 cm
2. méret = tömeg: 685 g , derékrész: 83 - 110 cm, combrész: 56 - 70 cm

CORAX C51
Kényelmes, állítható beülő
A CORAX tökéletes, sokoldalú beülőheveder. Két mérete közül valamelyik bármilyen testalkatú
mászónak megfelel. Kényelmes és könnyen használható, így széles körben elterjedt minden
tevékenységhez a sziklamászástól a hegymászáson át a via ferratáig. Most még kényelmesebb és
még jobban szellőzik. A két DoubleBack csattal a felszereléstartó fülek középre hozhatók.
1. méret = tömeg: 490 g, derékrész: 60 - 90 cm, combrész: 48 - 58 cm
2. méret = tömeg: 530 g , derékrész: 75 - 105 cm, combrész: 56 - 68 cm

KIT CORAX K30ES
Sziklamászó szett, mely tartalmaz egy CORAX beülőt, egy UNIVERSO biztosítórendszert,
egy BANDI magnéziás-zsákot övvel és egy zacskó POWER CRUNCH megnéziát.
Legyen szó az első beülő megvásárlásáról, vagy a régi lecseréléséről, ez a szett mindenkinek
tökéletes kombinációt kínál. A CORAX beülő sokoldalúan használható és kényelmes. Az UNIVERSO
biztosítórendszer bármilyen átmérőjű kötéllel működik. Az egészet kiegészíti a BANDI magnéziás-zsák
övvel és a 25 g POWER CRUNCH magnézia.
1. méret = tömeg: 490 g, derékrész: 60 - 90 cm, combrész: 48 - 58 cm
2. méret = tömeg: 530 g , derékrész: 75 - 105 cm, combrész: 56 - 68 cm

ASPIR C24
Állítható beülő párnázott derék- és combrészekkel
Az ASPIR kényelmes beülő a hevedereink számos előnyével: párnázott derék- és combhevederek,
megerősített bekötési pont és két felszereléstartó fül.
Kis terjedelmének és széles állítási lehetőségének köszönhetően ideális
hegymászó- és gleccserjáró-beülő. Tökéletesen megfelel továbbá via ferrata utakhoz és
kalandparkokban. A nullás méret kimondottan gyermekek számára készült.
0. méret = tömeg: 420 g, derékrész: 53 - 72 cm, combrész: 40 - 58 cm
1. méret = tömeg: 450 g, derékrész: 68 - 94 cm, combrész: 48 - 62 cm
2. méret = tömeg: 485 g, derékrész: 86 - 110 cm, combrész: 57 - 70 cm
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TESTHEVEDERZETEK
PANDION C29
Egyszerű, állítható beülő felszereléstartó fülekkel
Ez a kisméretű és könnyű beülőheveder kiváló választás sziklamászásra, gleccsertúrákra és kalandos
túrákra egyaránt.
Kezdőknek is tökéletesen megfelel.
Tömeg: 400 g, derékrész: 60 - 101 cm, combrész: < 67 cm

GYM C32
Egyszerű állítható beülő kezdőknek, tanfolyamoknak
A PANDION egyszerű, felszereléstartó nélküli változata kollektív használatra.
Tömeg: 390 g, derékrész: 60 - 101 cm, combrész: < 67 cm

OUISTITI C68
Teljes testhevederzet gyermekeknek 30 kg testsúly alatt
A kisgyermekek esetén a csípő méretéhez nem felel meg egy hagyományos beülőheveder.
Az ő biztonságuk érdekében teljes testhevederzetre van szükség.
Tömeg: 350 g, combrész: < 51 cm, a felsőtest magassága: 45 - 60 cm

SIMBA C65
Állítható testhevederzet gyermekeknek 40 kg testsúlyig
A kisgyermekek esetén a csípő méretéhez nem felel meg egy hagyományos beülőheveder.
Az ő biztonságuk érdekében teljes testhevederzetre van szükség.
Tömeg: 390 g, combrész: < 51 cm, a felsőtest magassága: 35 - 60 cm

8003 C05
Teljes testhevederzet felnőtteknek
Ajánljuk mindenkinek, aki szereti a teljes testhevederzetet, bármilyen magasban végzett
tevékenységhez. Elsősorban klasszikus hegymászásra alkalmas.
1. méret = tömeg: 580 g, derékrész: 60 - 95 cm, combrész: 42 - 62 cm
2. méret = tömeg: 610 g , derékrész: 75 - 105 cm, combrész: 52 - 77 cm
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VOLTIGE C60
Állítható mellhevederzet
A mellheveder függőleges helyzetben tartja a törzset a beülőben való lógás és az ereszkedés során.
Kizárólag beülőhevederrel együtt használható.
Tömeg: 280 g

FRACTIO C16
Barlangászbeülő kettős derékrésszel
A FRACTIO könnyű, ellenálló és állítható, kettős derékrészének köszönhetően rendkívül kényelmes
barlangászbeülő. Jól beállítható mérete és a comb belső felére eső csatok csökkentik a szűk helyeken
a beakadás veszélyét.
1. méret = tömeg: 485 g, derékrész: 60 - 95 cm, combrész: 42 - 62 cm
2. méret = tömeg: 530 g , derékrész: 90 - 105 cm, combrész: 52 - 77 cm

SUPERAVANTI C12
Egyszerű, könnyű barlangászbeülő
A SUPERAVANTI könnyű, sokoldalúan használható barlangászbeülő. Mérete a csatokkal tökéletesen
beállítható, felépítése egyszerű és igen masszív. A bekötési pontok mos még lejjebb kerültek,
így a felmászás a kötélen még hatékonyabb. Jól beállítható mérete és a comb belső felére eső csatok
csökkentik a szűk helyeken a beakadás veszélyét.
1. méret = tömeg: 405 g, derékrész: 60 - 95 cm, combrész: 42 - 62 cm
2. méret = tömeg: 440 g , derékrész: 90 - 105 cm, combrész: 52 - 77 cm

TORSE C26 2
Mellhevederzet a CROLL pozícionálásához
A TORSE mellhevederzettel a CROLL hasi mászóeszköz jól pozicionálható, amivel a kötélen való
felmászás még hatékonyabbá tehető.
Tömeg: 90 g

CANYON C86
Kanyonos beülőheveder párnázott derékrésszel és fenékvédővel
Vízesések, ereszkedés, úszás, ugrás... mindez kijár egy CANYON beülőnek.
Masszív, víztaszító alapanyagok biztosítják a kis súlyt és a hosszú élettartamot minden vízi kalandhoz.
Tömeg: 700 g, derékrész: 67 - 120 cm, combrész: 52 - 77 cm

CARITOOL P42
Felszereléstartó beülőre
Ez a praktikus kiegészítő használható hegymászáshoz, jégmászáshoz és nagyfalas mászásokhoz
egyaránt. Segítségével könnyen, gyorsan elérhetjük beülőnkön a szükséges jégcsavart, szöget, ékeket
stb. A jégszerszám is könnyen ráakasztható. A legtöbb Petzl beülőheveder bújtatóival kompatibilis.
Más márkájú beülők derékhevederére is ráakasztható.
Tömeg: 25 g
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SISAKOK
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Szardínián.
© Tony Lamiche

METEOR 3 + A71
®

Rendkívül könnyű, sokoldalúan használható sisak
Mindössze 235 gramm súlyával a METEOR 3 + igazi viszonyítási alap a könnyűség és kényelem
tekintetében. Ugyanakkor az egyik legjobban szellőző modell. Innovatív állítórendszere segítségével a
sisak bármilyen fejformához és mérethez tökéletesen hozzáigazítható. A METEOR 3 + ízig-vérig sziklaés hegymászósisak, de a kerékpáros és vízisportokra vonatkozó európai szabványoknak is megfelel.
Fejkörfogat: 53 - 61 cm, tömeg: 235 g

ELIOS A42
Sokoldalú, könnyű és robusztus sisak
Az ELIOS sisak igen masszív és ABS héjának valamint habosított polisztirénből készült belsejének
köszönhetően hatékony védelmet nyújt az ütések ellen. Bármilyen fejformára és fejméretre tökéletesen
beállítható. A szellőzőnyílások a csúsztatható fedlapokkal igény szerint lezárhatók. Sokoldalúan
használható sisak szikla- és hegymászáshoz, barlangászáshoz, via ferrata utakhoz, kanyonozáshoz
stb.
1. méret = fejkörfogat: 48 - 56 cm, tömeg: 300 g
2. méret = fejkörfogat: 53 - 61 cm, tömeg: 330 g

ELIA A48
Női sisak szikla- és hegymászáshoz
Az ELIA sisakot valóban a gyakorlatból származó igények hívták életre. A homlokpánt méretének
innovatív OMEGA állítórendszere (Petzl szabadalom) segítségével a sisak fel- és levétele minden
erőlködés nélkül, a lehető legkényelmesebben lehetséges. Az állítórendszer a homlokpánt teljesen
új mechanizmusának köszönheti különlegességét. Segítségével a sisak mérete rendkívül pontosan
hozzáigazítható a fejformához.
Fejkörfogat: 52 - 58 cm, tömeg: 285 g

PICCHU A49
Mászó- és kerékpárossisak gyermekeknek
A PICCHU sisak gyermekek számára készült sziklamászáshoz és kerékpározáshoz. Ez a rendkívül
könnyű és kényelmes sisak igen masszív felépítésű és ellenálló. A csomagolásban mellékelt három
levél (ebből az egyik fényviszaverő) matricával minden sisak egyedivé és egyúttal jól láthatóvá
varázsolható.
Fejkörfogat: 48 - 54 cm, tömeg: 310 g
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SISAKOK

ECRIN ROC A01
Rendkívül robusztus sisak belső hevederekkel
A Petzl igazi klasszikusa: hagyományos hegymászó-, sziklamászó- és barlangászsisak. Ez a rendkívül
masszív sisak a magas hegyek és mély barlangok támasztotta legnagyobb igénybevételnek is ellenáll.
Fejkörfogat: 53 - 63 cm, tömeg: 445 g

TRIOS E75 UW
Rendkívül erős fényű lámpával felszerelt barlangászsisak. A állandó fényerejű lámpa négy
üzemmódban működtethető. Tölthető ACCU 2 ULTRA akkumulátorral
A TRIOS ideális választás a „2 az 1-ben” megoldást kereső barlangászok számára.
A TRIOS sisakra szerelt lámpa a sisak nélkül, az elasztikus fejpánton is viselhető.
Ez a sisak rendkívül sokoldalúan használható. Héja acrilo-butadién-sztirénből (speciális ABS műanyag
kompozitból) készült, belül polisztirénnel bélelt. A sisakra szerelt fényforrás egy ULTRA WIDE fejlámpa.
Állandó fényerejű, 300 lumen fényáramot kibocsátó lámpa, melynek homogén fénycsóvája kb.180°ban világít. A lámpa négyféle üzemódban működtethető, és amikor az elemek már csaknem teljesen
lemerültek, „takarék” üzemmódban világít.
1. méret = fejkörfogat: 48 - 56 cm, tömeg: 635 g
2. méret = fejkörfogat: 53 - 61 cm, tömeg: 660 g

SPELIOS E75
Barlangászsisak kettős fényforrású lámpával: halogén izzó / 3 fényfokozatban állítható,
állandó fényerejű 14 LED
A SPELIOS sokoldalúan használható sisak, a héjban habosított szerkezetű betéttel és vízhatlan
kettős fényforrású fejlámpával. Barlangászoknak és kanyonozóknak szánt kombináció, mely
masszív, kényelmes és minden szituációra kínál megoldást. Igény szerint választhatunk a fókuszált,
nagy fényerejű fénycsóva (halogén izzó) és a közelre világító fényforrás (LED-ek) közül. További
lehetőségeket kínál a három fényfokozatban működtethető, állandó fényerejű LED-es fényforrás,
mely az elemek csaknem teljes élettartama alatt azonos fényerőt biztosít.
1. méret = fejkörfogat: 48 - 56 cm, tömeg: 505 g
2. méret = fejkörfogat: 53 - 61 cm, tömeg: 535 g

VIZION A44 1
Arcvédő METEOR 3 + és ELIOS sisakhoz
METEOR 3 + és ELIOS sisakokkal kompatibilis, állítható arcvédő. Jégmászásnál és kuloárokban véd
a lehulló jégszilánkoktól és a kisebb hóömlésektől. Ha szükséges, a sisakra feltolva kikerül a látótérből,
és a sisak szállítása során is érdemes visszahajtani a sisak tetejére.
Tömeg: 60 g
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Döbbenetes galériák hálózatának felfedezése. Tham Lom-barlang, Laosz.
© Phil Bence
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BIZTOSÍTÓ- ÉS ERESZKEDŐESZKÖZÖK
Biztosító- és ereszkedőeszközök

GRIGRI 2 D14 2
Megnövelt fékerejű biztosítóeszköz 8,9 - 11 mm átmérőjű kötelekhez
A GRIGRI 2 megnövelt fékerejű biztosítóeszköz megkönnyíti a biztosítás manővereit. A GRIGRI 2
alkalmas mind elölmászás, mind felsőbiztosítással történő mászás biztosítására. Bármely a piacon
kapható, 8,9 - 11 mm átmérőjű dinamikus egészkötéllel való biztosításra alkalmas (az optimális
kötélátmérő 9,4 mm - 10,3 mm). Mostantól még kisebb méret és súly! A GRIGRI 2 hosszú éveken át
hűséges mászótársa lesz. A GRIGRI 2 új felépítése tökéletesen kontrollálhatóvá teszi az eresztést.
8,9 - 11 mm átmérőjű egészkötéllel használható. Tömeg: 170 g

VERSO D19
Ultrakönnyű, sokoldalúan használható ereszkedő- és biztosítóeszköz, melynek fékereje a
kötél átmérőjéhez és puhaságához igazítható
A VERSO a REVERSO³ kisebb méretű és egyszerűsített változata. Az oldalukon aszimmetrikus
bordázattal ellátott, V alalkú fékezővájatok segítségével a fékerő tökéletesen szabályozható.
A következő kötéltípusokhoz: egészkötél: ≥ 8,9 mm, félkötél: ≥ 8 mm, ikerkötél: ≥ 7,5 mm. Tömeg: 57 g

UNIVERSO D18
A VERSO és egy ATTACHE 3D karabiner kombinációjából álló biztosítórendszer,
mely az elcsúsztatható alkatrésznek köszönhetően mindig optimális helyzetben marad
Az UNIVERSO igen könnyű, komplex biztosítórendszer, használata bármilyen átmérőjű kötéllel hatékony
és kényelmes. A rendszer egy VERSO biztosítóeszközből, egy ATTACHE 3D karabinerből valamint az
elcsúsztatható összekapcsolóelemből áll.
A következő kötéltípusokhoz: egészkötél: ≥ 8,9 mm, félkötél: ≥ 8 mm, ikerkötél: ≥ 7,5 mm. Tömeg: 120 g

REVERSO 4 D17
Ultrakönnyű, sokoldalúan használható ereszkedő- és biztosítóeszköz, melynek fékereje a
kötél átmérőjéhez és puhaságához igazítható és amely Reverso módban is használható
Sokoldalúan használható, rendkívül könnyű ereszkedő- és biztosítóeszköz. A bordázott, aszimmetrikus
V alakú fékezővájatok maximálisan kontrollált eresztést és ereszkedést tesznek lehetővé (a Petzl
új technológiájának, a dinamikus kötél típusához - egészkötél, félkötél, ikerkötél - igazodó ARC
fékezőrendszernek köszönhetően). A Reverso módban egy vagy két másodmászót megnövelt
fékerővel biztosíthatunk.
A következő kötéltípusokhoz: egészkötél: ≥ 8,9 mm, félkötél: ≥ 8 mm, ikerkötél: ≥ 7,5 mm. Tömeg: 59 g
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Ereszkedőeszközök

HUIT D02
Ereszkedőnyolcas
Egy vagy két kötélszálon történő ereszkedéshez.
A következő kötéltípusokhoz: egészkötél: 9 - 13 mm, félkötél: 8 - 11 mm. Tömeg: 100 g

PIRANA D05
Kanyonos ereszkedőeszköz
A PIRANA kanyonos ereszkedőeszköz sokféle módon befűzhető, így a fékerő könnyedén változtatható.
A beülőről való leakasztás nélkül kötélre helyezhető. Kanyonos ereszkedőtechnikákhoz alkalmas
ereszkedőeszköz.
A következő kötéltípusokhoz: egészkötél: 9 - 13 mm, félkötél: 8 - 11 mm. Tömeg: 90 g

STOP D09
Megnövelt fékerejű ereszkedőeszköz egészkötélhez
A világon az egyik legnépszerűbb ereszkedőeszköz a barlangászok körében. Használatával az
ereszkedés tökéletesen kontrollálható, míg a megnövelt fékerő megkönnyíti a kötélen való közlekedés
minden manőverét.
9 - 12 mm átmérőjű egészkötelekhez. Tömeg: 326 g

SIMPLE D04
Ereszkedőeszköz egy szál kötélre
A SIMPLE ereszkedőeszköz kis súlyú és méretű, az ereszkedés során nem csavarja meg a kötelet.
9 - 12 mm átmérőjű egészkötelekhez. Tömeg: 240 g

RACK D11
Ereszkedő xilofon változtatható fékerővel
A klasszikus ereszkedőxilofon továbbfejlesztett változata. A fogak elhelyezkedése és kialakítása segíti a
kötélre helyezést. Kis méret és súly. A fékerő ereszkedés közben is szabályozható, (a kötél súlyának,
a terepviszonyoknak stb. megfelelően) a körülményekhez igazítható.
A következő kötéltípusokhoz: egészkötél: 9 - 13 mm, félkötél: 8 - 11 mm. Tömeg: 470 g
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58

Esti fények a Tomaselli via ferratán. Dolomitok, Olaszország.
© Dan Pattitucci

Biztosítóeszközök via ferrata utakhoz

SCORPIO EASHOOK L60 H
Elasztikus Y kantár felszakadó varratokkal ellátott energiaelnyelővel és EASHOOK
összekötőelemekkel
Ezzel a via ferrata kantárral garantáltan csodás napokat tölthet el a sziklafalakon. A két elasztikus tokba
húzott biztosítószár nem zavar a mozgásban. A cipzáras tokkal védett, felszakadó energiaelnyelő
állapota könnyen szemrevételezhető. Traverzálásoknál és pihenésnél hasznos a harmadik, rövid szár,
melyet közvetlenül akaszthatunk be a létrába vagy drótkötélbe.
Tömeg: 540 g

SCORPIO VERTIGO WL L60 WLA
Elasztikus Y kantár felszakadó varratokkal ellátott energiaelnyelővel és VERTIGO WL
karabinerekkel
Ezzel a via ferrata kantárral garantáltan csodás napokat tölthet el a sziklafalakon. A két elasztikus tokba
húzott biztosítószár nem zavar a mozgásban. A cipzáras tokkal védett, felszakadó energiaelnyelő
állapota könnyen szemrevételezhető. Traverzálásoknál és pihenésnél hasznos a harmadik, rövid szár,
melyet közvetlenül akaszthatunk be a létrába vagy drótkötélbe.
Tömeg: 504 g

SCORPIO L60 2
Elasztikus Y kantár felszakadó varratokkal ellátott energiaelnyelővel
Ezzel a via ferrata kantárral garantáltan csodás napokat tölthet el a sziklafalakon. A két elasztikus tokba
húzott biztosítószár nem zavar a mozgásban. A cipzáras tokkal védett, felszakadó energiaelnyelő
állapota könnyen szemrevételezhető. Traverzálásoknál és pihenésnél hasznos a harmadik, rövid szár,
melyet közvetlenül akaszthatunk be a létrába vagy drótkötélbe. Karabinerek nélküli változat.
Tömeg: 310 g

KIT VIA FERRATA K29VF
Via ferrata szett egy ELIOS sisakból, egy PANDION beülőből és egy SCORPIO VERTIGO WL
energiaelnyelő kantárból
Minden, ami nélkülözhetetlen a via ferrata kalandokhoz:
- ELIOS sisak (két méretben: 1. méret: 48-56 cm, 2. méret: 53-61 cm),
- PANDION állítható beülő felszereléstartó fülekkel (egyetlen méretben: derékrész 60-101 cm és
combrészek < 67 cm),
- SCORPIO VERTIGO WL felszakadó energiaelnyelő Y kantár elasztikus tokba bújtatott szárakkal.
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KARABINEREK
Nem zárható nyelvű karabinerek

ANGE S M57 G, M57 0
Rendkívül könnyű és kis méretű karabiner MonoFil Keylock rendszerrel
Az új generációs ANGE S karabiner középutat képvisel a hagyományos nyelvű és a hajlított drótos
nyelvű karabinerek között. Rendelkezik mindkét típus előnyeivel: nyelve a rugós nyelvű karabinerekhez
hasonlóan könnyedén nyílik, súlya a drótos nyelvűekéhez hasonlóan csekély. A Petzl új MonoFil
Keylock rendszerének és a
H profilnak köszönhetően az ANGE S súlya mindössze 28 gramm, így ez a karabiner optimális súly/
teherbírás aránnyal bír. Így különösen ajánljuk azoknak, akik felszerelésük súlyát jelentősen csökkenteni
szeretnék. A test kialakítása megkönnyíti a be- és kiakasztást.
Szakítószilárdság: hossztengely mentén: 20 kN, nyitott nyelvvel: 9 kN, keresztirányban 7 kN. Tömeg: 28 g

ANGE L M59 G, M59 B
Könnyű, kisméretű karabiner MonoFil Keylock rendszerrel
Az új generációs ANGE L karabiner középutat képvisel a hagyományos nyelvű és a hajlított drótos
nyelvű karabinerek között. Rendelkezik mindkét típus előnyeivel: nyelve a rugós nyelvű karabinerekhez
hasonlóan könnyedén nyílik, súlya a drótos nyelvűekéhez hasonlóan csekély. A Petzl új MonoFil
Keylock rendszerének és a
H profilnak köszönhetően az ANGE L súlya mindössze 34 gramm, így ez a karabiner optimális súly/
teherbírás aránnyal bír. Így különösen ajánljuk azoknak, akik felszerelésük súlyát csökkenteni szeretnék,
de a hagyományos méretű karabinerek használatának kényelméről nem szeretnének lemondani. A test
kialakítása megkönnyíti a be- és kiakasztást.
Szakítószilárdság: hossztengely mentén: 22 kN, nyitott nyelvvel: 10 kN, keresztirányban 7 kN. Tömeg: 34 g

ANGE FINESSE M57D 10, M57D 17, M58D 17, M59D 17
Köztes ultrakönnyű ANGE karabinerekkel
A rendkívül könnyű ANGE karabinerekkel felszerelt köztes négyféle változatban kapható:
- ANGE FINESSE 10 cm (ANGE S + ANGE S): az S méretű ANGE karabinerekkel a lehető legkisebb
(63 g) súlyú és méretű köztes.
- ANGE FINESSE 17 cm (ANGE S + ANGE S): minimális súly, 66 g mellett sokoldalúan használható
köztes.
- ANGE FINESSE 17 cm (ANGE S + ANGE L): a kötél oldalán az ANGE L még könnyebb és gyorsabb
akasztást tesz lehetővé, míg a biztosítópont felőli ANGE S kisebb súlyt eredményez, 72 g.
- ANGE FINESSE 17 cm (ANGE L + ANGE L): akár kesztyűben vagy nagyobb kezű mászók számára is
könnyen beakasztható, mindkét karabiner rendkívül nagy nyílású (26 mm), a köztes mégis igen könnyű,
78 g.

Pack 5 ANGE FINESSE M57P 10, M58P 17
5 db köztest tartalmazó csomag ANGE karabinerekkel
Az ANGE FINESSE csomag 5 db ANGE FINESSE köztest tartalmaz Dyneema® slinggel és MonoFil
Keylock ANGE S vagy ANGE L karabinerekkel.
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FINESSE C39 10, C39 17
Varrott sling STRING S hevedervédővel köztesekhez
A FINESSE sling rendkívül könnyű. Tartalmaz egy STRING S hevedervédőt a kötél felőli oldalon,
hogy védje a hevedert a kopástól és helyes állásban tartsa a karabinert. 10 cm és 17 cm hosszúságú
változatban kapható.
C39 10: tömeg: 7 g
C39 17: tömeg: 10 g

SPIRIT M15 A
Egyenes nyelvű karabiner
A SPIRIT 1991-es piacra dobása óta még mindig a legkiválóbb karabiner: egyetlen másik modell sem
éri utol ezt a masszív karabinert a teherbírás, kényelem és kézhezállóság terén. A SPIRIT karabiner
korlátlan számú nyitást és zárást bír.
Szakítószilárdság: hossztengely mentén: 23 kN, nyitott nyelvvel: 9,5 kN, keresztirányban 10 kN. Tömeg: 49 g

SPIRIT M10 A
Hajlított nyelvű karabiner
A SPIRIT hajlított nyelvű változata. Tökéletes ívű nyelvével és a test ideális formájával az akasztása igazi
öröm.
Szakítószilárdság: hossztengely mentén: 23 kN, nyitott nyelvvel: 9,5 kN, keresztirányban 10 kN. Tömeg: 49 g

EXPRESS C40
Varrott heveder STRING hevedervédővel közteshez
Az EXPRESS ideális sling sportmászáshoz. Kellően széles, így igen kézhezálló. A STRING
hevedervédő a kötél felőli oldalon óvja a slinget a kopástól, és helyes állásban tartja a karabinert.
Három hosszúságban kapható, így minden igényt kielégít.
C40 11: hosszúság: 11 cm, tömeg: 10 g
C40 17: hosszúság: 17 cm, tömeg: 15 g
C40 25: hosszúság: 25 cm, tömeg: 20 g

SPIRIT EXPRESS M30 11A - M30 17A
Egy egyenes nyelvű és egy hajlított nyelvű SPIRIT karabinerből és egy EXPRESS hevederből
álló szet
M30 11A = hosszúság: 11 cm, tömeg: 104 g
M30 17A = hosszúság: 17 cm, tömeg: 109 g

OWALL M41
Ovális alakú karabiner
Az OWALL karabiner ideális hagyományos és mesterséges mászásokhoz. Tökéletesen alkalmas
ékekbe és más biztosítópontokba való akasztásra: a Keylock rendszernek köszönhetően nem akad be
sehová.
Szakítószilárdság: hossztengely mentén: 24 kN, nyitott nyelvvel: 7 kN, keresztirányban 10 kN.
Tömeg: 68 g

MÁSZÓFELSZERELÉS

61

KARABINEREK
Zárható nyelvű karabinerek

Am’D M34
D alakú, zárható nyelvű karabiner eszközök beülőhöz való rögzítésére
Alakjának és méreteinek köszönhetően igen sokoldalúan használható karabiner: szinte bármire
alkalmas a biztosítórendszer elemeinek a beülőhöz való csatlakoztatásától a kantár végén való
használatig. D alakjának köszönhetően ez a modell az egyik legnagyobb szakítószilárdságú Petzl
karabiner.
Szakítószilárdság: hossztengely mentén: 28 kN, nyitott nyelvvel: 8 kN, keresztirányban 7 kN.
A következő zárórendszerekkel:
- SCREW-LOCK, tömeg: 74 g,
- BALL-LOCK, tömeg: 78 g,
- TRIACT-LOCK, tömeg: 78 g.

WILLIAM M36
Nagy nyílású, körte alakú, zárható nyelvű karabiner standba és félszorító nyolcassal történő
biztosításhoz
Ez a nagyméretű karabiner számos szituációban bizonyulhat hasznosnak. Mérete és formája több
kötélszál vagy heveder beakasztására is alkalmassá teszi, segít rendezni a standot, félszorítónyolcas
csomóval lehetővé teszi a biztosítást vagy ereszkedést egy vagy két kötélszálon egyaránt.
Szakítószilárdság: hossztengely mentén: 25 kN, nyitott nyelvvel: 7 kN, keresztirányban 7 kN.
A következő zárórendszerekkel:
- SCREW-LOCK, tömeg: 88 g,
- BALL-LOCK, tömeg: 94 g,
- TRIACT-LOCK, tömeg: 94 g.

ATTACHE 3D M38 SL
Rendkívül kis méretű és súlyú, körte alakú, zárható nyelvű karabiner
Az eredeti kisméretű HMS ultrakönnyű változata. Az ATTACHE 3D súlya mindössze 55 g: minimális
súly maximális és szakítószilárdság együtt. A 3D változat csökkentett súly mellett is megőrzi az
ATTACHE sokoldalúságát. A kötél felfekvési helyein a karabiner felületének kialakítását optimalizáltuk,
így a lehető legjobb egyensúlyt sikerült elérni a kötél könnyű futása és a karabiner tömege között.
Szakítószilárdság: hossztengely mentén: 22 kN, nyitott nyelvvel: 6 kN, keresztirányban 7 kN.
Tömeg: 55 g

ATTACHE M35 SL
Kisméretű, körte alakú, zárható nyelvű karabiner
Méretének és alakjának köszönhetően számos felhasználási területen népszerű karabiner: alkalmas
biztosítórendszer rögzítésére a beülőn, félszorító-nyolcas csomóval való biztosításra, így a standban
igazán sokoldalúan használható.
Szakítószilárdság: hossztengely mentén: 23 kN, nyitott nyelvvel: 6 kN, keresztirányban 7 kN.
Tömeg: 80 g
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A „Midi-Plan” traverz télen. Mont-Blanc masszívum, Franciaország.
© Pascal Tournaire
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KARABINEREK
LOCKER SL M55 SL
Kisméretű, könnyű, aszimmetrikus, zárható nyelvű karabiner
Ez a kézi zárású karabiner egyszerre könnyű és kisméretű. Alkalmas sziklamászáshoz,
hegymászáshoz, kanyonozáshoz stb. Aszimmetrikus formájának köszönhetően igen nagy nyílású,
több eszköz is beleakasztható és igen kézhezálló.
Szakítószilárdság: hossztengely mentén: 24 kN, nyitott nyelvvel: 8 kN, keresztirányban 9 kN.
Tömeg: 63 g

OK M33
Ovális, zárható nyelvű karabiner
Számos csiga csak ovális karabinerrel működik megfelelően. Az OK karabiner tökéletesen megfelel
erre a célra. Ezenkívül igen jól használható standokban is.
Szakítószilárdság: hossztengely mentén: 24 kN, nyitott nyelvvel: 7 kN, keresztirányban 10 kN (M34 SL), 8 kN (M34 TL).
A következő zárórendszerekkel:
- SCREW-LOCK, tömeg: 75 g,
- TRIACT-LOCK, tömeg: 77 g.
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Liv Sansoz a „Les Dents de la Mer” útban. Calanque de Castelvieil, Franciaország.
© Pascal Tournaire

Zárható nyelvű speciális karabinerek

FREINO M42
Beépített fékezőrésszel ellátott, zárható alumíniumkarabiner
A FREINO ideális eszköz a fékerő növelésére ereszkedés közben.
Szakítószilárdság: hossztengely mentén: 25 kN, nyitott nyelvvel: 9 kN, keresztirányban 10 kN.
Tömeg: 85 g

VERTIGO WL M40 WLA
Zárható nyelvű karabiner via ferrata utakhoz
A VERTIGO WL karabiner via ferrata kantár végére tervezett összekötőelem. Könnyű kezelhetősége ás
ergonomikus zárórendszere megkönnyíti az osztásokon való biztonságos áthaladást. Nagy nyílásának
köszönhetően a létrafokok és drótkötelek többségébe beakasztható.
Szakítószilárdság: hossztengely mentén: 25 kN, nyitott nyelvvel: 8 kN, keresztirányban 10 kN.
Tömeg: 97 g

OMNI M37
D alakú karabiner beülőheveder zárásához
A félhold alakú OMNI minden olyan beülő zárására alkalmas, ahol két bekötési pontot kell összekötni.
Szakítószilárdsága bármely tengely irányában terhelve 15 kN.
Szakítószilárdság: hossztengely mentén: 20 kN, nyitott nyelvvel: 7 kN, keresztirányban 15 kN.
A következő zárórendszerekkel:
- SCREW-LOCK, tömeg: 86 g,
- TRIACT-LOCK, tömeg: 92 g.

Kiegészítők karabinerekhez

STRING M91000, M90000 L, M90000 XL
Hevedervédő a karabiner helyes pozícióban tartásához
A STRING két funkciót is betölt: a köztes kötél felőli oldalán helyes állásban tartja a karabinert,
és védi a kopástól a heveder súrlódásnak leginkább kitett részét.
Háromféle méretben kapható: 10, 15 és 30 mm széles hevederhez.

NITRO 3 67800
Energiaelnyelő közteshez
Ajánlott nem megbízható biztosítópontokba jégutakhoz, mix utakhoz és minden más terepre.
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JÉGCSÁKÁNYOK
Technikai jégmászócsákányok

ERGO U22 2
Jégcsákány nehéz dry tooling és jégutakra
Az ERGO jégcsákány tökéletes választás a legnehezebb dry tooling utakra és a legvalószerűtlenebb
jégoszlopokra egyaránt. A nagy ívben görbülő nyél kivételesen jó tartás biztosít a fej alatt,
és a mozdulatok még szélesebb repertoárját teszi lehetővé. Az ergonomikus, állítható markolat
többféleképpen fogható, így a kézcserénél való kiakadás veszélye még kisebb. A markolat nagy
dőlésszöge lógó helyzetben is ideális fogást kínál és húzódzkodásnál is jelentős energiát spórolhatunk
vele.
DRY csőr (T típus), T típusú nyél, tömeg: 645 g

NOMIC U21 3
Jégcsákány jégmászáshoz és dry tooling utakhoz
A NOMIC csákánnyal a sziklamászás minden mozdulata átvihető a jégmászásba. Az ergonomikus,
állítható markolat többféleképpen fogható, így a kézcserénél való kiakadás veszélye még kisebb.
Az ICE csőr bármilyen típusú jégbe könnyen be- és kiakasztható. A két kivehető súllyal a csákány
igény szerint kiegyensúlyozható és a fej lendülete a mászó egyéni igényei szerint beállítható.
A NOMIC-ra szögeléshez kalapács is szerelhető.
DRY csőr (T típus), T típusú nyél, tömeg: 605 g

QUARK U19 M2, U19 P2
Technikai és jégmászó jégcsákány
A QUARK rendkívül sokoldalúan használható jégcsákány, melyet elsősorban technikai hegymászáshoz
és jégmászáshoz terveztünk. Fejrésze sokféle kombinációban átalakítható, így minden szituációhoz
hozzáigazítható. A QUARK könnyen használható: kiegyensúlyozottsága és az ICE csőr bármilyen
típusú jégen biztos tartást nyújt. Új változatánál a fej alatti rész kialakítása és a csőr profilja még
hatékonyabb akasztást tesz lehetővé. A GRIPREST és a TRIGREST kéztámaszok kényelmet és
biztonságérzetet nyújtanak. Segítségükkel a csákány csuklóheveder nélkül is használható.
DRY csőr (T típus), T típusú nyél, tömeg: 550 g

66

A Mer de Glace alatt. Mont-Blanc masszívum, Franciaország.
© Pascal Tournaire
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JÉGCSÁKÁNYOK
Technikai hegymászócsákányok

SUM’TEC U15
Könnyű jégcsákány technikai hegymászáshoz
A SUM’TEC rendkívül sokoldalú, könnyű jégcsákány, valahol középúton a jégmászócsákányok és
a hagyományos hegymászócsákányok között. Rozsdamentes végének és enyhén hajlított nyelének
köszönhetően jól használható túracsákányként. Mászásnál a banán alakú, kovácsolt ALPIX csőr és az
új, szerszám nélkül állítható TRIGREST kéztámasz megbízható segítség a legnehezebb szakaszokon
is, mint a peremhasadékok átmászása vagy a jégkulárok stb. Kalapácsos és kapás változatban is
kapható.
T típusú nyél.
Kalapácsos változat: U15 M52, hosszúság: 52 cm, tömeg: 495 g,
Kapás változat: U15 P52, hosszúság: 52 cm, tömeg: 485 g, U15 P59 = hosszúság: 59 cm, tömeg: 505 g

SUM’TEC 43 U15 M43
Ultrakönnyű és kisméretű jégcsákány és kalapács technikai hegymászáshoz
A SUM’TEC 43 egy igen könnyű és rendkívül kis méretű jégcsákány és kalapács, mely elfér a
hátizsákban, és mindig kéznél van, hogy szükség esetén beverhessünk egy szöget, behajtsunk
egy kikötési pontot vagy második jégcsákányként használjuk, ha váratlanul jégkuloár állja utunkat.
A banán alakú, kovácsolt ALPIX csőr és az új, szerszám nélkül állítható TRIGREST hatékony segítséget
jelentenek a legnehezebb szakaszokon is.
T típusú nyél.
U15 M43 = hosszúság: 43 cm, tömeg: 430 g

Hagyományos hegymászócsákányok

SUMMIT U13
Modern jégcsákány klasszikus hegymászáshoz
A SUMMIT a klasszikus hegymászás modern eszköze. Évek tapasztalatát megtestesítő jégszerszám,
mely kategóriájában a technika új megközelítését hozta magával. A hajlított nyél biztosítja a szükséges
szabadságot akár meredek, akár jeges terepen. A könnyű, kovácsolt fej és a nyél markolata kis
súlyával is a lehető leghatékonyabb mászást teszi lehetővé.
B típusú nyél.
U13 52 = hosszúság: 52 cm, tömeg: 495 g, U13 59 = hosszúság: 59 cm, tömeg: 535 g, U13 66 = hosszúság: 66 cm, tömeg:
570 g

Gleccserjáró jégcsákányok

SNOWALKER U01
Túracsákány gleccserekre
A SNOWALKER könnyű jégcsákány gleccsertúrákhoz és könnyű jégutakhoz. Az acél csőr hatékony
mind kemény hóban, mind pedig jégen. A széles kapa kényelmes támaszt nyújt, és segítségével
lépések vájhatók. Az eloxált, kiváló minőségű 7075-ös alumíniumból készült nyél igen tartós. RANDO
csuklóhevederrel. A fejen található nyílásba karabiner akasztható vagy heveder fűzhető.
B típusú nyél.
U01 60 = hosszúság: 60 cm, tömeg: 415 g, U01 68 = hosszúság: 68 cm, tömeg: 438 g, U01 75 = hosszúság: 75 cm, tömeg:
458 g
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SNOWRACER U02 50A
Rendkívül kis súlyú jégcsákány acél fejrésszel magashegyi túrákhoz, sítúrákhoz, könnyebb
expedíciókhoz
A SNOWRACER - 50 cm, 340 g - ideális kísérő sítúrákon, könnyű expedíciókon, sítúrákon, meredek
lejtőkön való snowboardozásnál. A SNOWALKER-ével azonos csőrrel és kapával felszerelt, igen
hatékony eszköz havon és jégen is. Az alumínium nyél kialakítása és a ferdén metszett végződés
megakadályozza a hó felgyülemlését a nyélben.
B típusú nyél.
Hosszúság: 50 cm, tömeg: 340 g

Kiegészítők jégcsákányokhoz

DRY U19 DRY
Dry tooling csőr QUARK, NOMIC és ERGO jégcsákányokhoz
A 4 mm vastag DRY csőr kimondottan a dry tooling és az extrém jégmászás igénybevételére
készült. A végén elvékonyodó (3 mm) hegy a leghidegebb jégbe is behatol. Alul-felül fogazott,
jól tart hagyományos és fordított pozíciókban is.
A következő csákányokhoz: QUARK (U19 M2 és U19 P2), NOMIC (U21, U21 2, U21 3), ERGO (U22, U22 2)
Tömeg: 129 g

ICE U19 ICE
Csőr mászáshoz és vegyes terepre QUARK, NOMIC és ERGO csákányokhoz
Az ICE csőr igen sokoldalúan használható kiegészítő jégmászáshoz. A végén elvékonyodó (3 mm)
hegy a leghidegebb jégbe is behatol. Geometriájának köszönhetően kiválóan tart jégen és sziklán
egyaránt, ugyanakkor könnyen kiakasztható.
A következő csákányokhoz: QUARK (U19 M2 és U19 P2), NOMIC (U21, U21 2, U21 3), ERGO (U22, U22 2)
Tömeg: 129 g

ALPIX U15AAL
Tartalék csőr SUM’TEC csákányokhoz
A végén elvékonyodó banánalak pontos és stabil beütést tesz lehetővé. Ívelt alakjánál fogva könyű
kiakasztani is.
Tömeg: 115 g

PANNE U19 PAN
Kapa QUARK, NOMIC és AZTAR csákányokhoz
Széles kapa a jég hatékony alakítására, lépések vágására vagy platform készítésére.
A következő csákányokhoz: QUARK (U19 M2 és U19 P2), NOMIC (U21, U21 2, U21 3), ERGO (U22, U22 2)
Tömeg: 69 g

MARTEAU U19 MAR
Kalapács QUARK, NOMIC és AZTAR csákányokhoz
Trapéz formájának köszönhetően ez a kalapács jégmászó csákányokhoz alkalmas kiegészítő.
Kompatibilis a (2010 ősze utáni) QUARK jégcsákányokkal valamint a NOMIC minden verziójával.
A következő csákányokhoz: QUARK (U19 M2 és U19 P2), NOMIC (U21, U21 2, U21 3), ERGO (U22, U22 2)
Tömeg: 58 g
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TRIGREST U19 TRI
Állítható kéztámasz QUARK, NOMIC és ERGO jégcsákányokhoz
A TRIGREST kéztámasz magassága a nyélen vagy a markolaton szerszám nélkül is állítható. Kétféle
állásban, a felső kéz élének megtámasztására vagy az alsó kéz mutatóujjának beakasztására
használható. Utóbbi támaszték sokat segít a csuklóheveder nélküli mászásnál valamint a pontos
beütésnél. A TRIGREST használható fixen, a mutatóujj akasztója nélkül is.
A következő csákányokhoz: QUARK (U19 M2 és U19 P2), NOMIC (U21, U21 2, U21 3), ERGO (U22, U22 2)
Tömeg: 19 g

CLIPPER U80000
Gyorsan rögzíthető csuklóheveder technikai jégcsákányokhoz
Kényelmes, párnázott csuklóheveder, mely könnyen eltávolítható a jégcsákányról, ha szabad kézre
van szükség pl. a jégcsavar behajtásához. Az innovatív kampó szilárdan tartja a csákányon a
csuklóhevedert, és könnyedén le- vagy visszaakasztható. A heveder a jégcsákányra való rögzítés előtt
egyszerűen, gyorsan állítható. Kompatibilis a QUARK és NOMIC jégcsákányokkal.
Tömeg: 62 g

FREELOCK U81000
Fix csuklóheveder technikai jégcsákányokhoz
A kényelmes és könnyű FREELOCK-ot elsősorban technikai hegymászáshoz terveztük.
A fel- és levétel egyetlen csuklómozdulattal történik.
Tömeg: 40 g
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Jégmászás Norvégiában.
© Guillaume Vallot

HÁGÓVASAK
Hágóvasak jégmászáshoz

DART T22LLF 02
Hágóvas egy első foggal jég- és mix utakhoz
A DART-ot extrém nehézségű vegyes utakra és jágmászáshoz terveztük. Az első fog kevésbé
roncsolja a jeget és a legkisebb peremen is pontos pozicionálást tesz lehetővé. A harmadik sor fogai
hátrafelé dőlnek, így kiválóan tartanak meredek terepen és a jégoszlopok körül.
11 fog,
LEVERLOCK FIL rögzítőrendszer, tömeg (ANTISNOW nélkül) : 2 x 412 g = 824 g

DARTWIN T21LLF 02
Hágóvas két első foggal jég- és mix utakhoz
A DART kétfogú változata azoknak a mászóknak, akik jobban szeretik a első két fog nyújtotta stabilitást.
12 fog,
LEVERLOCK FIL rögzítőrendszer, tömeg (ANTISNOW nélkül) : 2 x 432 g = 864 g

LYNX T24 LLU
Állítható technikai hágóvas jégmászáshoz és vegyes terepre, univerzális LEVERLOCK
állítórendszerrel
A LYNX rendkívül sokoldalúan használható hágóvas, a havas kuloároktól a dry toolingig minden
terepre. Állítható első fogak: egy vagy két, hosszú vagy rövid fog elöl szimmetrikus vagy aszimmetrikus
elrendezésben. Kétféle rögzítőrendszer mellékelve, így elöl peremes vagy perem nélküli cipővel is
használható.
14 fog,
elöl kétféleképpen állítható rögzítőrendszer, tömeg (ANTISNOW lappal együtt) : 2 x 540 g = 1080 g
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HÁGÓVASAK
Hágóvasak technikai hegymászáshoz

SARKEN T10
Technikai hegymászó hágóvas
A SARKEN új változata még tartósabb, mint az elődei. Ez a hágóvas kiválóan megfelel bármilyen
vegyes terepre. A hágóvasak terepjárója! A T formájú első fogak kiválóan behatolnak a kemény jégbe
és nagy felületüknek köszönhetően stabilan tartanak vegyes terepen, havon és firnen is.
12 fog
T10SPL 22 = SPIRLOCK rögzítőrendszer, tömeg (ANTISNOW lappal) : 2 x 480 g = 960 g
T10LL 22 = LEVERLOCK rögzítőrendszer, tömeg (ANTISNOW lappal) : 2 x 505 g = 1010 g
T10LLF 22 = LEVERLOCK FIL rögzítőrendszer, tömeg (ANTISNOW lappal) : 2 x 484 g = 968 g

Hágóvasak klasszikus hegymászáshoz

VASAK T05
12 fogú klasszikus hegymászó hágóvas
A VASAK a hegymászás minden válfajára alkalmas modell. A 12 fog körülményektől függetlenül
tökéletesen tart, legyen a terep akár meredeken lejtő, akár jeges kuloár. Négyféle könnyű
rögzítőrendszerrel kapható, így biztosan szilárdan tart a cipőn.
12 fog
T05SPL 02 = SPIRLOCK rögzítőrendszer, tömeg (ANTISNOW lappal) : 2 x 465 g = 930 g
T05FL 02 = FLEXLOCK rögzítőrendszer, tömeg (ANTISNOW lappal) : 2 x 470 g = 940 g
T05LL 02 = LEVERLOCK rögzítőrendszer, tömeg (ANTISNOW lappal) : 2 x 490 g = 980 g
T05LLF 02 = LEVERLOCK FIL rögzítőrendszer, tömeg (ANTISNOW lappal) : 2 x 460 g = 920 g

IRVIS T03
10 fogú gleccserjáró és sítúrahágóvas
A páronként mindössze 820 g súlyú (FLEXLOCK), 10 fogú IRVIS kiválóan alkalmas gleccsertúrákra,
sítúrákra és a beszállás megközelítésére havon vagy jégen. Súlya csekély, használata egyszerű,
így körülményektől függetlenül hasznos túratárs.
Kétféle rögzítőrendszerrel kapható, melyek a legtöbb cipőre (akár perem nélküli típusokra is) szilárdan
felszerelhetők. Megbízható, könnyen állítható.
10 fog
T03LL 02 = LEVERLOCK rögzítőrendszer, tömeg (ANTISNOW lappal együtt) : 2 x 438 g = 876 g
T03FL 02 = FLEXLOCK rögzítőrendszer, tömeg (ANTISNOW lappal együtt) : 2 x 410 g = 820 g
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Kiegészítők hágóvasakhoz

FAKIR V01
Tok hágóvas tárolására, szállítására
Nylonból készült cipzáras zsák hágóvas tárolására és szállítására, de beleférnek a jégcsavarok, tartalék
csőr és egyéb kiegészítők is. A megerősített, félmerev alsórész védi a zsákot a hegyes fogaktól. A víz
elvezetésére szolgáló hálós résznek köszönhetően a zsákban a felszerelés meg tud száradni, a belső
hevederhez pedig rögzíteni lehet a hágóvasat.
Tömeg: 135 g

ANTISNOW
Hó megtpadását gátló talp
A valamennyi Petzl hágóvasra fixen rögzíthető, kétféle sűrűségű anyagból készült lapok
megakadályozzák a hó feltapadását a hágóvas fogai között.
Kialakítása és mérete nem csökkenti a fogak hosszúságát. Valamennyi Petzl Charlet modellhez létezik
megfelelő ANTISNOW lap.
LYNX: T24960, VASAK/SARKEN: T05960, IRVIS: T03960

L-ES ÖSSZEKÖTŐELEM T20850
Összekötőelem hágóvasakhoz 41 - 50 cipőméretig
41 - 50 cipőmérethez alkalmas, cserélhető összekötőelem. Fél számonként állítható méret.
Tömeg: 120 g

HAJLÍTOTT L-ES ÖSSZEKÖTŐELEM T10950
Hosszú összekötőelem hágóvasak aszimmetrikus cipőkkel való használatához
Cserélhető összekötőelem aszimmetrikus, ívelt cipőkhöz. Fél számonként állítható méret.
Tömeg: 120 g

ELSŐ FOG-KÉSZLET LYNX T24850
Tartalék készlet, benne 4 első foggal, 2 szett támcsavarral az állításhoz, 2 csavarral és
2 anyacsavarral
Készlet a LYNX hágóvas első fogainak megújításához.

Különleges hágóvasak

SPIKY PLUS 79510, 79520, 79530
Csúszásgátló talp
Bármilyen típusú cipőre felszerelhető. Jeges, csúszós felületeken csökkenti az elcsúszás veszélyét.
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A Sorcerer Needle repedései. Needles, California, USA.
© Ben Ditto

Mászóeszközök kötélre

ASCENSION B17SLN, B17SRG
Ergonomikus mászóeszköz
Kézi mászóeszközünk most még kényelmesebb, még hatékonyabb és még könnyebben használható
lett. Az ergonomikus, kaucsuk borítású markolat két rétege az eddiginél is jobban tapad és jobb fogást
biztosít. A markolat felülete alul szélesebb, így mászás közben kisebb lett a kisujjat érő nyomás.
A mutatóujj helye is ergonomikusabb lett, így minden húzásnál nagyobb hatékonyságot érhetünk el.
A ferdén fogazott nyelv a legkedvezőtlenebb körülmények között, akár sáros, jeges vagy nedves
kötélen stb. is biztosítja az eszköz működőképességét, és csökkenti a feltoláshoz szükséges erőt a
kötélen. A mászóeszköz geometriája, az egy darab alumíniumból kialakított test optimális húzástengelyt
garantál, így a felmászás hosszú- és rövidtávon egyaránt kényelmesebb.
8 - 13 mm átmérőjű egészkötéllel használható. Tömeg: 195 g

CROLL B16AAA
Hasi mászóeszköz
Egy pozicionáló mellhevederrel és az ASCENSION mászóeszközzel vagy a BASIC visszafutásgátlóval
használva a CROLL hasi mászóeszköz páratlanul egyszerű és hatékony eszköze a fix köteleken való
közlekedésnek. Az alsó, megcsavart bekötési pont mindig helyes síkban tartja az eszközt a testen.
8 - 13 mm átmérőjű egészkötéllel használható. Tömeg: 130 g

PANTIN B02ALA, B02ARA
Jobb- és ballábas mászóeszköz (kantyú)
CROLL és ASCENSION mászóeszközökkel használva a PANTIN bokára szerelhető mászóeszköz segít
a test függőlegesen tartásában, gyorsabb és kevésbé fárasztó kötélen való felmászást tesz lehetővé.
JOBB és BAL lábas változatban kapható.
Az eszköz megújult felépítésének köszönhetően a kötél könnyebben halad át rajta, mivel kisebb a
súrlódás.
8 - 13 mm átmérőjű egészkötéllel használható. Tömeg: 120 g
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FOOTAPE C47
Állítható lépőszár hevederből
Tömeg: 76 g

FOOTCORD C48
Állítható lépőszár barlangászáshoz kötélgyűrűből
Tömeg: 45 g

Többfunkciós visszafutásgátlók

BASIC B18AAA
Könnyű, sokoldalú mászóeszköz
Sokoldalú, kisméretű és könnyű visszafutásgátló. Ideális húzórendszerekhez, kötélen való
felmászáshoz és fix kötélen való önbiztosításhoz.
8 - 13 mm átmérőjű egészkötéllel használható. Tömeg: 135 g

SHUNT B03
Visszafutásgátló önbiztosításhoz
Az ereszkedőeszköz alatt a kötélre helyezve a SHUNT önbiztosításra használható eszköz az
ereszkedés során, mely helyettesíti az önfékező pruszikcsomót.
Egy vagy két kötélszálon használható.
10-11 mm átmérőjű egészkötélen vagy 8 - 11 mm átmérőjű félkötélen használható. Tömeg: 188 g

TIBLOC B01
Kisméretű segédmászóeszköz
Ez az ultrakönnyű kis segédmászóeszköz nehéz helyzetben óriási segítség lehet húzórendszer
kiépítésében, pruszikcsomó helyettesítésére vagy akár az önmentés során is. Az ULTRALEGERE
csigával hihetetlenül kis súlyú és méretű mentőfelszerelést alkot: húzórendszerek kiépítésénél
alkalmazható vészhelyzet esetén.
8 - 11 mm átmérőjű egészkötéllel használható. Tömeg: 39 g
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CSIGÁK
Egyszerű csigák

ULTRALEGERE P00A
Segédcsiga
Az ULTRALEGERE egyszerű műanyag csigakerék, mely karabinerre akasztva használható.
Kötélátmérő: 7 - 13 mm, tömeg: 10 g

OSCILLANTE P02A
Segédcsiga nyitható oldalrésszel
Az OSCILLANTE súlya elenyésző, annál nagyobb hasznunkra lehet azonban hasadékból való
mentésnél vagy más húzórendszerek kiépítésénél.
Kötélátmérő: 7 - 11 mm, hatékonyság: 71 %, tömeg: 42 g

FIXE P05SO
Egyszerű csiga fix oldalrészekkel
A FIXE kisméretű, könnyű, gyorsan kötélre helyezhető csiga. Tömegéhez képest kiváló hatékonyság.
Kötélátmérő: 7 - 13 mm, hatékonyság: 71 %, tömeg: 90 g

PARTNER P52A
Kisméretű csiga nyitható oldalrészekkel
A PARTNER kisméretű és könnyű, de alumínium csigakerekének és golyóscsapágyainak
köszönhetően annál nagyobb hatékonyságú csiga.
Kötélátmérő: 7 - 11 mm, hatékonyság: 91 %, tömeg: 56 g

RESCUE P50A
Erős csiga nyitható oldalrészekkel
A RESCUE rendkívül hatékony csiga, mely ideális mentésekhez, nehéz terhek felhúzásához és intenzív
használatra.
Kötélátmérő: 7 - 13 mm, hatékonyság: 95 %, tömeg: 185 g

Könnyített csigák

MINI P59A
Könnyű csiga
A MINI csiga olyan könnyű, hogy a beülőn viselve sem zavar, ugyanakkor akár nagy terheket is
emelhetünk vele.
Kötélátmérő: 7 - 11 mm, hatékonyság: 91 %, tömeg: 80 g

GEMINI P66A
Kettős könnyített csiga
A GEMINI könnyített csigát tengelyirányú kikötési pontja alkalmassá teszi a legtechnikásabb
húzórendszerek kiépítésére is.
Kötélátmérő: 7 - 11 mm, hatékonyság: 91 %, tömeg: 135 g
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CSIGÁK
Visszafutásgátló csigák

MICRO TRAXION P53
Nagy hatékonyságú visszafutásgátló csiga
A MICRO TRAXION rendkívül könnyű (mindössze 85 g súlyú) visszafutásgáló csiga,
golyóscsapágyainak köszönhetően kiváló (91 %) hatékonysággal. A fogazott nyelv jeges vagy sáros
kötélen is működik, és nyitott állásban rögzíthető, így a csiga egyszerű csigaként is használható.
Kötélátmérő: 8 - 11 mm, hatékonyság: 91 %, tömeg: 85 g

MINI TRAXION P07
Kisméretű és könnyű visszafutásgátlós csiga
A MINI TRAXION kisméretű csiga háromféle funkcióval bír: használható csigaként, visszafutásgátlós
csigaként és visszafutásgátlóként, így ideális kísérő minden kalandhoz a függőleges világban.
Alkalmas könnyű terhek felemelésére, önbiztosításra, kötélen való felmászásra és önmentésre is.
Kötélátmérő: 8 - 13 mm, hatékonyság: 71 %, tömeg: 165 g

PRO TRAXION P51
Nagy hatékonyságú visszafutásgátló csiga
A PRO TRAXION nagy terhek felhúzásához készült, így ideális eszköz nagyfalas mászásoknál és
mentéseknél.
Kötélátmérő: 8 - 13 mm, hatékonyság: 95 %, tömeg: 265 g

Futócsigák

TANDEM P21
Kettős csiga kötélen való közlekedéshez
A TANDEM csiga alkalmas tiroli kötélpályákon való használatra.
Kötélátmérő: ≤ 13 mm, hatékonyság: 71 %, tömeg: 195 g

TANDEM CABLE P21 CAB
Kettős csiga kötélen és drótkötélen való közlekedéshez
A TANDEM csiga alkalmas tiroli kötél- és drótkötélpályákon való használatra.
Kötélátmérő: ≤ 13 mm, drótkötél esetén ≤ 12 mm, hatékonyság: 71 %, tömeg: 258 g

TANDEM SPEED P21 SPE
Nagy hatékonyságú kettős csiga kötélen és drótkötélen való közlekedéshez
A TANDEM SPEED a leggyorsabb futócsiga. Kis lejtésű tiroli pályákon való közlekedésre fejlesztettük ki.
Kötélátmérő: ≤ 13 mm, drótkötél esetén ≤ 12 mm, hatékonyság: 91 %, tömeg: 270 g
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Szett hasadékból való mentéshez

SZETT HASADÉKBÓL VALÓ MENTÉSHEZ K25 SC2
Szett húzórendszer kiépítéséhez és önmentéshez, mely egy MINI TRAXION csigát,
két OK SCREW-LOCK karabinert, egy TIBLOC-ot, egy OSCILLANTE csigát és egy
ST’ANNEAU 120 cm hevedert tartalmaz
A szett minden szükséges eszközt tartalmaz húzórendszer kiépítéséhez vagy a kötélen való
felmászáshoz, ha valaki beleesett egy hasadékba. Indulás előtt a mászó könnyen szemrevételezheti,
hogy a felszerelés teljes-e, mivel a tok belsejében a felszerelések helye egyértelműen és jól láthatóan
be van rajzolva. Ez a készlet nem hiányozhat a gleccseren gyalogosan vagy sível közlekedő mászók
beülőjéről.
Kötélátmérő: 8 - 13 mm, tömeg: 585 g

A „Petit Envers du Plan” hasadékai. Mont-Blanc masszívum, Franciaország.
© Boris Dufour
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ZSÁKOK
Mászózsák

BUG S71
Mászózsák egy napos, több kötélhosszas utakhoz
A BUG hátizsák kimondottan egész napos, hosszú mászóutakhoz készült. Lekerekített, négyszögletes
formájával kiterjedése minimális, űrtartalma mégis maximális.
Alkalmas a felszerelés szállítására a beszállásig és a mászás során is (zsebek a víztartály, élelem,
ruházat, cipő stb. számára). A BUG-gal a hátunkon maximális kényelemben róhatjuk a kötélhosszokat:
mérete kicsi, a vállhevederek kialakítása a karoknak tökéletes mozgásszabadságot nyújt, anyaga jól
szellőzik, derékrésze elrejthető, a zsák kialakításánál fogva magasan viselhető, így a beülő hátulján
elhelyezett felszerelés (magnéziás zsák, felszereléstartó fülek) elérésében nem akadályoz, oldalsó
hevederekkel felszerelve.
Űrtartalom: 18 liter, tömeg: 570 g

Barlangászzsákok

TRANSPORT 45L S42Y 045
Kényelmes, nagyméretű barlangászzsák
A 45 literes TRANSPORT zsákot kimondottan barlangászáshoz terveztük. PVC-mentes, hőre lágyuló
poliuretánból készült. Az oldalát és alját összefogó forrasztásnak köszönhetően különösen ellenálló.
A TRANSPORT zsák viselését a kényelmes vállheveder, a csípőheveder és párnázott hát hosszú túrák
során is kényelmessé teszi.
A zsákon két kényelmes fogantyú is található.
Űrtartalom: 45 liter, tömeg: 1300 g

PORTAGE 30L S43Y 030
Közepes méretű (30 literes), masszív barlangászzsák
A PORTAGE hátizsákot barlangászáshoz terveztük. 30 liter űrtartalmú, PVC-mentes, hőre lágyuló
poliuretánból készült zsák. Az oldalát és alját összefogó forrasztásnak köszönhetően különösen
ellenálló. A párnázott vállpántokkal és a kényelmes fogatyúkkal a zsák egyaránt kényelmesen
cipelhető. A csípőheveder szűkületeknél elrejthető a külön erre a célra kialakított zsebben.
Űrtartalom: 35 liter, tömeg: 800 g

CLASSIQUE 22L C03 2
Közepes méretű (22 literes), masszív barlangászzsák
A CLASSIQE barlangászzsák űrtartalma 22 liter. Ideális például vízhatlan hordók szállítására, melyek
mellé további felszerelés is elfér benne. PVC-mentes, hőre lágyuló poliuretánból készült. Az oldalát
és alját összefogó forrasztásnak köszönhetően különösen ellenálló. A két merevített fogantyúval még
kényelmesebben szállítható.
Űrtartalom: 22 liter, tömeg: 550 g

PERSONNEL 15L S44Y 015
Masszív kisméretű barlangászzsák
A 15 liter űrtartalmú PERSONNEL barlangászzsák ideális egy vízhatlan hordó szállítására, mely mellé
további felszerelés is elfér benne. PVC-mentes, hőre lágyuló poliuretánból készült. Az oldalát és
alját összefogó forrasztásnak köszönhetően különösen ellenálló. A két merevített fogantyúval még
kényelmesebben szállítható.
Űrtartalom: 15 liter, tömeg: 450 g
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Magnéziás zsákok, magnézia

BANDI S38 P
Klasszikus formájú magnéziás zsák
A BANDI egy klasszikus formájú, kerek alapú magnéziás zsák, széles nyílásába az egész kéz belefér.
Puha anyag a kellemes tapintású (plüss hatású). Hátizsákkal viselve vagy a sziklának háttal sem
kényelmetlen. Egy kézzel is kinyitható, ha a mászás megkezdése előtt a felhasználó elfelejtette kinyitni.
A zsinóros-tankás zárórendszer kiválóan zár, a tanka pedig vészjelző sípként is használható.

KODA S39 P
Ergonomikus formájú magnéziás zsák
A KODA ergonomikus formájú magnéziás zsák, melyben a magnézia könnyen elérhető. Puha anyag a
kellemes tapintású (plüss hatású). Hátizsákkal viselve vagy a sziklának háttal sem kényelmetlen. Egy
kézzel is kinyitható, ha a mászás megkezdése előtt a felhasználó elfelejtette kinyitni. A zsinóros-tankás
zárórendszer kiválóan zár, a tanka pedig vészjelző sípként is használható.

KODAPOCHE S40 P
Ergonomikus formájú magnéziás zsák zsebbel
A KODAPOCHE a KODA zsebes változata. A tökéletesen méretezett, bővített szabású kis zsebben
elfér a kulcs, aprópénz, egy müzliszelet vagy egy kis e+LITE fejlámpa, kalauz stb., melyek elvesztését
a takaróval is védett cipzár gátolja meg. Ergonomikus alakjánál fogva a magnézia könnyen elérhető
benne.
Puha anyag a kellemes tapintású (plüss hatású). Hátizsákkal viselve vagy a sziklának háttal sem
kényelmetlen. Egy kézzel is kinyitható, ha a mászás megkezdése előtt a felhasználó elfelejtette kinyitni.
A zsinóros-tankás zárórendszer kiválóan zár, a tanka pedig vészjelző sípként is használható.

POWER CRUNCH P22B 25, P22B 100, P22B 200
Magnéziumkeverék
A POWER CRUNCH magnézia most már a mászók igényeihez alkalmazkodva három különböző
méretű zacskós kiszerelésben kapható (25 g, 100 g, 200 g).
A 25 g-os, kisméretű kiszerelés egy napra vagy egy mászópartihoz elegendő. A 100 g-os
kiszerelésből megtölthető a magnéziás zsák, és még marad a zacskóban egy következő utántöltésre
is. A 200 g-os kiszerelés visszazárható zacskójában a maradék magnézia a mászások közötti időben
tárolható.

Hordágy

NEST S61
Barlangi mentőhordágy
A Francia Barlangi Mentőszolgálattal (Secours Spéléo Français) közösen kifejlesztett hordágy.
Méretek: 190 x 50 x 5 cm, tömeg: 11,5 kg

MÁSZÓFELSZERELÉS
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BIZTOSÍTÓPONTOK
Biztosítópontok jégbe

LASER SONIC P70
Jégcsavar betekerőkarral
A leggyorsabb megoldás a jégen biztosítópont
elhelyezésére a LASER SONIC. Innovatív
betekerőkarjával könnyű a jégcsavar
behajtása. A karabinerből való kiakasztás
nélkül kitekerhető, így elkerülhető a véletlen
leejtés.

UNIVERSEL P17 5, P17 7, P17 9
Közepesen kemény acélból kovácsolt
szög
Szög öblös repedésekbe, mészkőbe és
gránitba

U 65312, 65314
Közepesen kemény acélból kovácsolt
szög
Szög széles repedésekbe, mészkőbe és
gránitba

LIVANOS 65504, 65506, 65508, 65510
LASER P71
Jégcsavar
Könnyebb és egyszerűbb, mint
a LASER SONIC. TURBINE
jégcsavarbetekerővel használva könnyen,
gyorsan behajtható.

Kiegészítők biztosítópontokhoz jégbe

MULTIHOOK 04950

Krómacél hajlított szög

COEUR P34050, P38150
Több irányban terhelhető, rozsdamentes
acél nittfül

COEUR GOUJON P32, P33
Komplett kikötési pont
1 db COEUR nittfül, egy csavar és egy
önfeszítő dübel.

Sokoldalúan használható kampó

BAT’INOX P57
14 mm átmérőjű ragasztható nitt
Puha kőzetekbe igen alkalmas.

NITRO 3 67800
Energiaelnyelő közteshez

AMPOULE BAT’INOX P41
Biztosítópontok kőzetbe

V CONIQUE 66007, 66011
Krómacél hajlított szög
Öblös, gömbölyded szélű repedésekbe szánt
szög gránitba és más kemény kőzetekbe.

Ragasztószer BAT'INOX biztosítóponthoz

COLLINOX P55
10 mm átmérőjű ragasztható nitt
Véglegesen telepített kikötési pontokhoz.

ROCHER MIXTE 65106, 65108, 65110
Közepesen kemény acélból kovácsolt
szög
Vékony, gömbölyded szélű, párhuzamos
falú repedésekbe szánt szög mészkőbe és
gránitba.
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AMPOULE COLLINOX P56
Ragasztóampulla COLLINOX
biztosítóponthoz

Barlangi biztosítópontok kőzetbe - maillonok

VRILLEE P13
Nittfül barlangba

COUDEE P04
Nittfül barlangba
A karabinert a fal síkjával párhuzamosan tartja,
így a kötél nem súrlódik a sziklán.

TAM TAM P16
Barlangászkalapács
Nittelőkalapács kézi nittfúróval elhelyezett
biztosítópontok kiépítéséhez.

ROCPEC P26
Kézi nittfúró
Fúrószárakkal használható nittfúró.

ROCPEC ADP P26250
CHEVILLE AUTOFOREUSE P12
Edzett acélból készült önfúró dübel kézi
nittfúróhoz

DELTA P11
Háromszög alakú acél maillon rapid

SPEEDY P14
Gyorsan nyitható maillon

GO P15
Ovális acél maillon rapid

DEMI ROND P18
Félkör alakú maillon rapid

Kiegészítők kőzetbe szánt és barlangi
biztosítópontokhoz

BONGO P27
Kalapács szögeléshez
Magashegyi és mesterséges mászásokhoz
valamint utak kiépítéséhez.

Adapter a ROCPEC nittfúróhoz
Még sokoldalúbbá teszi a ROCPEC nittfúrót,
kényelmesebbé és hatékonyabbá teszi a
12 mm-es önfúró nittek behelyezését..

PERFO SPE P08
Nittfúró önfúró nittekhez

BOLTBAG C11 A
Nittelőtáska

PROTEC C45 N
Kötélvédő
A kötél védelmére éleken való felfekvés,
súrlódás esetén.

SWIVEL S P58 S
Golyóscsapágyas kipörgetőszem
A teher és a kötél közé helyezve lehetővé
teszi a teher szabad elfordulását a kötél
megcsavarodása nélkül.

PAW S P63 S
Teherelosztó
Teherelosztó eszköz standok rendezéséhez
és a beakasztható karabinerek számának
növeléséhez. Hasznos eszköze a
nagyfalas mászásoknak és tiroli kötélpályák
kiépítésének.

MÁSZÓFELSZERELÉS
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Csúszda a Raindu Khola kanyonban Sam Bié objektívjén át szemlélve. Nepál.
© Sam Bié

Kesztyűk

GOUTTE D’EAU P06
CORDEX K52

Nagyméretű kampó előrehaladás
segítésére

Könnyű kesztyű biztosításhoz és
ereszkedéshez

REGLETTE P06 S
CORDEX PLUS K53
Kesztyű biztosításhoz és ereszkedéshez

Hevedergyűrűk

ANNEAU C40

Széles nyílású kampó előrehaladás
segítésére

QUICKSTEP C09
Egyfokú, állítható trepni mesterséges
mászáshoz

Varrott poliészter hevedergyűrű
Stand vagy kikötési pont létrehozására illetve a
kikötési pont meghosszabbítására.
Négyféle méretben: 60, 80, 120 és 150 cm

LOOPING C25
Négyfokú trepni mesterséges mászáshoz

ST’ANNEAU C07
Varrott Dyneema® hevedergyűrű
Méretenként különböző színű, ultrakönnyű
nylon hevedergyűrű-család.
Háromféle méretben: 24, 60 és 120 cm

GRADISTEP C08
Könnyű, 5 fokú trepni szabad mászások
mesterségesen mászható szakaszaihoz

FIN’ANNEAU C06
Rendkívül könnyű varrott Dyneema®
hevedergyűrű
Hevedergyűrűink között a legkisebb
súlyú és méretű modell; ennek a 8 mm
széles Dyneema®/poliamid hevedernek
kisebb tömege ellenére is ugyanakkora a
szakítószilárdsága.

SPELEGYCA C44
Aszimmetrikus Y-kantár
Kantár osztásokon való áthaladáshoz barlangi
és kanyonos használatra.

Háromféle méretben: 60, 80 és 120 cm

Kiegészítők mesterséges mászáshoz

FIFI V12
Kampó mesterséges mászáshoz
Mesterséges mászásnál a mászó helyzetének
pozicionálásához és terhek felhúzásához.

Egyéb kiegészítők

SPATHA S92 S, S92 L
Karabinerre akasztható zsebkés
A beülőhöz vagy a zsákhoz rögzítve ezt a kést
nem lehet elveszíteni.

MAILLON RAPIDE N° 5 P49100
Maillon rapid a FIFI kampó felhúzásának
megkönnyítésére
A FIFI résébe akasztható a kantár
csatlakoztatására.

CARNET S90, S91
Barlangász térképészfüzet

MÁSZÓFELSZERELÉS
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Késői lejövet a Mont Whitney megmászása után. California, USA.
© Dan Patitucci
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FEJLÁMPA VÉSZHELYZET
ESETÉRE
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TIKKA 2 - ZIPKA 2
FEJLÁMPÁK
®

94

®

TACTIKKA
FEJLÁMPÁK
®

96

MYO
FEJLÁMPÁK
®

97

DUO
FEJLÁMPÁK
®

100

ULTRA
FEJLÁMPÁK
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FEJLÁMPA VÉSZHELYZET ESETÉRE

E+LITE

®

E02 P2

Fejlámpa mentési szituációkhoz
Az e+LITE fejlámpa vészhelyzet esetén bármilyen körülmények között működőképes. Rendkívül könnyű
és akár 10 évig is tárolható elemekkel együtt hátizsákban, zsebben, elsősegélycsomagban stb. Fehér
és piros fénnyel világít folyamatosan vagy villogó üzemmódban. Az elasztikus fejpánttal vagy a klipsszel
bárhová rögzíthető. Vészhelyzet esetén az e+LITE fejpántjának tankáján található, nagy hatótávolságú
jelzősíppal is jelezhetjük tartózkodási helyünket a mentőknek (a sípon az SOS morzejelei is láthatók).
Fényáram: 16 lumen (maximális üzemmódban), fénycsóva típusa: széles, világítótávolság: 19 m (maximális üzemmódban),
üzemidő: 45 h (gazdaságos üzemmódban), fejre jutó súly: 28 g
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A Devil’s Castle csúcsán a Wasatch-hegységben. Utah, USA.
© John Evans

TIKKA 2 - ZIPKA 2 FEJLÁMPÁK
®

®

TIKKINA 2 E91 PE, E91 PF, E91 PL, E91 PO
®

Kétledes, kétféle üzemmódban működtethető fejlámpa
A TIKKINA2 fejlámpa megfelelő választás a legtöbb hétköznapi éjszakai tevékenységhez. Igény szerint
kétféle fényerővel (maximális és gazdaságos üzemmódban) üzemeltethető. LED-je most még nagyobb
teljesítményű, kapcsolója pedig nyomógombos. Elemtartója könnyebben nyílik, így az elemcsere most
még egyszerűbb és gyorsabb. A lámpa felszerelhető az ADAPT rögzítőrendszerrel is.
Fényáram: 23 lumen (maximális üzemmódban), fénycsóva típusa: széles, világítótávolság: 23 m (maximális üzemmódban),
üzemidő: 190 h (gazdaságos üzemmódban), fejre jutó súly: 80 g, CORE akkumulátorral is használható.

TIKKA 2 E93 PS, E93 PT
®

Négyledes, háromféle (két folyamatos és egy villogó) üzemmódban működtethető fejlámpa
A TIKKA2 lámpa igen sokoldalúan használható, mivel három (maximális, gazdaságos és villogó)
üzemmódban működtethető, melyek között a nyomógomb egyszerű megnyomásával lehet váltogatni.
Maximális üzemmódban a négy LED 40 lumen fényáramot termel, mellyel 29 méter világítótávolság
érhető el. A gazdaságos üzemmód akár 120 órán keresztül is segít gazdálkodni az elemek
kapacitásával. Az elemtartó új nyitórendszere ergonomikusabb, így most még könnyebbé vált az
elemcsere is.
Fényáram: 40 lumen (maximális üzemmódban), fénycsóva típusa: széles, világítótávolság: 29 m (maximális üzemmódban),
üzemidő: 120 h (gazdaságos üzemmódban), fejre jutó súly: 81 g, CORE akkumulátorral is használható.

TIKKA 2 CORE E93 AEU, E93 AUK, E93 AUS
®

Három fényerőfokozatban működtethető 4 LED-es fejlámpa CORE akkumulátorral és
standard USB csatlakozós töltővel
A TIKKA2 CORE lámpa igen sokoldalúan használható. A polimer lítiumionos akkumulátor alkalmassá
teszi a gyakori használatra. A három (maximális, gazdaságos és villogó) üzemmód között a
nyomógomb egyszerű megnyomásával lehet váltogatni. Az OS by Petzl program segítségével
(letölthető a www.petzl.com honlapról) a felhasználó a fejlámpa legtöbb paraméterét egyedi igényeinek
megfelelően állíthatja be, és tevékenységéhez igazíthatja a fényerőt vagy az üzemidőt.
Fényáram: 35 lumen (maximális üzemmódban), fénycsóva típusa: széles, világítótávolság: 29 m (maximális üzemmódban),
üzemidő: 60 h (gazdaságos üzemmódban), fejre jutó súly: 76 g
E99 AEU

E99 AUK

E99 AUS

VILÁGÍTÁS
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TIKKA 2 - ZIPKA 2 FEJLÁMPÁK
®

®

ZIPKA 2 E94 PS, E94 PT
®

Rendkívül kis méretű, négyledes, háromféle (két folyamatos és egy villogó) üzemmódban
működtethető fejlámpa önbehúzó zsinórral
A ZIPKA 2 egy a rendkívül kis méretű fejlámpa, mely a ZIP önbehúzó rendszerű zsinórral rögzíthető.
Ezzel a rendszerrel a lámpa rögzíthető a fejen, csuklón vagy bármilyen más tárgyon, pl. sátor rudazatán
stb. A háromféle (maximális, gazdaságos és villogó) üzemódnak köszönhetően rendkívül sokoldalúan
használható fejlámpa, mely egyetlen egyszerű nyomógombbal működtethető. Maximális üzemmódban
a négy LED 40 lumen fényáramot termel, mellyel 29 méter világítótávolság érhető el. Gazdaságos
üzemmódban a lámpa igen csekély energiaigényű, így akár 120 üzemidőt is produkál. Az elemtartó új
nyitórendszere ergonomikusabb, így most még könnyebbé vált az elemcsere is.
Fényáram: 40 lumen (maximális üzemmódban), fénycsóva típusa: széles, világítótávolság: 29 m (maximális üzemmódban),
üzemidő: 120 h (gazdaságos üzemmódban), fejre jutó súly: 69 g, CORE akkumulátorral is használható.

TIKKA PLUS 2 E97 PM2, E97 PP2
®

Ötféle (három folyamatos és két villogó) üzemmódban működtethető fejlámpa egy nagy
teljesítményű fehér LED-del és egy piros LED-del
A TIKKA PLUS 2 fejlámpa igen sokoldalúan használható, mivel két fényforrással rendelkezik: egy
nagy teljesítményű fehér és egy másik, piros fényt adó LED-del. A fehér LED maximális üzemmódban
70 lumen fényáramot bocsát ki és 40 méter távolságra világít. Gazdaságos üzemmódban üzemideje
akár 185 óra is lehet. A piros LED folyamatosan világító üzemmódban diszkrét éjszakai megvilágítást
nyúj, villogó üzemmódban pedig felhívhatjuk magunkra a figyelmet pl. városi környezetben stb.
A TIKKA PLUS 2 a súly csökkentése érdekében vagy nagy hidegben használható lítiumionos
elemekkel is.
Fényáram: 70 lumen (maximális üzemmódban), fénycsóva típusa: széles, világítótávolság: 23 m (maximális üzemmódban),
üzemidő: 185 h (gazdaságos üzemmódban), fejre jutó súly: 83 g, CORE akkumulátorral is használható.

ZIPKA PLUS 2 E98 PM2, E98 PP2
®

Rendkívül kis méretű, ötféle (három folyamatos és két villogó) üzemmódban működtethető
fejlámpa egy nagy teljesítményű fehér LED-del és egy piros LED-del valamint önbehúzó
zsinórral
A ZIPKA PLUS 2 egy a rendkívül kis méretű fejlámpa, mely a ZIP önbehúzó rendszerű zsinórral
rögzíthető. Ezzel a rendszerrel a lámpa rögzíthető a fejen, csuklón vagy bármilyen más tárgyon, pl.
sátor rudazatán, biciklikormányon stb. Két fényforrása, a nagy fényerejű fehér LEd és a piros LED igen
sokoldalúvá teszi a lámpát. A fehér LED maximális üzemmódban 70 lumen fényáramot bocsát ki és
40 méter távolságra világít. Gazdaságos üzemmódban üzemideje akár 185 óra is lehet. A piros LED
folyamatosan világító üzemmódban diszkrét éjszakai megvilágítást nyúj, villogó üzemmódban pedig
felhívhatjuk magunkra a figyelmet pl. városi környezetben stb. A TIKKA PLUS 2 a súly csökkentése
érdekében vagy nagy hidegben használható lítiumionos elemekkel is.
Fényáram: 70 lumen (maximális üzemmódban), fénycsóva típusa: széles, világítótávolság: 23 m (maximális üzemmódban),
üzemidő: 185 h (gazdaságos üzemmódban), fejre jutó súly: 71 g, CORE akkumulátorral is használható.
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Bivak a Mont Whitney-n. California, USA.
© Dan Patitucci
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TIKKA 2 - ZIPKA 2 FEJLÁMPÁK
®

®

TIKKA XP 2 E99 PG2, E99 PI2
®

Ötféle (három folyamatos és két villogó) üzemmódban működtethető fejlámpa egy nagy
teljesítményű fehér LED-del és egy piros LED-del valamint szórólencsével
A TIKKA XP2 fejlámpa két fényforrással valamint egy nyitható-zárható szórólencsével van felszerelve,
melynek segítségével választhatunk a nagy világítótávolságú fókuszált és a közelebbi környezetünket
megvilágító szélesebb fénycsóva közül. A lámpa egy nagy teljesítményű fehér, és egy piros fényt
adó LED-del rendelkezik. A fehér LED maximális üzemmódban 80 lumen fényáramot bocsát ki és
68 méter távolságra világít. Gazdaságos üzemmódban üzemideje akár 190 óra is lehet. A piros LED
folyamatosan világító üzemmódban diszkrét éjszakai megvilágítást nyúj, villogó üzemmódban pedig
felhívhatjuk magunkra a figyelmet pl. városi környezetben stb. A TIKKA PLUS 2 a súly csökkentése
érdekében vagy nagy hidegben használható lítiumionos elemekkel is.
Fényáram: 80 lumen (maximális üzemmódban), fénycsóva típusa: széles, világítótávolság: 68 m (maximális üzemmódban),
üzemidő: 190 h (gazdaságos üzemmódban), fejre jutó súly: 88 g, CORE akkumulátorral is használható.

TIKKA XP 2 CORE E99 EU2, E99 UK2, E99 US2
®

Öt fényerőfokozatban működtethető, egy nagy teljesítményű fehér és egy piros fényt adó
LED-del felszerelt fejlámpa CORE akkumulátorral és standard USB csatlakozós töltővel
A CORE polimer lítiumionos akkumulátornak köszönhetően a TIKKA XP 2 CORE intenzív használatra
is kiválóan alkalmas. Ez a fejlámpa két fényforrással valamint egy nyitható-zárható szórólencsével
van felszerelve, melynek segítségével választhatunk a nagy világítótávolságú fókuszált és a közelebbi
környezetünket megvilágító szélesebb fénycsóva közül. A lámpa egy nagy teljesítményű fehér és egy
piros fényt adó LED-del rendelkezik. A piros LED hasznos lehet, ha diszkrét éjszakai megvilágításra van
szükség, vagy villogó üzemmódban használható a biztonság növelésére, ha önmagunkra kell felhívni
a figyelmet. Az OS by Petzl program segítségével (letölthető a www.petzl.com honlapról) a felhasználó
a fejlámpa legtöbb paraméterét egyedi igényeinek megfelelően állíthatja be, és tevékenységéhez
igazíthatja a fényerőt vagy az üzemidőt.
E99 EU2
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E99 UK2

E99 US2

Fényáram: 60 lumen (maximális üzemmódban), fénycsóva típusa: széles, világítótávolság: 58 m (maximális üzemmódban),
üzemidő: 85 h (gazdaságos üzemmódban), fejre jutó súly: 83 g

Nina Caprez a kezét ápolja egy kemény mászónap után.
© Robert Bösch

Kiegészítők TIKKA® 2 - ZIPKA® 2 típusú fejlámpákhoz

CORE E93100
Tölthető, polimer lítiumionos akkumulátor TIKKA 2 - ZIPKA 2 fejlámpákhoz
A kimondottan a TIKKA 2 - ZIPKA 2 fejlámpacsaládhoz kifejlesztett, tölthető CORE akkumulátor
előnyös alternatívát kínál az alkáli elemekhez képest. Könnyen, egyszerűen, bármilyen USBcsatlakozós töltővel feltölthető: mobiltelefon vagy multimédia olvasó töltőjével, szivargyújtóról vagy akár
napelemről, hordozható tápegységről, számítógépről stb. A polimer lítiumionos technológia alacsony
hőmérsékleten is kiváló teljesítményt tesz lehetővé. Az OS by Petzl program segítségével (letölthető a
www.petzl.com honlapról) a felhasználó a fejlámpa legtöbb paraméterét egyedi igényeinek megfelelően
állíthatja be, és tevékenységéhez igazíthatja pl. a fényerőt vagy az üzemidőt.

CHARGEUR USB E93110
Hálózati és autós adapter standard USB csatlakozóhoz
Háromféle változatban kapható: európai, brit és amerikai szabványnak megfelelő adapterekkel.
12 V-os autós töltő.

ADAPT TIKKA 2 E97900
®

Rögzítőrendszer TIKKA - ZIPKA és TIKKA 2 - ZIPKA 2 fejlámpákhoz
Az ADAPT rögzítőrendszer segítségével a fejlámpát szükség esetén egyetlen kézmozdulattal másik
felületre rögzíthetjük. A rendszerrel a lámpa számos felületre rögzíthető: sisakra, hátizsák vállpántjára,
ruházatra, övre stb.

POCHE TIKKA 2 E93990
®

Tok kompakt lámpákhoz

POCHE ZIPKA 2 E94990
®

Tok kompakt önbehúzó zsinóros fejlámpákhoz

CROCHLAMP E04350, E04405
Kampók fejlámpa rögzítésére vastag peremű sisakhoz
E04350

E04405

VILÁGÍTÁS
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TACTIKKA FEJLÁMPÁK
®

TACTIKKA

®

E46 P2, E46 PC2

Egyetlen üzemmódban használható 3 LED-es fejlámpa lehajtható piros szűrővel
Kisméretű, könnyű fejlámpa, melynek diszkrét megvilágítást biztosító piros szűrője jó szolgálatot tesz
vadászaton vagy horgászásnál. A 3 LED és az egyetlen üzemmód egyszerű használatot, hatékony
megvilágítást és hosszú üzemidőt biztosít
A dönthető lámpatesttel a fénycsóva könnyen a kívánt irányba állítható pl. a felszerelés ellenőrzésére.
Fényáram: 26 lumen, fénycsóva típusa: széles, világítótávolság: 27 m, üzemidő: 120 h, fejre jutó súly: 78 g

TACTIKKA PLUS E49 P, E49 PC
®

Négy üzemmódban használható 4 LED-es fejlámpa lehajtható piros szűrővel
A TACTIKKA PLUS rendszeres használatra, mint pl. vadászat, horgászás, természetfigyelés is kiválóan
alkalmas fejlámpa. Három fényerőfokozatban és saját helyzetünk jelzésére villogó üzemmódban
működtethető. Az intelligens és ergonómikus nyomógombbal könnyedén, gyorsan kiválaszthatjuk a
megfelelő üzemmódot, miután mérlegeltük az adott szituációban szükséges fényerőt és üzemidőt
(ez utóbbi akár 150 óra is lehet). A szükség esetén könnyen, gyorsan a LED-ek elé hajtható piros
lencse diszkrét éjszakai megvilágítást biztosít, de fényereje elegendő marad a látáshoz. A fénycsóva
egy kézzel is könnyedén a megfelelő szögbe állítható pl. egy horog kicseréléséhez.
Fényáram: 35 lumen (maximális üzemmódban), fénycsóva típusa: széles, világítótávolság: 32 m (maximális üzemmódban),
üzemidő: 150 h (gazdaságos üzemmódban), fejre jutó súly: 78 g

TACTIKKA PLUS ADAPT E49 PA
®

4 üzemmódban használható 4 LED-es fejlámpa lehajtható piros szűrővel és ADAPT
rögzítőrendszerrel
A TACTIKKA PLUS ADAPT fejlámpa azoknak készült, akik különböző helyekre szerelve kívánják a
lámpájukat használni. Erre kínál optimális megoldást az ADAPT rögzítőrendszer. Ennek segítségével a
lámpatestet rögzíthetjük a hagyományos elasztikus fejpánton, merev felületen (sisak stb.) vagy a klipsz
segítségével övön, zseben stb. A három fényerőfokozat, a villogó üzemmód és a piros szűrő igen
hasznos társsá teszi ezt a lámpát a természetben (vadászat, horgászás, megfigyelés stb.). A fénycsóva
egy kézzel is könnyedén a megfelelő szögbe állítható pl. térképolvasáshoz.
Fényáram: 35 lumen (maximális üzemmódban), fénycsóva típusa: széles, világítótávolság: 32 m (maximális üzemmódban),
üzemidő: 150 h (gazdaságos üzemmódban), fejre jutó súly: 92 g
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Horgászás az Upper Provo folyónál. Utah, USA.
© John Evans

TACTIKKA XP E89 PC, E89 PD
®

Fejlámpa egyetlen nagy teljesítményű, 4 üzemmódban működtethető LED-del, Boost
üzemmóddal és színes szórólencsével
A TACTIKKA XP fejlámpa színei megfelelnek az adott tevékenységnek, mint a vadászat és horgászás.
A legigényesebb felhasználóknak is tökéletes választás ez a sokfunkciós lámpa a négy különböző
(piros, zöls, kék és átlátszó) szórólencsével. A szórólencse a LED elé tolható, így a fénycsóva típusa
egyetlen mozdulattal változtatható. A három fényerőfokozat és a villogó üzemmód minden szituációban
alkalmazhatóvá teszi a lámpát. A Boost üzemmód segítségével a világítótávolság átmenetileg akár
50 méterre növelhető, a dönthető lámpatesttel a fénycsóva iránya egy kézzel könnyedén állítható.
Az elemek feltöltöttségét jelző LED segíti az üzemidővel való lehető leghatékonyabb gazdálkodást.
Fényáram: 40 lumen (maximális üzemmódban), fénycsóva típusa: széles, világítótávolság: 35 m (maximális üzemmódban),
üzemidő: 120 h (gazdaságos üzemmódban), fejre jutó súly: 95 g

TACTIKKA XP ADAPT E89 P
®

Fejlámpa egyetlen nagy teljesítményű, 4 üzemmódban működtethető LED-del, Boost
üzemmóddal, színes szórólencsékkel és ADAPT rögzítőrendszerrel
A TACTIKKA XP ADAPT fejlámpa azoknak készült, akik különböző helyekre szerelve kívánják a
lámpájukat használni. Erre kínál optimális megoldást az ADAPT rögzítőrendszer. Ennek segítségével
a lámpatestet rögzíthetjük a hagyományos elasztikus fejpánton, merev felületen (sisak stb.) vagy a
klipsz segítségével övön, zseben stb. Ez a fejlámpa bármilyen szituációban jól használható: három
fényerőfokozatban, villogó és Boost üzemmódban is üzemeltethető. Ez utóbbival akár 50 méteres
világítótávolság is elérhető, pl. messziről beazonosítani egy járművet stb. Négyféle, cserélhető
szórólencse mellékelve (átlátszó, piros, zöld és kék), melyek segítségével egyetlen kézmozdulattal
váltogathatjuk a fókuszált és a széles fénycsóvát. Az elemek feltöltöttségét jelző LED segíti az
üzemidővel való lehető leghatékonyabb gazdálkodást.
Fényáram: 40 lumen (maximális üzemmódban), fénycsóva típusa: széles, világítótávolság: 35 m (maximális üzemmódban),
üzemidő: 120 h (gazdaságos üzemmódban), fejre jutó súly: 120 g
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MYO FEJLÁMPÁK
®

MYO RXP E87 P2
®

Fejlámpa egyetlen nagy teljesítményű, 4 üzemmódban működtethető, állandó fényerejű és
programozható LED-del, Boost üzemmóddal és szórólencsével
A Petzl első szabályozott fényerejű és programozható fejlámpája, a MYO RXP lehetővé teszi az egyes
fényerőfokozatok egyedi beállítását a felhasználó aktuális igényei szerint. Az előre meghatározott
8 - 140 lumenes állandó fényerejű programokból hozzárendelhet egyet-egyet a három rendelkezésére
álló üzemmódhoz. Ennek a funkciónak a segítségével a lámpa fényerőfokozatait mindig hozzá lehet
igazítani az aktuális tevékenységhez és annak időtartamához. A legnagyobb fényerejű program például
egy rövid időtartamú éjszakai futáshoz felel meg leginkább, míg a gyengébb fényerejű fokozatok
hosszabb üzemidőt biztosítanak, így jobban megfelelnek egy többnapos trekking során. A lámpa
használható Boost (160 lumen) és testreszabható villogó üzemmódban is. Használható lítiumos
elemekkel is, ami még jobb teljesítményt tesz lehetővé, akár alacsony külső hőmérséklet esetén is.
A szórólencsével szükség esetén egyetlen egyszerű kézmozdulattal választhatunk a széles és a
fókuszált fénycsóva közül.
Fényáram: 140 lumen (10. fokozat), fénycsóva típusa: széles / fókuszált, világítótávolság: 77 m (10. fokozat),
üzemidő: 95 h (1. fokozat), fejre jutó súly: 175 g
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Egy hosszú éjszaka a Trace des Ducs futóinak Savoie megyében, az Ultra-Trail du Mont Blanc® egyik kategóriájában.
© Lafouche

DUO FEJLÁMPÁK
®

DUO LED 5 E69 P
®

Vízhatlan fejlámpa kettős fényforrással: halogén izzó / 5 LED
Masszív felépítése és -5 m vízmélységig való vízállósága teszi tökéletesen alkalmassá a DUO LED 5
fejlámpát a vízi sportokhoz. A kettős, irányítható fényforrás mindig az adott tevékenységhez
igazítható: egy nagy világítótávolságú, fókuszált halogén izzó valamint a szabályozható fényerejű,
igen hosszú üzemidejű, közeli környezetünket megvilágító LED-ek.
Fényáram: 40 lumen (5 LED), fénycsóva típusa: széles / fókuszált, világítótávolság: 100 m (halogén izzó),
üzemidő: 65 h (5 LED), fejre jutó súly: 300 g

DUO LED 14 E72 P
®

Vízhatlan fejlámpa kettős fényforrással: halogén / 14 állandó fényerejű, 3 fényerőfokozatban
működtethető LED
A DUO LED 14 fejlámpa -5 m vízmélységig vízálló. Alkalmas barlangászásra és vitorlázásra. Két
fényforrása van: egy nagy világítótávolságú, fókuszált fénycsóvát kibocsátó halogén izzó, és egy széles
csóvájú, közeli fényt adó, hosszú üzemidejű 14 LED-es fényforrás. Utóbbi fényforrás három különböző
erősségű, állandó fényerejű üzemmódban működtethető. Mielőtt az elemek teljesen lemerülnének,
a lámpa automatikusan „takarék” üzemmódra vált.
Fényáram: 67 lumen (14 LED), fénycsóva típusa: széles / fókuszált, világítótávolság: 100 m (halogén izzó),
üzemidő: 183 h (14 LED), fejre jutó súly: 300 g

DUO LED 14 ACCU E72 AC
®

Vízhatlan fejlámpa akkumulátorral és kettős fényforrással: halogén / 14 állandó fényerejű,
3 üzemmódban működtethető LED
A DUO LED 14 tölthető ACCU Ni-MH akkumulátora segítségével ideális az intenzív barlangászásra..
Ez a -5 méter vízmélységig vízálló lámpa rendelkezik egy nagy világítótávolságú, fókuszált fénycsóvát
kibocsátó halogén izzóval, és egy széles csóvájú, közeli fényt adó, hosszú üzemidejű 14 LED-es
fényforrással. Utóbbi három állandó fényerejű üzemmódban működtethető. Amikor az elemek csaknem
teljesen lemerültek, a lámpa automatikusan „takarék” üzemmódra vált. Használat után az akkumulátor
a mellékelt töltővel gyorsan feltölthető.
Fényáram: 67 lumen (14 LED), fénycsóva típusa: széles / fókuszált, világítótávolság: 100 m (halogén izzó),
üzemidő: 96 h (14 LED), fejre jutó súly: 380 g
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DUO FEJLÁMPÁK
®

DUOBELT LED 5 E73 P
Vízhatlan fejlámpa különálló elemtartóval és kettős fényforrással: halogén izzó / 5 LED
A DUOBELT LED 5 különálló elemtartóval rendelkezik. Ezzel csökken a fejre jutó súly, így a
lámpa viselése kényelmesebb. A lámpatestben két fényforrás található: hosszú üzemidejű, közeli
környezetünket megvilágító LED-ek és egy nagy világítótávolságú halogén izzó. A lámpatest dönthető,
így a fénycsóvát egy kézzel is könnyen irányíthatjuk.
Fényáram: 40 lumen (5 LED), fénycsóva típusa: széles / fókuszált, világítótávolság: 100 m (halogén izzó),
üzemidő: 350 h (5 LED), fejre jutó súly: 140 g

DUOBELT LED 14 E76 P
Vízhatlan fejlámpa különálló elemtartóval és kettős fényforrással: halogén / 14 állandó
fényerejű, 3 üzemmódban működtethető LED
A DUOBELT LED 14 különálló elemtartóval rendelkezik. Ezzel a megoldással lehetővé válik nagy
kapacitású elemek használata anélkül, hogy a lámpa viselése kényelmetlenné válna. A dönthető
lámpatestben két fényforrás található: hosszú üzemidejű, közeli környezetünket megvilágító LED-ek
és egy fókuszált csóvát adó, nagy világítótávolságú halogén izzó. A LED-ek az aktuális szituációtól
függően három állandó fényerejű fényerőfokozatban működtethetők. Mielőtt az elemek csaknem
teljesen lemerülnek, a lámpa automatikusan „takarék” üzemmódra vált.
Fényáram: 67 lumen (14 LED), fénycsóva típusa: széles / fókuszált, világítótávolság: 100 m (halogén izzó),
üzemidő: 430 h (14 LED), fejre jutó súly: 140 g

FIXO DUO LED 14 E63 L14
®

Vízhatlan, sisakra rögzíthető fejlámpa kettős fényforrással: halogén / 14 állandó fényerejű,
3 üzemmódban működtethető LED
A FIXO DUO LED 14 fejlámpa igazán személyre szabott megoldást kínál a barlangászok igényeire.
Vízhatlan fejlámpa, mely a legtöbb típusú sisakra felszerelhető. Mellékelünk hozzá egy rögzítőlapot
és egy fúrósablont ECRIN és VERTEX sisakokhoz. Két irányítható fényforrása van: egy nagy
világítótávolságú, fókuszált fénycsóvát kibocsátó halogén izzó, és egy széles csóvájú, közeli fényt adó,
hosszú üzemidejű 14 LED-es fényforrás. A LED-es fényforrás három fényerőfokozatban üzemeltethető,
és elektronikusan szabályozott: az elemek csaknem teljes üzemideje alatt azonos fényerőt biztosít.
Amint az elemek energiaszintje nem elegendő, a lámpa automatikusan „takarék” üzemmódra vált.
Fényáram: 67 lumen (14 LED), fénycsóva típusa: széles / fókuszált, világítótávolság: 100 m (halogén izzó),
üzemidő: 183 h (14 LED), fejre jutó súly: 180 g
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Kiegészítők DUO® fejlámpákhoz

MODU’LED 14 DUO

®

E60970

Reflektor kettős fényforráshoz 3 fényerőfokozatban használható, állandó fényerejű 14 LED-es
modullal

ACCU DUO akkumulátor E65100 2
®

Nagy kapacitású tölthető akkumulátor DUO LED 5 és 14 lámpákhoz

ACCU DUO + EUR/US töltő E65 2
®

Nagy teljesítményű tölthető akkumulátor gyorstöltővel DUO LED 5 és 14 fejlámpákhoz

DUO töltő E65200 2
®

Gyorstöltő ACCU DUO-hoz

DUO autóstöltő 12 V E65300 2
®

Autóstöltő ACCU DUO-hoz

A Dent de Crolles felfedezése. Chartreuse masszívum, Franciaország.
© Serge Caillault
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ULTRA FEJLÁMPÁK
ULTRA WIDE E52 ACW
Szuperhatékony fejlámpa 3 üzemmódban működtethető, állandó fényerejű LED-ekkel és
tölthető ACCU 2 ULTRA akkumulátorral
Pure Power by Petzl - Rendkívüli fényerejű fejlámpa széles fénycsóvát igénylő tevékenységekhez
(barlangászat stb.). állandó fényerejű, 300 lumen fényáramot kibocsátó lámpa, melynek homogén
fénycsóvája kb.180°-os szögben világít. Mivel intenzív használatra terveztük, az ULTRA WIDE
tökéletesen megtámaszkodik a fejen. Masszív kivitelének és felépítésének köszönhetően az
ULTRA WIDE tökéletesen megbízható fejlámpa: időjárástól függetlenül használható, üzemideje hosszú,
az akkumulátor feltöltöttsége könnyen ellenőrizhető. Kiegészítőinek segítségével az ULTRA WIDE
tökéletesen a felhasználó igényeihez igazítható: az akkumulátor hosszabbítókábellel külön is viselhető,
így csökkenthető a fejre jutó súly.
Fényáram: 300 lumen (maximális üzemmódban), fénycsóva típusa: széles, világítótávolság: 59 m 1 h 30 időtartamig
(maximális üzemmódban), üzemidő: 25 h (gazdaságos üzemmódban), fejre jutó súly: 370 g

ULTRA E52 AC
Szuperhatékony fejlámpa 3 üzemmódban működtethető, állandó fényerejű LED-ekkel és
tölthető ACCU 2 ULTRA akkumulátorral
Pure Power by Petzl - Kivételes teljesítményű, ergonomikus fejlámpa intenzív tevékenységekhez,
mint például éjszakai tájékozódási futás, terepfutás. Az ULTRA a teljes használat során rendkívüli
(350 lumenes) fényáramot, szabályozott fényerőt és széles, nagy világítótávolságú fénycsóvát
nyújt. Mivel intenzív használatra terveztük, az ULTRA tökéletesen megtámaszkodik a fejen. Masszív
kivitelének és felépítésének köszönhetően az ULTRA tökéletesen megbízható fejlámpa: időjárástól
függetlenül használható, üzemideje hosszú, az akkumulátor feltöltöttsége könnyen ellenőrizhető.
Kiegészítőinek segítségével az ULTRA WIDE tökéletesen a felhasználó igényeihez igazítható:
az akkumulátor hosszabbítókábellel külön is viselhető, így csökkenthető a fejre jutó súly.
Fényáram: 350 lumen (maximális üzemmódban), fénycsóva típusa: széles, világítótávolság: 120 m 1 h 30 időtartamig
(maximális üzemmódban), üzemidő: 16 h 55 (gazdaságos üzemmódban), fejre jutó súly: 345 g

ULTRA BELT ACCU 4 E53 AC
Szuperhatékony fejlámpa 3 üzemmódban működtethető, állandó fényerejű LED-ekkel és
különálló, tölthető ACCU 4 ULTRA akkumulátorral
Pure Power by Petzl - Rendkívül nagy teljesítményű, ergonomikus fejlámpa kimondottan gyors
mozgással járó és hosszú távú tevékenységekhez. Az ULTRA BELT a teljes használat során rendkívüli
(350 lumenes) fényáramot, állandó fényerőt és széles, nagy világítótávolságú fénycsóvát nyújt. Mivel
intenzív használatra terveztük, az ULTRA BELT tökéletesen megtámaszkodik a fejen. A fejre jutó súly
minimális (230 g). Tápegységének különálló tartója viselhető zsebben vagy a felsőtesten ULTRA
hevederzettel. Masszív kivitelének és felépítésének köszönhetően az ULTRA BELT tökéletesen
megbízható fejlámpa: időjárástól függetlenül használható, üzemideje hosszú, az akkumulátor
feltöltöttsége könnyen ellenőrizhető.
Fényáram: 350 lumen (maximális üzemmódban), fénycsóva típusa: széles, világítótávolság: 120 m 3 h 15 időtartamig
(maximális üzemmódban), üzemidő: 34 h 20 (gazdaságos üzemmódban), fejre jutó súly: 230 g
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ULTRA FEJLÁMPÁK
Kiegészítők ULTRA lámpákhoz

ACCU 2 ULTRA E55450
Nagy teljesítményű, nagy kapacitású tölthető akkumulátor ULTRA lámpákhoz
2000 mAh teljesítményű, tölthető akkumulátor ULTRA lámpákhoz. A lítiumionos technológia minimális
súlyt és a leghidegebb körülmények között is rendkívüli teljesítményt eredményez.

ACCU 4 ULTRA E55400
Rendkívül nagy teljesítményű és kapacitású akkumulátor ULTRA lámpákhoz
4000 mAh teljesítményű, tölthető akkumulátor ULTRA lámpákhoz. A lítiumionos technológia minimális
súlyt és a leghidegebb körülmények között is rendkívüli teljesítményt eredményez.

ULTRA heveder E55960
Heverdezet az ULTRA fejlámpák különálló akkumulátorának felsőtesten való viselésére.
Könnyű és ergonomikus hevederzet, mellyel az ULTRA fejlámpák különálló akkumulátorra kényelmesen
viselhető a felsőtesten. Testhez simuló szabásának köszönhetően maximális kényelmet biztosít, futás
közben mindvégig stabilan a helyén marad.
Tömeg: 208 g

ULTRA hosszabítókábel E55950
Hosszabbítókábel ULTRA és ULTRA WIDE lámpákhoz
Az ULTRA hosszabbító segítségével csökkenthető a fejre jutó súly, és az akkumulátor zsebben vagy
ULTRA hevederzeten viselhető.
Hosszúság: 1,1 m

ULTRA gyorstöltő E55800
Gyorstöltő ACCU 2 ULTRA és ACCU 4 ULTRA akkumulátorokhoz
Ezzel a gyorstöltővel újratölthetők az ACCU 2 ULTRA és ACCU 4 ULTRA nagy teljesítményű
(lítiumionos) akkumulátorok.
A töltő kompatibilitása: 100/240 V EUR/US.

Rögzítő ULTRA lámpához barlangászsisakra E55940
Első és hátsó rögzítőlap ULTRA fejlámpa rögzítésére barlangászsisakra
Tömeg: 40 g

Rögzítő ULTRA lámpához kerékpárossisakra E55920
Lapok az ULTRA lámpák rögzítésére vastag és vékony peremű kerékpárossisakokra
és MB-sisakokra.
Tömeg: 30 - 40 g

Rögzítő ULTRA lámpához kerékpárkormányra E55930
Rögzítőlapok ULTRA lámpák rögzítésére biciklikormányra és az akkumulátorok szállítására
A lámoa 5 különböző pozícióba állítható, így a fénycsóva tökéletesen beállítható. 22 - 32 mm átmérőjű
kormányokkal kompatibilis. Az ACCU 2 és ACCU 4 szállítására tépőzáras tok.
Tömeg: 175 g
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Liv Sansoz délutánjának vége a „Dents de la Mer” út utolsó kötélhosszában. Calanque de Castelvieil, Franciaország.
© Pascal Tournaire

Figyelmeztetés
A magasban végzett tevékenységek
természetüknél fogva veszélyesek
és súlyos, akár halálos sérülésekhez
vezethetnek. Kérjük, mindenképpen
szánjon elegendő időt a katalógusunkban
és a termékhez mellékelt használati
utasításokban közölt információk alapos
áttanulmányozására és megértésére.
A megfelelő módszerek elsajátítása és
a szükséges óvintézkedések megtétele
mindenkinek saját felelőssége.
Mindent megtettünk annak érdekében,
hogy az itt közölt információk a kiadás
pillanatában a lehető legaktuálisabbak
legyenek. Ennek ellenére nem tudjuk
garantálni, hogy ezek az információk
mindenki számára minden esetben
mindenre kiterjedőek, kizárólagosak,
érthetőek és naprakészek legyenek.
A PETZL fenntartja a jogot ezen információk
tartalmának módosítására. A Petzl
magánjogi felelőssége nem terjed ki a
saját üzemén kívül javított vagy szerelt
termékekre. Ha olvasás közben bármilyen
kérdése, kétsége vagy fenntartása merülne
fel, kérjük, forduljon bizalommal a Petzl-hez.
(www.petzl.com/contact)
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PETZL INTERNATIONAL
Z.I. Crolles
38920 CROLLES
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www.petzl.com

Koncepció - Dizájn
Petzl

Grafikai dizájn & kivitelezés

KATTINTSON RÁNK:

Pierre Bena design - Annecy, Franciaország
www.pierrebenadesign.com

Termékfotók
Nem jogvédett fotók
Kalice - www.kalice.fr

Nyomtatás
Nyomtatta a Fot, Franciaország.
Nagyrészt szelektív papírgyűjtésből
származó, 100%-ban újrafelhasznált
papírra nyomtatva. Klórmentesen fehérítve.
Előállítása megfelel a környezetvédelmi
előírásoknak az energiafelhasználás
valamint a víz- és levegőszennyezés terén.
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