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“

Trzymacie w rękach nowy katalog Petzl 2013.
Jest on ilustracją naszej misji: wymyślać przyrządy,
umożliwiające ludziom przebywanie, przemieszczanie i pracę
w ekspozycji i/lub w nocy. Oprócz produktów zawiera
odpowiedzi na określone potrzeby oraz opis niezawodnych
rozwiązań technicznych. Ambicją Petzl jest znalezienie takich
rozwiązań dla każdego ze swych Klientów: pracowników
wysokościowych, arborystów, ratowników, elektryków itd.
Jest to wytyczna polityki Petzl: jak najskuteczniej
odpowiedzieć na oczekiwania użytkowników w terenie,
podając „do ręki” gotowe rozwiązania, łącząc produkty,
informacje techniczne i moduły szkoleń.
W tym roku jest sporo nowości: między innymi cała rodzina
uprzęży AVAO, mechaniczny prusik ZIGZAG i latarka czołowa
ULTRA VARIO.
Prusik mechaniczny ZIGZAG dobrze ilustruje podejście
Petzl. Po zidentyfikowaniu istotnego problemu dla
użytkownika (zdolność arborysty do płynnego i precyzyjnego
przemieszczania się po drzewie), opracowano produkt, do
którego została udostępniona pełna dokumentacja techniczna
(instrukcja obsługi, dodatkowe informacje o użytkowaniu,
katalog, strona internetowa) oraz stworzono dedykowany
moduł szkoleń.

„

Nasz sukces to Wasza skuteczność. Życzymy pełnego
powodzenia w Waszej pracy!

Paul Petzl
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PETZL: DOŚWIADCZENIE - KWINTESENCJĄ OFERTY

Produkty: przyrządy służące do przemieszczania się
Koncepcja produktów Petzl bazuje na ciągłym udoskonalaniu skutecznych rozwiązań w zakresie przemieszczania się po linach
i w ekspozycji. Każdy produkt Petzl odpowiada konkretnym wymaganiom w określonych dyscyplinach. Petzl wypełnia swoją misję
tworząc nowatorskie i trwałe rozwiązania, by zapewnić maksimum skuteczności i niezawodności. Od koncepcji przyrządu do zjazdu
z automatyczną blokadą I'D lub przesuwnego przyrządu autoasekuracyjnego ASAP po najnowsze latarki czołowe z diodami - siła
Petzl wynika z doświadczenia i pasji jego współpracowników.
SOI (Sprzęt Ochrony Indywidualnej) opracowywany przez Petzl dla pracowników na wysokości zapewnia lekkość, ergonomię
i komfort.

Informacja techniczna: dzielenie się wiedzą
Bez informacji technicznych związanych z jego użytkowaniem produkt nie jest kompletny. Od wielu lat Petzl tworzy rysunki
techniczne oraz filmy, które omawiają sposoby użytkowania w kontekście sytuacji spotykanych w terenie. Materiały te tworzą
wraz z przyrządami spójną całość, dostępną dzięki katalogom, stronom internetowym, instrukcjom obsługi, instruktażowym
opakowaniom. Celem jest umożliwienie naszym Klientom na wykonywanie swoich zawodów z maksymalną skutecznością
i bezpieczeństwem.

Szkolenia: kluczowy wymiar
Petzl opracował moduły szkoleniowe, dzięki którym udostępnia wiedzę związaną z użytkowaniem produktów. Dostępne są one
przez sieć dystrybucji "Petzl Training Partners" (patrz strona 156).

WYMAGANIA PETZL

Dla pracowników kluczowe znaczenie ma niezawodność i jakość produktów. W firmie Petzl, troska ta obejmuje cały okres życia
produktu, od narodzin sprzętu po serwis posprzedażny. Na każdym etapie, podczas opracowywania i produkcji, sprzęt poddawany
jest wielu testom laboratoryjnym, w terenie i na liniach produkcyjnych.
Podczas fazy badań i udoskonalania, biuro projektowe współpracuje z laboratorium badań Petzl, by zagwarantować optymalne
użytkowanie, zapewniając maksymalne bezpieczeństwo. Laboratorium Petzl testuje komponenty, by zatwierdzić wybór. Wreszcie wszystkie produkty typu SOI sprawdzane są indywidualnie.

Opanowanie technologii
Działalność Petzl wymaga jednoczesnego panowania nad różnorodnymi materiałami: tekstyliami, metalem, plastikiem, elektroniką
i specyficzną technologią przetwórstwa tworzyw sztucznych, iniekcji, szycia, kucia, diod itd. Ta wiedza pozwala na opracowanie
sprzętu odpowiadającego trudnym warunkom użytkowania: odpornego na uderzenia, ścieranie, ekstremalne temperatury...

Bezpieczeństwo: na pierwszym miejscu
Dla Petzl bezpieczeństwo pracowników na wysokości jest najważniejsze. Dlatego też, na każdym etapie rozwoju i produkcji,
produkty Petzl przechodzą wiele testów: testy w laboratorium, testy terenowe, kontrole indywidualne itd. Jeśli coś może
zagrozić użytkownikom, Petzl robi wszystko by naprawić problem.
Ta polityka skłoniła nas do przeprowadzenia podczas ostatnich miesięcy akcji kontroli lonży ABSORBICA i uprzęży
NEWTON. Działaniom tym towarzyszą odpowiednie kroki naprawcze i decyzje, by jeszcze bardziej zwiększyć niezawodność
produkcji. W ten sposób reorganizujemy nasz proces produkcji i kontroli. Przykład: operacje kontrolne przeprowadzane
dotychczas ręcznie, zostały uzupełnione przez kontrolę automatyczną (kamery, systemy chroniące przed pomyłkami itd).
To podejście jest również obecne w fazie opracowywania produktów. Cel: ograniczenie ryzyka pomyłek podczas produkcji
i ryzyka nieprawidłowego użytkowania.
Więcej informacji o wezwaniach do kontroli produktów na www.petzl.com
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Ogólne zasady pracy na wysokości
Ostrzeżenie
• Przed zastosowaniem technik pokazanych w niniejszym dokumencie należy przeczytać i zrozumieć instrukcję dołączane do nabywanego
przez Was sprzętu.
• Użytkownik sprzętu ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie sobie odpowiedniego przeszkolenia zarówno w zakresie technik
działania, jak i środków bezpieczeństwa. Przedstawione rozwiązania Petzl mają charakter informacyjny, bez gwarancji ich skuteczności
w Waszej sytuacji roboczej. Skuteczność rozwiązań technicznych jest uzależniona od sytuacji, w terenie należy zawsze przeprowadzić własną
analizę ryzyka.
• Należy zdobyć odpowiednie przeszkolenie dla prawidłowego używania tego produktu, zalecamy korzystanie z usług organizacji
wyspecjalizowanych we wszelkiego rodzaju szkoleniach.

Ogólne informacje o upadkach z wysokości

Podtrzymywanie

Ryzyko upadku jest podstawowym zagrożeniem, które należy zrozumieć
przystępując do prac na wysokości. Istotność upadku związana jest
z konkretnymi parametrami:

System podtrzymujący
wyznacza zakres miejsca
pracy, uniemożliwiając
pracownikowi znalezienie
się w strefie zagrażającej
upadkiem z wysokości.
Tego typu urządzenia nie
są przeznaczone do
zatrzymywania upadków
lub stabilizacji użytkownika.

• Ciężar użytkownika oraz jego sprzętu:
Im większy jest ciężar tym większa jest ilość energii, która musi być
zaabsorbowana.
• Wysokość upadku:
Wraz ze wzrostem wysokości zwiększa się ilość energii, która musi być
zaabsorbowana. Zwiększa się również ryzyko uderzenia w przeszkodę.
• Pozycja w stosunku do punktu stanowiskowego:
Gdy pracownik wychodzi nad punkt stanowiskowy, konsekwencje upadku
wzrastają. Do opisania pozycji pracownika w stosunku do punktu
stanowiskowego oraz określenia istotności upadku służy tzw. współczynnik
odpadnięcia. Termin ten został zdefiniowany dla sytuacji związanych ze
wspinaczką, stabilizacją, podtrzymaniem z użyciem lonży z liny dynamicznej.
Środki ostrożności w zależności od użytego systemu.
Instrukcje obsługi opisują jakie są ograniczenia w użyciu sprzętu,
zwłaszcza w kwestii wysokości upadku i pozycji w stosunku do punktu
stanowiskowego.

Stabilizacja w pozycji
roboczej
System stabilizujący
w pozycji roboczej
umożliwia uzyskanie
stabilnej pozycji,
w podparciu lub
zawieszeniu. System
stabilizujący w pozycji
roboczej musi być
używany razem
z systemem
zatrzymującym upadki
z wysokości.

Przewidzieć sposoby szybkiej ewakuacji
• Ograniczyć skutki bezwładnego wiszenia w uprzęży:
Jeżeli podczas upadku pracownik straci przytomność lub poniesie
obrażenia uniemożliwiające poruszanie się, bezwładne wiszenie
w uprzęży zagraża jego życiu. Konieczna jest szybka interwencja.
Pracujący personel musi być odpowiednio wyposażony
i przeszkolony, by szybko ewakuować poszkodowanego.
• Ewakuacja rannego we własnym zakresie:
Rozpoczynając budowę, przedsiębiorstwo musi opracować
odpowiedni plan ewakuacji pracowników.

Instalacje linowe mogą być założone w taki sposób by ewakuacja
była możliwa z ziemi.
Praca w pojedynkę powinna być zabroniona: pracownik może być
sam na wysokości, ale na placu budowy powinna jeszcze przebywać
przynajmniej jedna osoba odpowiednio przeszkolona i wyposażona.

Zatrzymywanie upadków z wysokości
System zatrzymujący upadki z wysokości jest
urządzeniem asekurującym, niezależnym od
sposobu przemieszczania się lub stabilizacji
w pozycji roboczej, wpiętym do punktu wpinania
"A" (przeciwupadkowy) uprzęży.
System zatrzymujący upadki z wysokości nie
chroni przed swobodnym spadaniem. Jego rolą
jest zatrzymanie upadku ograniczając siłę
uderzenia działającą na użytkownika. Przy jego
używaniu należy przewidzieć wolną przestrzeń
pod użytkownikiem.

System zatrzymujący upadek z wysokości musi
gwarantować, że siła uderzenia działająca na
użytkownika nie przekroczy 6 kN.

Przykład dla 80 kg
Lonża JANE lub PROGRESS
Bez absorbera energii

- Elementem systemu zatrzymującego upadek
z wysokości jest absorber energii. Został on opracowany
w taki sposób by ograniczyć siłę uderzenia, dla
określonej z góry, maksymalnej wysokości upadku
i w warunkach opisanych w instrukcji obsługi.

Współczynnik
odpadnięcia 0,5

Współczynnik
odpadnięcia 1

Współczynnik
odpadnięcia 2

Lonża
z absorberem
energii
ABSORBICA

- Lonża z liny dynamicznej ma niewielką zdolność
pochłaniania energii. Jej używanie wymaga środków
ostrożności: zmniejszenia wysokości upadku oraz
znajdowania się poniżej punktu stanowiskowego.
- Lonża z taśmy lub liny stalowej nie ma zdolności
pochłaniania energii, nie może służyć do zatrzymywania
upadku.
Fc < 6 kN

Fc > 6 kN

Fc > 6 kN

Fc < 6 kN

• Droga zatrzymania upadku i wolna przestrzeń:
Wolna przestrzeń jest to minimalna przestrzeń, którą
należy przewidzieć pod systemem zatrzymywania
upadku, w której nie ma żadnych obiektów, o które
może uderzyć użytkownik podczas upadku.
Niezbędna wysokość zależy od funkcji systemu (lonża
z absorberem energii, przesuwny przyrząd
autoasekuracyjny...), ciężaru użytkownika i jego
początkowej pozycji w stosunku do punktu
stanowiskowego.
Wolna przestrzeń zawiera:
- Drogę hamowania przyrządów mobilnych lub długość
lonży (A).
- Długość rozdarcia absorbera energii (B).
- Średni wzrost użytkownika (C).
- Margines bezpieczeństwa (D).
- Ewentualne wydłużenie liny (elastyczność liny) (E).
Ocena wolnej przestrzeni jest proponowana w instrukcji
A
obsługi każdego przyrządu.

A
B

Wolna przestrzeń

C
D

? E

A+B

Wolna przestrzeń

B
C

C

D

D

EKSPOZYCJA

Powyższe informacje nie są wyczerpujące. Przeczytajcie pozostałe strony, jak również instrukcje użytkowania i literaturę fachową. Przeszkolenie specjalistyczne jest niezbędne.

• Ograniczenie siły uderzenia: absorpcja energii
upadku:

CAN, Gorges de la Bourne (France) © Arnaud Childeric, Guillaume Drouault
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CIASNE PRZESTRZENIE I TRUDNY DOSTĘP

Trudny dostęp
Jeśli do przemieszczania
się nie można
wykorzystać konstrukcji
oraz zbiorowych
środków ochrony,
należy zabezpieczyć
dostęp za pomocą liny.
Sytuacja ta dotyczy
również krótkotrwałych
prac, dla których
zakładanie zbiorowych
środków ochrony nie
jest uzasadnione.
W dotarciu do miejsca
pracy wykorzystywane
są techniki wywodzące
się ze speleologii lub
alpinizmu. Najszybszy
i najbezpieczniejszy
jest zawsze zjazd: cały
ciężar pracownika
przejmuje lina, a ryzyko
odpadnięcia jest
minimalne. Jeśli zachodzi
konieczność dotarcia
do miejsca pracy od
dołu - stosowana jest
lina asekuracyjna,
instalowana np.
z użyciem kuszy albo
korzysta się z technik
wspinaczkowych.

Ciasne przestrzenie
Ciasne przestrzenie
stwarzają specyficzne
trudności: brak miejsca
powoduje kłopoty
z poruszaniem się
i autoasekuracją.

NEW
2013

AVAO BOD CROLL FAST
®

Uprząż zabezpieczająca przed upadkiem z wysokości oraz stabilizująca
w pozycji roboczej AVAO BOD CROLL FAST została opracowana by
zwiększyć komfort podczas wychodzenia po linie. Konstrukcja części
tylnej w kształcie X dokładnie obejmuje użytkownika, zmniejszając miejsca
ucisków podczas przedłużonego wiszenia. Klamry FAST pozwalają na
szybkie zakładanie uprzęży, bez utraty regulacji.

EKSPOZYCJA
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Trudny dostęp
1. Zakładanie lin
Punkty stanowiskowe oddalone od
siebie.

Zakładanie punktów stanowiskowych.

Węzeł "uszy królika".

Ochrona liny.

Przypadek szczególny: izolowanie uszkodzonego kawałka
liny "motylem".

Stanowisko z belki.

Podwójny węzeł zderzakowy (koniec liny lub by zrobić pętle z liny).

2. Zjazd

3. Stabilizacja
w pozycji roboczej bezpieczne
zatrzymanie

Równe rozłożenie obciążenia na
punktach stanowiskowych.
Wpływ kąta na
rozkład sił.

50 %

Pamiętać o zablokowaniu
liny lub przyrządu.

50 %

< 8°

RIG

100 %

58 %
58 %
60°

71 %

Powyższe informacje nie są wyczerpujące. Przeczytajcie pozostałe strony, jak również instrukcje użytkowania i literaturę fachową. Przeszkolenie specjalistyczne jest niezbędne.

90°

100 %

100 %
100 %

AVAO

71 %

100 %
120°

100 %

8 kN
16 kN

Stały punkt
stanowiskowy.

Tymczasowy punkt stanowiskowy.

2 x 22 kN

4. Praca z zastosowaniem
sprzętu tnącego lub
generującego bryzgi
ciekłego metalu
Przyrząd zjazdowy na lonży ze
„stalki”, oddalony od narzędzia
(25 - 30 cm).
Użytkownik musi mieć swobodę
manipulowania przyrządem
zjazdowym i umieścić przyrząd
zaciskowy nad nim.

EKSPOZYCJA
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Trudny dostęp
5. Wychodzenie
Wychodzenie długich odcinków linowych z przyrządem zaciskowym
ASCENSION i kostkowym przyrządem zaciskowym PANTIN.

6. Poziome przemieszczanie się
w przewieszeniu

ASCENSION
GRILLON

LOOPING

PANTIN

Krótkie wychodzenie po linie.

ASCENSION

I’D

Ciasne przestrzenie
1. Zintegrowany układ do wyciągania i opuszczania:
• zalety: szybkie przejście pomiędzy zjazdem a wyciąganiem,
• wady: długość użytej liny cztery razy większa niż długość wyciągania /
opuszczania.

PAW

MINDER

RIG

Powyższe informacje nie są wyczerpujące. Przeczytajcie pozostałe strony, jak również instrukcje użytkowania i literaturę fachową. Przeszkolenie specjalistyczne jest niezbędne.

ASCENSION

TWIN

Zjazd

Wychodzenie

2. Niezależny układ do zjazdu i opuszczania:
• zalety: długość użytej liny równa długości wyciągania /
opuszczania,
• wady: manipulacje sprzętowe przy przejściu z jednej
funkcji na drugą (opuszczanie / wyciąganie).

PAW

RIG

PAW

RIG

TWIN

ASCENSION

TWIN

petzl.com

BASIC

Więcej informacji o technikach
używania przyrządu zjazdowego
RIG znajduje w instrukcji obsługi
i jej dodatku "Product Experience"
dostępnych na www.petzl.com/
RIG
Zjazd

Wychodzenie

EKSPOZYCJA

COPALME association, Syndicat Mixte du Haras National d'Hennebont (France) © Arnaud Childeric, Guillaume Drouault
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ARBORYSTYKA

Techniki pielęgnacji
drzew obejmują m.in.
prześwietlanie oraz
ścinkę. Praca i ruch
odbywają się najczęściej
w dużej odległości od
pnia, w strefie cienkich
i gęstych gałęzi, gdzie
stosowanie drabin,
a nawet dźwigów
jest często trudne,
wykluczające też
odpowiednią mobilność.
Dotarcie na wierzchołek
i przemieszczanie się
umożliwia wyłącznie
lina zakładana z ziemi
oraz przyrządy
do wychodzenia uzależnione od typu
drzewa i jego wysokości.
Stabilną pozycję pracy
przy pełnej swobodzie
ruchów uzyskuje się
dzięki stosowaniu
uprzęży z ruchomym
punktem wpinania
i regulowanych lonży.
Podczas ścinki drzewa
system stabilizacji
zawsze musi być
zdublowany.

NEW
2013

ZIGZAG

®

ZIGZAG to mechaniczny prusik, który umożliwia swobodne
przemieszczanie się po drzewie przy zachowaniu odruchów właściwych
dla klasycznego systemu bloczka prusika. Przesuwanie się łączników
zapewnia precyzję i płynność przemieszczania. Bloczek zamontowany na
łożysku kulkowym ułatwia łatwe wybieranie luzu.

EKSPOZYCJA
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Arborystyka
Przemieszczanie się na drzewie
• ZIGZAG może być używany wyłącznie jednym
z dwóch odcinków zdublowanej liny. Lina
przesuwa się w zależności od siły tarcia przy
punkcie stanowiskowym (gałąź lub taśma
stanowiskowa).

ZIGZAG

SEQUOIA

petzl.com
Więcej informacji
o technikach używania
prusika mechanicznego
ZIGZAG znajduje w instrukcji
obsługi i jej dodatku
"Product Experience"
dostępnych na www.petzl.
com/ZIGZAG

ASCENTREE

Stabilizacja w pozycji roboczej:
podwójny punkt
• Stabilizacja przy pomocy przyrządu ZIGZAG
na linie roboczej i lonży regulowanej GRILLON
na dodatkowym punkcie stanowiskowym.

Wychodzenie na drzewo
• Technika wychodzenia na linie podwójnej:

PANTIN

Użytkownik wychodzi po linie dostępowej (lina
fioletowa). W razie problemów, np. ataku
szerszeni lub innego, może szybko się
ewakuować na linie roboczej (lina niebieska).
ZIGZAG jest zabezpieczany węzłem np
półsztykiem. Ta technika wychodzenia jest
bardzo wydajna.

EKSPOZYCJA

Powyższe informacje nie są wyczerpujące. Przeczytajcie pozostałe strony, jak również instrukcje użytkowania i literaturę fachową. Przeszkolenie specjalistyczne jest niezbędne.

GRILLON

Police Cantonale Valaisanne, Anzère (Switzerland) © Fred Moix
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ENERGETYKA I TELEKOMUNIKACJA

Techniki przemieszczania
się zależą od specyfiki
każdej konstrukcji
i obecności lub braku
zbiorowych środków
ochronnych. W razie ich
braku, każdy pracownik
musi sam zapewnić
sobie bezpieczeństwo
przy pomocy SOI (Sprzęt
Ochrony Indywidualnej).
Niektóre konstrukcje
(np. maszty, anteny,
wiatraki) lub niektóre
prace (np. montażowodemontażowe)
wymagają zakładania
linowych systemów
zabezpieczających przed
upadkiem. Niezbędne
jest stosowanie
autoasekuracji: lonży
z absorberami energii lub
przesuwnych przyrządów
autoasekuracyjnych.
W razie potrzeby używa
się dodatkowo systemów
do stabilizacji w pozycji
roboczej. Jeśli miejsce
pracy zabezpieczone jest
na stałe, linowe systemy
do stabilizacji mogą
okazać się wystarczające
(regulowane lonże).

VERTEX BEST i VIZEN
VERTEX BEST jest wzorem kasku w dziedzinie ochrony głowy pracowników
wysokościowych. Skorupa bez wentylacji zapewnia ochronę przed ryzykiem
porażenia prądem elektrycznym i rozbryzgami płynnego metalu. Wewnętrzne
taśmy z sześcioma punktami mocowania dla maksymalnego komfortu na
głowie. System CenterFit umożliwia idealne wycentrowanie i lepsze trzymanie
się kasku na głowie.
NEW
2013

Osłona VIZEN powinna być stosowana jeżeli występuje ryzyko porażenia
łukiem elektrycznym. Osłona zapewnia pełną ochronę twarzy, a jednocześnie
duże pole widzenia. Wkładki mocujące zapewniają łatwą instalację na kasku.

EKSPOZYCJA
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Energetyka i telekomunikacja
1. Wychodzenie asekurowane przyrządem do
autoasekuracji na linie

2. Wychodzenie asekurowane lonżą z absorberem
w kształcie Y

Przykład systemu
pozwalającego na
założenie liny od dołu
wraz z możliwością
awaryjnego opuszczania.

ABSORBICA-Y MGO

AVAO

ASAP

RIG

3. Wychodzenie asekurowane technikami
wspinaczkowymi

4. Stabilizacja w pozycji roboczej przy pomocy
regulowanej lonży

Próbować do minimum ograniczać wysokość
ewentualnego upadku.

GRILLON

100 kg

140 kg

petzl.com

I’D

Na stronie Petzl.com/over100kg
znajduje się narzędzie dla
pracowników ważących pomiędzy
100 a 140 kg, proponujące
rozwiązania sprzętowe
w zależności od ciężaru
użytkownika i jego sprzętu.

?
EKSPOZYCJA

Powyższe informacje nie są wyczerpujące. Przeczytajcie pozostałe strony, jak również instrukcje użytkowania i literaturę fachową. Przeszkolenie specjalistyczne jest niezbędne.

ASAP

Trabajos en Alturas, Xcaret Park, Riviera Maya, Playa del Carmen (Mexico) © Marcos Ferro
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DACHY I CIESIELSTWO

Podczas prac na
konstrukcjach
dachowych bardzo
często nie ma możliwości
zainstalowania stałych
zabezpieczeń, a praca
wiąże się z mało stabilną
pozycją roboczą
oraz z zagrożeniem
utraty równowagi lub
upadkiem. W tych
trudnych warunkach
pracownik musi
koncentrować się na
wykonywanej czynności,
nie zajmując rąk
utrzymywaniem stabilnej
pozycji. Jest to możliwe
dzięki zastosowaniu
odpowiednich technik
i sprzętu, zapewniających
zarówno komfort jak
i bezpieczeństwo.
Najlepszym rozwiązaniem
jest zastosowanie
SOI (Sprzęt Ochrony
Indywidualnej). Jeżeli
brak jest stałych
zabezpieczeń, pracownik
musi obowiązkowo
używać systemu
chroniącego przed
upadkiem z wysokości
(składającego
się na przykład
z absorbera energii,
przesuwnego przyrządu
autoasekuracyjnego
+ liny asekuracyjnej).
Jeśli miejsce pracy
zabezpieczone jest na
stałe, linowe systemy
do stabilizacji mogą
okazać się wystarczające
(regulowane lonże).

NEW
2013

AVAO BOD FAST
®

Uprząż zabezpieczająca przed upadkiem z wysokości oraz stabilizująca
w pozycji roboczej AVAO BOD FAST została opracowana by zwiększyć
komfort użytkowania. Konstrukcja części tylnej w kształcie X dokładnie
obejmuje użytkownika, zmniejszając miejsca ucisków podczas
przedłużonego wiszenia. Klamry automatyczne FAST pozwalają na szybkie
zakładanie uprzęży, bez utraty regulacji.

EKSPOZYCJA
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Dachy i ciesielstwo
1. Wejście na dach
Zakładanie liny ze stanowiskiem,
które można ściągnąć z ziemi,
wychodzenie asekurowane
przyrządem ASAP.

a.
a.

b.
b.

c.
c.

d.
d.

ASAP

2. Długotrwała praca
System indywidualnego podtrzymywania i środki ochrony zbiorowej.

AVAO

GRILLON
GRILLON

3. Interwencja okazjonalna
Indywidualny system zatrzymywania upadków.
• Praca na krawędzi dachu.

ASAP

NEWTON

petzl.com
Więcej informacji o technikach
używania przesuwnego przyrządu
autoasekuracyjnego ASAP znajduje
się w instrukcji obsługi i jej dodatku
"Product Experience" dostępnych na
www.petzl.com/ASAP

EKSPOZYCJA

Powyższe informacje nie są wyczerpujące. Przeczytajcie pozostałe strony, jak również instrukcje użytkowania i literaturę fachową. Przeszkolenie specjalistyczne jest niezbędne.

• Praca na środku pokrycia dachowego (ograniczona strefa dostępu).

Penrith Mountain Rescue Team, Haweswater Reservoir, Lake District (UK) © Dave Willis
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RATOWNICTWO

EKSPOZYCJA
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Podstawy ratownictwa
Bezwładne wiszenie w uprzęży, nawet krótkotrwałe, może
doprowadzić do poważnych zaburzeń fizjologicznych. W razie
wypadku konieczna jest szybka interwencja z użyciem techniki
dostosowanej do sytuacji.

Autoratownictwo
Osoby pracujące w miejscach do których dostęp może być
odcięty w razie pożaru, powinny móc szybko ewakuować się
z budynków. Umożliwiają to specjalne zestawy do ewakuacji.
Zestawy te mogą być przenoszone lub zainstalowane na
stałe. Gdy możliwość tradycyjnego zamocowania liny jest
niepewna, można korzystać z systemów z hakiem. Dla każdej
metody należy przeprowadzać regularne treningi, by nie wpaść
w panikę w razie pożaru.

Ratownictwo w miejscu pracy
Podczas rozpoczęcia budowy, przedsiębiorstwo musi
przeprowadzić analizę zagrożeń oraz opracować odpowiedni
plan działania w sytuacjach awaryjnych.
1. Personel musi być chroniony przed upadkami z wysokości.
Ochronę podczas pracy zapewniają zbiorowe lub indywidualne
środki ochrony.
2. Przedsiębiorstwo musi przewidzieć systemy ratownicze,
które umożliwią dostęp do ofiary, wypięcie z liny i ewakuację.
Wykorzystuje się:
- Zestawy do ratownictwa - gotowe do użycia, dostosowane
do wielu sytuacji i łatwe w obsłudze.
- Sprzęt osobisty pracownika wysokościowego (rozwiązanie
wymagające doświadczonych i przeszkolonych ekip).
W obydwóch przypadkach zespoły regularnie trenują by móc
szybko interweniować w razie wypadku.

Ratownictwo techniczne
Wyspecjalizowane zespoły ratownicze interweniują
w momencie, gdy sytuacja jest szczególnie trudna lub
niebezpieczna. Muszą przeprowadzić szybką analizę
sytuacji i znać wszystkie techniki przemieszczania się na linie
i asekuracji.
- Gdy dostęp jest trudny, ratownicy interweniują używając
swojego sprzętu. Sprzęt jest lekki i uniwersalny.
- Gdy dostęp jest łatwiejszy lub możliwy, ratownicy stosują
sprzęt bardziej specyficzny.

Ewakuacja z kolejek linowych
Operacje ewakuacji użytkowników kolejek linowych są
przeprowadzane na podstawie planu ewakuacji. Zestawy
ratownicze są dostosowane do potrzeb każdego użytkownika.

1. Dostęp do ofiary
Dostęp do ofiary może być w niektórych sytuacjach
skomplikowany. W takim przypadku stosowane są techniki
trudnego dostępu. Jeżeli możliwy jest dostęp od góry,
ratownicy używają technik zjazdu po linie. Jeżeli lina jest już
zainstalowana, ratownicy mogą z niej korzystać, podchodząc
za pomocą przyrządów. W innych sytuacjach ratownicy stosują
techniki wspinaczkowe.

3. Ewakuacja ofiary

Wyciąganie

Zwożenie, przy pomocy przyrządu zjazdowego. Najprostsza,
najczęściej stosowana technika. Jeżeli zwożenie/opuszczanie
nie jest możliwe, ofiarę ewakuuje się w górę lub poziomo.
Wyciąganie, ratownicy używają balansu lub układów do
wyciągania. W poziomie, napinając jedną lub więcej lin. Jedna
lina jest nośna, druga używana do asekuracji, trzecia do
ciągnięcia noszy.

System bloczków zmniejsza wysiłek fizyczny, umożliwia
łatwe podniesienie ofiary. Gdy ratownik działa sam, zastosuje
taki system, który zredukuje niezbędny wysiłek. Wadą tego
rozwiązania jest konieczność użycia długiego odcinka liny.
Jeżeli ratowników jest wystarczająco dużo, zainstalują prostszy
system i będą mogli szybciej interweniować.

Powyższe informacje nie są wyczerpujące. Przeczytajcie pozostałe strony, jak również instrukcje użytkowania i literaturę fachową. Przeszkolenie specjalistyczne jest niezbędne.

2. Odczepienie ofiary

46 daN
46 daN

Balans

Jest to system przeciwwagi. Ratownik jest na jednym końcu
liny, a ofiara na drugim. Ratownik swym ciężarem podciąga
100 daN
ofiarę. Ofiara jest podnoszona, a ratownik zjeżdża.
Zaletą
100
daN
tego systemu jest niewielka ilość sprzętu potrzebna do jego
instalacji. Najbardziej energochłonne jest rozpoczęcie balansu.
Start powinien być powolny i ostrożny, zwłaszcza jeżeli istnieje
duża różnica ciężarów pomiędzy ratownikiem i ofiarą.

Przykład systemu do wyciągania

Zwożenie

Wyciąganie

46 daN
46 daN
80 daN
80 daN

27 daN
27 daN
46 daN 46 daN

100 daN
100 daN

46 daN

110 daN
110 daN
100 daN100 daN
100 daN

Przykład balansu
Transport poziomy

80 daN
80 daN

27 daN
27 daN

80 daN 80 daN

27 daN 27 daN

110 daN
80 daN 110 daN

27 daN

110 daN110 daN
110 daN

EKSPOZYCJA

EXO - AUTOEWAKUACJA
Po tragicznym wypadku
jaki miał miejsce w roku
2004, Departament
Straży Pożarnej
Nowego Jorku (FDNY)
wprowadził wymóg by
każdy strażak został
wyposażony w system
ochrony indywidualnej,
umożliwiający szybką
ewakuację z płonącego
budynku. W tym
celu FDNY rozpoczął
zakrojone na szeroką
skalę prace badawcze.
Opracowano ponad
czterdzieści rozwiązań
technicznych
i przeprowadzono ponad
5000 testów w centrach
szkoleniowych.
Podczas tych prac
badawczych FDNY
zwrócił się do Petzl
z prośbą o opracowanie
na bazie GRIGRI
przyrządu asekuracyjnozjazdowego oraz
nowej, szybkiej, techniki
ewakuacji. Rezultatem
współpracy ekspertów
jest EXO, będące
dziś na wyposażeniu
wszystkich strażaków
z Nowego Jorku.
Ten system pozwala
każdemu strażakowi
na błyskawiczną
ewakuację,
w dobrych warunkach
bezpieczeństwa,
z płonącego budynku.

New York Fire Department, New York (USA) © Kyra Neeley
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EXO
Indywidualny system do ewakuacji z hakiem (używany jest w sytuacjach,
gdy możliwość tradycyjnego zamocowania liny jest niepewna). Jest
to rozwiązanie przeznaczone szczególnie dla strażaków, podczas
interwencji w płonących budynkach (możliwość zahaczenia o parapet jako ostatnia deska ratunku).

Szybkie przemieszczanie
się w poziomie.
1

2
EXO

3

Wyjście przez okno, hak zaczepiony
o framugę. Manewr (by uniknąć
wahadła) stabilizowany nogą,
wspartą o wewnętrzną ścianę.

Powrót do pionu w linii zjazdu
(pod oknem), dłoń blokuje wolny
koniec liny.

Zjazd. Lewa ręka zwalnia uchwyt
blokujący przyrząd, prawa
kontroluje prędkość, zaciśnięta na
linie.

EXO

Powyższe informacje nie są wyczerpujące. Przeczytajcie pozostałe strony, jak również instrukcje użytkowania
i literaturę fachową. Przeszkolenie specjalistyczne jest niezbędne.

POSŁUGIWANIE SIĘ TYM PRODUKTEM WYMAGA SPECJALNEGO PRZESZKOLENIA
PETZL.

EKSPOZYCJA

Arkema, Pierre-Bénite site (France) © Arnaud Childeric
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RATOWNICTWO W MIEJSCU PRACY

Jeżeli ofiara nie jest
w stanie pomóc sobie
sama (rana, szok,
utrata świadomości),
pomocy tej powinni
udzielić pozostali
pracownicy, w jak
najszybszym czasie,
czekając na przybycie
zewnętrznego zespołu
ratowniczego. Dla
większej skuteczności
i maksymalnego
bezpieczeństwa zespoły
pracujące na wysokości
muszą być przeszkolone,
wyćwiczone
i niezależne. Korzystają
z podręcznego zestawu
ratowniczego lub
indywidualnego zestawu,
zdefiniowanego po
przeprowadzeniu analizy
ryzyka.

MICRO TRAXION
MICRO TRAXION to ultralekki i ultrakompatkowy bloczek z blokadą
o znakomitej wydajności. Zapadka może zostać zablokowana w pozycji
otwartej - do użycia jako bloczek zwykły. Działa na linach zalodzonych lub
zabłoconych.

EKSPOZYCJA
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Ratownictwo w miejscu pracy
Ewakuacja w górę balansem
Balans umożliwia wyciągnięcie ofiary gdy jej opuszczenie jest niemożliwe. Techniki tej można użyć, gdy lina nie jest przywiązana na
dole.
1. Ratownik instaluje bloczek z blokadą i obciąża linę.
2. Rozpoczyna balans ciągnąc linę od strony ofiary.
3. Wpina przyrząd zaciskowy ASCENSION i swój przyrząd piersiowy CROLL by wyciągnąć ofiarę.

MICRO TRAXION

ASCENSION

Odczepienie i ewakuacja przy pomocy podręcznego zestawu ratunkowego

• Ofiara nie wymaga specjalnej troski lub na drodze zjazdu nie ma żadnych przeszkód:

1. Ofiara wisi w swoim
systemie zatrzymywania
upadków.
2. Podciągnięcie
(system do wyciągania
pozwala na odczepienie
ofiary).

1

2

3

111

222

333

3. Opuszczanie ofiary

I'D

1 ofiary od konstrukcji.
2
Konieczność ochrony i oddalenia

1. Ofiara wisi w swoim
systemie zatrzymywania
upadków.

111

2. Podciągnięcie
(system do wyciągania
pozwala na odczepienie
ofiary).

Powyższe informacje nie są wyczerpujące. Przeczytajcie pozostałe strony, jak również instrukcje użytkowania i literaturę fachową. Przeszkolenie specjalistyczne jest niezbędne.

ABSORBICA

3

222

333
I'D

3. Zjazd z ratownikiem.

ABSORBICA

EKSPOZYCJA

Coniston COMRU Mines Rescue Team, Coppermines Valley (UK) © Dave Willis
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RATOWNICTWO TECHNICZNE

Wyspecjalizowane
zespoły ratownicze
interweniują
w momencie, gdy
sytuacja jest szczególnie
trudna lub niebezpieczna.
W tym celu są
formowane i intensywnie
szkolone. Działają
niezależnie od warunków
terenowych, wszędzie
tam, gdzie niezbędne są
specjalne (linowe) techniki
docierania do ofiar.
Profesjonalni ratownicy
takich jednostek mają
opanowane do perfekcji
metody przemieszczania
się i asekuracji:

• Zwożenie osób
wykorzystuje grawitację.
Koncepcja zjazdu
zależy każdorazowo od
konfiguracji terenu.
• Wyciąganie osób
wymaga pracy
zespołowej oraz
doskonałej koordynacji.
Instalacja i obsługa
systemów do wyciągania
jest znacznie bardziej
skomplikowana: użycie
wyciągarki mechanicznej,
stworzenie systemu
wyciągania z użyciem
lekkich bloczków, balans
itd.

NEW
2013

NEST i STEF
Nosze NEST pozwalają na transport ofiary w każdej
pozycji (pozioma, ukośna, pionowa). Są idealne do
ratownictwa w ciasnych przestrzeniach, niemniej
również znajdują zastosowanie w linowych technikach
ratowniczych.

• Ewakuacja pozioma
przy pomocy tyrolek: są
sytuacje, kiedy pionowe
przemieszczanie się
jest utrudnione licznymi
przeszkodami lub
nawet niemożliwe
(teren zurbanizowany,
przemysłowy, ciasne
przestrzenie, kaniony
itd). Ich instalacja
i obsługa wymaga
dużego doświadczenia
i doskonałej znajomości
techniki, dlatego też
praktykowana jest
tylko przez jednostki
specjalistyczne.

Urządzenie STEF łączy punkty wpinania noszy NEST
i pozwala na ich łatwe nachylanie w zależności od
terenu.

EKSPOZYCJA
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Ratownictwo techniczne
Zwożenie

Wyciąganie

Zwożenie ze ściany: kompleksowa akcja całego
zespołu.

Technika balansu.

PRO TRAXION

I’D
ASCENSION

I’D

ASCENSION

PAW

CROLL
PROGRESS

JANE

Transport poziomy
Systemy ratownicze z asekuracja (pionowe i poziome).

KOOTENAY

RESCUCENDER

RESCUE
RESCUE

• Białe liny: podwójna tyrolka.
Prowadzenie bloczka
KOOTENAY i szarej liny
asekuracyjnej (założenie prusika
na linie fioletowa chroni przed
powstawaniem luzu na linie
asekuracyjnej).
• Lina szara: lina asekuracyjna
(prowadzona).
• Lina fioletowa: asekuracja
przemieszczania się w poziomie
(tam i z powrotem).
• Lina niebieska: umożliwia ruch
w pionie (system do wyciągania
z asekuracją).

Ewakuacja za pomocą
wahadła (wypuszczanie/
dociąganie)
• Alternatywa dla tyrolki: technika
wymagająca większej ilości wolnej
przestrzeni niż tyrolka, ponieważ liny
są mniej napięte. Technika do
szybkiego zastosowania,
z ograniczoną ilością sprzętu.
• Lina szara asekuracyjna.
• Lina niebieska do transportu.

EKSPOZYCJA
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Ski area services, Les 7 Laux (France) © Arnaud Childeric
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EWAKUACJA Z KOLEJEK LINOWYCH

W przypadku awarii
i zatrzymania kolejki
kierownik obsługi
powinien udzielić
informacji i dodać
otuchy pasażerom,
a następnie postępować
wg ustalonych wcześniej
planów ewakuacji.
Plany te zawarte są
w sformalizowanym
dokumencie, który
zawiera wszystkie
postanowienia
i zarządzenia związane
ze środkami ludzkimi,
sprzętem oraz
procedurami, które
należy wdrożyć dla
ewakuacji pasażerów.
Przewidywany czas
wszystkich operacji
(zatwierdzonych w planie)
nie powinien przekraczać
3h 30. Operacje te są
zazwyczaj prowadzone
przez obsługę
wyciągu. W przypadku,
gdy personel jest
niewystarczający należy zawezwać do
pomocy zorganizowane
służby ratownicze.
Ewakuacja z wyciągów
krzesełkowych wymaga
zintegrowania technik
dojścia z technikami
ewakuacyjnymi. Manewry
ratownicze są jak
najbardziej uproszczone
– by maksymalnie
skrócić czas interwencji.
Powodzenie operacji
zależy od poziomu
wyszkolenia i sprawności
ekipy ratowniczej
(niezbędność treningu –
przynajmniej raz do roku).

NEW
2013

AVAO BOD FAST
®

Uprząż zabezpieczająca przed upadkiem z wysokości oraz stabilizująca
w pozycji roboczej AVAO BOD FAST została opracowana by zwiększyć
komfort użytkowania. Konstrukcja części tylnej w kształcie X dokładnie
obejmuje użytkownika, zmniejszając miejsca ucisków podczas
przedłużonego wiszenia. Klamry FAST pozwalają na szybkie zakładanie
uprzęży, bez utraty regulacji.

EKSPOZYCJA
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Ewakuacja z kolejek linowych
Ewakuacja z krzesełka - ratownik na linie stalowej
1. Dotarcie do krzesełka.

2. Ewakuacja pasażera.

GRILLON MGO

ROLLCAB

SWIVEL
CONNEXION VARIO
I’D

BERMUDE

BERMUDE

I’D

1. Przemieszczanie się wzdłuż liny stalowej.
2. Zjazd do kabiny.

BERMUDE

BERMUDE

I’D

Powyższe informacje nie są wyczerpujące. Przeczytajcie pozostałe strony, jak również instrukcje użytkowania i literaturę fachową. Przeszkolenie specjalistyczne jest niezbędne.

Ewakuacja z kabiny z ziemi
3. Ewakuacja pasażera.

ROLLCAB

SWIVEL

PAW

GRILLON

EKSPOZYCJA
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PRODUKTY
Doświadczenie jakie uzyskał Petzl w eksponowanym terenie przekłada się na produkty
specjalnie opracowane na potrzeby profesjonalistów pracy na wysokości i ratownictwa.
Produkty odpowiadają ciężkim, codziennym warunkom pracy: częstemu
i intensywnemu użytkowaniu sprzętu, zmianom pogody, zróżnicowaniu terenu
działania. Podczas projektowania położono nacisk na ergonomię, łatwość i wygodę
użytkowania, jednocześnie przestrzegając najwyższych wymagań jakości.

Kontrola sprzętu
Chcąc zagwarantować ciągłą sprawność
sprzętu przez cały jego okres życia,
należy go regularnie kontrolować. Na
stronie www.petzl.com/ppe dostępny jest
darmowy program Easy Inspect, który jest
cenną pomocą, niezbędną by prawidłowo
przeprowadzić sprawdzanie sprzętu.
Zawiera filmy wideo, zdjęcia, normy,
karty kontrolne itd. Dodatkowo narzędzie
to pozwala na zaplanowanie oraz
archiwizację każdej wykonanej operacji.
Dzięki programowi Easy Inspect
i numerowi indywidualnemu znajdującemu
się na większości produktów, można
śledzić historię każdego sprzętu Petzl
w precyzyjny i niezawodny sposób.
Indywidualny numer identyfikacyjny ma
następującą postać: 10271AF0721
(przykład)
- 10: rok produkcji,
- 271: dzień produkcji,
- AF: kod Petzl powiązany z produkcją,
- 0721: numer identyfikacyjny.

Rozwiązania dla pracowników
ważących ponad 100 kg
Na stronie Petzl.com/over100kg znajduje
się narzędzie dla pracowników ważących
pomiędzy 100 a 140 kg, proponujące
rozwiązania sprzętowe w zależności od
ciężaru użytkownika i jego sprzętu.
Narzędzie proponuje trzy rozwiązania:
- zmniejszenie wysokości upadku,
- zwiększenie możliwości absorpcyjnych
systemu,
- brak zmian jeśli absorpcja systemu jest
wystarczająca.
Dostępne są również dodatkowe
informacje dotyczące sprzętu, jego
możliwości absorpcyjnych oraz
wytrzymałości ciała ludzkiego.
Więcej informacji na
www.petzl.com/over100kg

Produkty w kolorze czarnym
Niektóre modele sprzętu ochrony
indywidualnej np. uprzęże, przyrządy
zaciskowe itd. są dostępne również
w kolorze czarnym.
Produkty te są przeznaczone dla
zastosowań, w których dyskrecja jest
wymaganiem. Wersje w kolorze czarnym
są oznaczone w opisach produktów
w niniejszym katalogu.

Łączniki

Przyrządy zjazdowe

Przyrządy zaciskowe

UPRZĘŻE
KASKI
PRZYRZĄD
LONŻE I ABSORBERY
AUTOASEKURACYJNY

Punkty stanowiskowe i liny

PUNKTY
STANOWISKOWE I LINY

Worki i akcesoria

WORKI
AKCESORIA

Bloczki

ŁĄCZNIKI

Przyrząd autoasekuracyjny

PRZYRZĄDY
ZJAZDOWE

Lonże i absorbery

PRZYRZĄDY
ZACISKOWE

Kaski

BLOCZKI

Uprzęże

UPRZĘŻE

CAN, Gorges de la Bourne (France) © Arnaud Childeric
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Chcąc odpowiedzieć na specyficzne wymagania jak również różne konfiguracje pracy na wysokości, z jakimi mają do czynienia
użytkownicy, Petzl proponuje kilka serii uprzęży: produkty te zapewniają pracownikom wysokościowym maksymalną skuteczność
i bezpieczeństwo. Są proste w użyciu, wygodne i dostosowane technicznie do różnych warunków użytkowania. Akcesoria do
uprzęży Petzl umożliwiają zmianę konfiguracji uprzęży w zależności od sytuacji.

Uprzężę stabilizujące oraz chroniące przed upadkiem z wysokości
UPRZĘŻE

Uniwersalne, wygodne uprzęże chroniące przed upadkiem z wysokości oraz do pracy w zwisie.

NEW
2013

NEW
2013

NEW
2013

AVAO SIT FAST
AVAO SIT

TOP

PRZYRZĄD
LONŻE I ABSORBERY
AUTOASEKURACYJNY

AVAO BOD FAST
AVAO BOD

KASKI

NEW
2013

TOOLBAG

Uprzęże do trudnego dostępu
Wygodne uprzęże wyposażone w zintegrowany przyrząd zaciskowy do wychodzenia po linie.

NEW
2013

NEW
2013

NEW
2013

ŁĄCZNIKI

NEW
2013

Uprzęże do arborystyki

PODIUM

TOOLBAG

Uprzęże zabezpieczające przed upadkiem
z wysokości
Proste i łatwe do założenia uprzęże zabezpieczające przed
upadkiem z wysokości.

PRZYRZĄDY
ZACISKOWE

Wygodne uprzęże, z ruchomym punktem wpinania zapewniają znakomite
podtrzymanie i dużą swobodę ruchu na drzewie.

TOP CROLL

PRZYRZĄDY
ZJAZDOWE

AVAO SIT FAST
AVAO SIT

AVAO BOD CROLL FAST

SEQUOIA

SEQUOIA SWING
BLOCZKI

SEQUOIA SRT

Uprzęże do ratownictwa

FALCON

FALCON MOUNTAIN

NEWTON

FALCON ASCENT

EKSPOZYCJA

WORKI
AKCESORIA

NEWTON FAST JAK

PUNKTY
STANOWISKOWE I LINY

Lekkie i wszechstronne uprzęże, przeznaczone dla ratowników.
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Uprzęże
Zalety uprzęży AVAO BOD

AVAO BOD FAST
AVAO BOD

AVAO BOD CROLL FAST

Na stronie www.petzl.com/AVAO
znajduje się film prezentujący uprzęże
AVAO.

Komfort

Konstrukcja części tylnej uprzęży AVAO,
w kształcie X, została opracowana by
dokładnie obejmować użytkownika. To
rozwiązanie pozwala na równomiernie
rozłożenie obciążenia, by zagwarantować
znakomity komfort podczas
przedłużonego wiszenia.

Pasy i taśmy udowe uprzęży AVAO są
wystarczająco szerokie by ograniczyć
miejsca ucisków i zapewnić skuteczne
podtrzymywanie. Te dwie strefy mają
podwójną wyściółkę z perforowanej pianki
dla przyjemniejszego kontaktu i lepszej
wentylacji. Półsztywna konstrukcja pasa
i taśm udowych ułatwia zakładanie
uprzęży.

Szelki z pianki rozszerzają się wokół
karku, by ograniczać ewentualne
obtarcia.

Uprzęże AVAO mają regulację pasa
i szelek. W miejscach do regulacji
znajdują się automatyczne klamry
DoubleBack. Pozwalają one na
dociąganie i luzowanie taśmy
jednym ruchem, bez konieczności
każdorazowego jej przewlekania.

Dla ułatwienia zakładania, uprzęże AVAO
są dostępne również z nowymi klamrami
automatycznymi FAST na taśmach
udowych. Po jednorazowym dociągnięciu
taśm, za każdym razem, klamra otwiera
się i zamyka błyskawicznie – jak zatrzask
- bez potrzeby powtarzania regulacji.

Uprzęże AVAO są wyposażone w pięć
uchwytów sprzętowych, z boków
i z tyłu pasa. Są one usztywnione dla
łatwiejszego wpinania karabinków.
Każda uprząż ma również szlufki
przeznaczone na uchwyty sprzętowe
CARITOOL oraz woreczek na narzędzia
TOOLBAG.

PRZYRZĄD
LONŻE I ABSORBERY
AUTOASEKURACYJNY

KASKI

UPRZĘŻE

Ergonomia

PUNKTY
STANOWISKOWE I LINY

BLOCZKI

PRZYRZĄDY
ZACISKOWE

Uprząż standardowa

EKSPOZYCJA

WORKI
AKCESORIA

Uprząż AVAO

PRZYRZĄDY
ZJAZDOWE

Uprzęże AVAO są wyposażone w tylny punkt wpinania do połączenia z systemem zabezpieczającym przed upadkiem z wysokości.
W razie upadku, ciężar użytkownika jest automatycznie rozłożony na taśmy udowe, by zmniejszyć miejsca ucisków. Użytkownik
może dzięki temu dłużej wisieć w oczekiwaniu na ratunek.
Uwaga: w miejscu pracy powinien być opracowany wcześniej plan działania w sytuacjach awaryjnych, by móc udzielić pomocy
poszkodowanemu w jak najkrótszym czasie.

ŁĄCZNIKI

Mniej urazowa pozycja po upadku
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Uprząż stabilizująca oraz chroniąca przed upadkiem z wysokości
AVAO® BOD
Wygodna uprząż stabilizująca oraz chroniąca przed upadkiem
z wysokości

Szelki z klamrami DoubleBack z każdej
strony

Konstrukcja części tylnej w kształcie X

NEW
2013

Wzmocniony, półsztywny pas

Na taśmach udowych klamry
DoubleBack lub klamry automatyczne
FAST

• Konstrukcja części tylnej w kształcie X dokładnie
obejmuje użytkownika, zmniejszając miejsca
ucisków podczas przedłużonego wiszenia.
• Pas i taśmy udowe są szerokie i półsztywne,
dzięki czemu zapewniają doskonałe
podtrzymywanie. Mają wstępnie nadany kształt
oraz są wyłożone oddychającą pianką dla
maksymalnego komfortu w zwisie.
• Szelki z pianki rozszerzają się wokół karku,
by go nie obcierać. W razie obciążenia pasa
przekazują część obciążenia na ramiona.
• Taśmy udowe i szelki z klamrami DoubleBack
dla łatwej i szybkiej regulacji.
• Przedni punkt wpinania rozkłada obciążenie
pomiędzy pasem a taśmami udowymi podczas
pracy w zwisie.

• Dwa boczne punkty wpinania rozkładają
obciążenie na poziomie pasa by móc wygodnie
pracować z podparciem dla nóg. Można je
schować by uniknąć ich przypadkowego
zahaczania.
• Piersiowy i tylny punkt wpinania do połączenia
z systemem zabezpieczającym przed upadkiem
z wysokości.
• W razie upadku, ciężar użytkownika jest
automatycznie rozłożony na taśmy udowe, by
zmniejszyć miejsca ucisków, dzięki czemu może
on dłużej wisieć w oczekiwaniu na ratunek.
• Punkt wpinania z tyłu pasa do wpięcia lonży
stabilizującej.
• Pięć uchwytów sprzętowych z powłoką
ochronną.
• Szlufki na uchwyty do noszenia narzędzi
CARITOOL.
• Szlufki na woreczek na narzędzia TOOLBAG.

• Dostępna w dwóch wersjach:
- AVAO BOD (C71AAA): taśmy udowe z klamrami
DoubleBack,
- AVAO BOD FAST (C71AFA): taśmy udowe
z klamrami automatycznymi FAST: otwierają
się i zamykają błyskawicznie, bez potrzeby
powtarzania regulacji, również w rękawiczkach.
Na stronie www.petzl.com/AVAO można
zobaczyć wszystkie możliwości jakie oferują
uprzęże AVAO.

UPRZĘŻE
KASKI
NEW
2013

AVAO® SIT

TOP

TOOLBAG

Uprząż biodrowa do stabilizacji
w pozycji roboczej

Uprząż piersiowa do uprzęży
biodrowych

Woreczek na narzędzia

• Pas i taśmy udowe są szerokie
i półsztywne, dzięki czemu zapewniają
doskonałe podtrzymywanie. Mają wstępnie
nadany kształt oraz są wyłożone
oddychającą pianką dla maksymalnego
komfortu w zwisie.
Pas z klamrami DoubleBack dla łatwej
i szybkiej regulacji.
• Przedni punkt wpinania rozkłada
obciążenie pomiędzy pasem a taśmami
udowymi podczas pracy w zwisie.
• Dwa boczne punkty wpinania rozkładają
obciążenie na poziomie pasa by móc
wygodnie pracować z podparciem dla nóg.
Można je schować by uniknąć ich
przypadkowego zahaczania.
• Punkt wpinania z tyłu pasa do wpięcia
lonży lub przekształcenia w uprząż
chroniącą przed upadkiem z wysokości
z szelkami TOP (nowa i stara wersja).
• Pięć uchwytów sprzętowych z powłoką
ochronną.
• Szlufki na uchwyty do noszenia narzędzi
CARITOOL.
• Szlufki na woreczek na narzędzia
TOOLBAG.
• Dostępna w trzech wersjach:
- AVAO SIT (C79AAA): taśmy udowe
z klamrami DoubleBack,
- AVAO SIT FAST (C79AFA): taśmy udowe
z klamrami automatycznymi FAST: otwierają
się i zamykają błyskawicznie, bez potrzeby
powtarzania regulacji, również
w rękawiczkach,
- AVAO SIT (C79AAN): kolor czarny i taśmy
udowe z klamrami DoubleBack.

• Przekształca uprzęże biodrowe AVAO SIT,
FALCON i SEQUOIA SRT w uprzęże chroniące
przed upadkiem z wysokości.
• Wpinana do tylnej klamry i łączona z przednim
punktem wpinania.
• Szelki z pianki rozszerzają się wokół karku, by go
nie obcierać. W razie obciążenia pasa przekazują
część obciążenia na ramiona.
• Szelki z klamrami DoubleBack dla łatwej i szybkiej
regulacji.
• Piersiowy punkt wpinania do wpięcia do systemu
chroniącego przed upadkiem z wysokości.
• Dostępna w dwóch wersjach:
- TOP (C81AAA),
- TOP (C81AAN): kolor czarny.

PUNKTY
STANOWISKOWE I LINY

BLOCZKI

PRZYRZĄDY
ZACISKOWE

• Pozwala na chowanie narzędzi podczas pracy
w zwisie.
• Ściągacz pozwalający na łatwe zamykanie/
otwieranie woreczka podczas transportu lub
przemieszczania się.
• Łatwo się wpina do wszystkich uprzęży z serii
AVAO.
• TOOLBAG S (S47Y S):
- do drobnego sprzętu (metr, ołówek, śruby,
nakrętki...),
- mały rozmiar, (2,5 litra), 170 g.
• TOOLBAG L (S47Y L):
- do większego sprzętu (młotek, śrubokręt...),
- duży rozmiar (5 litrów), 240 g.

ŁĄCZNIKI

PRZYRZĄD
LONŻE I ABSORBERY
AUTOASEKURACYJNY

NEW
2013

PRZYRZĄDY
ZJAZDOWE

NEW
2013

Na stronie www.petzl.com/AVAO można zobaczyć
wszystkie możliwości jakie oferują uprzęże AVAO.

EKSPOZYCJA

WORKI
AKCESORIA

NEW
2013
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Uprzęże do trudnego dostępu
AVAO BOD CROLL FAST C71CFA
®

Wygodna uprząż do trudnego dostępu

Zintegrowany piersiowy przyrząd zaciskowy
CROLL Element łączący szelki z pasem
wyposażony jest w system blokujący.

Konstrukcja części tylnej w kształcie X

NEW
2013

Piersiowy przyrząd zaciskowy CROLL

Wzmocniony, półsztywny pas

Szelki z klamrami DoubleBack dla łatwiejszego
dopasowania uprzęży.

Taśmy udowe z klamrami
automatycznymi FAST

Dwa punkty do wpięcia wspornika PODIUM dla
zwiększenia komfortu przy długotrwałym wiszeniu.

• Przyrząd zaciskowy CROLL, do wychodzenia
po linie, zintegrowany z uprzężą.
• Konstrukcja części tylnej w kształcie X dokładnie
obejmuje użytkownika, zmniejszając miejsca
ucisków podczas przedłużonego wiszenia.
• Pas i taśmy udowe są szerokie i półsztywne,
dzięki czemu zapewniają doskonałe
podtrzymywanie. Mają wstępnie nadany kształt
oraz są wyłożone oddychającą pianką dla
maksymalnego komfortu w zwisie.
• Szelki z pianki rozszerzają się wokół karku,
by go nie obcierać. W razie obciążenia pasa
przekazują część obciążenia na ramiona.
• Pas i szelki z klamrami DoubleBack dla łatwej
i szybkiej regulacji.

• Taśmy udowe z klamrami automatycznymi
FAST: otwierają się i zamykają błyskawicznie,
bez potrzeby powtarzania regulacji, również
w rękawiczkach.
• Przedni punkt wpinania rozkłada obciążenie
pomiędzy pasem a taśmami udowymi podczas
pracy w zwisie.
• Dwa boczne punkty wpinania rozkładają
obciążenie na poziomie pasa by móc wygodnie
pracować z podparciem dla nóg. Można je
schować by uniknąć ich przypadkowego
zahaczania.
• Piersiowy i tylny punkt wpinania do połączenia
z systemem zabezpieczającym przed upadkiem
z wysokości.

• W razie upadku, ciężar użytkownika jest
automatycznie rozłożony na taśmy udowe, by
zmniejszyć miejsca ucisków, dzięki czemu może
on dłużej wisieć w oczekiwaniu na ratunek.
• Punkt wpinania z tyłu pasa do wpięcia lonży
stabilizującej.
• Pięć uchwytów sprzętowych z powłoką
ochronną.
• Szlufki na uchwyty do noszenia narzędzi
CARITOOL.
• Szlufki na woreczek na narzędzia TOOLBAG.
• Punkty do wpięcia wspornika PODIUM dla
zwiększenia komfortu przy długotrwałym wiszeniu.
Na stronie www.petzl.com/AVAO można zobaczyć
wszystkie możliwości jakie oferują uprzęże AVAO.

UPRZĘŻE
KASKI

NEW
2013

PRZYRZĄD
LONŻE I ABSORBERY
AUTOASEKURACYJNY

PODIUM

AVAO SIT

TOP CROLL C81CAA

TOOLBAG

Uprząż biodrowa do stabilizacji
w pozycji roboczej

Uprząż piersiowa do uprzęży
biodrowych z przyrządem CROLL

Woreczek na narzędzia

• Pas i taśmy udowe są szerokie i półsztywne,
dzięki czemu zapewniają doskonałe
podtrzymywanie. Mają wstępnie nadany kształt
oraz są wyłożone oddychającą pianką dla
maksymalnego komfortu w zwisie.
Pas z klamrami DoubleBack dla łatwej i szybkiej
regulacji.
• Przedni punkt wpinania rozkłada obciążenie
pomiędzy pasem a taśmami udowymi podczas
pracy w zwisie.
• Dwa boczne punkty wpinania rozkładają
obciążenie na poziomie pasa by móc wygodnie
pracować z podparciem dla nóg. Można je
schować by uniknąć ich przypadkowego
zahaczania.
• Punkt wpinania z tyłu pasa do wpięcia lonży lub
przekształcenia w uprząż do trudnego dostępu,
z szelkami TOP CROLL (nowa i stara wersja).
• Pięć uchwytów sprzętowych z powłoką
ochronną.
• Szlufki na uchwyty do noszenia narzędzi
CARITOOL.
• Szlufki na woreczek na narzędzia TOOLBAG.
• Dostępna w trzech wersjach:
- AVAO SIT (C79AAA): taśmy udowe z klamrami
DoubleBack,
- AVAO SIT FAST (C79AFA): taśmy udowe
z klamrami automatycznymi FAST: otwierają
się i zamykają błyskawicznie, bez potrzeby
powtarzania regulacji, również w rękawiczkach,
- AVAO SIT (C79AAN): kolor czarny i taśmy udowe
z klamrami DoubleBack.

• Posiada zintegrowany przyrząd zaciskowy
CROLL, by przekształcić uprzęże biodrowe
AVAO SIT, FALCON, FALCON ASCENT
i SEQUOIA SRT w uprzęże do trudnego dostępu.
• Wpinana do tylnej klamry i łączona z przednim
punktem wpinania, dzięki kierunkowemu łącznikowi
przedniemu (DELTA).
• Szelki z pianki rozszerzają się wokół karku, by go
nie obcierać. W razie obciążenia pasa przekazują
część obciążenia na ramiona.
• Szelki z klamrami DoubleBack dla łatwej i szybkiej
regulacji.
• Piersiowy punkt wpinania do wpięcia do systemu
chroniącego przed upadkiem z wysokości.

• Pozwala na chowanie narzędzi podczas pracy
w zwisie.
• Ściągacz pozwalający na łatwe zamykanie/
otwieranie woreczka podczas transportu lub
przemieszczania się.
• Łatwo się wpina do wszystkich uprzęży z serii
AVAO.
• TOOLBAG S (S47Y S):
- do drobnego sprzętu (metr, ołówek, śruby,
nakrętki...),
- mały rozmiar, (2,5 litra), 170 g.
• TOOLBAG L (S47Y L):
- do większego sprzętu (młotek, śrubokręt...),
- duży rozmiar (5 litrów), 240 g.

PRZYRZĄDY
ZACISKOWE

PODIUM S70
Wspornik do długotrwałych prac
w pozycji wiszącej

BLOCZKI

• Szerokie i wygodne siedzenie zapewniające
świetną stabilność.
• Usztywnione brzegi chronią taśmy przed
przetarciem i przecięciem na ostrych krawędziach.
• Bardzo łatwa regulacja dzięki klamrom
DoubleBack.
• Trzy uchwyty sprzętowe.
• Podczas prac niewymagających wspornika –
wygodnie umieszcza się go na plecach.
• Ciężar: 1170 g.

PUNKTY
STANOWISKOWE I LINY

®

ŁĄCZNIKI

NEW
2013

PRZYRZĄDY
ZJAZDOWE

TOP CROLL

NEW
2013

Na stronie www.petzl.com/AVAO można zobaczyć
wszystkie możliwości jakie oferują uprzęże AVAO.

EKSPOZYCJA

WORKI
AKCESORIA

NEW
2013
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Uprzęże do arborystyki
SEQUOIA SRT C69AF0
Uprząż biodrowa do arborystyki do technik wychodzenia po
linie pojedynczej

Pas z wyściółką

Dwa otwierane kolucha umożliwiają: regulację
rozkładu obciążenia pomiędzy pasem a taśmami
udowymi. Umożliwiają również wpięcie kolucha
RING S lub krętlika SWIVEL bezpośrednio
w ruchomy punkt wpinania.

Ruchomy punkt wpinania

Otwierane kolucha

Taśmy udowe z klamrami
FAST

Pas podtrzymujący zapewnia unikalny komfort
i wyjątkową wentylację. Siedem szlufek na
uchwyty CARITOOL do noszenia narzędzi.

• Bardzo szeroki, półsztywny pas zapewniający
unikalne podtrzymanie i wyjątkową wentylację.
• Pas i taśmy udowe wyłożone oddychającą
pianką dla maksymalnego komfortu w zwisie.
• Ruchomy punkt wpinania zapewniający dużą
mobilność na boki.
• Ruchomy punkt wpinania jest połączony
z pasem i taśmami udowymi dwoma otwieranymi
koluchami by:
- regulować rozkładanie obciążenia pomiędzy
pasem a taśmami udowymi (trzy pozycje),
- dostosować długość ruchomego punktu
wpinania,
- wpiąć kolucho RING S lub krętlik SWIVEL
bezpośrednio w ruchomy punkt wpinania.
• Przedni punkt wpinania i pętla z tyłu pasa
do wpięcia przyrządu zaciskowego CROLL do
wychodzenia po linie pojedynczej.
• Dwa boczne punkty wpinania rozkładają
obciążenie na poziomie pasa by móc wygodnie
pracować z podparciem dla nóg.
• Pięć uchwytów sprzętowych z powłoką
ochronną.
• Dwa uchwyty do zaczepienia piły ręcznej.
• Szlufki na uchwyty do noszenia narzędzi
CARITOOL.
• Pas z klamrami DoubleBack.
• Taśmy udowe z klamrami automatycznymi FAST.

UPRZĘŻE
KASKI

SEQUOIA C690F0

SEQUOIA SWING C69SFA

RING S C04620

Uprząż biodrowa do arborystyki,
do technik wychodzenia po linie
pojedynczej (footlock)

Uprząż biodrowa do arborystyki,
ze zintegrowanym wspornikiem

Kolucho
Instaluje się go bezpośrednio do ruchomego
punktu wpinania uprzęży SEQUOIA, by zwiększyć
mobilność boczną użytkownika.

Ruchomy punkt wpinania do
uprzęży SEQUOIA

PUNKTY
STANOWISKOWE I LINY

BLOCZKI

PRZYRZĄDY
ZACISKOWE

• Dostępny w trzech długościach:
- C69200 25: 25 cm,
- C69200 30: 30 cm,
- C69200 35: 35 cm.

PRZYRZĄDY
ZJAZDOWE

PONT D’ATTACHE

EKSPOZYCJA

WORKI
AKCESORIA

• Bardzo szeroki, półsztywny pas zapewniający
unikalne podtrzymanie i wyjątkową wentylację.
• Pas i taśmy udowe wyłożone oddychającą pianką
dla maksymalnego komfortu w zwisie.
• Łatwe zakładanie dzięki klamrom FAST na pasie
i taśmach udowych.
• Ruchomy punkt wpinania zapewniający
mobilność na boki.
• Ruchomy punkt wpinania jest połączony z pasem
i taśmami udowymi dwoma otwieranymi koluchami
by:
- regulować rozkładanie obciążenia pomiędzy
pasem a taśmami udowymi (trzy pozycje),
- dostosować długość ruchomego punktu
wpinania,
- wpiąć dwa ruchome punkty wpinania, kolucho
RING S lub krętlik SWIVEL bezpośrednio
w ruchomy punkt wpinania.
• Dwa boczne punkty wpinania rozkładają
obciążenie na poziomie pasa by móc wygodnie
pracować z podparciem dla nóg.
• Pięć uchwytów sprzętowych z powłoką
ochronną.
• Dwa uchwyty do zaczepienia piły ręcznej.
• Szlufki na uchwyty do noszenia narzędzi
CARITOOL.

• Bardzo szeroki, półsztywny pas zapewniający
unikalne podtrzymanie i wyjątkową wentylację.
• Zintegrowany wspornik, specjalnie profilowany
dla uniknięcia ucisku na udach.
• Płaski wspornik ma możliwość regulacji
szerokości, by zajmował mniej miejsca i ułatwiał
przemieszczanie się w koronach drzew.
• Łatwe zakładanie dzięki klamrom FAST na pasie
i taśmach udowych.
• Ruchomy punkt wpinania zapewniający dużą
mobilność na boki.
• Ruchomy punkt wpinania jest połączony z pasem
i taśmami udowymi dwoma otwieranymi koluchami
by:
- regulować rozkładanie obciążenia pomiędzy
pasem a taśmami udowymi,
- dostosować długość ruchomego punktu
wpinania,
- wpiąć kolucho RING S lub krętlik SWIVEL
bezpośrednio w ruchomy punkt wpinania.
• Dwa boczne punkty wpinania rozkładają
obciążenie na poziomie pasa by móc wygodnie
pracować z podparciem dla nóg.
• Pięć uchwytów sprzętowych z powłoką
ochronną.
• Dwa uchwyty do zaczepienia piły ręcznej.
• Szlufki na uchwyty do noszenia narzędzi
CARITOOL.

ŁĄCZNIKI

Ruchomy punkt wpinania

PRZYRZĄD
LONŻE I ABSORBERY
AUTOASEKURACYJNY

RING S
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Uprzęże do ratownictwa
FALCON
Lekka uprząż biodrowa do ratownictwa

Pas i taśmy udowe są cienkie i lekkie, dzięki
czemu zapewniają doskonałą mobilność.
Metalowy przedni punkt
wpinania

Usztywnione uchwyty
sprzętowe do łatwiejszego
wpinania karabinków

Tekstylne, boczne punkty wpinania

• Pas i taśmy udowe wyłożone oddychającą
pianką dla maksymalnego komfortu w zwisie.
• Przedni punkt wpinania rozkłada obciążenie
pomiędzy pasem a taśmami udowymi podczas
pracy w zwisie.
• Dwa boczne, tekstylne, punkty wpinania, do
okazyjnego używania, rozkładają obciążenie
na poziomie pasa by móc wygodnie pracować
w podparciu nogami.
• Tekstylny punkt wpinania z tyłu pasa do wpięcia
lonży.
• Tylna klamra do wpinania szelek TOP
i TOP CROLL.
• Pas i taśmy udowe z dwoma klamrami
DoubleBack.
• Cztery uchwyty sprzętowe: z przodu dwa duże,
sztywne, ułatwiające dostęp do sprzętu, z tyłu
miękkie uchwyty nie uwierające przy noszeniu
plecaka.
• Dwie szlufki na uchwyty CARITOOL.
• Dostępna w dwóch wersjach:
- FALCON (C38AAA),
- FALCON czarny (C38AAN): kolor czarny.

Tylna klamra do wpinania szelek TOP
lub TOP CROLL ( wyciąganie z użyciem
helikoptera) lub do przekształcenia uprzęży
FALCON w uprząż do trudnego dostępu.

UPRZĘŻE
KASKI

Karabinek półokrągły
wielokierunkowy

• Pas i taśmy udowe wyłożone oddychającą pianką
dla maksymalnego komfortu w zwisie.
• Dwuczęściowy przedni punkt wpinania,
zwiększający skuteczność wychodzenia po linie
przy użyciu przyrządu zaciskowego CROLL.
• Dwa boczne, tekstylne, punkty wpinania, do
okazyjnego używania, rozkładają obciążenie
na poziomie pasa by móc wygodnie pracować
w podparciu nogami.
• Tekstylny punkt wpinania z tyłu pasa do wpięcia
lonży.
• Możliwość użycia uprzęży z piersiowym
przyrządem zaciskowym CROLL, wraz z szelkami
SECUR lub z uprzężą piersiową TOP CROLL
(punkt wpinania z tyłu pasa).
• Pas i taśmy udowe z dwoma klamrami
DoubleBack.
• Cztery uchwyty sprzętowe (z przodu dwa duże,
sztywne, ułatwiające dostęp do sprzętu, z tyłu
miękkie uchwyty nie uwierające przy noszeniu
plecaka).
• Dwie szlufki na uchwyty CARITOOL.

• Karabinek wielokierunkowy do:
- spięcia podwójnego punktu wpinania
w uprzężach NEWTON i FALCON ASCENT,
- wpięcia systemu chroniącego przed upadkiem
z wysokości (NEWTON) lub piersiowego przyrządu
zaciskowego CROLL (FALCON ASCENT).
• Wytrzymałość 15 kN w każdej osi.
• System Keylock zapobiega zahaczaniu
karabinkiem o plakietki, taśmy, linę, uprząż itd.
• Jeżeli zamek nie jest zamknięty, na ramieniu
karabinka pojawia się czerwony wskaźnik (w wersji
SCREW-LOCK).
• Dostępny w dwóch wersjach systemu zamykania:
- OMNI (M37 TL): TRIACT-LOCK,
- OMNI (M37 SL): SCREW-LOCK.
• Dostępny również w kolorze czarnym:
- OMNI (M37 TLN): TRIACT-LOCK czarny,
- OMNI (M37 SLN): SCREW-LOCK czarny.

ŁĄCZNIKI

Uprząż biodrowa do wychodzenia
po linie

PRZYRZĄDY
ZJAZDOWE

• Pas i taśmy udowe wyłożone oddychającą pianką
dla maksymalnego komfortu w zwisie.
• Konstrukcja zwiększająca mobilność podczas
przemieszczania się technikami wspinaczkowymi.
• Dwa boczne, tekstylne, punkty wpinania, do
okazyjnego używania, rozkładają obciążenie
na poziomie pasa by móc wygodnie pracować
w podparciu nogami.
• Tekstylny punkt wpinania z tyłu pasa do wpięcia
lonży.
• Pas i taśmy udowe z dwoma klamrami
DoubleBack.
• Cztery uchwyty sprzętowe (z przodu dwa duże,
sztywne, ułatwiające dostęp do sprzętu, z tyłu
miękkie uchwyty nie uwierające przy noszeniu
plecaka).
• Dwie szlufki na uchwyty CARITOOL.

OMNI

BLOCZKI

Uprząż biodrowa do ratownictwa
górskiego

FALCON ASCENT C38BAA

PUNKTY
STANOWISKOWE I LINY

C38CAA

EKSPOZYCJA

WORKI
AKCESORIA

FALCON MOUNTAIN

PRZYRZĄDY
ZACISKOWE

OMNI SCREW-LOCK

PRZYRZĄD
LONŻE I ABSORBERY
AUTOASEKURACYJNY

OMNI TRIACT-LOCK

58

Uprzęże zabezpieczające przed upadkiem z wysokości
NEWTON FAST JAK C73JFO
Prosta, modułowa uprząż zabezpieczająca przed upadkiem
z wysokości, z kamizelką JAK

Kamizelka JAK

Podwójny przedni punkt wpinania

Kamizelka JAK i automatyczne klamry FAST na
taśmach udowych ułatwiają zakładanie uprzęży.

Uchwyty sprzętowe

Klamry automatyczne FAST

Podwójny przedni punkt wpinania - do użycia
z półokrągłym karabinkiem OMNI.

• Kamizelka JAK ułatwia wkładanie uprzęży.
• Klamry automatyczne FAST przyśpieszają
zakładanie uprzęży (nie trzeba podnosić nóg).
• Piersiowy i tylny punkt wpinania do połączenia
z systemem zabezpieczającym przed upadkiem
z wysokości.
• Szelki z klamrami DoubleBack.
• Dwa uchwyty sprzętowe z powłoką ochronną.
• Stabilizacja w pozycji roboczej,
z wykorzystaniem bocznych koluch pasa
PAD FAST.
• Opuszczanie w pionowej pozycji przy pomocy
lonży LIFT.
• Dostępna w kolorze czarnym, bez tylnego
punktu wpinania: NEWTON FAST JAK
STERNAL (C73JFN).

Podwójny przedni punkt wpinania oraz klamry automatyczne FAST przyśpieszają zakładanie uprzęży (nie
trzeba podnosić nóg).

UPRZĘŻE
KASKI

LIFT

PAD FAST

Prosta, modułowa uprząż
zabezpieczająca przed upadkiem
z wysokości

Karabinek półokrągły
wielokierunkowy

Lonża do szelek uprzęży NEWTON,
umożliwiająca opuszczanie
w pionowej pozycji

• Taśmy górne i dolne różniące się kolorami,
ułatwiają nadanie kształtu uprzęży.
• Piersiowy i tylny punkt wpinania do połączenia
z systemem zabezpieczającym przed upadkiem
z wysokości.
• Szelki z klamrami DoubleBack.
• Dwa uchwyty sprzętowe z powłoką ochronną.
• Stabilizacja w pozycji roboczej, z wykorzystaniem
bocznych koluch pasa PAD FAST.
• Opuszczanie w pionowej pozycji przy pomocy
lonży LIFT.

• Karabinek wielokierunkowy do:
- spięcia podwójnego punktu wpinania
w uprzężach NEWTON i FALCON ASCENT,
- wpięcia systemu chroniącego przed upadkiem
z wysokości (NEWTON) lub piersiowego przyrządu
zaciskowego CROLL (FALCON ASCENT).
• Wytrzymałość 15 kN w każdej osi.
• System Keylock zapobiega zahaczaniu
karabinkiem o plakietki, taśmy, linę, uprząż itd.
• Jeżeli zamek nie jest zamknięty, na ramieniu
karabinka pojawia się czerwony wskaźnik (w wersji
SCREW-LOCK).
• Dostępny w dwóch wersjach systemu zamykania:
- OMNI (M37 TL): TRIACT-LOCK,
- OMNI (M37 SL): SCREW-LOCK.
• Dostępny również w kolorze czarnym:
- OMNI (M37 TLN): TRIACT-LOCK czarny,
- OMNI (M37 SLN): SCREW-LOCK czarny.

• Zaopatrzona w dwa trójkątne karabinki do
łączenia z uprzężą.
• Sztywna - nie ogranicza ruchów głowy,
przyjmując pod obciążeniem kształt trójkąta.
• Ciężar: 520 g
• Certyfikacja: CE.

PAD FAST
Pas do stabilizacji w pozycji
roboczej do uprzęży NEWTON
• Przekształca prostą uprząż chroniącą przed
upadkiem z wysokości w uprząż zabezpieczającą
przed upadkiem z wysokości oraz stabilizująca
w pozycji roboczej.
• Wygodny przy pracy z oparciem dla stóp.
• Dwa boczne kolucha.
• Szybkie i łatwe wpięcie dzięki automatycznym
klamrom FAST.
• Certyfikacja: CE EN 358.
• Dostępny w trzech rozmiarach:
- rozmiar 0 (C89 0F): 60 - 95 cm (344 g),
- rozmiar 1 (C89 1F): 75 - 105 cm (387 g),
- rozmiar 2 (C89 2F): 95 - 120 cm (417 g).

JAK C73101
Kamizelka do uprzęży NEWTON
• Ułatwia wkładanie uprzęży, usztywniając ją
i zapobiegając splątaniu taśm.
• Zapinana przy pomocy szlufek i taśmy Velcro.
• Wykonana z oddychającej tkaniny.
• Dostępny w dwóch wersjach:
- rozmiar 1 (250 g),
- rozmiar 2 (290 g).

EKSPOZYCJA

PRZYRZĄDY
ZJAZDOWE

LIFT L54

PRZYRZĄDY
ZACISKOWE

OMNI

BLOCZKI

NEWTON C73000

PUNKTY
STANOWISKOWE I LINY

JAK

WORKI
AKCESORIA

OMNI SCREW-LOCK

ŁĄCZNIKI
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60

Nosze

Trójkąty ewakuacyjne

Nosze NEST zostały opracowane we współpracy z Secours Spéléo Français. Są idealne do
ratownictwa w ciasnych przestrzeniach, niemniej również znajdują zastosowanie w linowych
technikach ratowniczych.

Trójkąty ewakuacyjne wykorzystywane są do
opuszczania na linach ofiar lub potencjalnych ofiar
z miejsc zagrożonych. Najczęściej używane są
podczas awarii wyciągów krzesełkowych oraz przez
strażaków – ze względu na szybkość instalacji, nie
wymagającą zakładania uprzęży.

NEW
2013
STEF

PITAGOR

NEW
2013
NEST

BERMUDE

NEST S61

STEF S59

PITAGOR C80 BR

Nosze do ratownictwa
w ciasnych przestrzeniach

Urządzenie do nachylania noszy
NEST

Trójkąt ewakuacyjny z szelkami

• Pozwalają na transport ofiary
w pozycji poziomej ukośnej, pionowej,
w niebezpiecznym i ciasnym terenie.
• Wewnątrz noszy znajduje się pełna
zintegrowana uprząż zabezpieczająca
rannego. Kolorowy kod dla uniknięcia pomyłek
podczas instalacji.
• Klamry DoubleBack dla szybkiej i łatwej
regulacji taśm.
• Elastyczna płyta bez występów zapewniająca
dobry poślizg.
• Wygodna pianka pod plecami rannego.
• Możliwość wyjęcia listew z płyty –
zmniejszenie wymiarów noszy.
• Akcesorium w opcji: urządzenie STEF łącze
punkty wpinania noszy NEST i pozwalające na
ich łatwe nachylanie w zależności od terenu.
• Ciężar: 12,8 kg.
• Wymiary: 200 × 50 × 5 cm.

Pozwala na łatwe nachylanie noszy
w zależności od ukształtowania terenu.
• Łączniki kierunkowe TRIACT-LOCK do
automatycznego zablokowania trzech
punktów do wpinania.
• Krętlik umożliwiający łatwe nadanie kierunku
noszom.
• Zintegrowany karabinek SPIRIT do
zablokowania noszy w pozycji poziomej.
• Ciężar: 600 g.

• Szelki ułatwiają założenie trójkąta.
• Regulacja przy pomocy klamer DoubleBack.
• Certyfikacja: EN 1497, EN 1498.
• Ciężar: 1290 g.

BERMUDE C80
Trójkąt ewakuacyjny bez szelek
• Łatwy do założenia - nawet osobie siedzącej.
• Dzięki wielu możliwościom wpinania nie wymaga
dodatkowej regulacji dla dopasowania do sylwetki
(dzieci, dorośli).
• Certyfikacja: CE EN 1498.
• Ciężar: 795 g.

PRZYRZĄD
LONŻE I ABSORBERY
AUTOASEKURACYJNY

KASKI

UPRZĘŻE

Akcesoria do uprzęży

NEW
2013

Uchwyt sprzętowy

• Pozwala na chowanie narzędzi podczas pracy
w zwisie.
• Ściągacz pozwalający na łatwe zamykanie/
otwieranie woreczka podczas transportu lub
przemieszczania się.
• Łatwo się wpina do wszystkich uprzęży z serii
AVAO.
• TOOLBAG S (S47Y S):
- do drobnego sprzętu (metr, ołówek, śruby,
nakrętki...),
- mały rozmiar, (2,5 litra), 170 g.
• TOOLBAG L (S47Y L):
- do większego sprzętu (młotek, śrubokręt...),
- duży rozmiar (5 litrów), 240 g.

• Narzędzia są łatwo dostępne (jednym ruchem
ręki) i uporządkowane.
• Wewnętrzna "prowadnica” zapewnia optymalne
ułożenie sprzętu.
• Mały otworek do wiązania sznureczka
zabezpieczającego sprzęt przed zgubieniem.
• Wsuwany do szlufek pasa lub taśmy uprzęży.
i pozostaje prawidłowo ustawiony dzięki
uchwytowi.
• Dostępny w dwóch wersjach:
- CARITOOL (P42):
maksymalnie dozwolone obciążenie: 5 kg,
ciężar: 25 g.
- CARITOOL L (P42 L):
maksymalnie dozwolone obciążenie: 15 kg,
ciężar: 60 g.

PRZYRZĄDY
ZACISKOWE

CARITOOL

Woreczek na narzędzia

BLOCZKI

TOOLBAG

PRZYRZĄDY
ZJAZDOWE

ŁĄCZNIKI

NEW
2013

EKSPOZYCJA
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PUNKTY
STANOWISKOWE I LINY

Uwaga: ten uchwyt sprzętowy nie jest SOI.

62

Dane techniczne uprzęży
Kod

Certyfikacja

C71AAA 1

AVAO BOD
C71AAA 2
C71AFA 1

AVAO BOD

CE EN 361
CE EN 358
CE EN 813

AVAO BOD FAST
C71AFA 2
C71CFA 0

AVAO BOD CROLL FAST
C71CFA 1

CE EN 361
CE EN 358
CE EN 813
CE EN 12841 typ B

C79AAA 1

AVAO SIT
C79AAA 2
C79AFA 0

AVAO SIT

C79AFA 1

AVAO SIT FAST

CE EN 358
CE EN 813

C79AFA 2
C79AAN 1
C79AAN 2

TOP / czarny

C81AAA / C81AAN

CE EN 361
(z uprzężą biodrową AVAO SIT, NAVAHO SIT, FALCON,
SEQUOIA SRT)

TOP CROLL

C81CAA

CE EN 361
(z uprzężą biodrową AVAO SIT, NAVAHO SIT, FALCON,
FALCON ASCENT, SEQUOIA SRT)
CE EN 12841 typ B

TOP

C69AF0 1

SEQUOIA SRT
C69AF0 2
C690F0 1

SEQUOIA

SEQUOIA
C690F0 2

CE EN 358
CE EN 813

C69SFA 1

SEQUOIA SWING
C69SFA 2
C38AAA 1 / C38AAN 1

FALCON / czarny
C38AAA 2 / C38AAN 2
C38CAA 1

FALCON

FALCON MOUNTAIN
C38CAA 2
C38BAA 1

FALCON ASCENT
C38BAA 2

CE EN 358
CE EN 813

CE EN 813
CE EN 358
CE EN 12277 typ C

CE EN 813
CE EN 358

C73JFO O

NEWTON FAST JAK /czarny
NEWTON

C73JFO 1 / C73JFN 1S
C73JFO 2 / C73JFN 2S
C73000 1

NEWTON
C73000 2

CE EN 361

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

70 - 110 cm

45 - 65 cm

165 - 185 cm

2100 g

80 - 130 cm

60 - 75 cm

175 - 200 cm

2180 g

70 - 110 cm

45 - 65 cm

165 - 185 cm

2190 g

80 - 130 cm

60 - 75 cm

175 - 200 cm

2270 g

60 - 90 cm

45 - 65 cm

160 - 180 cm

2330 g

70 - 110 cm

45 - 65 cm

165 - 185 cm

2375 g

-

-

•
•

•
•

70 - 110 cm

45 - 65 cm

-

1125 g

80 - 130 cm

60 - 75 cm

-

1140 g

-

-

•

•

60 - 90 cm

45 - 65 cm

-

1200 g

-

-

•
•
•
•

•
•
•
•

70 - 110 cm

45 - 65 cm

-

1215 g

80 - 130 cm

60 - 75 cm

-

1230 g

70 - 110 cm

45 - 65 cm

-

1125 g

80 - 130 cm

60 - 75 cm

-

1140 g

-

•

-

-

-

-

160 - 200 cm

660 g

-

•

-

-

-

-

160 - 200 cm

880 g

-

-

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

70 - 100 cm

50 - 65 cm

-

1400 g

85 - 120 cm

60 - 75 cm

-

1460 g

70 - 100 cm

50 - 65 cm

-

1320 g

85 - 120 cm

60 - 75 cm

-

1370 g

70 - 100 cm

50 - 65 cm

-

2380 g

85 - 120 cm

60 - 75 cm

-

2420 g

-

-

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

70 - 120 cm

50 - 65 cm

-

840 g

80 - 140 cm

60 - 75 cm

-

930 g

70 - 120 cm

50 - 65 cm

-

795 g

80 - 140 cm

60 - 75 cm

-

830 g

70 - 120 cm

50 - 65 cm

-

780 g

80 - 140 cm

60 - 75 cm

-

800 g

•
•/•/•
•

•
•
•
•
•

-

-

68 - 95 cm

45 - 60 cm

165 - 180 cm

960 g

75 - 104 cm

53 - 66 cm

173 - 187 cm

1020 g/890 g

97 - 125 cm

55 - 75 cm

180 - 194 cm

1070 g/930 g

75 - 104 cm

53 - 66 cm

173 - 187 cm

780 g

97 - 125 cm

55 - 75 cm

180 - 195 cm

810 g

EKSPOZYCJA

UPRZĘŻE

Wzrost

KASKI

Taśmy udowe

PRZYRZĄD
LONŻE I ABSORBERY
AUTOASEKURACYJNY

•
•
•
•
•
•

Ciężar

Pas

ŁĄCZNIKI

boczny

PRZYRZĄDY
ZJAZDOWE

przedni

PRZYRZĄDY
ZACISKOWE

piersiowy

BLOCZKI

tylny

PUNKTY
STANOWISKOWE I LINY

Rozmiar

WORKI
AKCESORIA

Ruchomy punkt wpinania

KASKI

Police Cantonale Valaisanne, Anzère (Switzerland) © Fred Moix
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Kaski są niezbędne w pracach na wysokości i w niektórych zastosowaniach przemysłowych. Zapewniają skuteczna ochronę przed
spadającymi przedmiotami oraz w razie upadku użytkownika.
Ze względu na brak norm europejskich odnoszących się do kasków używanych podczas prac na wysokości, Petzl odwołuje się do
dwóch istniejących dokumentów normatywnych, by opracować kaski dostosowane do potrzeb profesjonalistów.
- norma dla kasków przemysłowych (EN 397),
- norma dla kasków alpinistycznych (ochrona przed uderzeniami EN 12492).

PIXA

PIXA

VIZIR

VIZIR

Możliwości przystosowań

Dodatkowa ochrona: użytkownik może
zainstalować osłonę twarzy VIZIR lub
VIZEN, używając dwóch bocznych
otworów oraz ochrony słuchu dzięki
dwóm bocznym szczelinom.

Oświetlenie: każdy kask ma przedni
otwór, umożliwiający zamocowanie latarki
czołowej PIXA lub ULTRA VARIO i cztery
zaczepy do założenia latarki czołowej
wyposażonej w opaskę elastyczną.

ŁĄCZNIKI

Kaski VERTEX i ALVEO można w kilka
sekund dostosować do waszych
potrzeb związanych z oświetleniem lub
dodatkowymi osłonami.

KASKI

System CenterFit umożliwia idealne wycentrowanie i lepsze
trzymanie się kasku na głowie.

PRZYRZĄD
LONŻE I ABSORBERY
AUTOASEKURACYJNY

Jednoczesna manipulacją dwoma pokrętłami systemu CenterFit
dopasowuje opaskę do obwodu głowy. Łatwa manipulacja
pokrętłami, nawet w rękawiczkach.

UPRZĘŻE

Regulacja CenterFit

PIXA
PRZYRZĄDY
ZJAZDOWE

PIXA

VERTEX

PRZYRZĄDY
ZACISKOWE

VIZIR

VIZIR
ALVEO

Personalizacja
BLOCZKI

Akcesoria dla kasków VERTEX i ALVEO umożliwiają każdemu
użytkownikowi na dostosowanie swojego sprzętu w zależności od
potrzeb.

• Zestaw naklejek odblaskowych: zapewniają większą
widoczność w ciemnościach.
• Pianka absorbująca: tekstylna pianka zwiększająca komfort oraz
absorbująca pot.
Pianki zamienne: pianki identyczne z oryginalnym wyposażeniem
kasku. Nie absorbują potu.

EKSPOZYCJA

WORKI
AKCESORIA

PUNKTY
STANOWISKOWE I LINY

• Zestaw przeźroczystych naklejek: umożliwiają umieszczenie
czytelnych oznaczeń na skorupie.
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Kaski
Różnice w konstrukcji
VERTEX
Kaski VERTEX i ALVEO
zapewniają ochronę przed
uderzeniami, zgodnie
z normami EN 397
i EN 12492, jak również normą
amerykańską ANSI Z89.1
Type 1.
Kaski VERTEX zapewniają
ochronę przed uderzeniami
zgodnie z normą CSA Z94.1
Type 1.

Kaski VERTEX posiadają wewnętrzne taśmy
z sześcioma punktami mocowania dla maksymalnego
komfortu na głowie. Absorpcja uderzeń odbywa się
przez deformację skorupy.
Ciężar: 455 g

Różnice związane są z wentylacją lub jej brakiem oraz
z wytrzymałością klamerki paska pod brodą:

- wytrzymała klamra
paska pod brodą jest
zalecana podczas prac na
wysokościach, by ograniczyć
ryzyko utraty kasku podczas
upadku (dostępna w wersjach
BEST i VENT, klamra
zgodną z normą europejską
EN 12492),

- skorupa z wentylacją
zwiększa komfort
użytkowania kasku
w wysokich temperaturach,
ale nie zapewnia ochrony
przed porażeniem
elektrycznym i bryzgami
płynnych metali.
Jeżeli występuje jedno
z wyżej wymienionych
zagrożeń, należy stosować
kask bez wentylacji.
Kaski VERTEX i ALVEO
bez wentylacji są
zgodne z wymaganiami
normy europejskiej
EN 397, EN 50365
i normy amerykańskiej
ANSI Z89.1 Type 1 Class E
dotyczącymi izolacji
elektrycznej. Kaski
VERTEX BEST zapewniają
również ochronę przed
porażeniem elektrycznym
zgodnie z normą
CSA Z94.1 Type 1 Class E.

Dodatkowe informacje na
www.petzl.com/VERTEX lub www.petzl.com/ALVEO

ALVEO
Kaski ALVEO mają wewnętrzną skorupę ze
spienionego polistyrenu, dzięki czemu są lżejsze.
Absorpcja uderzeń odbywa się przez deformację
wewnętrznej skorupy ze spienionego polistyrenu.
Ciężar: 350 g

UPRZĘŻE

Wygodne kaski
- Do prac na wysokości oraz do ratownictwa

VERTEX BEST

VERTEX BEST DUO LED 14

VERTEX VENT

- Do przemysłu

ŁĄCZNIKI

Kask z wewnętrznymi taśmami zapewniającymi wygodę oraz klamrą paska pod brodą opracowaną w taki sposób by odpinała się przy mocniejszym szarpnięciu.

PRZYRZĄD
LONŻE I ABSORBERY
AUTOASEKURACYJNY

KASKI

Kaski z wewnętrznymi taśmami zapewniającymi wygodę oraz mocną klamrą paska pod brodą.

VERTEX ST

PRZYRZĄDY
ZJAZDOWE

Lekkie kaski
- Do prac na wysokości oraz do ratownictwa

PRZYRZĄDY
ZACISKOWE

Kask z wewnętrzną skorupą ze spienionego polistyrenu zapewniającą lekkość oraz mocną klamrę paska pod brodą.

BLOCZKI

ALVEO VENT

PUNKTY
STANOWISKOWE I LINY

Akcesoria do kasków VERTEX i ALVEO

NEW
2013
VIZIR

VIZEN

Naklejki przeźroczyste
Naklejki odblaskowe

Absorbująca pianka

Wymienne pianki

EKSPOZYCJA

WORKI
AKCESORIA

ALVEO BEST
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Wygodne kaski
VERTEX BEST
®

Wygodny kask do prac na wysokości oraz do ratownictwa

Dwa pokrętła regulacyjne systemu CenterFit
umożliwiają bardzo łatwe dopasowanie kasku,
również w rękawiczkach, zapewniając jego idealne
wycentrowanie na głowie.
Otwór do mocowania
latarki czołowej PIXA
lub ULTRA VARIO

Klamrę paska pod brodą opracowano w taki
sposób, by zmniejszyć ryzyko utraty kasku
podczas upadku z wysokości.

Regulowana klamra
paska pod brodę

Na stronie www.petzl.com/VERTEX znajduje się
film prezentujący kask oraz znajdują się szczegóły
dotyczące akcesoriów.

• Wewnętrzne taśmy tekstylne z sześcioma
punktami mocowania zapewniają polepszony
komfort. Absorpcja uderzeń odbywa się przez
deformację skorupy.
• System CenterFit umożliwia idealne
wycentrowanie i lepszą stabilizację kasku na
głowie.
• Boczne szczeliny do montowania osłon słuchu.
• Otwory do zamocowania osłony VIZIR lub
VIZEN.
• Otwór do mocowania latarki czołowej PIXA lub
ULTRA VARIO.
• Cztery zaczepy do mocowania latarki czołowej
z opaską elastyczną.
• Klamra paska pod brodą opracowana w taki
sposób, by ograniczyć ryzyko utraty kasku
podczas upadku z wysokości (wytrzymałość
większa niż 50 daN).
• Kask bez wentylacji chroniący przed ryzykiem
porażenia prądem elektrycznym i rozbryzgami
płynnego metalu.
• Dostarczany z absorbującymi piankami
w dwóch rozmiarach - by lepiej dopasować się do
kształtu głowy użytkownika.
• Rozmiar: 53-63 cm.
• Ciężar: 455 g.

• Wersje certyfikowane zgodnie z normami
europejskimi i amerykańskimi, dostępne w sześciu
kolorach:
- VERTEX BEST (A10BYA): żółty,
- VERTEX BEST (A10BWA): biały,
- VERTEX BEST (A10BRA): czerwony,
- VERTEX BEST (A10BNA): czarny,
- VERTEX BEST (A10BOA): pomarańczowy,
- VERTEX BEST (A10BBA): niebieski.
• Certyfikacja:
- CE*,
- ANSI Z89.1-2009 Type I Class E.
• Wersje certyfikowane zgodnie z normami
europejskimi ,amerykańskimi i kanadyjskimi,
dostępne w sześciu kolorach:
- VERTEX BEST (A10BYC): żółty,
- VERTEX BEST (A10BWC): biały,
- VERTEX BEST (A10BRC): czerwony,
- VERTEX BEST (A10BNC): czarny,
- VERTEX BEST (A10BOC): pomarańczowy,
- VERTEX BEST (A10BBC): niebieski.
• Certyfikacja:
- CE*,
- ANSI Z89.1-2009 Type I Class E,
- CSA Z94.1-05 Type 1 Class E.

* Zgodny z wymaganiami normy EN 397
i normy EN 12492 dotyczącymi ochrony przed
uderzeniami.
Zgodny z wymaganiami normy EN 397 i normy
EN 50365 dotyczącymi izolacji elektrycznej.
Spełnia dodatkowe wymagania normy EN 397
dotyczące ochrony przed bryzgami płynnego
metalu, deformacji bocznej i używaniu w niskich
temperaturach.

UPRZĘŻE
• Wewnętrzne taśmy tekstylne z sześcioma
punktami mocowania zapewniają polepszony
komfort. Absorpcja uderzeń odbywa się przez
deformację skorupy.
• System CenterFit umożliwia idealne
wycentrowanie i lepszą stabilizację kasku na
głowie.
• Otwory z przesuwanymi od zewnątrz zatyczkami
umożliwiają dostosowanie wentylacji w zależności
od warunków użytkowania.
• Boczne szczeliny do montowania osłon słuchu.
• Otwory do zamocowania osłony VIZIR lub VIZEN.
• Otwór do mocowania latarki czołowej PIXA lub
ULTRA VARIO.
• Cztery zaczepy do mocowania latarki czołowej
z opaską elastyczną.
• Klamra paska pod brodą opracowana w taki
sposób, by ograniczyć ryzyko utraty kasku
podczas upadku z wysokości (wytrzymałość
większa niż 50 daN).
• Dostarczany z absorbującymi piankami w dwóch
rozmiarach - by lepiej dopasować się do kształtu
głowy użytkownika.
• Rozmiar: 53-63 cm.
• Ciężar: 455 g.
• Dostępny w sześciu kolorach:
- VERTEX VENT (A10VYA): żółty,
- VERTEX VENT (A10VWA): biały,
- VERTEX VENT (A10VRA): czerwony,
- VERTEX VENT (A10VNA): czarny,
- VERTEX VENT (A10VOA): pomarańczowy,
- VERTEX VENT (A10VBA): niebieski.
• Certyfikacja:
- CE EN 12492*,
- UIAA,
- ANSI Z89.1-2009 Type I Class C.
* Zgodny z wymaganiami normy EN 397
i normy EN 12492 dotyczącymi ochrony przed
uderzeniami. Spełnia dodatkowe wymagania
normy EN 397: jest odporny na boczne deformacje
i niskie temperatury.

• Wewnętrzne taśmy tekstylne z sześcioma
punktami mocowania zapewniają polepszony
komfort. Absorpcja uderzeń odbywa się przez
deformację skorupy.
• System CenterFit umożliwia idealne
wycentrowanie i lepszą stabilizację kasku na
głowie.
• Boczne szczeliny do montowania osłon słuchu.
• Otwory do zamocowania osłony VIZIR lub VIZEN.
• Otwór do mocowania latarki czołowej PIXA lub
ULTRA VARIO.
• Cztery zaczepy do mocowania latarki czołowej
z opaską elastyczną.
• Klamerka opracowana w taki sposób by odpinała
się w przy mocniejszym szarpnięciu (wytrzymałość
mniejsza niż 25 daN).
• Kask bez wentylacji chroniący przed ryzykiem
porażenia prądem elektrycznym i rozbryzgami
płynnego metalu.
• Dostarczany z absorbującymi piankami w dwóch
rozmiarach - by lepiej dopasować się do kształtu
głowy użytkownika.
• Rozmiar: 53-63 cm.
• Ciężar: 455 g.
• Dostępny w dwóch kolorach:
- VERTEX ST (A10SWA): biały,
- VERTEX ST (A10SRA): czerwony.
• Certyfikacja:
- CE EN 397*,
- CE EN 50365*,
- ANSI Z89.1-2009 Type I Class E.
* Zgodny z wymaganiami normy EN 397
i normy EN 12492 dotyczącymi ochrony przed
uderzeniami. Zgodny z wymaganiami normy
EN 397 i normy EN 50365 dotyczącymi izolacji
elektrycznej.
Spełnia dodatkowe wymagania normy EN 397
dotyczące ochrony przed bryzgami płynnego
metalu, deformacji bocznej i używaniu w niskich
temperaturach.

EKSPOZYCJA

PRZYRZĄDY
ZJAZDOWE

Wygodny kask przemysłowy
ŁĄCZNIKI

PRZYRZĄD
LONŻE I ABSORBERY
AUTOASEKURACYJNY

KASKI
* Zgodny z wymaganiami normy EN 397
i normy EN 12492 dotyczącymi ochrony przed
uderzeniami.
Spełnia dodatkowe wymagania normy EN 397
dotyczące ochrony przed bryzgami płynnego
metalu, deformacji bocznej i używaniu w niskich
temperaturach.

Wygodny kask z wentylacją,
do prac na wysokości oraz do
ratownictwa

®

PRZYRZĄDY
ZACISKOWE

• Wersja VERTEX BEST z wytrzymałą latarką
czołową, wodoszczelną do -5 mètrów (IP X8).
• Dwa mocne źródła światła w zależności od
potrzeb:
- źródło światła - halogen: zapewnia mocne,
skupione światło o dalekim zasięgu,
- źródło światła - czternaście diod: szeroka
wiązka do oświetlenia bliskiego zasięgu, trzy
poziomy oświetlenia: maksymalny, optymalny,
ekonomiczny,stabilizacja napięcia.
• Wygodna i prosta w obsłudze:
- blokada wyłącznika zabezpieczająca przed
przypadkowym włączeniem,
- regulacja kąta nachylenia wiązki światła.
• Zaopatrzona w żarówkę zapasową.
• Rozmiar: 53-63 cm.
• Ciężar: 625 g z bateriami.
• Certyfikacja: CE.

VERTEX ST

®

BLOCZKI

Wygodny kask ze zintegrowanym
podwójnym źródłem światła

VERTEX VENT

PUNKTY
STANOWISKOWE I LINY

®

WORKI
AKCESORIA

VERTEX BEST
DUO LED 14 A10BWE
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Lekkie kaski
ALVEO VENT
Lekki kask do prac na wysokości oraz do ratownictwa

Dwa pokrętła regulacyjne systemu CenterFit
umożliwiają bardzo łatwe dopasowanie kasku,
również w rękawiczkach, zapewniając jego idealne
wycentrowanie na głowie.
Otwór do mocowania
latarki czołowej PIXA

Klamrę paska pod brodą opracowano w taki
sposób, by zmniejszyć ryzyko utraty kasku
podczas upadku z wysokości.

Regulowana klamra
paska pod brodę

Na stronie www.petzl.com/ALVEO znajduje się
film prezentujący kask oraz opisane są szczegóły
dotyczące akcesoriów.

• Lekki kask z pianką zapewniającą komfort.
Nosząc go na głowie zapomina się o jego
ciężarze. Absorpcja uderzeń odbywa się przez
deformację wewnętrznej skorupy ze spienionego
polistyrenu.
• System CenterFit umożliwia idealne
wycentrowanie i lepszą stabilizację kasku na
głowie.
• Otwory wentylacyjne.
• Boczne szczeliny do montowania osłon słuchu.
• Otwory do zamocowania osłony VIZIR lub
VIZEN.
• Otwór do mocowania latarki czołowej PIXA lub
ULTRA VARIO.
• Cztery zaczepy do mocowania latarki czołowej
z opaską elastyczną.
• Klamra paska pod brodą opracowana w taki
sposób, by ograniczyć ryzyko utraty kasku
podczas upadku z wysokości (wytrzymałość
większa niż 50 daN).
• Dostarczany z absorbującymi piankami
w dwóch rozmiarach - by lepiej dopasować się do
kształtu głowy użytkownika.
• Rozmiar: 53-63 cm.
• Ciężar: 340 g.
• Dostępny w trzech kolorach:

- ALVEO VENT (A20VYA): żółty,
- ALVEO VENT (A20VWA): biały,
- ALVEO VENT (A20VRA): czerwony.
• Certyfikacja:
- CE EN 12492*,
- UIAA,
- ANSI Z89.1-2009 Type I Class C.
Zawiera Alveolen® Sekisui Alveo AG.
* Zgodny z wymaganiami normy EN 397
i normy EN 12492 dotyczącymi ochrony przed
uderzeniami.

Naklejki odblaskowe

NEW
2013

Absorbująca pianka

VIZEN

Zawiera Alveolen® Sekisui Alveo AG.
* Zgodny z wymaganiami normy EN 397
i normy EN 12492 dotyczącymi ochrony przed
uderzeniami.
Zgodny z wymaganiami normy EN 397 i normy
EN 50365 dotyczącymi izolacji elektrycznej.
Spełnia dodatkowe wymagania normy EN 397
dotyczące ochrony przed bryzgami płynnego
metalu, deformacji bocznej i używaniu w niskich
temperaturach.

VIZEN A14
Osłona ochronna do kasków
VERTEX i ALVEO
• Osłona chroniąca całkowicie twarz przed
ryzykiem związanym z łukiem elektrycznym.
• Łatwa instalacja na kaskach VERTEX (najnowsza
wersja) i ALVEO dzięki przewidzianym do tego
otworom.
• Szybkie przejście między pozycją transportową
- podniesioną, a pozycją roboczą, z opuszczoną
osłoną.
• Odporna na zarysowania i zaparowanie.
• Ciężar: 180 g.
• Certyfikacja:
- CE EN 166, 1BT8,
- CE EN 170, 2C-1,2,
- ANSI Z87.1-2010.

ŁĄCZNIKI

• Zestaw 36 przeźroczystych naklejek do
personalizacji kasku VERTEX i ALVEO.
• Oznaczenia niezmywalnym pisakiem albo
drukarką laserową.

Naklejki odblaskowe
• Zestaw czterech naklejek odblaskowych do
zwiększenia widoczności.
• Dostępne w dwóch wersjach:
- do kasku VERTEX: A10110
- do kasku ALVEO: A20110

PRZYRZĄDY
ZJAZDOWE

• Łatwa instalacja na kaskach VERTEX (najnowsza
wersja) i ALVEO dzięki przewidzianym do tego
otworom.
• Szybkie przejście między pozycją transportową
- podniesioną, a pozycją roboczą, z opuszczoną
osłoną.
• Odporna na zarysowania i zaparowanie.
• Ciężar: 65 g.
• Certyfikacja:
- CE EN 166, 1B,
- ANSI Z87.1-2010.

A10100

Absorbująca pianka
• Pianka zwiększająca komfort oraz absorbująca
pot.
• Wymaga regularnej konserwacji.
• Można ją wyprać w pralce.
• Ciężar: 15 g.
• Dostępna w dwóch wersjach:
- do kasku VERTEX: A10200,
- do kasku ALVEO: A20200.

Wymienne pianki
• Wymienne, standardowe pianki:
- pianka normalna - przeznaczona dla większości
użytkowników,
- pianka gruba, dla użytkowników o małym
obwodzie głowy.
• Łatwa w utrzymaniu.
• Ciężar: 15 g.
• Dostępna w dwóch wersjach:
- do kasku VERTEX: A10210,
- do kasku ALVEO: A20210.

EKSPOZYCJA

PRZYRZĄDY
ZACISKOWE

• Lekki kask z pianką zapewniającą komfort.
Nosząc go na głowie zapomina się o jego ciężarze.
Absorpcja uderzeń odbywa się przez deformację
wewnętrznej skorupy ze spienionego polistyrenu.
• System CenterFit umożliwia idealne
wycentrowanie i lepszą stabilizację kasku na
głowie.
• Boczne szczeliny do montowania osłon słuchu.
• Otwory do zamocowania osłony VIZIR lub VIZEN.
• Otwór do mocowania latarki czołowej PIXA lub
ULTRA VARIO.
• Cztery zaczepy do mocowania latarki czołowej
z opaską elastyczną.
• Klamra paska pod brodą opracowana w taki
sposób, by ograniczyć ryzyko utraty kasku
podczas upadku z wysokości (wytrzymałość
większa niż 50 daN).
• Kask bez wentylacji chroniący przed ryzykiem
porażenia prądem elektrycznym i rozbryzgami
płynnego metalu.
• Dostarczany z absorbującymi piankami w dwóch
rozmiarach - by lepiej dopasować się do kształtu
głowy użytkownika.
• Rozmiar: 53-63 cm.
• Ciężar: 350 g.
• Dostępny w trzech kolorach:
- ALVEO BEST (A20BYA): żółty,
- ALVEO BEST (A20BWA): biały,
- ALVEO BEST (A20BRA): czerwony.
• Certyfikacja:
- CE*,
- ANSI Z89.1-2009 Type I Class E.

Przeźroczyste naklejki

BLOCZKI

Osłona ochronna do kasków
VERTEX i ALVEO

PUNKTY
STANOWISKOWE I LINY

VIZIR A15A

Lekki kask do prac na wysokości
oraz do ratownictwa

WORKI
AKCESORIA

ALVEO BEST

Wymienne pianki

KASKI

VIZIR

PRZYRZĄD
LONŻE I ABSORBERY
AUTOASEKURACYJNY

Naklejki przeźroczyste

UPRZĘŻE

Akcesoria

LONŻE

Ski area services, Les 7 Laux (France) © Arnaud Childeric
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Generalnie istnieją dwa rodzaje lonży:
• lonże regulowane, umożliwiające poprawną i wygodną stabilizację w pozycji roboczej,
• lonże z absorberami energii przeznaczone do zmniejszenia siły działającej na użytkownika w razie upadku.
W ofercie Petzl są również specjalne lonże, przeznaczone do specyficznych zastosowań: do wychodzenia w warunkach trudnego
dostępu (używane z przyrządem ASCENSION) lub lonże z absorberem energii do użycia z przyrządem autoasekuracyjnym ASAP.

Zakończenia zszywane

Osłony plastikowe i STRINGi

Zszywane końcówki w lonżach z liny mają większą
wytrzymałość niż wiązane pętle. Zajmują także
mniej miejsca.

Osłony plastikowe lub STRINGi na końcach utrzymują łączniki w optymalnej pozycji. Chronią również końce
lonży przed przetarciem.

GRILLON

GRILLON HOOK

GRILLON MGO

Lonże z absorberami energii

PRZYRZĄDY
ZACISKOWE

DELTA

PRZYRZĄDY
ZJAZDOWE

ŁĄCZNIKI

W sytuacjach grożących upadkiem należy stosować lonże z absorberem energii. Pochłanianie energii upadku w absorberach następuje poprzez rozerwanie taśmy
lub specjalnych szwów. Petzl proponuje dwa rodzaje lonży z absorberem energii:
- lonże gotowe z jednym ramieniem "I", do pracy w miejscu (ABSORBICA-I) lub z dwoma ramionami "Y", do przemieszczania się (ABSORBICA-Y),
- lonże do zestawienia wg własnego uznania (składające się z ABSORBICA i JANE: asymetryczne, z dwoma różnymi łącznikami itd.), o maksymalnej długości
dwóch metrów.

PRZYRZĄD
LONŻE I ABSORBERY
AUTOASEKURACYJNY

KASKI

Lonże regulowane, w połączeniu z urządzeniem zabezpieczającym przed upadkiem z wysokości służą do tworzenia systemów podtrzymujących w pozycji roboczej.
Pozwalają na łatwe i dokładne dopasowanie długości lonży do wymogów bieżącego miejsca pracy, tak, by zapewnić wygodną pozycję.

UPRZĘŻE

Lonże regulowane, stabilizujące w pozycji roboczej

ABSORBICA-Y

ABSORBICA-Y MGO

Lonża do wychodzenia

JANE MGO

ABSORBICA

Lonże z absorberem energii do przesuwnego
przyrządu ASAP
Lonże z absorberem energii przeznaczone do połączenia przesuwnego
przyrządu ASAP z uprzężą.

PUNKTY
STANOWISKOWE I LINY

Lonża stosowana z przyrządami zaciskowymi ASCENSION, do trudnego
dostępu.

JANE

BLOCZKI

ABSORBICA-I MGO

PROGRESS

ASAP'SORBER

EKSPOZYCJA

WORKI
AKCESORIA

ABSORBICA-I
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Lonże regulowane, stabilizujące w pozycji roboczej

Wpinanie do jednego punktu
Gdy stanowisko znajduje się nad użytkownikiem, lonżę GRILLON wpina
się do przedniego punktu wpinania uprzęży, dzięki czemu obciążenie
jest rozkładane pomiędzy pasem a taśmami udowymi. Użytkownik
dopasowuje swoją pozycję naciskając uchwyt, jednocześnie trzymając
wolny koniec lonży.

GRILLON
Lonża regulowana, stabilizująca
w pozycji roboczej

Wpinanie do dwóch punktów
Lonża GRILLON może być wpinana do przedniego punktu wpinania lub
do bocznych koluch uprzęży, gdy użytkownik ma podparcie dla stóp.
Wpięcie lonży do dwóch bocznych koluch zapewnia lepszy rozkład sił na
poziomie pasa uprzęży. Użytkownik może precyzyjnie dopasować swoją
pozycję naciskając krzywkę obrotową lonży. Ruchoma, przesuwająca się
taśma rurowa zabezpiecza linę lonży GRILLON przed przecieraniem.

• Lonża z systemem progresywnej regulacji,
pozwalającym na precyzyjne dopasowanie do
pozycji roboczej.
• Dwie możliwości użycia:
- wpięta do dwóch bocznych koluch uprzęży, by
rozłożyć obciążenie pasa (użytkownik podpiera
się nogami): regulacja przez naciśnięcie krzywki
obrotowej, z jednoczesnym trzymaniem wolnego
końca lonży,
- wpięta do jednego, przedniego punktu wpinania
uprzęży, dzięki czemu obciążenie jest rozkładane
pomiędzy pasem a taśmami udowymi (praca
w zwisie): regulacja przez naciśnięcie uchwytu
krzywki, z jednoczesnym trzymaniem wolnego
końca lonży.
• Ruchoma, przesuwająca się taśma rurowa
zabezpiecza linę lonży przed przecieraniem.
Osłona może być ściągnięta, gdy lonża używana
jest do autoasekuracji w ruchu – dojściu do
stanowiska.
• Dostępna w wielu długościach:
- GRILLON (L52A 002): 2 m, 435 g,
- GRILLON (L52A 003): 3 m, 515 g,
- GRILLON (L52A 004): 4 m, 595 g,
- GRILLON (L52A 005): 5 m, 675 g.
• Certyfikacja: CE EN 358.

Lonże GRILLON mogą służyć do zakładania
tymczasowych poręczówek i ruchomych
stanowisk. Więcej informacji o takich
zastosowaniach przy wersjach specjalnych lonży
GRILLON.

UPRZĘŻE
KASKI
PRZYRZĄDY
ZJAZDOWE

• Lonża z systemem progresywnej regulacji,
pozwalającym na precyzyjne dopasowanie do
pozycji roboczej.
• Wpinana do jednego, przedniego punktu
wpinania uprzęży, dzięki czemu obciążenie jest
rozkładane pomiędzy pasem a taśmami udowymi
(praca w zwisie): regulacja przez naciśnięcie
krzywki obrotowej, z jednoczesnym trzymaniem
wolnego końca lonży.
• Dostępna w jednej długości:
- GRILLON (L52M 003): 3 m, 995 g.
• Certyfikacja: CE EN 358.

Liny do lonży GRILLON są dostępne jako
części zamienne:
- lina do lonży GRILLON (L52R 002, 003,
004, 005),
- lina do lonży GRILLON HOOK (L52RH 002,
003, 004, 005),
- lina do lonży GRILLON MGO (L52RM 003).

PRZYRZĄDY
ZACISKOWE

• Lonża z systemem progresywnej regulacji,
pozwalającym na precyzyjne dopasowanie do
pozycji roboczej.
• Może być wpięta do dwóch bocznych koluch
uprzęży, by rozłożyć obciążenie pasa (użytkownik
podpiera się nogami): regulacja przez naciśnięcie
krzywki obrotowej z jednoczesnym trzymaniem
wolnego końca lonży.
• Może być wpięta do jednego, przedniego
punktu wpinania uprzęży, dzięki czemu obciążenie
jest rozkładane pomiędzy pasem a taśmami
udowymi (praca w zwisie): regulacja przez
naciśnięcie uchwytu krzywki, z jednoczesnym
trzymaniem wolnego końca lonży.
• Ruchoma, przesuwająca się taśma rurowa
zabezpiecza linę lonży przed przecieraniem.
• Dostępna w wielu długościach:
- GRILLON (L52H 002): 2 m, 625 g,
- GRILLON (L52H 003): 3 m, 735 g,
- GRILLON (L52H 004): 4 m, 815 g,
- GRILLON (L52H 005): 5 m, 895 g.
• Certyfikacja: CE EN 358.

BLOCZKI

Lonża regulowana, stabilizująca
w pozycji roboczej, z łącznikiem
o dużym prześwicie MGO

Na stronie www.petzl.com/GRILLON można
zobaczyć wszystkie możliwości jakie oferują
lonże GRILLON.

EKSPOZYCJA

PUNKTY
STANOWISKOWE I LINY

GRILLON MGO

Lonża regulowana, stabilizująca
w pozycji roboczej, z łącznikiem
HOOK

WORKI
AKCESORIA

GRILLON HOOK

ŁĄCZNIKI

Rozróżnienie długości lonży GRILLON dzięki
kolorowym etykietom znajdującym się przy
zakończeniu zszywanym.

PRZYRZĄD
LONŻE I ABSORBERY
AUTOASEKURACYJNY

Wszystkie lonże GRILLON posiadają
uchwyt umożliwiający używanie lonży,
wpiętej w przedni punkt wpinania uprzęży.
Uchwyt umożliwia odblokowanie krzywki dla
dopasowania długości lonży (przy założeniu,
że wolny koniec lonży trzymany jest w ręce).

ABSORBICA-Y MGO 150

ABSORBICA-Y MGO 80

ABSORBICA-Y 150

ABSORBICA-Y 80

ABSORBICA-I MGO 150

ABSORBICA-I MGO 80

ABSORBICA-I 150

Lonże z absorberami energii

ABSORBICA-I 80

76

ABSORBICA-I

ABSORBICA-Y

Lonża z absorberem energii

Podwójna lonża z absorberem energii

• Przeznaczona do autoasekuracji na poręczówce (lina lub lina stalowa).
• Energia upadku jest absorbowana dzięki rozdarciu specjalnej taśmy.
• Pokrowiec z tkaniny, z zamkiem błyskawicznym chroni absorber przed
tarciem lub zanieczyszczeniami, umożliwiając jednocześnie okresową kontrolę
absorbera.
• STRING od strony absorbera energii.
• Dostępna bez łącznika lub z łącznikiem MGO, jak również w dwóch
długościach:
- ABSORBICA-I 80 (L58): 0,8 m,
- ABSORBICA-I 80 MGO (L58 MGO): 1,05 m,
- ABSORBICA-I 150 (L70150 I): 1,5 m,
- ABSORBICA-I 150 MGO (L70150 IM): 1,75 m.

• Przeznaczona do autoasekuracji przy przepinaniu się.
• Energia upadku jest absorbowana dzięki rozdarciu specjalnej taśmy.
• Pokrowiec z tkaniny, z zamkiem błyskawicznym chroni absorber przed
tarciem lub zanieczyszczeniami, umożliwiając jednocześnie okresową kontrolę
absorbera.
• STRING od strony absorbera energii.
• Dostępna bez łącznika lub z łącznikiem MGO, jak również w dwóch
długościach:
- ABSORBICA-Y 80 (L59): 0,8 m,
- ABSORBICA-Y 80 MGO (L59 MGO): 1,05 m,
- ABSORBICA-Y 150 (L70150 Y): 1,5 m,
- ABSORBICA-Y 150 MGO (L70150 YM): 1,75 m.

PRZYRZĄD
LONŻE I ABSORBERY
AUTOASEKURACYJNY

KASKI

UPRZĘŻE

Lonże z absorberami energii

DELTA n°8

ŁĄCZNIKI

JANE

Stalowy łącznik maillon rapide
w kształcie trójkąta

Lonża nieregulowana z liny
dynamicznej

• Do połączenia lonży JANE z absorberem energii
ABSORBICA.

• Umożliwia "skomponowanie" lonży w kształcie
"I" lub "Y" - z absorberem energii ABSORBICA o maksymalnej długości dwóch metrów.
• Zszywane zakończenie w plastikowej osłonie,
która ustawia łącznik we właściwej pozycji oraz
chroni taśmę przed przetarciem.
• Dostępna bez łącznika lub z łącznikiem MGO, do
wpinania w poręczówkę, linę stalową, balustradę
(łącznik jest na stałe zaszyty w zakończeniu lonży).
• Lonże bez łącznika:
- JANE 0,6 m (L50 60): 110 g,
- JANE 1 m (L50 100): 130 g,
- JANE 1,5 m (L50 150): 185 g,
- JANE 2 m (L50 200): 225 g.
• Lonże z łącznikiem MGO:
- JANE MGO 0,6 m (L53 60): 565 g,
- JANE MGO 1 m (L53 100): 585 g,
- JANE MGO 1,5 m (L53 150): 640 g.
• Certyfikacja: CE EN 354.

Patrz rozdział ŁĄCZNIKI.

+

ABSORBICA L57
Absorber energii ze zszytej taśmy

ABSORBICA

• Stosowany zazwyczaj w połączeniu z lonżą
JANE: tworzy w ten sposób absorber energii
o maksymalnej długości dwóch metrów.
• Końce lonży wyposażone w STRING, który
ustawia karabinek w osi jego największej
wytrzymałości oraz chroni taśmę przed
przetarciem.
• Zwarty i lekki.

PRZYRZĄDY
ZJAZDOWE

JANE

PRZYRZĄDY
ZACISKOWE

DELTA n° 8 P11 8

BLOCZKI

DELTA n°8

JANE MGO

PUNKTY
STANOWISKOWE I LINY

+

JANE

EKSPOZYCJA

WORKI
AKCESORIA

ABSORBICA
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Lonża do wychodzenia

Lonże do przyrządu ASAP

PROGRESS L44
Lonża do wychodzenia

Wskaźnik odpadnięcia: zielona nić, która
znika podczas zbyt poważnego upadku
(złe użycie).

ASAP'SORBER

Plastikowa osłona ustawia łącznik we
właściwej pozycji. Chroni również końce
lonży przed przetarciem.

STRING

• Lonża z liny dynamicznej zmniejszająca
siłę działającą na użytkownika podczas
ograniczonego upadku (nie wychodzić ponad
punkt stanowiskowy).
• Wskaźnik odpadnięcia: zielona nić, która
znika podczas zbyt poważnego upadku
(złe użycie): lonża musi zostać wycofana
z użytkowania.
• Kształt Y umożliwia ciągłe wpięcie podczas
przemieszczania się wzdłuż poręczówki.
• Ramię dłuższe do użycia z przyrządem
ASCENSION do przemieszczania się po linie.
• Ramię krótsze do autoasekuracji podczas
przepinania się.
• Końce lonży wyposażone w plastikową
osłonę, która ustawia łącznik we właściwej
pozycji oraz chroni przed przetarciem.
• Długości:
- ramię krótkie: 30 cm,
- ramię długie: 65 cm.
• Certyfikacja: CE EN 354.
• Ciężar: 150 g.

ASAP’SORBER L71
Lonża z absorberem energii do
przesuwnego przyrządu ASAP
Parametry lonży ASAP’SORBER znajdują się na
stronie 75.

STRING
Ochrona taśmy
• Ustawia łącznik w osi jego największej
wytrzymałości oraz chroni taśmę przed
przetarciem.
• Dostępna w dwóch wersjach:
- STRING L (M90000 L): do taśm o szerokości
15 do 20 mm (SPELEGYCA, ABSORBICA-I
i ABSORBICA-Y)
- STRING XL (M90000 XL): do taśm o szerokości
25 do 30 mm (ASAP’SORBER, ABSORBICA).

Dane techniczne lonży
Długość

Długość po zupełnym
rozerwaniu

Wolna przestrzeń
(współczynnik odpadnięcia 2)

Certyfikacja

Ciężar

ABSORBICA

L57

0,2 m

1,6 m

3,9 m + długość absorbera energii,
lonży i łączników

CE EN 355

154 g

ABSORBICA-I 80

L58

UPRZĘŻE

Kod

Lonże z absorberami energii

ABSORBICA-Y 80

1,5 m

CE EN 355

L59

210 g

KASKI

160 g
0,8 m (bez
łącznika)

ABSORBICA-I 80 MGO

L58 MGO

655 g
1,05 m

ABSORBICA-Y 80
MGO

L59 MGO

ABSORBICA-I 150

L70150 I

1,75 m

1120 g

365 g
1,5 m (bez
łącznika)

ABSORBICA-Y 150

CE EN 355,
CE EN 362

3,35 m

CE EN 355

L70150 Y

500 g
6,1 m

ABSORBICA-I 150
MGO

L70150 IM

825 g
1,75 m

3,6 m

L70150 YM

1420 g

ŁĄCZNIKI

ABSORBICA-Y 150
MGO

CE EN 355,
CE EN 362

PRZYRZĄD
LONŻE I ABSORBERY
AUTOASEKURACYJNY

4,35 m

Wolna przestrzeń dla lonży
z absorberem energii

PRZYRZĄDY
ZACISKOWE

PRZYRZĄDY
ZJAZDOWE

Przykład minimalnej wymaganej
wolnej przestrzeni pod użytkownikiem
znajdującym się nad punktem
stanowiskowym, używającym absorbera
energii ABSORBICA-I 80 MGO

Długość lonży ABSORBICA-I
80 MGO + łącznika = 1,15 m

Minimalna wolna
przestrzeń = 4,35 m
Odległość pomiędzy punktem
wpinania uprzęży a stopami
pracownika = 1,5 m

PUNKTY
STANOWISKOWE I LINY

BLOCZKI

Maksymalne rozdarcie
absorbera energii = 0,7 m

EKSPOZYCJA

WORKI
AKCESORIA

Margines bezpieczeństwa
wymagany normą = 1 m

PRZYRZĄD AUTOASEKURACYJNY

Ropeworks, Reunion Tower, Dallas (USA) © Frank Huster
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Przyrząd autoasekuracyjny ASAP wpięty do liny asekuracyjnej podąża za użytkownikiem, niezależnie od tego czy przemieszcza
się on w płaszczyźnie pionowej czy ukośnej. W przypadku nagłego obciążenia (upadek) lub zbyt dużej prędkości (poślizgnięcie,
niekontrolowany zjazd), rolka blokuje się, zatrzymując upadek. Jeżeli jest to niezbędne, do przyrządu autoasekuracyjnego można
wpiąć lonżę z absorberem energii, do pracy na linie asekuracyjnej.

Podczas normalnego użytkowania
rolka blokująca obraca się przy
przesuwaniu przyrządu po linie (pionowej
lub ukośnej) – dzięki temu przyrząd
autoasekuracyjny ASAP przemieszcza się
za użytkownikiem. W przypadku nagłego
obciążenia (upadek) lub zbyt dużej
prędkości (poślizgniecie, niekontrolowany
zjazd), rolka blokuje się, zatrzymując
upadek.

Przyrząd autoasekuracyjny ASAP wpina
się łatwo i szybko w dowolnym miejscu
liny.

ASAP

®

B71
UPRZĘŻE

Przesuwny przyrząd autoasekuracyjny na linie

KASKI

Otwór do wpinania

PRZYRZĄD
LONŻE I ABSORBERY
AUTOASEKURACYJNY

Karabinek OK
TRIACT-LOCK (dostarczony)

Rolka blokująca linę

ASAP’SORBER
• Przeznaczona do połączenia uprzęży
z przyrządem autoasekuracyjnym ASAP.
• Energia upadku jest absorbowana dzięki
specjalnym szwom.
• Końce lonży wyposażone w STRING, który
ustawia karabinek w osi jego największej
wytrzymałości oraz chroni taśmę przed
przetarciem.
• Dostępna w dwóch długościach - pozwala na
zachowanie odstępu między liną autoasekuracyjną
i nośną oraz na ograniczenie długości upadku.
- ASAP’SORBER (L71 20): 20 cm (minimalna
wolna przestrzeń pod użytkownikiem 3,15 m,
ciężar 60 g),
- ASAP’SORBER (L71 40): 40 cm (minimalna
wolna przestrzeń pod użytkownikiem 3,50 m,
ciężar 100 g).
• Certyfikacja: CE EN 355.

PRZYRZĄDY
ZJAZDOWE

Lonża z absorberem energii do
przyrządu ASAP

PRZYRZĄDY
ZACISKOWE

• Certyfikacja:
- CE EN 353 2 (system zatrzymywania
upadków): stosować ASAP z liną półstatyczną
EN 1891 typu A certyfikowaną razem
z przyrządem (średnica 10,5 do 13 mm
z zakończeniem zszywanym). Przykład: lina
AXIS 11 mm z zakończeniem zszywanym, patrz
strona 110,
- CE EN 12841 typ A (trudny dostęp): stosować
ASAP z każdą liną półstatyczną EN 1891 typ A
(średnica 10,5 do 13 mm). Przykład: lina
PARALLEL 10,5 mm, patrz strona 116.

Na stronie www.petzl.com/ASAP można
zobaczyć wszystkie możliwości jakie oferuje
przesuwny przyrząd autoasekuracyjny ASAP,
użycie na nachylonej powierzchni, symulację
upadku w laboratorium testowym.

EKSPOZYCJA

WORKI
AKCESORIA

PUNKTY
STANOWISKOWE I LINY

BLOCZKI

• Zatrzymuje upadek, poślizgnięcie, zbyt szybki
(niekontrolowany) zjazd.
• Stosowany na linie asekuracyjnej.
• Działa nawet złapany odruchowo.
• Funkcjonuje na linie pionowej lub ukośnej.
• Przemieszcza się w górę i w dół (bez
interwencji użytkownika).
• Wpina się łatwo i szybko w dowolnym miejscu
liny.
• Dzięki zastosowaniu lonży ASAP’SORBER
z absorberem energii, można przyrząd mniej lub
bardziej oddalić od liny asekuracyjnej.
• Dostarczany z karabinkiem z automatyczną
blokadą OK TRIACT-LOCK.
• Ciężar: 425 g (350 g ASAP i 75 g OK TRIACTLOCK).

ŁĄCZNIKI

Osłona

ŁĄCZNIKI

Ski area services, Les 7 Laux (France) © Arnaud Childeric
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Istnieje wiele rodzajów łączników, różniących się kształtem, wymiarami, wielkością prześwitu oraz sposobem zamykania. Różnice te
związane są z ich przeznaczeniem.

System Keylock
Dla zagwarantowania optymalnej skuteczności
podczas manipulacji, wszystkie karabinki Petzl są
wyposażone w system Keylock. Jest to specjalnie
wyprofilowany zamek karabinka - obły kształt
zatrzasku zapobiega zahaczaniu o plakietki, taśmy,
linę, uprząż, uchwyty sprzętowe itd.

Wizualny wskaźnik
bezpieczeństwa
Dla ułatwienia kontroli sprzętu, w karabinkach
zakręcanych ręcznie SCREW-LOCK, czerwony
wskaźnik widoczny na ramieniu karabinka oznacza,
że karabinek nie jest prawidłowo zablokowany.

Kształt owalny

Kształt D

Kształt gruszki

Symetryczny kształt szczególnie sprawdza się przy
wpinaniu do przyrządów z okładkami oddalonymi
od siebie (bloczek FIXE, przyrząd zaciskowy
ASCENSION, itd.).

Asymetryczny kształt ułatwia wpinanie oraz ustawia
przyrząd wzdłuż osi podłużnej karabinka.

Kształt asymetryczny, zapewniający duży prześwit
i łatwość wpinania.

Systemy blokowania

PRZYRZĄD
LONŻE I ABSORBERY
AUTOASEKURACYJNY

KASKI

UPRZĘŻE

Kształty

• Szybkie otwieranie zamka (dwa ruchy:
podniesienie i obrót nakrętki, trzeci otwarcie
zamka).
• Przystosowany do częstych manipulacji.

BALL-LOCK
Automatyczny system
blokowania zamka z wizualnym
wskaźnikiem bezpieczeństwa
• Wizualny wskaźnik bezpieczeństwa (zielony).
• W celu otwarcia zamka trzeba nacisnąć małą
zielona kulkę i przekręcić nakrętkę do oporu.
• Może być obsługiwany jedną ręką.
• Przystosowany do częstych manipulacji.

EKSPOZYCJA

PRZYRZĄDY
ZJAZDOWE
PRZYRZĄDY
ZACISKOWE

TRIACT-LOCK
Automatyczny system
blokowania zamka

BLOCZKI

Automatyczna blokada - do częstych manipulacji

PUNKTY
STANOWISKOWE I LINY

• Jeżeli zamek nie jest zamknięty, na ramieniu
karabinka pojawia się czerwony wskaźnik.
• Zalecany w środowiskach, w których
zanieczyszczenia mogłyby zablokować
automatyczny system zamykania (błoto, lód).
• Przystosowany do okazjonalnych manipulacji.

WORKI
AKCESORIA

SCREW-LOCK
Ręczny system zakręcania

ŁĄCZNIKI

Ręczny system zakręcania - do manipulacji okazjonalnych
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Łączniki
Karabinki aluminiowe
Lekkie karabinki, z optymalnym stosunkiem ciężaru do wytrzymałości, przeznaczone jako wyposażenie pracownika wysokościowego.

WILLIAM

Am'D

OK

Karabinki stalowe

Łączniki o dużych rozmiarach

Karabinki dostosowane do trudnych warunków użytkowania, zazwyczaj używane do
stanowisk lub do wpinania w konstrukcje metalowe.

Łączniki o dużym prześwicie, przewidziane są do wpinania
w duże elementy konstrukcji.

VULCAN

OXAN

MGO 110

Specjalne karabinki aluminiowe
Lekkie karabinki przeznaczone do określonych zastosowań: spinanie uprzęży, dodatkowy hamulec dla przyrządów zjazdowych itd.

NEW
2013

OMNI

FREINO

SPIRIT

Maillons rapides
Łączniki typu maillons rapides mogą być instalowane na stałe.

DELTA

GO

DEMI ROND

MGO 60

KASKI

UPRZĘŻE

Karabinki aluminiowe

Am'D SCREW-LOCK

OK SCREW-LOCK

WILLIAM TRIACT-LOCK

Am'D TRIACT-LOCK

OK TRIACT-LOCK

WILLIAM BALL-LOCK

Am'D BALL-LOCK

Owalny karabinek aluminiowy

• Duży prześwit i szeroki łuk umożliwia
równoczesne wpinanie wielu elementów.
• Kształt gruszki ułatwia stosowanie półwyblinki
(łatwe przerzucanie węzła).
• System Keylock zapobiega zahaczaniu
karabinkiem o plakietki, taśmy, linę, uprząż itd.
• Jeżeli zamek nie jest zamknięty, na ramieniu
karabinka pojawia się czerwony wskaźnik (w wersji
SCREW-LOCK).
• Dostępny w trzech wersjach systemu zamykania:
- WILLIAM (M36 SL): SCREW-LOCK,
- WILLIAM (M36 TL): TRIACT-LOCK,
- WILLIAM (M36 BL): BALL-LOCK.
• Dostępny również w kolorze czarnym:
- WILLIAM (M36 SLN): SCREW-LOCK czarny,
- WILLIAM (M36 TLN): TRIACT-LOCK czarny.

• Przeznaczony przede wszystkim do wpinania
przyrządów (zaciskowych, itd.) i stosowany na
końcach lonży.
• Znakomity stosunek wytrzymałość / niewielki
ciężar.
• System Keylock zapobiega zahaczaniu
karabinkiem o plakietki, taśmy, linę, uprząż itd.
• Jeżeli zamek nie jest zamknięty, na ramieniu
karabinka pojawia się czerwony wskaźnik (w wersji
SCREW-LOCK).
• Dostępny w trzech wersjach systemu zamykania:
- Am’D (M34 SL): SCREW-LOCK,
- Am’D (M34 TL): TRIACT-LOCK,
- Am’D (M34 BL): BALL-LOCK.
• Dostępny również w kolorze czarnym:
- AM'D (M34 TLN): TRIACT-LOCK czarny.

• Dzięki owalnemu kształtowi optymalnie
współpracujący z przyrządami (bloczki, przyrządy
zaciskowe, autoasekuracyjne itd.).
• Idealny w systemach do wyciągania.
• System Keylock zapobiega zahaczaniu
karabinkiem o plakietki, taśmy, linę, uprząż itd.
• Jeżeli zamek nie jest zamknięty, na ramieniu
karabinka pojawia się czerwony wskaźnik (w wersji
SCREW-LOCK).
• Dostępny w dwóch wersjach systemu zamykania:
- OK (M33 SL): SCREW-LOCK,
- OK (M33 TL): TRIACT-LOCK.
• Dostępny również w kolorze czarnym:
- OK (M33 SLN): SCREW-LOCK czarny,
- OK (M33 TLN): TRIACT-LOCK czarny.

EKSPOZYCJA

BLOCZKI

OK

Asymetryczny karabinek
aluminiowy

PUNKTY
STANOWISKOWE I LINY

Am’D

Karabinek aluminiowy o dużym
prześwicie

WORKI
AKCESORIA

WILLIAM

PRZYRZĄDY
ZACISKOWE

PRZYRZĄDY
ZJAZDOWE

ŁĄCZNIKI

PRZYRZĄD
LONŻE I ABSORBERY
AUTOASEKURACYJNY

WILLIAM SCREW-LOCK
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Łączniki o dużych
rozmiarach

Karabinki stalowe

OXAN SCREW-LOCK

VULCAN SCREW-LOCK

MGO 110

OXAN TRIACT-LOCK

VULCAN TRIACT-LOCK

MGO 60

OXAN

VULCAN

MGO

Owalny karabinek stalowy

Karabinek stalowy o dużej
wytrzymałości

Łącznik o bardzo dużym
prześwicie, z automatycznym
systemem zamykania

• Stal dostosowana do trudnych warunków
używania.
• System Keylock zapobiega zahaczaniu
karabinkiem o plakietki, taśmy, linę, uprząż itd.
• Jeżeli zamek nie jest zamknięty, na ramieniu
karabinka pojawia się czerwony wskaźnik (w wersji
SCREW-LOCK).
• Dostępny w dwóch wersjach systemu zamykania:
- OXAN (M72 SL): SCREW-LOCK,
- OXAN (M72 TL): TRIACT-LOCK.
• Dostępny w kolorze czarnym i w wersji
międzynarodowej, zgodnej zarówno z normami
europejskimi jak i północnoamerykańskimi (patrz
tabelka).
- OXAN (M72 SLN): SCREW-LOCK czarny,
- OXAN (M72 TLA): TRIACT-LOCK (normy
europejskie i północnoamerykańskie),
- OXAN (M72 TLN): TRIACT-LOCK czarny (normy
europejskie i północnoamerykańskie).

• Stal dostosowana do trudnych warunków
używania.
• Stosowanie przy znacznych obciążeniach.
• Duży prześwit umożliwia wpinanie wielu
elementów.
• Duży prześwit ułatwia wpinanie w nietypowe
stanowiska.
• System Keylock zapobiega zahaczaniu
karabinkiem o plakietki, taśmy, linę, uprząż itd.
• Jeżeli zamek nie jest zamknięty, na ramieniu
karabinka pojawia się czerwony wskaźnik (w wersji
SCREW-LOCK).
• Dostępny w dwóch wersjach systemu zamykania:
- VULCAN (M73 SL): SCREW-LOCK,
- VULCAN (M73 TL): TRIACT-LOCK.
• Dostępny w kolorze czarnym i w wersji
międzynarodowej, zgodnej zarówno z normami
europejskimi jak i północnoamerykańskimi (patrz
tabelka).
- VULCAN (M73 SLN): SCREW-LOCK czarny,
- VULCAN (M73 TLA): TRIACT-LOCK (normy
europejskie i północnoamerykańskie),
- VULCAN (M73 TLN): TRIACT-LOCK czarny
(normy europejskie i północnoamerykańskie).

• Przewidziany do wpinania w duże elementy
konstrukcji (np. słupów), w liny stalowe, duże
szczeble itp.
• Ergonomiczny kształt blokady zatrzasku.
• Dostępny w dwóch wersjach:
- MGO (MGO 110): prześwit 110 mm,
- MGO (MGO 60): prześwit 60 mm.

Maillons rapides

UPRZĘŻE

Specjalne karabinki aluminiowe

NEW
2013

DELTA (P11-8B)

DEMI ROND

OMNI

SPIRIT M53 S

DELTA

Karabinek półokrągły
wielokierunkowy

Karabinek bez systemu blokowania

Stalowy łącznik maillon rapide
w kształcie trójkąta

• Karabinek wielokierunkowy do:
- spięcia podwójnego punktu wpinania
w uprzężach NEWTON i FALCON ASCENT,
- wpięcia systemu chroniącego przed upadkiem
z wysokości (NEWTON) lub piersiowego przyrządu
zaciskowego CROLL (FALCON ASCENT).
• Wytrzymałość 15 kN w każdej osi.
• System Keylock zapobiega zahaczaniu
karabinkiem o plakietki, taśmy, linę, uprząż itd.
• Jeżeli zamek nie jest zamknięty, na ramieniu
karabinka pojawia się czerwony wskaźnik (w wersji
SCREW-LOCK).
• Dostępny w dwóch wersjach systemu
zamykania:
- OMNI (M37 SL): SCREW-LOCK,
- OMNI (M37 TL): TRIACT-LOCK.
• Dostępny również w kolorze czarnym:
- OMNI (M37 SLN): SCREW-LOCK czarny,
- OMNI (M37 SLN): TRIACT-LOCK czarny,

• Przeznaczony do technik wspinaczkowych.
• Bez nakrętki - łatwo się wpina.
• System Keylock zapobiega zahaczaniu
karabinkiem o plakietki, taśmy, linę, uprząż itd.

FREINO M42
Karabinek do przyrządu
zjazdowego, ze zintegrowanym
hamulcem
• Bardzo skuteczne hamowanie, ułatwia
kontrolę zjazdu z dużym obciążeniem (zalecany
w ratownictwie – podczas zwożenia ofiary).
• Proste, łatwe i pewne wpinanie liny do
dodatkowego hamulca, jedną ręką - bez potrzeby
wypinania zasadniczego karabinka.
• Automatyczne zamykanie zamka, otwarcie przez
obrót nakrętki TWIST LOCK.
• System Keylock zapobiega zahaczaniu
karabinkiem o plakietki, taśmy, linę, uprząż itd.
• Stosowany np z przyrządami zjazdowymi
z automatyczną blokadą I'D i RIG.

• Zakręcony kluczem – może być zainstalowany
na stałe.
• Dostępny w trzech wersjach:
- DELTA (P11): średnica pręta 10 mm,
- DELTA (P11 8): średnica pręta 8 mm,
- DELTA (P11 8B): średnica pręta 8 mm
(z poprzeczką do stabilizacji przyrządu CROLL
w uprzęży).
• Dostępny również w kolorze czarnym:
- DELTA (P11 8BN): czarny.

GO P15

ŁĄCZNIKI

GO

Stalowy łącznik maillon rapide
o kształcie owalnym
• Zakręcony kluczem – może być zainstalowany
na stałe.

DEMI ROND P18
Łącznik maillon rapide ze stopu
aluminium, o kształcie półokrągłym
• Do łączenia piersiowych punktów wpinania
w uprzężach przeznaczonych także do pionowego
obciążania.
• Zakręcony kluczem – może być zainstalowany
na stałe.

EKSPOZYCJA

BLOCZKI

FREINO

PUNKTY
STANOWISKOWE I LINY

OMNI TRIACT-LOCK

PRZYRZĄDY
ZJAZDOWE

DELTA (P11)

PRZYRZĄDY
ZACISKOWE

SPIRIT

WORKI
AKCESORIA

OMNI SCREW-LOCK

PRZYRZĄD
LONŻE I ABSORBERY
AUTOASEKURACYJNY

KASKI

DELTA (P11-8)
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Dane techniczne łączników

Zamykanie

Kod

SCREW-LOCK

M36 SL / SLN

25 mm

TRIACT-LOCK

M36 TL / TLN

24 mm

BALL-LOCK

M36 BL

24 mm

SCREW-LOCK

M34 SL

21 mm

TRIACT-LOCK

M34 TL

21 mm

BALL-LOCK

M34 BL

22 mm

SCREW-LOCK

M33 SL / SLN

19 mm

Certyfikacja

Ciężar

Karabinki aluminiowe

WILLIAM

Am’D

OK

25 kN

7 kN

7 kN

CE EN 362

90 g

28 kN

7 kN

8 kN

CE EN 362

75 g

7 kN

CE EN 362

75 g

10 kN
24 kN

TRIACT-LOCK

M33 TL / TLN

19 mm

SCREW-LOCK

M72 SL / SLN

21 mm

8 kN

Karabinki stalowe

TRIACT-LOCK

OXAN

M72 TL

21 mm

(normy europejskie
i północnoamerykańskie)

M72 TLA / TLN

19 mm

SCREW-LOCK

M73 SL / SLN

31 mm

(normy europejskie)

195 g
CE EN 362,
NFPA 1983 Technical Use
27 kN

16 kN

CE EN 362,
ANSI Z359.1,
NFPA 1983 Technical
Use, CSA Z259.12

TRIACT-LOCK

TRIACT-LOCK

VULCAN

(normy europejskie)

235 g

265 g
CE EN 362,
NFPA 1983 General Use

M73 TL

30 mm

285 g
40 kN

16 kN

11 kN
CE EN 362,
ANSI Z359.1,
NFPA 1983 General Use,
CSA Z259.12

305 g

-

CE EN 362

455 g

15 kN

7 kN

CE EN 362

940 g

15 kN

7 kN

CE EN 362

TRIACT-LOCK
(normy europejskie
i północnoamerykańskie)

215 g

7 kN

M73 TLA / TLN

29 mm

MGO60

60 mm

25 kN

-

MGO110

110 mm

23 kN

M37 SL / SLN

22 mm
20 kN

Łączniki o dużych rozmiarach

MGO

Automatyczny

Specjalne karabinki aluminiowe
SCREW-LOCK

OMNI

FREINO
SPIRIT

85 g

TRIACT-LOCK

M37 TL / TLN

22 mm

90 g

TWIST-LOCK

M42

15 mm

25 kN

10 kN

9 kN

CE EN 362

85 g

-

M53 S

21 mm

23 kN

8 kN

9 kN

CE EN 12275 typ B

39 g

P11

12 mm

25 kN

10 kN

-

CE EN 362 typ Q

150 g

P11-8 / P11-8B

10 mm

25 kN

10 kN

-

CE EN 362 typ Q

85/95 g

Maillons rapides

DELTA

Maillon rapide

GO

Maillon rapide

P15

16 mm

25 kN

10 kN

-

CE EN 362 typ Q

60 g

DEMI ROND

Maillon rapide

P18

10 mm

25 kN

10 kN

-

CE EN 362 typ Q

55 g

Dodatkowa informacja

UPRZĘŻE

Karabinek jest kluczowym elementem w systemie asekuracyjne we
wszystkich aktywnościach w ekspozycji. Dlatego bardzo ważne jest
zrozumienie jego różnych zastosowań oraz ograniczeń. Karabinek jest
bardzo wytrzymały jeżeli pracuje wzdłuż swojej osi podłużnej.

Istnieje kilka wyjątkowych sytuacji, zmniejszających wytrzymałość karabinka:

PRZYRZĄD
LONŻE I ABSORBERY
AUTOASEKURACYJNY

1

KASKI

- nie jest obciążany wzdłuż osi podłużnej (rysunek 1 i 2),
- ramię karabinka jest otwarte (rysunek 3),
- poddany jest zewnętrznemu naciskowi (rysunek 4).

2

3

4

Zastosować karabinek do
wielokierunkowych obciążeń

Przedłużyć lub skrócić taśmę

Przedłużyć lub skrócić taśmę

Dodać STRING na lonżę

ŁĄCZNIKI

Rozwiązania:

PRZYRZĄDY
ZJAZDOWE

lub

Jakiego łącznika użyć w uprzęży NEWTON?
Użycie piersiowego punktu wpinania
Łącznik staje się punktem wpinania, jest
obciążany w trzech osiach.
Stosować karabinek z blokadą EN 362 typu
OMNI.

Użycie tylnego punktu wpinania
Łącznik jest wpięty do uprzęży i obciążany
wzdłuż osi podłużnej. Można użyć łącznika
z blokadą EN 362 typu OK.
Uwaga! Tylko tylny punkt wpinania jest
przeznaczony do łączenia z systemem
zatrzymującym upadek.

NEWTON
EKSPOZYCJA

WORKI
AKCESORIA

PUNKTY
STANOWISKOWE I LINY

Wybór łącznika do uprzęży
NEWTON zależy od punktu
wpinania użytego do
połączenia z systemem
zatrzymującym upadki
z wysokości.

BLOCZKI

PRZYRZĄDY
ZACISKOWE

Zwracać szczególna uwagę na karabinki

PRZYRZĄDY ZJAZDOWE

CAN, Gorges de la Bourne (France) © Arnaud Childeric, Guillaume Drouault
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Jednym z istotnych aspektów prac wysokościowych jest zjazd do miejsca pracy. Przyrządy zjazdowe są przeznaczone do
hamowania i kontroli szybkości zjazdu na linach zamocowanych na sztywno. Pozwalają na zatrzymanie się w dowolnym położeniu
umożliwiając pracę w określonym miejscu. Niektóre przyrządy zjazdowe pełnią także funkcję asekuracyjną, zabezpieczając
poruszanie się z zastosowaniem technik wspinaczkowych.

I'D S

I'D L

RIG

Indywidualne systemy do ewakuacji

Prusik mechaniczny ZIGZAG umożliwia swobodne przemieszczanie
się po drzewie przy zachowaniu odruchów właściwych dla
klasycznego systemu bloczka prusika.

Urządzenia ratownicze umożliwiające użytkownikowi ewakuację z budynku lub konstrukcji.
Ten specjalistyczny sprzęt jest dostępny w dwóch wersjach:
- EXO: wersja z hakiem; używana jest w sytuacjach, gdy możliwość tradycyjnego
zamocowania liny jest niepewna.
Posługiwanie się tym produktem wymaga specjalnego przeszkolenia Petzl.
- EXO EASHOOK: wersja z karabinkiem, której używa się, gdy istnieje plan ewakuacji
i znane są miejsca, w których znajdują się punkty zamocowania.

PRZYRZĄDY
ZJAZDOWE

ŁĄCZNIKI

Prusik mechaniczny do arborystyki

PRZYRZĄD
LONŻE I ABSORBERY
AUTOASEKURACYJNY

KASKI

Przyrządy zjazdowe z automatyczną blokadą i wielofunkcyjną rączką umożliwiają kontrolę zjazdu i zatrzymanie się w określonym miejscu. Przyrządy te są
przeznaczone przede wszystkim do pracy w miejscach trudnodostępnych oraz do ratownictwa, służą do stabilizacji w miejscu pracy lub przemieszczania się
po powierzchni nachylonej lub poziomej. Przyrządy zjazdowe ID S i ID L mają funkcję "antypaniczną" oraz język zabezpieczający zmniejszający ryzyko wypadku
związanego ze złym wpięciem liny. Przyrząd zjazdowy RIG jest przeznaczony dla doświadczonych użytkowników.

UPRZĘŻE

Przyrządy zjazdowe z automatyczną blokadą

EXO EASHOOK

Klasyczne przyrządy zjazdowe
Przyrządy zjazdowe, w których poziom hamowania determinuje siła tarcia liny o przyrząd. Prędkość zjazdu jest regulowana zmianą kąta wyjścia liny z przyrządu
oraz słabszym lub mocniejszym uchwytem na wolnym końcu liny.

RACK

HUIT

EKSPOZYCJA

PUNKTY
STANOWISKOWE I LINY

EXO

WORKI
AKCESORIA

ZIGZAG

BLOCZKI

PRZYRZĄDY
ZACISKOWE

NEW
2013
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Przyrządy zjazdowe z automatyczną blokadą
I’D S
Asekuracja

Przyrząd zjazdowy z automatyczną blokadą, z funkcją "antypaniczną”

Zjazd
Ruchoma okładka

Funkcja
antypaniczna

Blokada
Transport

Zapadka na okładce

Otwór do wpinania

Wielofunkcyjna rączka przyrządu I'D S umożliwia
w zależności od sytuacji: kontrolę zjazdu
i stabilizację w miejscu pracy. Posiada również
funkcję "antypaniczną": jest to automatyczne
blokowanie przyrządu wskutek zbyt mocnego
(w odruchu paniki) nacisku na rączkę.

Wielofunkcyjna rączka

Przycisk na rączce do łatwiejszego
przemieszczanie się w płaszczyźnie
poziomej lub nachylonej.

• Wielofunkcyjna rączka umożliwiająca
w zależności od sytuacji:
- odblokowanie liny i kontrolę zjazdu z jedną ręką
na wolnym końcu liny,
- łatwiejsze przemieszczanie się w płaszczyźnie
poziomej lub nachylonej (dzięki przyciskowi na
rączce),
- zablokowanie liny i stabilizację w miejscu bez
potrzeby zakładania na przyrząd dodatkowej
blokady z liny.
• Uruchomienie funkcji "antypanicznej": jest to
automatyczne blokowanie przyrządu wskutek
zbyt mocnego (w odruchu paniki) nacisku na
rączkę.
• Język zabezpieczający zmniejsza ryzyko
wypadku związanego ze złym wpięciem liny.
Kształt języka opracowany w taki sposób
by polepszyć przesuwanie się liny podczas
wychodzenia.
• Posiada zapadkę blokującą na okładce
ruchomej, która chroni przyrząd przed
zgubieniem jednocześnie ułatwiając zakładanie
liny przy przepinaniu się.
• Ruchoma krzywka pozwala na łatwe wybieranie
luzu. W systemach do wyciągania umożliwia
odwrócenie funkcji systemu (wyciąganie/
opuszczanie) lub umożliwia krótkie wychodzenie
po linie, przy zastosowaniu pętli nożnej FOOTAPE
lub FOOTPRO i dodatkowego przyrządu
zaciskowego ASCENSION.
• Śruba (z tyłu przyrządu) umożliwia zablokowanie
okładki ruchomej, by zintegrować I’D S
z zestawem do ratownictwa.

• Zjazd z dużym obciążeniem do 250 kg (użycie
wyłącznie przez ekspertów, sprawdzić instrukcję
przyrządu na www.petzl.com).
• Funkcjonuje na linie o średnicy 10 do 11,5 mm.
• Dostępny w dwóch kolorach:
- I’D S (D200S0): żółty,
- I’D S (D200SN): czarny.
• Certyfikacja:
- CE EN 341 klasa A,
- CE EN 12841 typ C,
- NFPA 1983 Technical Use.
• Ciężar: 530 g.

Przycisk w rączce ułatwia przemieszczanie się na
płaszczyznach poziomych lub nachylonych.

Język zabezpieczający zmniejsza ryzyko wypadku
związanego z niewłaściwym umieszczeniem liny
w przyrządzie. Śruba (z tyłu przyrządu) umożliwia
zablokowanie okładki ruchomej, by zintegrować
I’D S z zestawem do ratownictwa.

UPRZĘŻE

Asekuracja

KASKI

System
automatycznego
cofania rączki

Zjazd

Transport

Na stronie www.petzl.com/RIG można zobaczyć
wszystkie możliwości jakie oferuje przyrząd RIG.

PRZYRZĄDY
ZJAZDOWE

• Przeznaczony do prac na linie, dla
doświadczonych użytkowników.
• Wielofunkcyjna rączka umożliwiająca
w zależności od sytuacji:
- odblokowanie liny i kontrolę zjazdu z jedną ręką
na wolnym końcu liny,
- zablokowanie liny i stabilizację w miejscu bez
potrzeby zakładania na przyrząd dodatkowej
blokady z liny.
• System automatycznego powrotu rączki
ogranicza ryzyko związane z mimowolnymi
działaniami ze strony użytkownika.
• Pozycja transportowa rączki, zmniejszająca
niewygodne zahaczanie, gdy przyrząd jest wpięty
do uprzęży.
• Posiada zapadkę blokującą na okładce
ruchomej, która chroni przyrząd przed zgubieniem
jednocześnie ułatwiając zakładanie liny przy
przepinaniu się.
• Ruchoma krzywka pozwala na łatwe wybieranie
luzu. W systemach do wyciągania umożliwia
odwrócenie funkcji systemu (wyciąganie/
opuszczanie) lub umożliwia krótkie wychodzenie po
linie, przy zastosowaniu pętli nożnej FOOTAPE lub
FOOTPRO i dodatkowego przyrządu zaciskowego
ASCENSION.
• Zjazd z dużym obciążeniem do 200 kg (użycie
wyłącznie przez ekspertów, sprawdzić instrukcję
przyrządu na www.petzl.com).
• Funkcjonuje na linach pojedynczych o średnicy
od 10,5 do 11,5 mm.
• Dostępny w dwóch kolorach:
- RIG (D21A): żółty,
- RIG (D21AN): czarny.
• Certyfikacja:
- CE EN 12841 typ C,
- CE EN 341 klasa A,
- NFPA 1983 Technical Use.
• Ciężar: 380 g.

PRZYRZĄDY
ZACISKOWE

• Przeznaczony do ratownictwa: brak zapadki.
• Wielofunkcyjna rączka umożliwiająca
w zależności od sytuacji:
- odblokowanie liny i kontrolę zjazdu z jedną ręką
na wolnym końcu liny,
- łatwiejsze przemieszczanie się w płaszczyźnie
poziomej lub nachylonej (dzięki przyciskowi na
rączce),
- zablokowanie liny i stabilizację w miejscu bez
potrzeby zakładania na przyrząd dodatkowej
blokady z liny.
• Uruchomienie funkcji "antypanicznej": jest to
automatyczne blokowanie przyrządu wskutek zbyt
mocnego (w odruchu paniki) nacisku na rączkę.
• Język zabezpieczający zmniejsza ryzyko wypadku
związanego ze złym wpięciem liny.
• Ruchoma krzywka pozwala na łatwe wybieranie
luzu. W systemach do wyciągania umożliwia
odwrócenie funkcji systemu (wyciąganie/
opuszczanie) lub umożliwia krótkie wychodzenie po
linie, przy zastosowaniu pętli nożnej FOOTAPE lub
FOOTPRO i dodatkowego przyrządu zaciskowego
ASCENSION.
• Zjazd z dużym obciążeniem do 272 kg (użycie
wyłącznie przez ekspertów, sprawdzić instrukcję
przyrządu na www.petzl.com).
• Funkcjonuje na linie o średnicy 11,5 do 13 mm.
• Dostępny w dwóch kolorach:
- I’D L (D200L0): czerwony,
- I'D L (D200LN): czarny.
• Certyfikacja:
- CE EN 341 klasa A,
- CE EN 12841 typ C,
- NFPA 1983 General Use.
• Ciężar: 530 g.

BLOCZKI

Kompaktowy przyrząd zjazdowy
z automatyczną blokadą

PUNKTY
STANOWISKOWE I LINY

RIG

Przyrząd zjazdowy z automatyczną
blokadą, z funkcją "antypaniczną",
przeznaczony do ratownictwa

EKSPOZYCJA

WORKI
AKCESORIA

I’D L

ŁĄCZNIKI

Wielofunkcyjna rączka przyrządu RIG umożliwia
w zależności od sytuacji - kontrolę zjazdu
i stabilizację w miejscu pracy. Automatyczny
powrót rączki ogranicza ryzyko związane
z mimowolnymi działaniami ze strony
użytkownika.

PRZYRZĄD
LONŻE I ABSORBERY
AUTOASEKURACYJNY

Blokada
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Prusik mechaniczny do arborystyki
ZIGZAG

®

Indywidualne systemy do
ewakuacji

D22

Prusik mechaniczny do
arborystyki

Prosty nacisk na dźwignię pozwala
odblokować przyrząd. Po puszczeniu,
dźwignia pozwala na ponowne
zablokowanie przyrządu. Zmiana
siły nacisku na dźwignię wpływa na
prędkość przemieszczania się.

NEW
2013

Bloczek zamontowany na szczelnym
łożysku kulkowym ułatwia łatwe
wybieranie luzu.

• Identyczny sposób operowania jak klasycznym
bloczkiem prusikiem, umożliwiający błyskawiczne
uchwycenie przyrządu.
• Dźwignia odblokowująca zamontowana na
sprężynie, zapewnia bardzo precyzyjne blokowanie
/ odblokowanie przyrządu. Zmiana siły nacisku na
dźwignię wpływa na prędkość przemieszczania się.
• Elementy trące umożliwiają progresywne
hamowanie, dla płynnego przemieszczania.
• Bloczek zamontowany na szczelnym łożysku
kulkowym ułatwia łatwe wybieranie luzu.
• Krętlik stale ustawiający produkt w dobrej pozycji,
dla lepszego przesuwania się liny w przyrządzie.
• Stalowa konstrukcja dla zwiększonej trwałości.
• Górny punkt wpinania do łatwego wpięcia
wracającej liny podwójnej.
• Użycie wyłącznie na linie podwójnej.
• Średnica liny od 11,5 do 13 mm.
• Kompatybilność liny: lina półstatyczna (EN 1891
typ A.)
• Certyfikacja: CE.
• Ciężar: 320 g.

EXO D30015 B
Indywidualny system do
ewakuacji z hakiem (używany
jest w sytuacjach, gdy możliwość
tradycyjnego zamocowania liny
jest niepewna)

Na stronie www.petzl.com/ZIGZAG
znajduje się film prezentujący
mechaniczny prusik do arborystyki.

• Hak stanowiskowy może być użyty na dwa
sposoby:
- wokół elementu konstrukcji, zabezpieczony pętlą
blokującą,
- na brzegu okna, jako "ostatnia deska ratunku".
• System automatycznej blokady do:
- szybkiego przemieszczania się w poziomie,
- wyjścia przez okno,
- kontrolowania i zatrzymania zjazdu,
- ograniczenia siły uderzenia działającej na
użytkownika w razie upadku.
• Lina Technora (włókno aramidowe), statyczna,
średnica 7,5 mm, odporna na tarcie i wysokie
temperatury.
• Worek transportowy z Nomexu (włókno
aramidowe) - do transportu i wpięcia zestawu
bezpośrednio do uprzęży.
• Certyfikacja: NFPA 1983 Technical Use.
• Ciężar: 1700 g.
• Dostarczany z liną 15 m, inne długości dostępne
na zamówienie.
POSŁUGIWANIE SIĘ EXO WYMAGA
OBOWIĄZKOWO SPECJALNEGO
PRZESZKOLENIA PETZL

RACK D11

Indywidualny system do ewakuacji z karabinkiem
EASHOOK (używany się, gdy istnieje plan ewakuacji
i znane są miejsca, w których znajdują się punkty
zamocowania)

Drabinka zjazdowa z regulowaną siłą hamowania

HUIT D02
Ósemka - przyrząd zjazdowy

BLOCZKI

• Czworokątny kształt zmniejsza skręcanie liny i zapobiega przypadkowemu
powstaniu „główki skowronka”.
• Zwarty i lekki.
• Funkcjonuje na linach pojedynczych o średnicy 8 do 13 mm.
• Ciężar: 100 g.

PUNKTY
STANOWISKOWE I LINY

• Karabinek EASHOOK łatwy w manipulacjach.
• Lina Technora (włókno aramidowe), statyczna, średnica 7,5 mm, odporna na
tarcie i wysokie temperatury.
• System automatycznej blokady do:
- łatwego wydawania luzu,
- kontrolowania i zatrzymania zjazdu,
- ograniczenia siły uderzenia działającej na użytkownika w razie upadku.
• Worek transportowy z Nomexu (włókno aramidowe) - do transportu i wpięcia
zestawu bezpośrednio do uprzęży.
• Dostępny w kolorze czarnym (D30015 CNN).
• Certyfikacja: CE EN 341 typ D.
• Ciężar: 1300 g.
• Dostarczany z liną 15 m, inne długości dostępne na zamówienie.

• Regulacja szybkości - w zależności od ciężaru użytkownika (z bagażem)
i długości zjazdu (ciężaru liny).
• Siła tarcia równomiernie i w niewielkim stopniu rozgrzewa powierzchnię
hamującą zapobiegając nadtopieniu liny.
• Nie skręca liny.
• Funkcjonuje na linach pojedynczych o średnicy 9 do 13 mm.
• Ciężar: 470 g.

PRZYRZĄDY
ZJAZDOWE

EXO EASHOOK D30015 CN

PRZYRZĄDY
ZACISKOWE

HUIT

EKSPOZYCJA

WORKI
AKCESORIA

RACK

ŁĄCZNIKI

PRZYRZĄD
LONŻE I ABSORBERY
AUTOASEKURACYJNY

KASKI

UPRZĘŻE

Klasyczne przyrządy zjazdowe

PRZYRZĄDY ZACISKOWE

COPALME association, Syndicat Mixte du Haras National d'Hennebont (France) © Arnaud Childeric
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Przyrządy zaciskowe spełniają przede wszystkim następujące funkcje: służą do wychodzenia po linie, do autoasekuracji i do
konstrukcji systemów do wyciągania.

Praktyczne w użyciu

Optymalne blokowanie

Dzięki swej prostocie i szybkości
obsługi, przyrządy zaciskowe gwarantują
maksymalną skuteczność podczas
wychodzenia, przechodzenia przez
stanowiska, węzły oraz przejścia do
zjazdu. Lina blokowana jest przez język
z zębami. Bezpiecznik zintegrowany
z językiem umożliwia swobodne
przesuwanie się liny w przyrządzie, bez
obawy jej wypadnięcia z obudowy.

Przyrządy zaciskowe Petzl z językiem
zostały opracowane w taki sposób, by
optymalnie funkcjonować niezależnie
od warunków: liny wilgotne, zabłocone
itd. Umożliwia to specjalny język ze stali
nierdzewnej. Specjalny design, geometria
i rozmieszczenie ząbków, szczelina do
usuwania zanieczyszczeń zapewniają
optymalne blokowanie liny, nie niszcząc
jej, jednocześnie zmniejszając tarcie
w czasie przesuwania w górę.

Przyrządy zaciskowe z językiem blokującym są zasadniczo przeznaczone do wychodzenia po linie (przyrządy z rączką, piersiowe przyrządy zaciskowe, nożne
przyrządy zaciskowe).

NEW
2013

KASKI

NEW
2013
NEW
2013

ASCENSION

PROGRESS

FOOTAPE

FOOTCORD

LOOPING

CROLL

SECUR

ŁĄCZNIKI

NEW
2013

PRZYRZĄD
LONŻE I ABSORBERY
AUTOASEKURACYJNY

NEW
2013

UPRZĘŻE

Przyrządy zaciskowe do wychodzenia

ASCENTREE

Przyrząd zaciskowy do wyciągania

Awaryjny przyrząd zaciskowy
Ultralekki, miniaturowy przyrząd zaciskowy umożliwiający okazjonalne
wychodzenie po linie i zakładanie układów do wyciągania.

PRZYRZĄDY
ZJAZDOWE

PANTIN

PRZYRZĄDY
ZACISKOWE

NEW
2013

BASIC

BLOCZKI

TIBLOC

MICROCENDER

MICROGRAB

EKSPOZYCJA

WORKI
AKCESORIA

RESCUCENDER

PUNKTY
STANOWISKOWE I LINY

Przyrządy zaciskowe z krzywką
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Przyrządy zaciskowe do wychodzenia
ASCENSION
Przyrząd zaciskowy z rączką dla prawo i leworęcznych
Otwór do wpinania karabinka

Język blokujący, z zębami
Blokada bezpiecznika

Wygodny uchwyt

Otwory do wpinania pętli nożnej i lonży

ASCENSION
ręka lewa

ASCENSION
ręka prawa

• Przeznaczony do wychodzenia po linie oraz
ewentualnie do systemów do wyciągania.
• Ergonomiczna i szeroka rączka pokryta
elastomerem zapewnia jednocześnie wygodny
i mocny uchwyt.
• Język blokujący, ze szczeliną i ukośnymi zębami,
dobrze funkcjonuje niezależnie od warunków (lina
zalodzona, zabłocona itd).
• Dolne otwory: do mocowania pętli nożnej
FOOTAPE lub FOOTCORD (przy pomocy
karabinka maillon rapide) oraz do wpinania lonży
PROGRESS.
• Górny otwór do wpinania mocującego
i równocześnie zabezpieczającego karabinka,
podczas autoasekuracji i wyciągania.
• Dostępny w wersji dla prawo i leworęcznych oraz
w kolorze czarnym:
- ASCENSION (B17 WRA) praworęczni, kolor
żółty,
- ASCENSION (B17 WLA): leworęczni, czarny,
- ASCENSION (B17 WRN): praworęczni,
całkowicie czarny,
- ASCENSION (B17 WLN): leworęczni, całkowicie
czarny.
• Funkcjonuje na linach pojedynczych o średnicy
od 8 do 13 mm.
• Certyfikacja:
- CE EN 567,
- CE EN 12841 typ B,
- NFPA 1983 Technical Use.
• Ciężar: 195 g.

PROGRESS L44
Lonża do wychodzenia

Rączka pokryta podwójną warstwą
materiału jest tak profilowana, że
zapobiega ześlizgiwaniu się dłoni pod
obciążeniem. Ten specjalny kształt
zapewnia wygodny i mocny uchwyt,
co pozwala znacznie zwiększyć
skuteczność wychodzenia po linie.

Zapadka umożliwia wpięcie i wypięcie
przyrządu zaciskowego jedną ręką
w dowolnym miejscu liny. Łatwa
manipulacja, nawet w rękawiczkach.

• Lonża z liny dynamicznej zmniejszająca siłę
działającą na użytkownika podczas ograniczonego
upadku (nie wychodzić ponad punkt
stanowiskowy).
• Wskaźnik odpadnięcia: zielona nić, która znika
podczas zbyt poważnego upadku (złe użycie).
• Kształt Y umożliwia ciągłe wpięcie podczas
przemieszczania się wzdłuż poręczówki.
• Ramię dłuższe do użycia z przyrządem
ASCENSION do przemieszczania się po linie.
• Ramię krótsze do autoasekuracji podczas
przepinania się.
• Końce lonży wyposażone w plastikową osłonę,
która ustawia łącznik we właściwej pozycji oraz
chroni przed przetarciem.
• Długości:
- ramię krótkie: 30 cm,
- ramię długie: 65 cm.
• Certyfikacja: CE EN 354.
• Ciężar: 150 g.

UPRZĘŻE
PRZYRZĄD
LONŻE I ABSORBERY
AUTOASEKURACYJNY

KASKI

FOOTAPE C47A

CROLL

Regulowana pętla nożna z taśmy

Przyrząd zaciskowy

• Wpinana do przyrządu ASCENSION lub BASIC,
służy do wychodzenia po linie.
• Wzmocnione i usztywnione taśmy, bardziej
odporne na zużycie i łatwiejsze do włożenia stopy.
• Gumka utrzymująca nogę w pętli.
• Regulacja wysokości umożliwia dopasowanie do
dowolnego rodzaju butów lub złożenia gdy nie jest
używana.
• Klamra DoubleBack do szybkiej i precyzyjnej
regulacji wysokości pętli nożnej.
• Ciężar: 76 g.

• Lekki piersiowy przyrząd zaciskowy.
• Używany jako dodatek do przyrządu
ASCENSION podczas wychodzenia po linie.
• Język blokujący, ze szczeliną i ukośnymi zębami,
dobrze funkcjonuje niezależnie od warunków
(lina zalodzona, zabłocona itd). Język blokujący
wykonany ze stali nierdzewnej dla większej
odporności na korozję.
• Strefa tarcia liny została wzmocniona elementem
ze stali nierdzewnej.
• Łatwe i proste otwarcie zapadki przez
uchwycenie dwoma palcami.
• Dolny otwór skręcony dla zachowania pozycji
przyrządu.
• Górny otwór do zamocowania szelek SECUR
i stabilizacji przyrządu.
• Średnica liny od 8 do 11 mm.
• Certyfikacja: CE EN 567, CE EN 12 841 typ B.
• Ciężar: 85 g.

FOOTCORD C48A
Regulowana pętla nożna z linki
• Wpinana do przyrządu ASCENSION lub BASIC,
służy do wychodzenia po linie.
• Konstrukcja w 100% z Dyneemy, dla zwiększonej
trwałości.
• Gumka utrzymująca nogę w pętli.
• Regulacja wysokości umożliwia dopasowanie do
dowolnego rodzaju butów lub złożenia gdy nie jest
używana.
• Plakietka regulująca wysokość pętli nożnej.
• Ciężar: 42 g.

®

B16BAA

SECUR C74A
Szeleczki do mocowania przyrządu
zaciskowego CROLL
• Prosta konstrukcja ułatwia zakładanie.
• Klamry DoubleBack z przodu i z tyłu dla szybkiej
i precyzyjnej regulacji.
• Mocowane do tylnego kolucha uprzęży
AVAO SIT, FALCON, FALCON ASCENT
i SEQUOIA SRT.
• Ciężar: 135 g.

ŁĄCZNIKI

LOOPING

PRZYRZĄDY
ZJAZDOWE

NEW
2013

PRZYRZĄDY
ZACISKOWE

FOOTCORD

NEW
2013

BLOCZKI

FOOTAPE

NEW
2013

PUNKTY
STANOWISKOWE I LINY

LOOPING C25
Czterostopniowa ławeczka
• Wpinana do ASCENSION, służy do wychodzenia
po linie lub jako pomocniczy stopień na
powierzchniach nachylonych lub przewieszonych.
• Wzmocnione i usztywnione taśmy, bardziej
odporne na zużycie i łatwiejsze do włożenia stopy.
• Ciężar: 145 g.

EKSPOZYCJA

WORKI
AKCESORIA

NEW
2013
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Przyrządy zaciskowe do wychodzenia

NEW
2013

NEW
2013

PANTIN noga lewa

PANTIN noga prawa

PANTIN

ASCENTREE B19 WAA

Kostkowy przyrząd zaciskowy noga prawa i lewa

Przyrząd zaciskowy z podwójnym
uchwytem, do arborystyki

• Opracowany dla łatwiejszego i szybszego
wychodzenia po linie, jednocześnie zmniejszając
wysiłek.
• Uzupełnia zestaw: CROLL, ASCENSION
lub ASCENTREE.
• Kształt języka blokującego ułatwia przesuwanie
się przyrządu po linie już na pierwszych metrach.
• Język blokujący, ze szczeliną i ukośnymi zębami,
dobrze funkcjonuje niezależnie od warunków
(lina zalodzona, zabłocona itd). Język blokujący
wykonany ze stali nierdzewnej dla większej
odporności na korozję.
• Mechanizm całkowicie zintegrowany z obudową
przyrządu zaciskowego, dla zmniejszenia ryzyka
zaczepienia.
• Wypina się go z liny prostym wymachem nogi.
• Dolna taśma ze 100% Dyneemy jest bardzo
wytrzymała na zużycie.
• Łatwa regulacja klamrą DoubleBack.
• Dostępna w dwóch wersjach:
- PANTIN noga prawa (B02BRA): żółty,
- PANTIN noga lewa (B02BLA): czarny,
• Średnica liny od 8 do 13 mm.
• Ciężar: 85 g.

• Przeznaczony do wychodzenia na drzewa po
linach podwójnych techniką "footlock" lub z dwoma
przyrządami kostkowymi PANTIN.
• Ergonomiczne i szerokie rączki pokryte
elastomerem zapewniają jednocześnie wygodny
i mocny uchwyt.
• Język blokujący, ze szczeliną i ukośnymi zębami,
dobrze funkcjonuje niezależnie od warunków (lina
zalodzona, zabłocona itd).
• Język blokujący/zapadka całkowicie
zintegrowana z korpusem przyrządu zaciskowego,
dla uniknięcia tarcia.
• Szerokie rączki, kompatybilne w użyciu z grubymi
rękawiczkami.
• Dolny otwór do wpięcia lonży.
• Górne otwory do wpięcia liny.
• Funkcjonuje na linach podwójnych o średnicy od
8 do 13 mm.
• Certyfikacja: CE.
• Ciężar: 390 g.

®

Uwaga! PANTIN nie jest Sprzętem Ochrony
Indywidualnej.

Awaryjny przyrząd
zaciskowy

Przyrządy
zaciskowe z krzywką

KASKI

UPRZĘŻE

Przyrząd zaciskowy do
wyciągania

TIBLOC B01

RESCUCENDER B50

Przyrząd zaciskowy bez rączki

Awaryjny przyrząd zaciskowy

Przyrząd zaciskowy z krzywką

• Zwarty i lekki dzięki czemu wygodnie się go
chwyta ręką.
• Wielofunkcyjny: do wychodzenia po linie, jako
„małpa” ciągnąca w wyciągarkach itp.
• Język blokujący, ze szczeliną i ukośnymi zębami,
dobrze funkcjonuje niezależnie od warunków
(lina zalodzona, zabłocona itd). Język blokujący
wykonany ze stali nierdzewnej dla większej
odporności na korozję.
• Szeroki dolny otwór do wpięcia karabinków lonży
i pętli nożnej.
• Górny otwór do wpięcia liny.
• Średnica liny od 8 do 11 mm.
• Certyfikacja: CE EN 567, CE EN 12 841 typ B.
• Ciężar: 85 g.

• Niezwykle lekki i zwarty: stanowi uzupełnienie
podstawowego sprzętu pracującego na linie lub
ratownika.
• Wielofunkcyjny: systemy do wyciągania, do
wychodzenia po linie.
• Szczelina w obudowie - do usuwania błota
i zanieczyszczeń.
• Otwór do wpięcia linki zabezpieczającej przed
zgubieniem.
• Używany na na linach pojedynczych o średnicy
od 8 do 11 mm, z owalnym karabinkiem
o przekroju okrągłym lub owalnym 10 do 12 mm,
z blokadą (Am’D, WILLIAM, itd).
• Certyfikacja: CE EN 567.
• Ciężar: 40 g.

• Wyjmowana oś krzywki - z zawleczką: możliwość
wpięcia i wypięcia przyrządu w dowolnym miejscu
liny.
• Zawleczka zabezpieczająca: zmniejsza ryzyko
przypadkowego wypięcia się przyrządu.
• Funkcjonuje na linach pojedynczych o średnicy
od 9 do 13 mm.
• Certyfikacja: CE EN 567.
• Ciężar: 250 g.

PRZYRZĄDY
ZJAZDOWE

BASIC B18BAA

ŁĄCZNIKI

PRZYRZĄD
LONŻE I ABSORBERY
AUTOASEKURACYJNY

NEW
2013

Przyrząd zaciskowy z krzywką,
instalowany na linie na stałe
• Oś zamocowana śrubą - na stałe - co
uniemożliwia przypadkowe wypięcie przyrządu:
wpinanie w linę wymaga przewleczenia jej końca
przez obudowę.
• Funkcjonuje na linach pojedynczych o średnicy
od 9 do 13 mm.
• Certyfikacja: CE EN 567.
• Ciężar: 175 g.

EKSPOZYCJA

BLOCZKI

MICROGRAB B53

PUNKTY
STANOWISKOWE I LINY

• Wyjmowana oś krzywki - z zawleczką: możliwość
wpięcia i wypięcia przyrządu w dowolnym miejscu
liny.
• Zawleczka zabezpieczająca: zmniejsza ryzyko
przypadkowego wypięcia się przyrządu.
• Funkcjonuje na linach pojedynczych o średnicy
od 9 do 13 mm.
• Certyfikacja: CE EN 567.
• Ciężar: 160 g.

WORKI
AKCESORIA

Przyrząd zaciskowy z krzywką

PRZYRZĄDY
ZACISKOWE

MICROCENDER B54

BLOCZKI

Arkema, Pierre-Bénite site (France) © Arnaud Childeric
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Bloczki stosowane w pracach na wysokości służą do wyciągania sprzętu i materiałów, a w ratownictwie do wyciągania ofiar.
Niektóre modele, dla ułatwienia manewrów, zintegrowane są z przyrządem zaciskowym. Specjalne bloczki umożliwiają transport
poziomy/ukośny (kolejką) ładunków lub ewakuację ofiar - po linie lub linie stalowej.

Wydajność bloczka charakteryzują
dwa współczynniki:
• Wielkość rolki - im większa jej
średnica tym większa wydajność.
• Oś rolki:
- Łożyska samosmarujące zapewniają
wysoką wydajność, ale muszą być
regularnie smarowane,
- Szczelne łożyska kulkowe mają
znakomitą wydajność i nie wymagają
konserwacji.

Dla ułatwienia wyboru, wszystkie bloczki
Petzl z łożyskami kulkowymi są oznaczone
specjalnym piktogramem.

Drugi piktogram oznacza maksymalną
średnicę liny, jaką można użyć do danego
bloczka.

Bloczki z blokadą

MICRO TRAXION

PRO TRAXION

Bloczki o dużej wydajności

Bloczki prusiki

Wszechstronne, skuteczne bloczki, dostosowane
do intensywnego używania.

Bloczki o dużej wydajności - przystosowane do współpracy z węzłem samoblokującym - prusikiem.
Specyfika działania bloczka polega na automatycznym odblokowywaniu prusika po dociągnięciu go do
obudowy bloczka.

MINI

GEMINI

RESCUE

MINDER

TWIN

Bloczki do transportu

Bloczki specjalne

Bloczki te są lekkie i wszechstronne. Przeznaczone
do zastosowań niewymagających wysokiej
wydajności bloczka (np. odciąg liny).

Bloczki przeznaczone do transportu osób na linie
lub linie stalowej. Zakłada się je szybko i prosto.
Dwie rolki umieszczone w jednej płaszczyźnie
zapewniają dużą stabilność, zmniejszają przegięcie
liny, a tym samym tarcie.

Bloczki specjalne są przeznaczone do
specyficznych zastosowań: wymagających użycia
lin z węzłami lub przemieszczania się po linach
kolejek linowych.

TANDEM

FIXE

TANDEM SPEED

KOOTENAY

ROLLCAB

EKSPOZYCJA

WORKI
AKCESORIA

MOBILE

PUNKTY
STANOWISKOWE I LINY

BLOCZKI

Bloczki proste

PRZYRZĄDY
ZACISKOWE

PRZYRZĄDY
ZJAZDOWE

ŁĄCZNIKI

PARTNER

PRZYRZĄD
LONŻE I ABSORBERY
AUTOASEKURACYJNY

KASKI

UPRZĘŻE

Bloczki z blokadą skutecznie zastępują tradycyjny układ: bloczek + przyrząd zaciskowy w systemach do wyciągania.
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Bloczki z blokadą
MICRO TRAXION P53
Bardzo wydajny, ultralekki bloczek z blokadą

Język

Otwór do wpinania

Rolka

8 ≤ ø ≤ 13 mm

8 ≤ ø ≤ 11 mm

PRO TRAXION P51

• Bloczek ze zintegrowaną blokadą służący jako
zwykły bloczek lub bloczek z funkcją blokady.
• Górny przycisk umożliwia zablokowanie zapadki
w pozycji otwartej - do użycia jako bloczek prosty
(po odblokowaniu działa jak bloczek z blokadą).
• Aluminiowa rolka zamontowana na szczelnym
łożysku kulkowym zapewnia bardzo dobrą
wydajność.
• Język blokujący działa nawet na linie zabłoconej
lub zalodzonej.
• Ultrakompaktowy i bardzo lekki.

Bardzo wydajny bloczek z blokadą

Górny przycisk umożliwia zwolnienie
zapadki, co zmienia funkcję przyrządu
na bloczek z blokadą.

• Bloczek ze zintegrowaną blokadą służący jako
zwykły bloczek, bloczek z funkcją blokady lub jako
przyrząd zaciskowy:
- język z zębami i szczeliną do usuwania
zanieczyszczeń: działa nawet na linie zabłoconej
lub zalodzonej,
- ergonomiczna zapadka, łatwa w manipulacji,
nawet w rękawiczkach,
- zapadka w pozycji "otwartej".
• Rolka aluminiowa o dużej średnicy, zamontowana
na szczelnym łożysku kulkowym zapewnia bardzo
dużą wydajność.
• Ruchoma okładka z zatrzaskiem umożliwia
otwieranie bloczka bez wypinania go z systemu.
• Dodatkowy otwór w obudowie do zablokowania
bloczka i montowania rozbudowanych systemów
do wyciągania.
• Używany z karabinkiem typu OK lub WILLIAM.

Bloczki o dużej
wydajności

KASKI

UPRZĘŻE

Bloczki prusiki

MINI P59A

MINDER P60A

Bloczek ultrakompaktowy o dużej
wydajności

Lekki bloczek prusik o dużej
wydajności

Wytrzymały bloczek prusik o dużej
wydajności

• Wyjątkowo lekki i zwarty.
• Przeznaczony do codziennego użytkowania lub
do ratownictwa (tyrolki, itd.).
• Rolka zamontowana na szczelnym łożysku
kulkowym zapewnia bardzo dobrą wydajność.

• Specjalny kształt okładek przystosowany do
współpracy z węzłem samoblokującym - prusikiem.
• Rolka zamontowana na szczelnym łożysku
kulkowym zapewnia bardzo dobrą wydajność.
• Lekki i zwarty.

RESCUE P50A - P50AN

GEMINI P66A

• Specjalny kształt okładek przystosowany do
współpracy z węzłem samoblokującym - prusikiem.
• Rolka o dużej średnicy, zamontowana na
szczelnym łożysku kulkowym zapewnia bardzo
dużą wydajność.
• Można wpiąć do niego do trzech karabinków, dla
ułatwienia manewrów.

Wytrzymały bloczek o dużej
wydajności

Lekki, podwójny bloczek prusik
o dużej wydajności

• Przeznaczony dla profesjonalnych ratowników.
• Przeznaczony do dużych obciążeń
i intensywnego użytkowania.
• Rolka o dużej średnicy, zamontowana na
szczelnym łożysku kulkowym zapewnia bardzo
dużą wydajność.
• Można wpiąć do niego do trzech karabinków, dla
ułatwienia manewrów.
• Dostępny również w kolorze czarnym.

• Specjalny kształt okładek przystosowany do
współpracy z węzłem samoblokującym - prusikiem.
• Rolki umieszczone równolegle oraz dodatkowy
otwór do wpinania umożliwiają konstrukcję
złożonych układów do wyciągania.
• Rolki zamontowane na szczelnym łożysku
kulkowym zapewniają bardzo dobrą wydajność.
• Lekki i zwarty.

TWIN P65A

PRZYRZĄDY
ZACISKOWE

PARTNER P52A

PRZYRZĄDY
ZJAZDOWE

ŁĄCZNIKI

TWIN

Wytrzymały, podwójny bloczek
prusik o dużej wydajności
• Specjalny kształt okładek przystosowany do
współpracy z węzłem samoblokującym - prusikiem.
• Rolki umieszczone równolegle oraz dodatkowy
otwór do wpinania umożliwiają konstrukcję nawet
najbardziej złożonych układów do wyciągania.
• Rolki o dużej średnicy, zamontowane na
szczelnym łożysku kulkowym zapewniają bardzo
dużą wydajność.
• Można wpiąć do niego do trzech karabinków, dla
ułatwienia manewrów.

EKSPOZYCJA

BLOCZKI

GEMINI

PRZYRZĄD
LONŻE I ABSORBERY
AUTOASEKURACYJNY

ø ≤ 13 mm

ø ≤ 11 mm

ø ≤ 13 mm

RESCUE

MINDER

PUNKTY
STANOWISKOWE I LINY

MINI

WORKI
AKCESORIA

PARTNER

ø ≤ 13 mm

ø ≤ 11 mm

ø ≤ 11 mm

Bloczki do transportu

Bloczki proste

Bloczki specjalne

260 mm

ø ≤ 13 mm

MOBILE

ø ≤ 13 mm

KOOTENAY

TANDEM

470 mm
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ø ≤ 13 mm

FIXE

ø ≤ 13 mm

TANDEM SPEED

ROLLCAB

MOBILE P03A

TANDEM P21

KOOTENAY P67

Bloczek wszechstronny,
ultrakompaktowy

Podwójny bloczek z rolkami
z aluminium

Bloczek do lin z węzłami

• Lekki i zwarty.
• Przeznaczony do systemów do wyciągania lub
jako bloczek kierunkowy. Przydatny do zakładania
odciągów dla uniknięcia tarcia i ostrych krawędzi.
• Rolka na łożyskach samosmarujących zapewnia
dużą wydajność.

• Aluminiowe rolki na łożyskach samosmarujących
zapewniają dużą wydajność.
• Można wpiąć do niego do trzech karabinków, dla
ułatwienia manewrów.

FIXE P05W - P05WN

Podwójny bloczek do tyrolek
na linie stalowej lub na linie
poliamidowej

Bloczek kompaktowy
i wszechstronny
• Okładki nieruchome umożliwiają szybkie założenie
na linę i połączenie z przyrządem zaciskowym.
• Przeznaczony do systemów do wyciągania lub
jako bloczek kierunkowy. Przydatny do zakładania
odciągów dla uniknięcia tarcia i ostrych krawędzi.
• Rolka na łożyskach samosmarujących zapewnia
dużą wydajność.
• Używany z karabinkiem typu OK lub WILLIAM.
• Dostępny również w kolorze czarnym.

TANDEM SPEED P21 SPE
• Rolki ze stali nierdzewnej, odporne na zużycie.
• Bardzo wydajny dzięki dwóm rolkom na
szczelnych łożyskach kulkowych.
• Można wpiąć do niego do trzech karabinków, dla
ułatwienia manewrów.

• Duża odległość między rolką i punktem wpięcia
ułatwia przesuwanie się węzła.
• Rolka o dużej średnicy, zamontowana na
szczelnym łożysku kulkowym zapewnia bardzo
dużą wydajność.
• Blokada rolki - do wykorzystania bloczka
w charakterze punktu stanowiskowego (lina
owinięta wokół rolki).
• Wysokość: 260 mm.

ROLLCAB P47
Rolka ratownicza do ewakuacji
z kolejek linowych i wyciągów
• Przeznaczona do przemieszczania się i ewakuacji
wzdłuż liny stalowej kolejki linowej lub wyciągu.
• Duży odstęp pomiędzy rolką i zaczepem okładki
pozwala na instalowanie na grubych linach
stalowych - do 55 mm.
• Musi być stosowana z lonżą do autoasekuracji.
• Wysokość: 470 mm.

Dane techniczne bloczków
Średnica liny

Średnica
rolki

Łożysko
kulkowe

Wydajność

P53

CE EN 567

8 do 11 mm

25 mm

Tak

91 %

P51

CE EN 12278,
CE EN 567

8 do 13 mm

38 mm

Tak

95 %

Obciążenie
robocze

Ciężar
UPRZĘŻE

Certyfikacja

Bloczki z blokadą
MICRO
TRAXION

PRO
TRAXION

bloczek: 2,5 kN x 2
= 5 kN
przyrząd
zaciskowy: 2,5 kN
bloczek: 3 kN x 2
= 6 kN
przyrząd
zaciskowy: 2,5 kN

85 g

265 g

KASKI

Kod

P52A

CE EN 12278

7 do 11 mm

25 mm

Tak

91 %

2,5 kN x 2 = 5 kN

56 g

P50A

RESCUE

P50AN
(czarny)

CE EN 12278,
NFPA 1983 General
Use

7 do 13 mm

38 mm

Tak

95 %

4 kN x 2 = 8 kN

185 g

Bloczki prusiki

P59A

CE EN 12278,
NFPA 1983
Technical Use

7 do 11 mm

25 mm

Tak

91 %

2,5 kN x 2 = 5 kN

80 g

GEMINI

P66A

CE EN 12278,
NFPA 1983
Technical Use

7 do 11 mm

25 mm

Tak

91 %

2 x 1,5 kN x 2
= 6 kN

135 g

MINDER

P60A

CE EN 12278,
NFPA 1983 General
Use

7 do 13 mm

51 mm

Tak

97 %

4 kN x 2 = 8 kN

295 g

TWIN

P65A

CE EN 12278,
NFPA 1983 General
Use

7 do 13 mm

51 mm

Tak

97 %

2 x 3 kN x 2
= 12 kN

450 g

P03A

CE EN 12278

7 do 13 mm

21 mm

Nie

71 %

2,5 kN x 2 = 5 kN

75 g

CE EN 12278

7 do 13 mm

21 mm

Nie

71 %

2,5 kN x 2 = 5 kN

90 g

21 mm

Nie

71 %

10 kN

195 g

Bloczki proste

MOBILE

P05W (żółty)

FIXE

P05WN
(czarny)

PRZYRZĄDY
ZACISKOWE

PRZYRZĄDY
ZJAZDOWE

MINI

ŁĄCZNIKI

PARTNER

PRZYRZĄD
LONŻE I ABSORBERY
AUTOASEKURACYJNY

Bloczki o dużej wydajności

Bloczki do transportu

P21

CE EN 12278

lina ≤ 13 mm

TANDEM
SPEED

P21 SPE

CE EN 12278

lina stalowa ≤
12 mm

26 mm

Tak

95 %

10 kN

270 g

Bloczki specjalne

KOOTENAY

P67

CE EN 12278

8 do 19 mm

76 mm

Tak

-

5 kN x 2 = 10 kN

1390 g

ROLLCAB

P47

CE EN 1909

lina stalowa ≤
55 mm

55 mm

Nie

-

5 kN

1470 g

EKSPOZYCJA

WORKI
AKCESORIA

lina ≤ 13 mm

PUNKTY
STANOWISKOWE I LINY

BLOCZKI

TANDEM

Ropeworks, Reunion Tower, Dallas (USA) © Frank Huster
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PUNKTY STANOWISKOWE

Krętliki zapobiegające skręcaniu liny wskutek rotacji ciężaru. Płytki
stanowiskowe przeznaczone do tworzenia skomplikowanych stanowisk.

CŒUR GOUJON

SWIVEL S

SWIVEL L

PAW
COLLINOX

BAT’INOX

Taśmy stanowiskowe

Lonża regulowana

PRZYRZĄDY
ZJAZDOWE

ŁĄCZNIKI

Taśmy przeznaczone do zakładania tymczasowych stanowisk, o różnych,
także regulowanych, długościach. Łatwy transport.

PRZYRZĄD
LONŻE I ABSORBERY
AUTOASEKURACYJNY

CŒUR

UPRZĘŻE

Elementy łączące

Elementy umożliwiające budowę stałych stanowisk lub tymczasowych.

KASKI

Punkty stanowiskowe do skały i betonu

CONNEXION

TREESBEE

TREESBEE SCREWLINK

Tymczasowa poręczówka

GRILLON

EKSPOZYCJA

WORKI
AKCESORIA

PUNKTY
STANOWISKOWE I LINY

BLOCZKI

ANNEAU

PRZYRZĄDY
ZACISKOWE

GRILLON
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Punkty stanowiskowe do skały i betonu
CŒUR GOUJON

COLLINOX

BAT’INOX

Kod

P32

P33

P55

P57

Ciężar

85 g

120 g

95 g

250 g

EN 795 A1
EN 959

EN 795 A1
EN 959

EN 795 A1
EN 959

EN 795 A1
EN 959

Certyfikacja

CŒUR

Typ
Granit, gnejs > 80 MPa

••

••

••

••

Twardy wapień > 80 MPa

••

••

••

••

Wapień, piaskowiec 80 MPa
do 45MPa

•

••

••

••

Miękka skała (molasa,
wapień) < 45 MPa

Nie

Nie

•

••

Bardzo dobrej jakości >
50 MPa

•

••

••

••

Średniej jakości 25 < x <
50 MPa

Nie

•

••

••

Skała

CŒUR GOUJON

Beton

• •: zalecane wcześniejsze próby / •: wcześniejsze próby obowiązkowe

Mocowanie
Długość

COEUR

55 mm

67 mm

70 mm

100 mm

≥ 55 mm

≥ 67 mm

70-75 mm

100-105 mm

Średnica

10 mm

12 mm

10 mm

14 mm

• Dostępna w dwóch wersjach:
- COEUR (P34050): plakietka dla kołka 10 mm,
- COEUR (P38150): plakietka dla kołka 12 mm.
• Ciężar: 40 g.
• Certyfikacja: EN 795 A1.

Średnica otworu

10 mm

12 mm

12 mm

16 mm

COEUR GOUJON

Długość otworu

Plakietka ze stali nierdzewnej

Komplet ze stali nierdzewnej
Sposób mocowania

Rozpieranie

Rozpieranie

Klej P56*

Klej P41*

-

-

40 min
-> 10 h**

40 min
-> 10 h**

Wytrzymałość na ścinanie - beton
50 MPa

25 kN

25 kN

40 kN**

50 kN**

Wytrzymałość na wyrywanie beton 50 MPa

18 kN

18 kN

35 kN**

50 kN**

Orientacyjny czas schnięcia

Parametry

* lub inne kleje certyfikowane przez Petzl.
** Wartości podane dla klejów P41 i P56 (zależą od rodzaju kleju i warunków zewnętrznych).

• Złożony z plakietki COEUR, nakrętki i trzpienia
rozporowego.
• Demontowalna plakietka.
• Dostępna w dwóch wersjach:
- COEUR GOUJON (P32): plakietka COEUR
montowana na kołku 10 mm,
- COEUR GOUJON (P33): plakietka COEUR
montowana na kołku 12 mm.

UPRZĘŻE

Elementy łączące

PAW S
KASKI

COLLINOX

PAW M

SWIVEL S

PAW L

SWIVEL L

PRZYRZĄD
LONŻE I ABSORBERY
AUTOASEKURACYJNY

AMPOULE COLLINOX

BAT’INOX

SWIVEL

Wielootworowa płytka
stanowiskowa

Krętlik

• 10 x 70 mm

• Przeznaczona do szybkiego tworzenia
skomplikowanych stanowisk dzięki licznym
otworom do wpinania karabinków.
• Otwory o średnicy 19 mm umożliwiają wpięcie
większości karabinków.
• Wykonana z aluminium: znakomity stosunek
wytrzymałość / niewielki ciężar.
• Obciążenie niszczące: 36 kN.
• Dostępna w trzech rozmiarach:
- PAW S (P63 S): mały (ciężar: 55 g),
- PAW M (P63 M): średni (ciężar: 210 g),
- PAW L (P63 L): duży (ciężar: 350 g).
• Dostępna również w kolorze czarnym.
• Certyfikacja: CE, NFPA 1983 General Use.

AMPOULE COLLINOX
P56

Klej w ampułce do kotwy
COLLINOX

BAT’INOX P57
Kotwa wklejana, z kutej stali
nierdzewnej
• 14 x 100 mm

• Zapobiega skręcaniu liny wskutek rotacji ciężaru.
• Niezawodność i znakomite parametry dzięki
wodoszczelnym łożyskom kulkowym.
• SWIVEL S (P58 S):
- zwarty, przystosowany do podwieszania jednej
osoby,
- miniaturowy,
- obciążenie niszczące: 23 kN,
- ciężar: 95 g,
- Certyfikacja: CE.
• SWIVEL L (P58 L):
- przystosowany do podwieszania podwójnego
ciężaru (2 osób), możliwość wpięcia do trzech
karabinków z obu końców,
- obciążenie niszczące: 36 kN,
- ciężar: 150 g,
- Certyfikacja: CE, NFPA 1983 General Use.

AMPOULE BAT’INOX P41

PRZYRZĄDY
ZACISKOWE

PAW

Kotwa wklejana, z kutej stali
nierdzewnej

BLOCZKI

COLLINOX P55

PRZYRZĄDY
ZJAZDOWE

ŁĄCZNIKI

AMPOULE BAT’INOX

EKSPOZYCJA

WORKI
AKCESORIA

PUNKTY
STANOWISKOWE I LINY

Klej w ampułce do kotwy BAT’INOX
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Taśmy stanowiskowe

TREESBEE

ANNEAU

CONNEXION FIXE

Zszywana pętla z taśmy

Taśma stanowiskowa

• Dostępna w czterech długościach:
- ANNEAU (C40 60): 60 cm (ciężar: 60 g),
- ANNEAU (C40 80): 80 cm (ciężar: 80 g),
- ANNEAU (C40 120): 120 cm (ciężar: 100 g),
- ANNEAU (C40 150): 150 cm (ciężar: 135 g).
• Dostępny również w kolorze czarnym:
- ANNEAU czarny (C40 60N): 60 cm (ciężar: 60 g),
- ANNEAU czarny (C40 80N): 80 cm (ciężar: 80 g),
- ANNEAU czarny (C40120N): 120 cm
(ciężar: 100 g).
• Obciążenie niszczące: 22 kN.
• Certyfikacja: CE EN 566, CE EN 795 B.

• D-kształtne kolucha z kutej stali na obu końcach.
• Dostępna w trzech długościach:
- CONNEXION FIXE (C42 100): 100 cm
(ciężar: 335 g),
- CONNEXION FIXE (C42 150): 150 cm
(ciężar: 390 g),
- CONNEXION FIXE (C42 200): 200 cm
(ciężar: 440 g).
• Obciążenie niszczące: 35 kN.
• Certyfikacja: CE EN 795 B, CE EN 354.

CONNEXION VARIO C42 V
Regulowana taśma stanowiskowa
• Klamerka do regulacji długości (w zakresie: 80 130 cm).
• D-kształtne kolucha z kutej stali na obu końcach.
• Długość: 80 do 130 cm.
• Ciężar: 475 g.
• Obciążenie niszczące: 22 kN.
• Certyfikacja: CE EN 795 B, CE EN 354.

CONNEXION FAST C42 F
Taśma stanowiskowa z szybką
regulacją długości
• Klamerka do szybkiej regulacji długości
(w zakresie: 20 – 150 cm).
• D-kształtne kolucha z kutej stali na obu końcach.
• Długość: 20 do 150 cm.
• Ciężar: 390 g.
• Obciążenie niszczące: 18 kN.
• Certyfikacja: CE EN 795 B.

TREESBEE SCREWLINK

TREESBEE
TREESBEE SCREWLINK
Taśma stanowiskowa do
arborystyki
• Nie niszczy drzewa i ułatwia przesuwanie liny na
wysokości stanowiska.
• Można ją ściągnąć z ziemi.
• Szeroka taśma ogranicza skręcanie.
• Potrójnie złożona przy dużym koluchu, dla
usztywnienia końca taśmy podczas zjazdu.
• Dostępna w dwóch wersjach:
- taśma z dużym koluchem i małym koluchem do
lin połączonych ze sobą (połączenie przechodzi
przez małe kolucho),
- taśma z dużym koluchem i trójkątnym (delta)
maillon rapidem do lin z zakończeniem zszywanym
(maillon można otworzyć umożliwiając przejście
zakończenia zszywanego).
• Kolory umożliwiają łatwą identyfikację.
• Długość: 110 cm
• Dostępna w dwóch wersjach łącznika:
- TREESBEE (C04110): 240 g,
- TREESBEE SCREWLINK (C04110 M): 295 g.
• Obciążenie niszczące: 23 kN.
• Certyfikacja: EN 795 B.

Tymczasowa poręczówka

GRILLON

GRILLON

Lonża regulowana

Tymczasowa poręczówka

• Umożliwia szybką instalacje regulowanego
stanowiska o długości większej niż dwa metry.
• Przyrząd samozaciskowy pozwala na łatwe
dopasowanie długości i naciągnięcie poręczy/lonży
w punkcie stanowiskowym (zrobić półsztyk za
GRILLON-em, by dodatkowo zabezpieczyć linę).
• Lina półstatyczna, odporna na tarcie i starzenie.
• Zakończenia zszywane z obu stron, z osłonami
plastikowymi utrzymują łącznik w optymalnej
pozycji. Chronią również linę przed przetarciem.
• Dostępna w czterech wersjach (bez łącznika):
- GRILLON (L52A 002): 2 m, 435 g,
- GRILLON (L52A 003): 3 m, 515 g,
- GRILLON (L52A 004): 4 m, 595 g,
- GRILLON (L52A 005): 5 m, 675 g.
• Certyfikacja: CE EN 795 B.

• Pozwala na szybką instalację tymczasowej
poręczówki, gdy miejsce pracy tego wymaga.
• Przyrząd samozaciskowy pozwala na łatwe
dopasowanie długości i naciągnięcie miedzy
punktami stanowiskowymi (zrobić półsztyk za
GRILLON-em, by dodatkowo zabezpieczyć linę).
• Lina półstatyczna, odporna na tarcie i starzenie.
• Zakończenia zszywane z obu stron, z osłonami
plastikowymi utrzymują łącznik w optymalnej
pozycji. Chronią również linę przed przetarciem.
• Dostępna w czterech długościach:
- GRILLON (L52A 005): 5 m, 675 g,
- GRILLON (L52A 010): 10 m, 1055 g,
- GRILLON (L52A 015): 15 m, 1455 g,
- GRILLON (L52A 020): 20 m, 1900 g.
• Certyfikacja: CE EN 795 B.

Na stronie www.petzl.com/GRILLON można
zobaczyć wszystkie możliwości jakie oferują lonże
GRILLON.

Na stronie www.petzl.com/GRILLON można
zobaczyć wszystkie możliwości jakie oferują
tymczasowe poręczówki GRILLON.

EKSPOZYCJA

WORKI
AKCESORIA

PUNKTY
STANOWISKOWE I LINY

BLOCZKI

PRZYRZĄDY
ZACISKOWE

PRZYRZĄDY
ZJAZDOWE

ŁĄCZNIKI

PRZYRZĄD
LONŻE I ABSORBERY
AUTOASEKURACYJNY

KASKI

UPRZĘŻE

Lonża regulowana

LINY

Arkema, Pierre-Bénite site (France) © Arnaud Childeric
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Liny Petzl są przeznaczone dla profesjonalistów prac wysokościowych. Skutecznie rozwiązują problemy, jakie napotyka się
w różnych sytuacjach: trudny dostęp, ratownictwo techniczne, przemysł... Chcąc oferować rozwiązania dla klientów na całym
świecie, Petzl proponuje liny zgodne z normami europejskimi (liny półstatyczne) i amerykańskimi (liny statyczne).

Liny na wymiar
(usługa dostępna wyłącznie dla lin zgodnych z normami
europejskimi)
Chcąc w precyzyjny sposób odpowiedzieć na zapotrzebowanie
niektórych profesjonalistów, Petzl proponuje usługę personalizacji.
Możliwe jest zamówienie liny w pożądanej przez siebie długości,
o końcach (jednym lub obu) zszytych specjalnymi, wytrzymałymi szwami,
z plastikową osłoną. Tak skonstruowane liny gotowe są do użycia - nie
wymagają żadnych węzłów.
Plastikowa osłona końcówek utrzymuje łącznik w prawidłowej pozycji
i ułatwia manipulacje.
Zakończenia zszywane mają również większą wytrzymałość niż węzeł
"ósemka" i w związku z tym spełniają wymagania pewnych norm,
w szczególności EN 353-2 (przyrząd autoasekuracyjny na linie, ASAP +
lina).

Liny przemysłowe

Liny dla strażaków

PARALLEL 10,5 mm

AXIS 11 mm

AXIS 11 mm

GRIP 12,5 mm

LINK 7 mm

PRZYRZĄD
LONŻE I ABSORBERY
AUTOASEKURACYJNY

KASKI

Liny do trudnego dostępu

UPRZĘŻE

Liny zgodne z normami europejskimi (liny półstatyczne)

PRZYRZĄDY
ZACISKOWE

PRZYRZĄDY
ZJAZDOWE

ŁĄCZNIKI

Liny zgodne z normami amerykańskimi (liny statyczne)

VECTOR 12,5 mm

8 mm RESCUE CORD
BLOCZKI

VECTOR 11 mm

PUNKTY
STANOWISKOWE I LINY

Ochrona liny

SET CATERPILLAR

ROLL MODULE

EKSPOZYCJA

WORKI
AKCESORIA

PROTEC
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Liny zgodne z normami europejskimi (liny półstatyczne)

PARALLEL 10,5 mm

AXIS 11 mm

AXIS 11 mm

Lina półstatyczna do trudnego
dostępu

Lina półstatyczna z zakończeniem
zszywanym, bardzo odporna na
zużycie

Lina półstatyczna z zakończeniem
zszywanym, bardzo odporna na
zużycie

• Średnica "standard", przeznaczona dla
użytkowników, którzy nie są ekspertami
w technikach linowych.
• Dostępna w długościach 10 do 60 m,
z zakończeniem zszywanym, do użycia
z przyrządem autoasekuracyjnym ASAP lub
w zestawie ratunkowym z przyrządem zjazdowym
ID'S.
• Zakończenie zszywane z plastikową osłoną, która
utrzymuje łącznik w prawidłowej pozycji i ułatwia
manipulacje.
• Standardowe długości (z zakończeniem
zszywanym z jednej strony):
- 10 m: żółta/czarna (R74YT 010),
- 20 m: żółta/czarna (R74YT 020),
- 30 m: żółta/czarna (R74YT 030),
- 40 m: żółta/czarna (R74YT 040),
- 50 m: żółta/czarna (R74YT 050),
- 60 m: żółta/czarna (R74YT 060).

• Średnica "standard", przeznaczona dla
użytkowników, którzy nie są ekspertami
w technikach linowych.
• Dostępna w trzech kolorach dla łatwej
identyfikacji zestawów.
• Standardowe długości:
- 50 m: żółta/czarna (R74Y 050),
- 50 m: czarna (R74N 050).
- 100 m: żółta/czarna (R74Y 100),
- 100 m: żółta/biała (R74W 100),
- 100 m: czarna (R74N 100).
- 200 m: żółta/czarna (R74Y 200),
- 200 m: czarna (R74N 200).

• Niewielka średnica, zmniejszająca ciężar
i objętość, wymagająca doświadczenia podczas
zjazdu.
• Elastyczność zapewniająca łatwe manipulacje.
• Dostępna w trzech kolorach dla łatwego
odróżnienia linę roboczą, linę asekuracyjną i linę
dojściową.
• Standardowe długości:
- 50 m: biała (R77W 050),
- 50 m: żółta (R77Y 050),
- 50 m: czarna (R77N 050),
- 100 m: biała (R77W 100),
- 100 m: żółta (R77Y 100),
- 100 m: czarna (R77N 100),
- 200 m: biała (R77W 200),
- 200 m: żółta (R77Y 200),
- 200 m: czarna (R77N 200).
• Personalizacja na zamówienie:
- wybór długości (500 m maksimum),
- wybór zakończeń zwykłych lub zszywanych.
• CE, EN 1891 Typ A (liny półstatyczne).
• Wytrzymałość z węzłem ósemką: ≥ 15 kN.
• Wytrzymałość z zakończeniem
zszywanym: ≥ 22 kN.
• Siła uderzenia (współczynnik 0,3): 5,1 kN.
• Ilość odpadnięć o współczynniku 1: 16.
• Ciężar: 65 g/m.

• CE, EN 1891 Typ A (liny półstatyczne).
• Wytrzymałość z zakończeniem
zszywanym: ≥ 22 kN.
• Siła uderzenia (współczynnik 0,3): 5,1 kN.
• Ilość odpadnięć o współczynniku 1: 20.
• Ciężar: 73 g/m.

• Personalizacja na zamówienie:
- wybór długości (500 m maksimum),
- wybór zakończeń zwykłych lub zszywanych.
• CE, EN 1891 Typ A (liny półstatyczne)
• Wytrzymałość z węzłem ósemką: ≥ 15 kN.
• Wytrzymałość z zakończeniem
zszywanym: ≥ 22 kN.
• Siła uderzenia (współczynnik 0,3): 5,1 kN.
• Ilość odpadnięć o współczynniku 1: 20.
• Ciężar: 73 g/m.

UPRZĘŻE
KASKI
PRZYRZĄD
LONŻE I ABSORBERY
AUTOASEKURACYJNY
• Personalizacja na zamówienie:
- wybór długości (800 m maksimum),
- wybór zakończeń zwykłych lub zszywanych.

• CE, EN 1891 Typ A (liny półstatyczne).
• Wytrzymałość z węzłem ósemką: ≥ 15 kN.
• Wytrzymałość z zakończeniem
zszywanym: ≥ 22 kN.
• Siła uderzenia (współczynnik 0,3): 5,2 kN.
• Ilość odpadnięć o współczynniku 1: 20.
• Ciężar: 101 g/m.

• CE, EN 564.
• Wytrzymałość z węzłem ósemką: ≥ 7 kN.
• Wytrzymałość z zakończeniem
zszywanym: ≥ 10 kN.
• Ciężar: 32 g/m.

ŁĄCZNIKI

• Personalizacja na zamówienie:
- wybór długości (250 m maksimum),
- wybór zakończeń zwykłych lub zszywanych.

PRZYRZĄDY
ZJAZDOWE

• Umożliwiająca wyciąganie sprzętu.
• Kolor: biały.
• Standardowe długości:
- 30 m (R75W 030),
- 60 m (R75W 060),
- 120 m (R75W 120).

PRZYRZĄDY
ZACISKOWE

• Średnica zapewniająca bardzo dobry uchwyt.
• Kolor: biały.
• Standardowe długości:
- 30 m (R78W 030),
- 60 m (R78W 060).

BLOCZKI

Linka pomocnicza

PUNKTY
STANOWISKOWE I LINY

LINK 7 mm

Lina o wysokiej wytrzymałości,
przeznaczona do ratownictwa

EKSPOZYCJA

WORKI
AKCESORIA

GRIP 12,5 mm
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Liny zgodne z normami amerykańskimi (liny statyczne)

VECTOR 11 mm

VECTOR 12,5 mm

8 mm RESCUE CORD

Lina statyczna przeznaczona do
prac z trudnym dostępem i do
zabezpieczania przed upadkiem
z wysokości

Lina statyczna przeznaczona
specjalnie dla strażaków

Lina statyczna przeznaczona do
robienia węzłów prusików na
linach VECTOR 11 mm i VECTOR
12,5 mm

™

• Fusion Process zapewnia linie zachowanie
kształtu i doskonałą giętkość.
• Dostępna w czterech kolorach dla łatwej
identyfikacji zestawów.
• Standardowe długości:
- 46 m / 150 ft: biały (R1146 W),
- 46 m / 150 ft: czerwony (R1146 R),
- 46 m / 150 ft: niebieski (R1146 B),
- 46 m / 150 ft: czarny (R1146 N).
- 61 m / 200 ft: biały (R1161 W),
- 61 m / 200 ft: czerwony (R1161 R),
- 61 m / 200 ft: niebieski (R1161 B),
- 61 m / 200 ft: czarny (R1161 N).
- 183 m / 600 ft: biały (R11183 W),
- 183 m / 600 ft: czerwony (R11183 R),
- 183 m / 600 ft: niebieski (R11183 B),
- 183 m / 600 ft: czarny (R11183 N).
- 200 m / 656 ft: biały (R11200 W),
- 200 m / 656 ft: czarny (R11200 N).
- 366 m /1200 ft: biały (R11366 W),
- 366 m /1200 ft: czarny (R11366 N).

• Fusion Process zapewnia linie zachowanie
kształtu i doskonałą giętkość.
• Dostępna w sześciu kolorach dla łatwej
identyfikacji zestawów.
• Standardowe długości:
- 46 m / 150 ft: biały (R1246 W),
- 46 m / 150 ft: czerwony (R1246 R),
- 46 m / 150 ft: niebieski (R1246 B),
- 46 m / 150 ft: żółty (R1246 Y),
- 46 m / 150 ft: pomarańczowy (R1246 O).
- 61 m / 200 ft: biały (R1261 W),
- 61 m / 200 ft: czerwony (R1261 R),
- 61 m / 200 ft: niebieski (R1261 B),
- 61 m / 200 ft: żółty (R1261 Y),
- 61 m / 200 ft: pomarańczowy (R1261 O).
- 183 m / 600 ft: biały (R12183 W),
- 183 m / 600 ft: czerwony (R12183 R),
- 183 m / 600 ft: niebieski (R12183 B),
- 183 m / 600 ft: żółty (R12183 Y),
- 183 m / 600 ft: pomarańczowy (R12183 O),
- 183 m / 600 ft: czarny (R12183 N).
- 366 m /1200 ft: biały (R12366 W),
- 366 m /1200 ft: czarny (R12366 N).

• NFPA 1983 Technical Use (liny statyczne)
• Ciężar: 6 lb/100 ft.

• NFPA 1983 General Use (liny statyczne)
• Ciężar: 7,7 lb/100 ft.

™

• Doskonała do asekuracji z użyciem prusików.
• Dostępna w czterech kolorach dla łatwej
identyfikacji zestawów.
• Standardowe długości:
- 46 m / 150 ft: czerwony (R846 R),
- 46 m / 150 ft: pomarańczowy (R846 O),
- 46 m / 150 ft: zielony (R846 G),
- 46 m / 150 ft: czarny (R846 N).
- 92 m / 300 ft: czerwony (R892 R),
- 92 m / 300 ft: pomarańczowy (R892 O),
- 92 m / 300 ft: zielony (R892 G),
- 92 m / 300 ft: czarny (R892 N).
• NFPA 1983 Escape (liny statyczne)
• Ciężar: 3,3 lb/100 ft.

ROLL MODULE P49

Wieloczłonowa, przegubowa
prowadnica pod linę

Wieloczłonowa, przegubowa
prowadnica, chroniąca linę przed
przecieraniem

BLOCZKI

• Zabezpiecza linę przed przetarciem na
nierównym podłożu.
• System pionowych i poziomych wałków
prowadnicy minimalizuje tarcie związane z „pracą”
liny.
• Każdy moduł układany jest niezależnie, całość
dopasowuje się do kształtu podłoża na krawędzi.
• Lekkie moduły połączone karabinkami maillon
rapides dopasowują się do kształtu podłoża.
• Dostarczane w zestawie: 4 moduły + 6 maillonów
(do zmontowania) + torebka.
• Ciężar: 1330 g.

PUNKTY
STANOWISKOWE I LINY

• Zabezpiecza linę przed przetarciem na
nierównym podłożu.
• Lekkie moduły połączone karabinkami maillon
rapides dopasowują się do kształtu podłoża.
• Każdy moduł układany jest niezależnie, całość
dopasowuje się do kształtu podłoża na krawędzi.
• Dostarczane w zestawie: 4 moduły + 6 maillonów
(do zmontowania).
• Ciężar: 1055 g.

EKSPOZYCJA

WORKI
AKCESORIA

• Zabezpiecza linę przed przetarciem na
nierównym podłożu.
• Lekka i odporna (brak PCV).
• Wygodna i wytrzymała zapinka na linę, szybkie
zakładanie i zdejmowanie dzięki zapięciu Velcro.
• Ciężar: 95 g.

PRZYRZĄDY
ZJAZDOWE

SET CATERPILLAR P68

Ochrona elastyczna

PRZYRZĄDY
ZACISKOWE

PROTEC C45 N

ŁĄCZNIKI

PRZYRZĄD
LONŻE I ABSORBERY
AUTOASEKURACYJNY

KASKI

UPRZĘŻE

Ochrona liny

COPALME association, Syndicat Mixte du Haras National d'Hennebont (France) © Arnaud Childeric
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WORKI I AKCESORIA

TRANSPORT 45L

PORTAGE 30L

Worki sztywne

PERSONNEL 15L

BOLTBAG

PORTO

Akcesoria do arborystyki
NEW
2013

ŁĄCZNIKI

NEW
2013

PRZYRZĄD
LONŻE I ABSORBERY
AUTOASEKURACYJNY

KASKI

UPRZĘŻE

Wytrzymałe worki z powlekanej tkaniny

BUCKET 35L

JET

AIRLINE

ECLIPSE

PRZYRZĄDY
ZJAZDOWE

BUCKET 25L

PRZYRZĄDY
ZACISKOWE

Akcesoria

BLOCZKI

CORDEX PLUS

PUNKTY
STANOWISKOWE I LINY

CORDEX

SPIKY PLUS

SPATHA

EKSPOZYCJA

WORKI
AKCESORIA

CRAB 6
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Wytrzymałe worki z powlekanej tkaniny
TRANSPORT 45L S42Y 045
Plecak transportowy o dużej pojemności

• Wyściółka na plecach i szelkach: duży komfort
podczas długotrwałego transportu.
• Zewnętrzna klapa z wewnętrznym "okienkiem"
identyfikacyjnym.
• Korpus i dno z powlekanej tkaniny dla większej
wytrzymałości (bez PCV).
• Nowe zapięcie jest łatwe w manipulacjach,
zostało opracowane do działania w trudnych
środowiskach.
• Uchwyty z boku i na górze ułatwiają transport.
• Górna pętla do wyciągania.
• Wewnętrzna pętla do zawieszenia otwartego
worka.
• Pojemność: 45 l.
• Ciężar: 1250 g.

PORTAGE 30L S43Y 030
Wytrzymały worek transportowy
o średniej pojemności

Nowe zapięcie jest łatwe w manipulacjach
i działa w trudnych środowiskach.

• Wyściółka na szelkach dla większego komfortu.
• Zewnętrzna klapa z wewnętrznym "okienkiem"
identyfikacyjnym.
• Korpus i dno z powlekanej tkaniny dla większej
wytrzymałości (bez PCV).
• Nowe zapięcie jest łatwe w manipulacjach,
zostało opracowane do działania w trudnych
środowiskach.
• Uchwyty z boku i na górze ułatwiają transport.
• Górna pętla do wyciągania.
• Wewnętrzna pętla do zawieszenia otwartego
worka.
• Pojemność: 30 l.
• Ciężar: 850 g.

PRZYRZĄD
LONŻE I ABSORBERY
AUTOASEKURACYJNY

KASKI

UPRZĘŻE

Worki sztywne

PERSONNEL 15L

BOLTBAG

BUCKET 35L

BUCKET 25L

BUCKET

Wytrzymały worek transportowy
o małej pojemności

Worek sztywny

PORTO C33
Pętla z taśmy, do wpinania sprzętu

PRZYRZĄDY
ZACISKOWE

• Worek sztywny, z zewnętrznym ściągaczem dla
ułatwienia dostępu do środka.
• Zewnętrzna kieszonka z zamkiem
błyskawicznym.
• Przeźroczyste "okienko" na zewnątrz worka,
do którego można włożyć kartę identyfikacyjna
sprzętu.
• Dwa duże, wygodne uchwyty do.przenoszenia
worka.
• Taśma regulowana do transportu na ramieniu.
• Wewnątrz worka pętla, do której można
przywiązać linę.
• Dno z powlekanej tkaniny dla dużej
wytrzymałości.
• Tkanina szczelna.
• Dostępny w dwóch wersjach:
- BUCKET 25 litrów (S41Y 025): 525 g,
- BUCKET 35 litrów (S41Y 035): 630 g.

BLOCZKI

• Konstrukcja lekka i prosta.
• Wewnętrzna klapa z "okienkiem"
identyfikacyjnym.
• Korpus i dno z powlekanej tkaniny dla większej
wytrzymałości (bez PCV).
• Nowe zapięcie jest łatwe w manipulacjach,
zostało opracowane do działania w trudnych
środowiskach.
• Uchwyty z boku i na górze ułatwiają transport.
• Górna pętla do wyciągania.
• Pojemność: 15 l.
• Ciężar: 450 g.

• Łatwo wpinana do wewnętrznej pętli worka, służy
do uporządkowania sprzętu.
• Ciężar: 18 g.

PUNKTY
STANOWISKOWE I LINY

BOLTBAG C11
Torebka sprzętowa
• Przeznaczona na młotek, spitownicę i wiertła.
• Zabezpieczona zamykaną klapą.
• Mała, łatwo dostępna, zewnętrzna kieszonka na
wiertła.
• Można ją nosić przy pasie.
• Ciężar: 170 g.

EKSPOZYCJA
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AKCESORIA

PERSONNEL 15L S44Y 015

PRZYRZĄDY
ZJAZDOWE

ŁĄCZNIKI

PORTO
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Akcesoria do arborystyki

NEW
2013

JET
JET

+

NEW
2013

AIRLINE

AIRLINE

JET

ECLIPSE S03Y

Woreczek do rzucania

Worek na linki pomocnicze

• Woreczek do rzucania, o mocnej konstrukcji,
podwójnej grubości - dla długiej żywotności.
• Kształt ułatwiający przejście przez koronę drzewa.
• Różny kolor szwów na taśmie umożliwia
rozróżnienie ciężaru worków.
• Dodatkowy punkt wpinania - do szybkiego
zamocowania liny.
• Żółty kolor zapewnia dobrą widoczność.
• Dostępny w trzech wersjach:
- JET 250 g (S02Y 250),
- JET 300 g (S02Y 300),
- JET 350 g (S02Y 350).

• Szeroki otwór ułatwiający porządkowanie linek
AIRLINE i woreczka JET.
• Podwójne dno umożliwiające przechowywanie
dwóch linek, rozdzielając je.
• Dwa punkty zamocowania do zaczepienia
końcówek linek.
• Cztery kieszonki do przechowywanie woreczków
do rzucania.
• Możliwość umieszczenia całości, gdy jest pusta,
w małym worku (integruje się doskonale z workami
BUCKET).
• Ciężar: 500 g.

ECLIPSE

AIRLINE
Linka do rzucania
• Łączy elastyczność do precyzyjnego rzucania,
ze sztywnością, dla uniknięcia węzłów przy wyjściu
z worka.
• Oplot połączony z rdzeniem ma kształt
cylindryczny, co zapewnia dobre przesuwanie się
linki przez drzewo.
• Oplot wykonany z Dyneemy, dla skutecznej
ochrony przed przetarciem.
• Lekka, niewymagająca używania ciężkiego
woreczka do rzucania.
• Żółty kolor zapewnia dobrą widoczność.
• Ciężar: 2,1 g/m.
• Dostępny w dwóch wersjach:
- AIRLINE 60 m (R02Y 060),
- AIRLINE 300 m (R02Y 300).

BUCKET

UPRZĘŻE

Akcesoria

PRZYRZĄD
LONŻE I ABSORBERY
AUTOASEKURACYJNY

KASKI
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SPIKY PLUS

CORDEX

CORDEX PLUS

CRAB 6 64160

Lekkie rękawiczki do asekuracji
i zjazdu

Rękawiczki do asekuracji i zjazdu

Raki 6 zębne

• Wyprodukowane z naturalnej skóry o wysokiej
jakości, ze wzmocnionym wnętrzem dłoni.
• Podwójna warstwa wytrzymałej skóry, chroniąca
szczególnie eksponowane miejsca dłoni (palce,
wnętrze dłoni, zwłaszcza między palcem
wskazującym i kciukiem).
• Na grzbiecie dłoni oddychający strech, chroniący
przed zużyciem w miejscach zginania.
• Nadgarstki neoprenowe z zapięciem Velcro.
• Otwór do wpięcia rękawiczek do uprzęży.
• Dostępne w różnych rozmiarach:
- kolor czarny:
. S (K53 SN),
. M (K53 MN),
. L (K53 LN),
. XL (K53 XLN).
- kolor beżowy:
. XS (K53 XST),
. S (K53 ST),
. M (K53 MT),
. L (K53 LT),
. XL (K53 XLT).
• Certyfikacja: CE.

• Do przemieszczania się na stromych trawiastych
stokach lub oblodzonych powierzchniach.
• Podwójna regulacja boczna: pasują do każdego
typu obuwia.
• Mocowane za pomocą taśmy.
• Ciężar: 2 x 200 g.

SPATHA
Nóż wielofunkcyjny
• Można go wpiąć uprzęży przy pomocy karabinka
lub CARITOOLa.
• Dostępna w dwóch wersjach:
- SPATHA S (S92 S): 98 mm (złożony),
- SPATHA L (S92 L): 120 mm (złożony).

EKSPOZYCJA

PRZYRZĄDY
ZACISKOWE

• Do chodzenia po śniegu, lodzie, zmarzniętym lub
śliskim podłożu.
• Kauczukowa podeszwa wymodelowana
podobnie jak piłkarskie korki (kolce ze spieku
węglowego).
• Nadaje się do butów wszystkich rodzajów
(miejskich, sportowych, turystycznych).
• Dostępna w trzech rozmiarach:
- SPIKY PLUS 1 (79510): do butów o numeracji
do 41,
- SPIKY PLUS 2 (79520): do butów o numeracji od
42 do 45,
- SPIKY PLUS 3 (79530): do butów o numeracji
powyżej 46.

BLOCZKI

Podeszwa antypoślizgowa

PUNKTY
STANOWISKOWE I LINY

• Certyfikacja: CE.

SPIKY PLUS

WORKI
AKCESORIA

• Wyprodukowane z naturalnej skóry o wysokiej
jakości.
• Podwójna warstwa wytrzymałej skóry, chroniąca
szczególnie eksponowane miejsca dłoni (palce,
wnętrze dłoni, zwłaszcza między palcem
wskazującym i kciukiem).
• Na grzbiecie dłoni oddychający strech.
• Nadgarstki neoprenowe z zapięciem Velcro.
• Otwór do wpięcia rękawiczek do uprzęży.
• Dostępne w różnych rozmiarach:
- kolor czarny:
. S (K52 SN),
. M (K52 MN),
. L (K52 LN),
. XL (K52 XLN).
- kolor beżowy:
. XS (K52 XST),
. S (K52 ST),
. M (K52 MT),
. L (K52 LT),
. XL (K52 XLT).

PRZYRZĄDY
ZJAZDOWE

ŁĄCZNIKI

SPATHA
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NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O OŚWIETLENIU
Więcej zrozumieć, by lepiej wybrać
Biorąc pod uwagę wzrastającą ilość latarek czołowych dostępnych na rynku i różne stosowane technologie, niezbędnych jest kilka
wyjaśnień by wybrać latarkę najlepiej dostosowaną do swoich potrzeb.

Moc światła albo czas świecenia: kwestia
kompromisu
Moc światła latarki czołowej związana jest ściśle z czasem jej świecenia
Te dwa parametry są nierozerwalnie związane ze sobą. Zwiększenie mocy światła powoduje
systematyczne zmniejszenie czasu świecenia i na odwrót (przy stałej dostępnej ilości energii).

Uprzywilejować moc światła
kosztem czasu świecenia?

Różne sposoby
wykorzystywania
dostępnej energii
w zależności od
użycia

lub

Moc światła
(lumeny)

Uprzywilejować czas
świecenia kosztem mocy
światła?

Czas świecenia
(godziny)

Zarządzanie energią: różne podejścia
Źródło energii latarki czołowej:
- baterie,
- zintegrowany akumulator.

Istnieją różne sposoby na zarządzanie energią latarki czołowej:
• Standardowe latarki czołowe są zasilane "bezpośrednio" ze źródła energii.
• Niektóre latarki czołowe, bardziej skomplikowane technicznie, mają zintegrowany system
elektronicznej stabilizacji.

Oświetlenie malejące
(latarki standardowe)

Oświetlenie stałe
(latarki ze stabilizacją)

Moc światła zmniejsza się na skutek
stopniowego zużywania się źródła światła.
Podczas pierwszych kilku minut latarka świeci
bardzo mocno, a w miarę upływu czasu coraz
słabiej.

Moc światła jest stała przez określony czas.
Jest to moc zdefiniowana na poziomie
odpowiadającym potrzebom użytkownika (nie
zawiera rezerwowego czasu świecenia).

-> Deklarowana moc świetlna odpowiada mocy
światła mierzonej po włączenie latarki. Jest to
więc początkowa moc świetlna (patrz wykres).

-> Deklarowana moc świetlna odpowiada mocy
światła mierzonej w tym określonym czasie.
Jest to gwarantowana moc świetlna (patrz
wykres).
Większość latarek czołowych ze stabilizacją
przechodzi na "rezerwowy" tryb oświetlenia,
gdy źródło energii jest prawie całkowicie
wyczerpane.

Do zapamiętania:
Stosunek pomiędzy mocą światła a zasięgiem
Zasięg światła zależy wprost od mocy światła, ale przede wszystkim od kształtu jego wiązki
emitowanej przez latarkę.
Tak więc, dla tej samej mocy światła, jego zasięg będzie różny w zależności od kształtu wiązki. Na
przykład: oświetlenie o mocy 100 lumenów może mieć zasięg 50 metrów, gdy wiązka jest szeroka
albo 200 metrów gdy wiązka jest skupiona.

100 lumens

30 m

100 lumens

150 m

1. Istnieje nierozerwalny związek
pomiędzy mocą światła a czasem
świecenia. Uprzywilejowanie jednego
parametru odbywa się kosztem
drugiego (chyba, że zwiększy się ilość
dostępnej energii, zatem ciężar latarki).
2. Kształt wiązki światła wpływa
bezpośrednio na jego zasięg.

Dwa światła o mocy 100 lumenów
(wiązka szeroka na górze, wiązka
skupiona na dole).

Do zapamiętania:
1. Istnieją dwa podstawowe sposoby
na zarządzanie energią: oświetlenie
stałe i oświetlenie słabnące.

Oświetlenie stałe
Oświetlenie słabnące

2. Nie jest możliwe bezpośrednie
porównanie parametrów oświetlenia
latarek czołowych ze stabilizacją
(gwarantowana moc światła przez
określony czas) z parametrami
"standardowych" latarek czołowych
(duża początkowa moc świetlna, ale
przez krótki czas).

Moc światła

Początkowa
moc światła
Gwarantowany czas świecenia
Gwarantowana
moc światła

Oświetlenie rezerwowe

t=0

Czas świecenia

OŚWIETLENIE
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Najważniejsze informacje o oświetleniu
Pięć pytań, które należy sobie zadać by wybrać latarkę
czołową odpowiednią dla swoich potrzeb
1 - Czy sposób zarządzania
energią latarki czołowej jest
odpowiedni dla moich potrzeb?

2 - Czy rodzaj źródła energii jest
dostosowany do częstości z jaką
używam latarkę?

3 - Czy różne dostępne tryby
oświetlenia są odpowiednie do
mojej pracy?

Większość latarek czołowych Petzl ma oświetlenie
stałe (latarki ze stabilizacją). Latarki te zapewniają
stałe parametry oświetlenia przez określony czas.
Dzięki temu użytkownik ma pewność, że moc
światła oraz jego zasięg nie zmniejszą się przez ten
okres czasu.
Kiedy źródło energii jest prawie całkowicie
wyczerpane, latarka dysponuje jeszcze
oświetleniem „rezerwowym” które jest
wystarczające by zakończyć jakieś działanie,
przemieszczanie się.

Latarki czołowe Petzl, w zależności od
modelu, działają z bateriami lub zintegrowanym
akumulatorem. Każde źródło energii odpowiada
odpowiedniemu profilowi użytkowania.
- baterie są przeznaczone do okazjonalnego
używania, jednak ich koszt okazuje się wysoki,
- zintegrowane akumulatory są przeznaczone do
regularnego i intensywnego używania. Akumulatory
są bardziej praktyczne, latarka jest zawsze gotowa
do użycia. Dzięki nim użytkownicy mogą się
zmierzyć z problemem zarządzania bateriami.
Podczas eksploatacji latarki te okazują się bardziej
ekonomiczne i ekologiczne.

Dla każdej latarki czołowej, Petzl wskazuje rożne
dostępne tryby oświetlenia. Te tryby odpowiadają
specyficznym warunkom użytkowania: praca
w zasięgu rąk, przemieszczanie się, daleki zasięg.

Latarka PIXA 3 z bateriami

Przykłady trybów oświetlenia dla PIXA 3

Każdy tryb jest określany przez:
- kształt wiązki (szeroka, skupiona, mieszana itd),
- powiązane parametry oświetlenia (moc światła,
zasięg, czas świecenia).

Oświetlenie stałe
Oświetlenie słabnące

Szczegóły na stronie 129

Lampe PIXA 3R z akumulatorem

Plusy Petzl:

Plusy Petzl:

Plusy Petzl:

Latarki ze stabilizacją są bardziej niezawodne
w użyciu i stają się prawdziwymi narzędziami
pracy w codziennych zadaniach.

Petzl wybrał dla latarek czołowych PIXA i ULTRA
najbardziej efektywną technologię: litowojonową. Charakteryzuję się ona niewielkim
samorozładowaniem się i dobrą pracę w niskich
temperaturach.

Każdy użytkownik może określić jakiego poziomu
skuteczności i uniwersalności oczekuje, by
wybrać latarkę najlepiej dostosowaną do swoich
potrzeb.

4 - Czy optyka zapewnia dobry
komfort wizualny?
Chcąc zapewnić optymalne oświetlenie, optyka
latarki czołowej musi być opracowana z największa
precyzją i składać się z elementów o najwyższej
jakości.
Petzl ma ponad 30 letnie doświadczenie
w dziedzinie optyki do latarek czołowych.
To powszechnie uznawane doświadczenie
pozwala działowi badań Petzl na opracowywanie
innowacyjnych rozwiązań zapewniających
maksimum skuteczności i niezawodności.

Doskonale jednorodna wiązka:
komfort użytkowania

Wszystkie latarki czołowe Petzl są wyposażone
w diody, których jakość jest gwarantowana
i niezmienna. Diody używane w latarkach
Petzl muszą odpowiadać ściśle określonym
wymaganiom technicznym. Każda partia diod jest
testowana a następnie wybierana w zależności od
jednorodności barwy, niewielkiego poboru prądu
i strumienia świetlnego.
Przed sprzedażą, każda latarka Petzl jest
sprawdzana indywidualnie. Badanie obejmuje
miedzy innymi test pomiarów parametrów
oświetlenia oraz jednorodności wiązki wykonywany
kamerą cyfrową.

Obecność centralnego punktu
świetlnego: oślepienie

Indywidualny test parametrów oświetlenia

Plusy Petzl:
Latarki czołowe Petzl zapewniają użytkownikowi
maksymalny komfort wizualny: oświetlenie jest
równomierne, nie ma punktu świetlnego w jego
środku, plamek ani stref cienia.

Obecność niedoskonałości
wizualnych: brak precyzji,
zmęczenie

5 - Czy konstrukcja latarki jest
dostosowana do warunków
w których pracuję?
Latarki czołowe Petzl zostały opracowane
w taki sposób by były odporne na najtrudniejsze
warunki użytkowania i zapewniały maksimum
niezawodności.
Jest to powód dla którego każdy model musi
przejść przez szczególnie wymagające testy.
- testy wytrzymałościowe: na upadki, uderzenia,
zgniatanie (również w niskich temperaturach),
- testy niezawodności (wytrzymałość mechaniczna),
- indywidualne testy przy wyjściu z linii produkcyjnej
(finalnej kontroli jakości),
- test szczelności.

Test wytrzymałości na uderzenia

Test działania

Plusy Petzl:
Większość latarek czołowych Petzl zapewnia
znakomitą ochronę przed wnikaniem cieczy i ciał
stałych (patrz strona "Wskaźnik ochrony IP").
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Środowiska i normy
Atmosfery grożące wybuchem (normy ATEX i HAZLOC)
Norma ATEX
Co to jest ATEX?
Reglamentacja ATEX jest dyrektywą europejską, która wymaga od wszystkich
osób odpowiedzialnych za przedsiębiorstwo za określenie i opanowanie
ryzyka związanego z wybuchem w niektórych atmosferach, W tym celu,
w przedsiębiorstwie, wymagane jest przeprowadzanie analizy ryzyka wybuchu.
Umożliwi ona identyfikację miejsc, w których mogą tworzyć się atmosfery
wybuchowe, dzięki czemu będzie możliwe przedsięwzięcie środków mających
na celu uniknięcie eksplozji.

Tlen z powietrza

Jak wybrać sprzęt dostosowany do środowiska zagrożonego wybuchem?
Środowiska ATEX są podzielone na trzy strefy:
- strefy 0, 1 lub 2 dla gazów,
- strefy 20, 21 lub 22 dla pyłów.

Źródło zapłonu
(płomień, iskra, gorące
miejsce)

Palne
(gaz, łatwopalne
opary, pyły)

Istnieją dwie grupy sprzętu:
- «Grupa I»: specyficzny przypadek kopalni (najbardziej wymagający),
- «Grupa II»: cały przemysł powierzchniowy.
W przypadku grupy II (przemysł powierzchniowy): każdej klasyfikacji strefy ATEX
jest przyporządkowana odpowiednia kategoria sprzętu.
Więcej informacji na www.petzl.com/atex

Norma HAZLOC

W jakich warunkach może dojść do wybuchu?
Ryzyko wybuchu powstaje gdy obecnych jest szereg czynników:
- utleniacz: na przykład tlen z powietrza,
- substancja łatwopalna:
. gazy lub opary: węglowodory, rozpuszczalniki, lakiery, benzyna, alkohol,
barwniki, perfumy, produkty chemiczne, środki do produkcji materiałów
plastikowych itd.
. proszki lub pyły magnezja, aluminium, siarka, celuloza, zboża, węgiel, drewno,
mleko, żywice, cukier, skrobia, polistyren, nawóz itd.
- źródło ciepła lub źródło zapłonu.
Dobrą ilustracją są np. operacje związane z napełnianiem lub opróżnianiem
silosów z ziarnem, gdzie koncentracja pyłów okresowo znacząco się
zwiększa (np. w miarę napełniania zbiornika). Atmosfera staje się niezwykle
niebezpieczna: wzrost temperatury jak również otwarty ogień - zwykła iskra
(powstała mechanicznie lub elektrycznie) może spowodować eksplozję.
W atmosferach wybuchowych, w celu uniknięcia zapłonu, należy stosować
wyłącznie urządzenia zabezpieczone przed wybuchem. Oferują różne sposoby
ochrony, których celem jest wyeliminowanie ryzyka wybuchu.

Co to jest HAZLOC?
Certyfikacja HAZLOC dotyczy przede wszystkim Ameryki Północnej.
Odnosi się do opanowania ryzyka związanego z wybuchem pewnych atmosfer.
Zawiera dwa elementy:
- test i ocena użytych produktów,
- kontrolę fabryki.
Jak wybrać sprzęt dostosowany do środowiska zagrożonego wybuchem?
Zgodnie z normą HAZLOC strefy ryzyka dzieli się na trzy sposoby:
- ze względu na typy,
- ze względu na warunki,
- ze względu na właściwość substancji lub materiału stanowiącego ryzyko.
Więcej informacji na www.petzl.com/hazloc

Wskaźnik ochrony IP
Wskaźnik ochrony IP jest standardem międzynarodowym. Wskaźnik określa
poziom ochrony produktu przed wnikaniem ciał stałych (pyły itd.) i cieczy (woda,
oleje itd).
Jak odczytywać wskaźnik ochrony?
Przykład: IP 67
Pierwsza cyfra odpowiada poziomowi zabezpieczenia przed ciałami stałymi.
Druga cyfra oznacza poziom zabezpieczenia przed cieczami.
Oznaczenie IP 67 odpowiada więc produktowi całkowicie pyłoszczelnemu
i chronionemu przed skutkami zanurzenia.
Jeżeli jakieś kryterium nie było testowane, cyfra jest zastępowana przez literę
"X" (przykład IP X^ oznacza, że urządzenie nie było testowane przeciwko ciałom
stałym).

Pierwsza cyfra oznacza poziom zabezpieczenia przed ciałami stałymi:

Druga cyfra oznacza poziom zabezpieczenia przed cieczami:

X = Brak pomiaru

—

X = Brak pomiaru

—

0 = Brak ochrony

—

0 = Brak ochrony

—

1 = Ochrona przed wnikaniem ciał stałych o średnicy ≥ 50
mm

1 = Ochrona przed spadającymi pionowo kroplami
wody

2 = Ochrona przed wnikaniem ciał stałych
o średnicy ≥ 12,5 mm

2 = Ochrona przed kroplami wody (15° nachylenia)

3 = Ochrona przed wnikaniem ciał stałych
o średnicy ≥ 2,5 mm

3 = Ochrona przed deszczem (60° nachylenia)

4 = Ochrona przed wnikaniem ciał stałych
o średnicy ≥ 1 mm

4 = Ochrona przed bryzgami wody

5 = Ochrona przed pyłem (ograniczone wnikanie)

5 = Ochrona przed wodą laną strugą

6 = Pyłoszczelność

6 = Ochrona przed wodą laną silną strugą

7 = Chwilowe zanurzenie (-1 metr przez 30 minut)

8 = zanurzenie ciągłe (większe niż 1 metr przez czas
określony przez producenta)

Kompatybilność elektromagnetyczna
(EMC)
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) określa zdolność danego
urządzenia elektrycznego do poprawnej pracy w określonym środowisku
elektromagnetycznym i nieemitowanie zaburzeń pola elektromagnetycznego
zakłócającego poprawną pracę innych urządzeń pracujących w tym
środowisku. Wszystkie latarki czołowe Petzl są zgodne z wymaganiami
dyrektywy 89/336/EWG dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej. Nie
mogą wywoływać zakłóceń z żadnym innym sprzętem oznaczonym CE.

Norma ANSI/NEMA FL1
Ta norma została opracowana dzięki współpracy czternastu głównych
producentów oświetlenia przenośnego, w tym Petzl. Norma ANSI/NEMA FL1
definiuje wspólny protokół pomiaru parametrów oświetlenia. Celem jest
umożliwienie porównania latarek różnych marek według tych samych kryteriów.
Uwaga: norma ANSI/NEMA FL1 nie bierze pod uwagę trybu zarządzanie
energią i nie pozwala więc na bezpośrednie porównanie latarek czołowych ze
stałym oświetleniem z latarkami o oświetleniu malejącym (patrz rubryka "Więcej
zrozumieć, by lepiej wybrać").
Więcej informacji na
www.petzl.com/ANSI
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KOMPAKTOWE I WYTRZYMAŁE
Od 30 lat Petzl jest specjalistą od latarek czołowych. Petzl tworzy i rozwija sprzęt, który zapewnia profesjonalistom maksimum
swobody i skuteczności w ciemnościach.
Latarki czołowe Petzl zostały opracowane w taki sposób by zagwarantować każdemu użytkownikowi wygodę i niezawodność,
niezależnie od warunków i rodzaju wykonywanych prac: konserwacji, przemieszczania się, inspekcji z odległości, odczytowi
informacji, działaniom ratunkowym itd.

Moc światła (lumeny)

Mocne latarki czołowe

500
400
300
200

100

75
Kompaktowe i wytrzymałe latarki czołowe

Parametry oświetlenia ciągle ewoluują, najnowsze można sprawdzić na petzl.com

50

25

Uniwersalne latarki czołowe

Ultrakompaktowe latarki czołowe

Okazjonalne użycie

Intensywne użycie

KOMPAKTOWE I WYTRZYMAŁE
LATARKI CZOŁOWE

Kompaktowe i wytrzymałe
latarki czołowe

KOMPAKTOWE I WYTRZYMAŁE
LATARKI CZOŁOWE

Latarki czołowe do codziennego
użytku.

Uniwersalne latarki czołowe

KOMPAKTOWE I WYTRZYMAŁE
LATARKI CZOŁOWE

Latarki czołowe do intensywnego
używania.

Mocne latarki czołowe

KOMPAKTOWE I WYTRZYMAŁE
LATARKI CZOŁOWE

Latarki czołowe do intensywnego
używania i maksymalnej mocy
światła.

Ultrakompaktowe latarki
czołowe
Latarki czołowe dostosowane do
okazjonalnego użycia.

OŚWIETLENIE
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Latarki czołowe z serii PIXA zostały opracowane na potrzeby profesjonalistów, pracujących codziennie w ciemnościach. Zapewniają
oświetlenie nie absorbujące rąk, co umożliwia wygodną i efektywną pracę.
Najważniejszymi zaletami tych latarek są: wytrzymałość, niezawodność, łatwość używania, wszechstronne zastosowanie. Seria
PIXA składa się z czterech modeli dostosowanych do różnego rodzaju warunków użytkowania.

Na stronie www.petzl.com/PIXA
można zobaczyć wszystkie możliwości
jakie oferuje seria PIXA.

Chcąc odpowiedzieć na specyficzne wymagania różnych sytuacji roboczych, latarki PIXA mogą być noszone bezpośrednio na głowie (dzięki opasce elastycznej),
zamocowane na kasku Petzl VERTEX lub ALVEO (przy pomocy płytki mocującej) lub umieszczone na ziemi.

+

Na głowie

Na kasku Petzl

PIXA 1

Na ziemi

Oświetlenie stałe

Wiele typów oświetlenia

Technologia stabilizacji w latarkach czołowych
PIXA zapewnia oświetlenie, którego parametry
nie zmniejszają się w miarę rozładowywania się
baterii.

Latarki czołowe PIXA mają różne konfiguracje oświetlenia, by lepiej odpowiedzieć na potrzeby
profesjonalistów. Wiązki są jednorodne i oświetlają równomiernie strefę pracy.

KOMPAKTOWE I WYTRZYMAŁE
LATARKI CZOŁOWE

+

KOMPAKTOWE I WYTRZYMAŁE
LATARKI CZOŁOWE

Trzy możliwości zamocowania

Szeroka wiązka do pracy
w zasięgu rąk

15 m

Wiązka mieszana do
przemieszczania się

12 h

Wiązka skupiona do oświetlenia
dalekiego zasięgu

Wytrzymała i trwała konstrukcja
Proste i intuicyjne
działanie
Pokrętło wyboru oświetlenia jest łatwo
dostępne i zapewnia wygodny uchwyt,
również w rękawiczkach. Pokrętło
zapewnia szybki i intuicyjny wybór
różnych trybów oświetlenia.

Wodoszczelność
Latarki czołowe PIXA są szczelne
by zapewniać działanie nawet po
całkowitym zanurzeniu (stopień ochrony
IP 67).

Duża odporność
mechaniczna

Odporność na substancje
chemiczne

Uderzenia, upadki, zgniecenia: latarki
te są przeznaczone do wytrzymywania
trudnych warunków pracy.

Chcąc zagwarantować niezawodność
w agresywnych środowiskach, latarki
zostały przetestowane na działanie wielu
substancji (szczegółowa lista na
www.petzl.com).

Pozycja transportowa

Certyfikacja ATEX
i HAZLOC

70 h

20 h

Pozycja transportowa latarek
czołowych PIXA pozwala na ochronę
szybki i zablokowanie wyłącznika,
chroniąc latarkę przed przypadkowym
włączeniem.

Latarki czołowe PIXA mogą być
używane w atmosferach wybuchowych.

5h
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6h

25 lm

CONSTANT
LIGHTING
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12 h
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Kompaktowe i wytrzymałe latarki czołowe
PIXA 3R
Latarka czołowa z akumulatorem, z możliwością zmiany parametrów oświetlenia.

PIXA 3
Latarka czołowa przeznaczona do wszelkich zastosowań w terenie: praca w zasięgu rąk, przemieszczanie się, dalekie oświetlenie.

PIXA 2
Uniwersalna latarka czołowa umożliwiająca wygodną pracę i przemieszczanie się z maksimum bezpieczeństwa.

Parametry oświetlenia ciągle ewoluują, najnowsze można sprawdzić na petzl.com

PIXA 1
Latarka czołowa łatwa w użyciu, do wygodnej pracy.

Akcesoria

RUBBER

POCHE

Akumulator do PIXA 3R

Ładowarka samochodowa

Latarka czołowa z akumulatorem, z możliwością zmiany
parametrów oświetlenia

PIXA 3R ma możliwość zmian parametrów
oświetlenia: czasu świecenia lub zasięgu
światła

Na stronie www.petzl.com/PIXA można
zobaczyć wszystkie możliwości jakie oferuje
latarka czołowa PIXA 3R.

PIXA 3R
STANDARD

CONSTANT
LIGHTING

MAX AUTONOMY

MAX POWER

25 lm

15 m

12 h

25 lm

15 m

12 h

55 lm

25 m

3h

35 lm

35 m

6h

25 lm

25 m

12 h

55 lm

45 m

3h

55 lm

75 m

3h

25 lm

40 m

12 h

55 lm

75 m

3h

Oświetlenie rezerwowe: minimum 5 lumenów przez 2 godziny
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• Wytrzymała:
- duża odporność na upadki (dwa metry), na
uderzenia i zgniatanie (80 kg),
- pozycja transportowa dla ochrony szybki oraz
ochrony przed przypadkowym włączeniem.
• Wygodna, regulowana opaska elastyczna.
Można ją łatwo odczepić do mycia.
• Wskaźnik rozładowania baterii: czerwona dioda
oraz pulsowanie oświetlenia.
• Szczelność: IP 67, wodoszczelna do -1 m przez
30 minut,po wynurzeniu nie wymagana jest żadna
konserwacja.
• Certyfikacja: CE,
- ATEX: Strefa 2/22,
- ANSI/NEMA FL1.
Odporność na substancje chemiczne.
(patrz www.petzl.com/PIXA).
• Ciężar: 145 g.
• Gwarancja: latarka 3 lata, akumulator 1 rok.
• Dostępna w dwóch wersjach:
- z ładowarką sieciową EU i US: E78CHR,
- z ładowarką sieciową UK: E78CHR UK.

KOMPAKTOWE I WYTRZYMAŁE
LATARKI CZOŁOWE

• Latarka czołowa, która nie absorbuje rąk: może
być noszona na głowie dzięki opasce elastycznej,
zamocowana na kasku dzięki dostarczonej płytce
lub położona na ziemi.
• Akumulator litowo-jonowo-polimerowy + szybka
ładowarka (3 godziny) - do częstego użytkowania.
• Dostępne są trzy ustawienia, dzięki którym
można dostosować parametry oświetlenia do
swoich potrzeb:
- ‘STANDARD’: zrównoważona moc / czas
świecenia,
- ‘MAX AUTONOMY’: priorytet ma czas świecenia
(12 godzin),
- ‘MAX POWER’: priorytet ma moc światła (55
lumenów).
• Trzy tryby oświetlenia:
- tryb dostosowany do pracy w bliskim zasięgu:
szeroka i jednorodna wiązka,
- tryb dostosowany do przemieszczania się:
wiązka mieszana, ze skupioną składową, która
zapewnia wygodne poruszanie się,
- tryb dostosowany do oświetlenia dalekiego
zasięgu: bardzo skupiona wiązka.
• Oświetlenie stabilizowane, gwarantujące
stały poziom światła przez zadeklarowany czas
świecenia.
• Przejście na tryb "oświetlenie rezerwowe" gdy
akumulator jest prawie całkowicie rozładowany
(minimum 5 lumenów przez 2 godziny).
• Obrotowe pokrętło łatwe w użyciu, nawet
w rękawiczkach.

KOMPAKTOWE I WYTRZYMAŁE
LATARKI CZOŁOWE

Ładowarka umożliwia naładowanie latarki
bez potrzeby wyciągania baterii. Bateria
może być ładowana osobno, co umożliwia
użytkownikowi na ciągłe użycie swojej latarki.

KOMPAKTOWE I WYTRZYMAŁE
LATARKI CZOŁOWE

PIXA 3R
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Kompaktowe i wytrzymałe latarki czołowe

PIXA 3 E78CHB

PIXA 2 E78BHB

Latarka czołowa o kilku wiązkach do wyboru,
przeznaczona do pracy w zasięgu rąk,
przemieszczania się, dalekiego oświetlenia

Latarka czołowa z wiązką o dwóch składowych, do
pracy w zasięgu rąk, i do przemieszczania się

• Latarka czołowa, która nie absorbuje rąk: może być noszona na głowie dzięki
opasce elastycznej, zamocowana na kasku dzięki dostarczonej płytce lub
położona na ziemi.
• Trzy tryby oświetlenia:
- tryb dostosowany do pracy w bliskim zasięgu: szeroka i jednorodna wiązka,
- tryb dostosowany do przemieszczania się: wiązka mieszana, ze skupioną
składową, która zapewnia wygodne poruszanie się,
- tryb dostosowany do oświetlenia dalekiego zasięgu: bardzo skupiona wiązka.
• Oświetlenie stabilizowane, gwarantujące stały poziom światła przez
zadeklarowany czas świecenia.
• Przejście na tryb "oświetlenie rezerwowe" gdy akumulator jest prawie
całkowicie rozładowany (minimum 5 lumenów przez 10 godzin).
• Obrotowe pokrętło łatwe w użyciu, nawet w rękawiczkach.
• Wytrzymała:
- duża odporność na upadki (dwa metry), na uderzenia i zgniatanie (80 kg),
- pozycja transportowa dla ochrony szybki oraz ochrony przed przypadkowym
włączeniem.
• Wygodna, regulowana opaska elastyczna.
ją łatwo
25 Można
lm
15 m odczepić
12do
h
mycia.
• Wskaźnik rozładowania baterii: czerwona dioda oraz pulsowanie oświetlenia.
• Szczelna do -1 m przez 30 minut (IP 67),
z wody nie6 h
35polmwynurzeniu
35 m
CONSTANT
wymagana
jest żadna konserwacja.
LIGHTING
• Certyfikacja: CE,
- ATEX: CE0080, Ex II 3 GD, Ex nAnL IIB T4,
55 lm
75 m
3h
- HAZLOC: class I Groups C & D div II, Class II Group G div II.
Certyfikacja ważna jest tylko z bateriami alkalicznymi.
- ANSI/NEMA FL1.
• Odporna na substancje chemiczne (patrz www.petzl.com).
• Zasilanie: 2 baterie AA/LR6 (dostarczone), kompatybilna z bateriami
alkalicznymi, akumulatorkami Ni-MH lub bateriami litowymi, które pozwalają
dwukrotnie zwiększyć czas świecenia (zachowując parametry oświetlenia).
• Ciężar (z bateriami): 160 g.
• Gwarancja 3 lata.

Parametry oświetlenia ciągle ewoluują, najnowsze można sprawdzić na petzl.com

PIXA 3R

• Latarka czołowa, która nie absorbuje rąk: może być noszona na głowie dzięki
opasce elastycznej, zamocowana na kasku dzięki dostarczonej płytce lub
położona na ziemi.
• Dwa tryby oświetlenia:
- tryb dostosowany do pracy w bliskim zasięgu: szeroka i jednorodna wiązka,
- tryb dostosowany do przemieszczania się: wiązka mieszana, ze skupioną
składową, która zapewnia wygodne poruszanie się.
• Oświetlenie stabilizowane, gwarantujące stały poziom światła przez
zadeklarowany czas świecenia.
• Przejście na tryb "oświetlenie rezerwowe" gdy akumulator jest prawie
całkowicie rozładowany (minimum 5 lumenów przez 10 godzin).
• Obrotowe pokrętło łatwe w użyciu, nawet w rękawiczkach.
• Wytrzymała:
- duża odporność na upadki (dwa metry), na uderzenia i zgniatanie (80 kg),
- pozycja transportowa dla ochrony szybki oraz ochrony przed przypadkowym
włączeniem.
• Wygodna, regulowana opaska elastyczna. Można ją łatwo odczepić do
mycia.
Wskaźnik 15
rozładowania
baterii
pulsowanie
oświetlenia.
25• lm
m
12
h przez55
lm
25 m
3h
• Szczelna do -1 m przez 30 minut (IP 67), po wynurzeniu z wody nie
wymagana jest żadna konserwacja.
• Certyfikacja: CE,
25 lm
25 m
12 h
55 lm
45 m
3h
- ATEX: CE0080, Ex II 3 GD, Ex nAnL IIB T4,
- HAZLOC: class I Groups C & D div II, Class II Group G div II.
Certyfikacja ważna jest tylko z bateriami alkalicznymi.
25- lm
40 FL
m 1.
12 h
55 lm
75 m
3h
ANSI/NEMA
• Odporna na substancje chemiczne (patrz www.petzl.com).
• Zasilanie: 2 baterie AA/LR6 (dostarczone), kompatybilna z bateriami
alkalicznymi, akumulatorkami Ni-MH lub bateriami litowymi, które pozwalają
dwukrotnie zwiększyć czas świecenia (zachowując parametry oświetlenia).
• Ciężar (z bateriami): 160 g.
• Gwarancja 3 lata.

PIXA 3

CONSTANT
LIGHTING

PIXA 2

30 lm

15 m

12 h

40 lm

30 m

6h

50 lm

55 m

3h

CONSTANT
LIGHTING

30 lm

20 m

12 h

40 lm

30 m

6h

Oświetlenie rezerwowe: minimum 5 lumenów przez 10 godzin

Oświetlenie rezerwowe: minimum 5 lumenów przez 10 godzin

CONSTAN
LIGHTING

KOMPAKTOWE I WYTRZYMAŁE
LATARKI CZOŁOWE

Akumulator
do PIXA 3R

Ładowarka samochodowa

PIXA 1 E78AHB

RUBBER E78002

Latarka czołowa z szeroką i jednorodną wiązką
światła, dostosowana do pracy w zasięgu rąk

Kauczukowa opaska do latarki PIXA, kompatybilna ze
wszystkimi typami kasków

• Latarka czołowa, która nie absorbuje rąk: może być noszona na głowie dzięki
opasce elastycznej, zamocowana na kasku dzięki dostarczonej płytce lub
położona na ziemi.
• Tryb oświetlenia idealny do wszystkich prac wykonywanych w zasięgu rąk:
szeroka i jednorodna wiązka światła.
• Oświetlenie stabilizowane, gwarantujące stały poziom światła przez
zadeklarowany czas świecenia.
• Przejście na tryb "oświetlenie rezerwowe" gdy akumulator jest prawie
całkowicie rozładowany (minimum 5 lumenów przez 10 godzin).
• Obrotowe pokrętło łatwe w użyciu, nawet w rękawiczkach.
• Wytrzymała:
- duża odporność na upadki (dwa metry), na uderzenia i zgniatanie (80 kg),
- pozycja transportowa dla ochrony szybki oraz ochrony przed przypadkowym
włączeniem.
• Wygodna, regulowana opaska elastyczna. Można ją łatwo odczepić do
mycia.
• Szczelna do -1 m przez 30 minut (IP 67), po wynurzeniu z wody nie
wymagana jest żadna konserwacja.
• Certyfikacja: CE,
- ATEX: CE0080, Ex II 3 GD, Ex nAnL IIB T4,
- HAZLOC: class I Groups C & D div II, Class II Group G div II.
Certyfikacja ważna jest tylko z bateriami alkalicznymi.
- ANSI/NEMA FL 1.
• Odporna na substancje chemiczne (patrz www.petzl.com).
• Zasilanie: 2 baterie AA/LR6 (dostarczone), kompatybilna z bateriami
alkalicznymi, akumulatorkami Ni-MH lub bateriami litowymi, które pozwalają
dwukrotnie zwiększyć czas świecenia (zachowując parametry oświetlenia).
• Ciężar (z bateriami): 160 g.
• Gwarancja 3 lata.

• Idealna do kasków przemysłowych, które nie są wyposażone w zaczepy
podtrzymujące opaskę.
• Kauczuk zapewnia bardzo dobre "trzymanie" się latarki na kasku.
• Płytka pozwala na proste i szybkie przymocowanie latarki do opaski.
• Może być używana w każdej sytuacji, również w agresywnych środowiskach
(kauczuk jest bardzo odpornym materiałem).
• System regulacji z klamrą - łatwy w obsłudze.
• Gwarancja 3 lata.

POCHE E78001
Pokrowiec transportowy na latarkę PIXA
• System szybkiego otwieranie z klapką i przyciskiem.
• Można go bezpiecznie przenosi na pasie, dzięki taśmie blokowanej przez
przycisk.
• Gwarancja 3 lata.

Akumulator do PIXA 3R E78003
Można go ładować nie wyciągając z latarki lub osobno, przy pomocy podstawki
ładującej dostarczonej razem z PIXA 3R.
Szybkie naładowanie w 3 godziny.
Gwarancja jeden rok lub 300 cykli ładowania.

Ładowarka samochodowa E78004
Pozwala na ładowanie latarki czołowej PIXA 3R kablem USB za pomocą
podstawki ładującej dostarczonej z latarką czołową PIXA 3R.
Szybkie naładowanie w 3 godziny.
• Gwarancja 3 lata.

PIXA 1

12 h
6h

25 lm

15 m

12 h

Oświetlenie rezerwowe: minimum 5 lumenów przez 10 godzin

OŚWIETLENIE

KOMPAKTOWE I WYTRZYMAŁE
LATARKI CZOŁOWE

Akumulator litowo-jonowo-polimerowy, 930 mAh

Ładowarka samochodowa 12 V w standardzie USB

CONSTANT
LIGHTING

KOMPAKTOWE I WYTRZYMAŁE
LATARKI CZOŁOWE

POCHE

KOMPAKTOWE I WYTRZYMAŁE
LATARKI CZOŁOWE

RUBBER

UNIWERSALNE LATARKI CZOŁOWE

GSAR / Kärcher, Kaiser-Wilhelm Memorial church, Berlin (Germany) © David Franck
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Parametry oświetlenia ciągle ewoluują, najnowsze można sprawdzić na petzl.com

Latarki czołowe DUO są przeznaczone dla profesjonalistów, którzy pracują w trudnych warunkach. Są szczelne. Wytrzymują
uderzenia, tarcie, obecność błota i wilgoci. Duża odporność mechaniczna powiązana jest z wydajnym oświetleniem. Latarki czołowe
DUO mają dwa źródła światła, umożliwiające oświetlenie bliskiego lub dalekiego zasięgu.

Podwójne źródło światła

Wyłącznik

Szczelny pojemnik na baterie

Podwójne źródło światła zapewnia
wszechstronne oświetlenie, dostosowane
do większości sytuacji roboczych:
diodowe źródło światła - do oświetlenia
bliskiego zasięgu, żarówka halogenowa
lub dioda 1 W, do oświetlenia dalekiego
zasięgu.

Wyłącznik latarki może być
obsługiwany jedną ręką. Chcąc uniknąć
przypadkowego włączenia latarki można
go zablokować wciskając żółtą dźwignię.

Latarki czołowe DUO, przeznaczone do
wymagających środowisk, posiadają
pojemnik na baterie opracowany w taki
sposób by wytrzymywał najtrudniejsze
warunki. Dwa metalowe haczyki
zapewniają idealne zamknięcie pokrywki
i szczelność do -5 metrów.

Latarka czołowa z podwójnym źródłem światła ATEX
KOMPAKTOWE I WYTRZYMAŁE
LATARKI CZOŁOWE

Przeciwwybuchowa latarka czołowa przeznaczona do użycia w atmosferze wybuchowej.

Latarki czołowe do intensywnego używania niezależnie od warunków.
Dostępna w wersji standard (latarka + pojemnik na baterie na głowie) lub w wersji BELT, z pojemnikiem na baterie na kablu, by
zmniejszyć ciężar latarki na głowie.

DUO LED 14

DUO LED 5

FIXO DUO LED 14

DUO LED 14 ACCU

KOMPAKTOWE I WYTRZYMAŁE
LATARKI CZOŁOWE

Latarki czołowe z podwójnym źródłem światła

KOMPAKTOWE I WYTRZYMAŁE
LATARKI CZOŁOWE

DUO ATEX LED 5

DUOBELT LED 14
KOMPAKTOWE I WYTRZYMAŁE
LATARKI CZOŁOWE

DUOBELT LED 5

Akcesoria

ACCU DUO ATEX

ACCU DUO

Chargeurs DUO

MODU’LED 14 DUO

CROCHLAMP S
CROCHLAMP L

OŚWIETLENIE
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Uniwersalne latarki czołowe
DUO ATEX LED 5 E61L5 4
®

Przeciwwybuchowa, szczelna latarka czołowa, z podwójnym źródłem
światła: 1 mocna dioda / 5 LED

Elastyczne opaski o regulowanej długości

Pojemnik na baterie i źródło światła
wodoszczelne (do -5 m)

Podwójne źródło światła

Parametry oświetlenia ciągle ewoluują, najnowsze można sprawdzić na petzl.com

Ładowarka zgodna ze standardami Europa i USA

• Uniwersalna latarka: solidna konstrukcja,
wodoszczelna do -5 metrów.
• Dwa źródła światła w zależności od potrzeb:
- 1 mocna dioda zapewnia oświetlenie dalekiego
zasięgu - skupiona wiązka światła z regulowanym
zoomem
- pięć diod zapewnia długotrwałe oświetlenie
o szerokiej wiązce.
• Wygodna i prosta w obsłudze:
- elastyczne, regulowane opaski gumowe,
- blokada wyłącznika zabezpieczająca przed
przypadkowym włączeniem,
- regulacja kąta nachylenia wiązki światła.
• Latarka dostarczana z:
- akumulatorem o zwiększonej ochronie własnej
E61100 2 (Ni-MH, 2700 mAh),
- ładowarką E65200 2 Europe i USA, zgodną
z 110/240 V - 50/60 Hz.
• Wodoszczelna do -5 metrów: IP 68.
• Ciężar: 340 g (z akumulatorem).
• Latarka z certyfikacją ATEX: latarkę czołową
można stosować w strefach 1 i 2 w obecności
gazów, oparów, mgieł oraz w strefach 21
i 22 w obecności pyłów, których temperatura
samozapłonu jest wyższa niż 200 °C, pod
ciśnieniem atmosferycznym (200 °C –
maksymalna temperatura powierzchni latarki
czołowej).

• Certyfikacja:
- Ex II 2 GD, Ex ia IIB T3, Ex iaD 21 T200° C,
- CE EN 50014, EN 50020,
- CEI 61241-0, CEI 61241-11.
• Temperatury użytkowania: między -5° C a +
40° C
• CE.
• Gwarancja 3 lata.

Podwójne źródło światła: pięć diod do oświetlenia
bliskiego zasięgu i mocna dioda do oświetlenia
dalekiego zasięgu, z możliwością regulacji
kształtu wiązki.

Akumulator Ni-Mh o zwiększonej ochronie własnej
- do atmosfer wybuchowych: zmniejsza ryzyko
powstania łuków elektrycznych i przegrzania.

DUO LED 5

DUO LED 14

Wodoszczelna latarka czołowa
z podwójnym źródłem światła:
żarówka halogenowa / 5 LED

Wodoszczelna latarka czołowa
z podwójnym źródłem światła:
żarówka halogenowa / 14 LED, trzy
tryby stałego oświetlenia

®

• Uniwersalna latarka: solidna konstrukcja,
wodoszczelna do -5 metrów.
• Dwa źródła światła w zależności od potrzeb:
- żarówka halogenowa do oświetlenia dalekiego
zasięgu, z regulowanym zoomem,
- pięć diod zapewnia długotrwałe oświetlenie
o szerokiej wiązce.
• Wygodna i prosta w obsłudze:
- elastyczne, regulowane opaski gumowe,
- blokada wyłącznika zabezpieczająca przed
przypadkowym włączeniem,
- regulacja kąta nachylenia wiązki światła.
• Zaopatrzona w żarówkę zapasową.
• Wodoszczelna do -5 metrów: IP X8.
• CE.
• Gwarancja 3 lata.
• Dostępna w dwóch wersjach:
- DUO LED 5 (E69 P):
Zasilanie: cztery baterie AA/R6 (dostarczane) lub
jako opcja ACCU DUO (E65100 2). Ciężar: 300 g
z bateriami.
- DUOBELT LED 5 (E73 P):
Pojemnik na baterie na kablu umożliwiający
zmniejszenie ciężaru na głowie, zasilanie cztery
baterie C/LR14 (dostarczane).
Ciężar: 550 g (latarka 140 g na głowie + pojemnik
na baterie 410 g).

KOMPAKTOWE I WYTRZYMAŁE
LATARKI CZOŁOWE

FIXO DUO LED 14

®

• Uniwersalna latarka: solidna konstrukcja,
wodoszczelna do -5 metrów.
• Dwa mocne źródła światła w zależności od
potrzeb:
- żarówka halogenowa do oświetlenia dalekiego
zasięgu, z regulowanym zoomem,
- czternaście diod z trzema trybami oświetlenia
(maksymalny, optymalny, ekonomiczny) zapewnia
światło bliskiego zasięgu.
• Oświetlenie bliskiego zasięgu jest stabilizowane:
zapewnia stały poziom światła i długi czas
świecenia:
- czternaście diod zapewnia stały poziom światła
do chwili gdy baterie są prawie wyczerpane,
- automatyczne przejście na tryb "oświetlenie
rezerwowe", gdy baterie są prawie całkowicie
rozładowane.
• Wygodna i prosta w obsłudze:
- elastyczne, regulowane opaski gumowe,
- blokada wyłącznika zabezpieczająca przed
przypadkowym włączeniem,
- regulacja kąta nachylenia wiązki światła.
• Zaopatrzona w żarówkę zapasową.
• Wodoszczelna do -5 metrów: IP X8.
• CE.
• Gwarancja 3 lata.
• Dostępna w czterech wersjach:
- DUO LED 14 (E72 P):
Zasilanie: cztery baterie AA/R6 (dostarczane) lub
jako opcja ACCU DUO (E65100 2). Ciężar: 300 g
z bateriami.
- FIXO DUO LED 14 (E63 L14):
Mocowanie na kasku, działa z czterema bateriami
AA/R6 (dostarczane) lub jako opcja ACCU DUO
(E65100 2). Ciężar: 180 g z bateriami.
- DUOBELT LED 14 (E76 P):
Pojemnik na baterie na kablu umożliwiający
zmniejszenie ciężaru na głowie, zasilanie cztery
baterie C/LR14 (dostarczane). Ciężar: 550 g
(latarka 140 g na głowie + pojemnik na baterie 410
g).
- VERTEX BEST DUO LED 14 (A10BWE):
wygodny kask ze zintegrowanym podwójnym
źródłem światła, patrz strona 69.

DUO LED 14 ACCU
®

E72 AC

Wodoszczelna latarka czołowa
z podwójnym źródłem światła:
żarówka halogenowa / 14 LED,
trzy tryby stałego oświetlenia,
akumulator
• Wersja DUO LED 14 dostarczana
z akumulatorem:
- akumulator o dużej pojemności,
- szybkie ładowanie.
• Uniwersalna latarka: solidna konstrukcja,
wodoszczelna do -5 metrów.
• Dwa mocne źródła światła w zależności od
potrzeb:
- żarówka halogenowa do oświetlenia dalekiego
zasięgu, z regulowanym zoomem,
- czternaście diod z trzema trybami oświetlenia
(maksymalny, optymalny, ekonomiczny) zapewnia
światło bliskiego zasięgu.
• Oświetlenie bliskiego zasięgu jest stabilizowane:
zapewnia stały poziom światła i długi czas
świecenia:
- czternaście diod zapewnia stały poziom
światła do chwili gdy akumulator jest prawie cały
wyczerpany,
- automatyczne przejście na tryb "oświetlenie
rezerwowe", gdy akumulator jest prawie całkowicie
rozładowany.
• Wygodna i prosta w obsłudze:
- elastyczne, regulowane opaski gumowe,
- blokada wyłącznika zabezpieczająca przed
przypadkowym włączeniem,
- regulacja kąta nachylenia wiązki światła.
• Zaopatrzona w żarówkę zapasową.
• Dostarczana z ACCU DUO + szybka ładowarka
(E65 2):
- akumulator Ni-MH 2700 mAh (cztery elementy),
- maksymalna ilość ładowań: około 500,
- czas ładowania 4 godziny (wskaźnik ładowania
i końca ładowania),
- szybka ładowarka kompatybilna 110/240 V
• Wodoszczelna do -5 metrów: IP X8.
• Ciężar: 380 g z akumulatorem.
• CE.
• Gwarancja 3 lata.

OŚWIETLENIE

KOMPAKTOWE I WYTRZYMAŁE
LATARKI CZOŁOWE

DUOBELT LED 14

KOMPAKTOWE I WYTRZYMAŁE
LATARKI CZOŁOWE

DUOBELT LED 5

DUO LED 14

KOMPAKTOWE I WYTRZYMAŁE
LATARKI CZOŁOWE

DUO LED 5
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Uniwersalne latarki czołowe

ACCU DUO ATEX

Ładowarka sieciowa DUO

Żarówka / Dioda

ACCU DUO

Ładowarka samochodowa 12 V

CROCHLAMP S

ACCU DUO + ładowarka EUR / US

MODU’LED 14 DUO

CROCHLAMP L

ACCU DUO ATEX E61100 2
®

Akumulator o dużej pojemności do
DUO ATEX
• Akumulator do atmosfer wybuchowych, by
zmniejszyć do minimum ryzyko powstania łuku
elektrycznego lub przegrzania.
• Akumulator Ni-MH o dużej pojemności:
- 2700 mAh (cztery elementy),
- maksymalna ilość ładowań: około 500,
• Certyfikacja:
- ATEX: Ex II 2 GD, Ex ia IIB T3, Ex ia D21 T200°C,
- CE EN 50014, EN 50020,
- CEI 61241-0, CEI 61241-11.
• Gwarancja 3 lata.

ACCU DUO

®

E65100 2

Parametry oświetlenia ciągle ewoluują, najnowsze można sprawdzić na petzl.com

Akumulator o dużej pojemności do
latarek DUO LED 5 i DUO LED 14
• Akumulator Ni-MH o dużej pojemności:
- 2700 mAh (cztery elementy),
- maksymalna ilość ładowań: około 500,
• Gwarancja 3 lata.

ACCU DUO
+ ładowarka EUR/US E65 2
Akumulator o dużej pojemności do
latarek DUO LED 5 i DUO LED 14 +
szybka ładowarka
• Akumulator Ni-MH o dużej pojemności:
- 2700 mAh (cztery elementy),
- maksymalna ilość ładowań: około 500,
• Szybka ładowarka kompatybilna 110/240 V.
- czas ładowania 4 godziny (wskaźnik ładowania
i końca ładowania),
- dostarczana z wymienną wtyczką zgodną ze
standardami europejskimi i północnoamerykańskimi.
• Gwarancja 3 lata.

Ładowarka sieciowa
DUO E65200 2

Szybka ładowarka do ACCU DUO
• Szybka ładowarka kompatybilna 110/240 V.
- czas ładowania 4 godziny (wskaźnik ładowania
i końca ładowania),
- dostarczana z wymienną wtyczką zgodną ze
standardami europejskimi i północnoamerykańskimi.
• Gwarancja 3 lata.

Żarówka
halogenowaDUO FR0500 BLI
Żarówka halogenowa 6 V

Led 1 W DUO ATEX
E61700 2

Dioda 1 W na gwincie

Ładowarka
CROCHLAMP S E04350
samochodowa 12 V E65300 Zestaw uchwytów do mocowania
2

Ładowarka samochodowa do
ACCU DUO
• Gwarancja 3 lata.

MODU’LED 14 DUO

®

E60970

Zestaw zawierający specjalny
reflektor i moduł 14 diod z 3
trybami oświetlenia stałego
• Instalowany w miejsce mniejszej żarówki
w tradycyjnych latarkach DUO i DUOBELT.
• Oświetlenie stałe: czternaście diod oraz tryb
awaryjny.
• Ciężar: 8 g.
• CE.
• Gwarancja 3 lata.

latarki czołowej na kasku o cienkim
brzegu
• Pozwala na zamontowanie latarki czołowej na
kasku bez uchwytów na czołówkę.

CROCHLAMP L E04405
Zestaw uchwytów do mocowania
latarki czołowej na kasku o grubym
brzegu
• Pozwala na zamontowanie latarki czołowej na
kasku bez uchwytów na czołówkę.

t=0

t = 0h30
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Czas
świecenia
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-
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-
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-

Malejące

100 m
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0m

0m
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5 LED

-
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65 h

40 lm

-
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100 m
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0m

0m

5h30

40 lm

12 h

40 lm

4h

36 lm

DUO ATEX LED 5

DUO LED 5
Skupiona

Halogen
(z ACCU DUO)

Szeroka

5 LED
(z ACCU DUO)

-

Stałe
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Halogen

-

Malejące
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Stałe

26 m --> 10 h

10 h

13 lm

Maksymalny

Stałe

34 m --> 3h30

3h30

67 lm

Ekonomiczny

Stałe

15 m --> 63 h

63 h

43 lm

-

Malejące

5h30

36 lm

Optymalny

Stałe

26 m --> 17 h

17 h

13 lm

Maksymalny

Stałe

34 m --> 5 h

5h

67 lm

Ekonomiczny

Stałe

15 m --> 70 h

70 h

43 lm

DUO LED 14

24 m --> 12 h

100 m

70 m

0m

0m

VERTEX BEST
DUO LED 14
FIXO DUO LED 14

Szeroka

Skupiona

14 LED

Halogen

100 m

75 m

0m

0m

DUO LED 14 ACCU
Szeroka

14 LED

Skupiona

Halogen

-

Malejące

100 m

80 m

35 m

0m

11h30

30 lm

Szeroka

5 LED

-

Malejące

28 m

24 m

22 m

19 m

350 h

40 lm

Skupiona

Halogen

-

Malejące

100 m

80 m

35 m

0m

11h30

32 lm

Optymalny

Stałe

26 m --> 35 h

35 h

13 lm

Maksymalny

Stałe

34 m --> 9h30

9h30

67 lm

Ekonomiczny

Stałe

15 m --> 210 h

210 h

43 lm

DUOBELT LED 5

DUOBELT LED 14
Szeroka

14 LED

OŚWIETLENIE

KOMPAKTOWE I WYTRZYMAŁE
LATARKI CZOŁOWE

Zasięg

Typ
oświetlenia

KOMPAKTOWE I WYTRZYMAŁE
LATARKI CZOŁOWE

Tryb
oświetlenia

KOMPAKTOWE I WYTRZYMAŁE
LATARKI CZOŁOWE

Źródło
światła

KOMPAKTOWE I WYTRZYMAŁE
LATARKI CZOŁOWE

Rodzaj wiązki

MOCNE LATARKI CZOŁOWE

Coniston COMRU Mines Rescue Team, Coppermines Valley (UK) © Dave Willis
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Latarki czołowe ULTRA VARIO i ULTRA VARIO BELT są przeznaczone do najbardziej wymagających zastosowań. Zostały
opracowane by zapewnić mocne oświetlenie i dużą wszechstronność. Latarki te mają wyjątkowy stosunek ciężaru do mocy światła.
Dwie proponowane wersje umożliwiają optymalizację, w zależności od potrzeb: zmniejszenie objętości (ULTRA VARIO) lub ciężaru
na głowie (ULTRA VARIO BELT).

Wszechstronne użycie
KOMPAKTOWE I WYTRZYMAŁE
LATARKI CZOŁOWE

Cztery tryby oświetlenia by dostosować oświetlenie do potrzeb.

CONSTANT
LIGHTING

Pokrętło wyboru poziomu oświetlenia

KOMPAKTOWE I WYTRZYMAŁE
LATARKI CZOŁOWE

Pokrętło wyboru poziomu oświetlenia jest łatwe w manipulacjach,
nawet w rękawiczkach. Zapewnia szybki dostęp do trybów.

Wydajne oświetlenie

KOMPAKTOWE I WYTRZYMAŁE
LATARKI CZOŁOWE

Najnowsze diody zapewniają bardzo wydajne oświetlenie.

Akumulator litowo-jonowy

KOMPAKTOWE I WYTRZYMAŁE
LATARKI CZOŁOWE

Technologia litowo-jonowa umożliwia uzyskanie silnego, stałego
oświetlenia, jednocześnie zmniejszając ciężar latarki czołowej.

Dwie możliwości zamocowania
Latarki czołowe ULTRA VARIO i ULTRA VARIO BELT mogą być
noszone:
- na głowie, dzięki opasce elastycznej,
- bez opaski elastycznej, bezpośrednio na kaskach Petzl VERTEX
lub ALVEO (przy pomocy dostarczonych płytek mocujących).

OŚWIETLENIE

150

Mocne latarki czołowe
NEW
2013

NEW
2013

PIXA 3R

ULTRA VARIO

®

ULTRA VARIO BELT E54 B
®

E54 H

Ultramocna latarka czołowa, z wieloma wiązkami
25 lm
15 m
12 h
światła i akumulatorem

25 lm

• Latarka czołowa, która nie absorbuje rąk: może być noszona na głowie dzięki
35 lm na kasku
35 m
6 hALVEO)
opasce
elastycznej, zamocowana bezpośrednio
(VERTEX lub
CONSTANT
przy
pomocy dostarczonych płytek mocujących.
LIGHTING
• Stałe oświetlenie, gwarantujące jednakowy poziom światła przez
zadeklarowany czas świecenia. Przejście 55
na tryb
lm "oświetlenie
75 m rezerwowe"
3 h gdy
akumulator jest prawie całkowicie rozładowany (minimum 35 lumenów przez 1
godzinę).
• Cztery tryby by dostosować oświetlenie do potrzeb:
- tryb o małej intensywności: szeroka wiązką niezbyt mocnego światła,
zapewniająca długi czas świecenia i nieoślepianie się w grupie.
- tryb pracy w zasięgu rąk: szeroka wiązka o intensywności dostosowanej do
wygodnego oświetlenia bliskiego zasięgu,
- tryb przemieszczania się: wiązka mieszana, ze skupioną składową, która
zapewnia wygodne poruszanie się,
- tryb dalekiego zasięgu: bardzo skupiona wiązka.
Proste i wygodne działanie:
- pokrętło wyboru poziomu oświetlenia jest łatwe w manipulacjach, nawet
w rękawiczkach. Zapewnia szybki dostęp do trybów,
- system łączenia pozwala na szybkie odpięcie akumulatora,
- przednia i tylna płytka, połączona opaską elastyczną zapewnia idealną
stabilność na głowie.
• Akumulator o wysokiej wydajności:
- kompromis między pojemnością a rozmiarem, dla wygodnego noszenia na
głowie,
- akumulator litowo-jonowy 2600 mAh znakomicie sprawuje się w niskich
temperaturach,
30 lm
15 m
12 h
- wskaźnik pokazujący stan naładowania akumulatora,
- mruganie światła sygnalizujące przejście na tryb rezerwowy,
- dołączona do latarki szybka ładowarka (3h),
40dolmczęstego30używania.
m
6h
CONSTANT
• LIGHTING
Wytrzymała:
- duża odporność na upadki, na uderzenia i zgniatanie,
Odporność na wodę (-1 m przez 30 minut) i na pył (IP 67). Po wynurzeniu z
50 lm
55 m
3h
wody nie wymagana jest żadna konserwacja.
• Ciężar: 375 g (z ACCU 2 ULTRA).
• Certyfikacja: CE.
• Gwarancja:
- latarka: 3 lata,
- akumulator 1 rok (lub 500 cykli ładowania).

• Latarka czołowa, która nie absorbuje rąk: może być noszona na głowie dzięki
25opasce
lm
25 m zamocowana
12 h
55 lm
m (VERTEX
3 hlub ALVEO)
elastycznej,
bezpośrednio
na 45
kasku
przy pomocy dostarczonych płytek mocujących.
• Odłączany akumulator o bardzo dużej pojemności (etui i zamocowanie
komplecie),
ciężar niesiony
25wlm
40by
m maksymalnie
12 h zmniejszyć
55 lm
75 m na głowie.
3h
• Stałe oświetlenie, gwarantujące jednakowy poziom światła przez
zadeklarowany czas świecenia. Przejście na tryb "oświetlenie rezerwowe" gdy
akumulator jest prawie całkowicie rozładowany (minimum 35 lumenów przez 2
godziny).
• Cztery tryby by dostosować oświetlenie do potrzeb:
- tryb o małej intensywności: szeroka wiązką niezbyt mocnego światła,
zapewniająca długi czas świecenia i nieoślepianie się w grupie.
- tryb pracy w zasięgu rąk: szeroka wiązka o intensywności dostosowanej do
wygodnego oświetlenia bliskiego zasięgu,
- tryb przemieszczania się: wiązka mieszana, ze skupioną składową, która
zapewnia wygodne poruszanie się,
- tryb dalekiego zasięgu: bardzo skupiona wiązka.
Proste i wygodne działanie:
- pokrętło wyboru poziomu oświetlenia jest łatwe w manipulacjach, nawet
w rękawiczkach. Zapewnia szybki dostęp do trybów,
- system łączenia pozwala na szybkie odpięcie akumulatora,
- przednia i tylna płytka, połączona opaską elastyczną zapewnia idealną
stabilność na głowie.
- Odłączany akumulator o bardzo dużej pojemności:
- akumulator litowo-jonowy 5200 mAh znakomicie sprawuje się w niskich
temperaturach,
30 lm
20 m
12 h
- wskaźnik pokazujący stan naładowania akumulatora,
- CONSTANT
mruganie światła sygnalizujące przejście na tryb rezerwowy,
- dołączona
używania.
LIGHTING do latarki szybka ładowarka (5h),40dolmczęstego30
m
6h
• Wytrzymała:
- duża odporność na upadki, na uderzenia i zgniatanie,
- odporność na wodę (-1 m przez 30 minut) i na pył (IP 67). Po wynurzeniu z
wody nie wymagana jest żadna konserwacja.
• Ciężar: latarka 230 g + ACCU 4 ULTRA 265 g.
• Certyfikacja: CE.
• Gwarancja:
- latarka: 3 lata,
- akumulator 1 rok (lub 500 cykli ładowania).

Parametry oświetlenia ciągle ewoluują, najnowsze można sprawdzić na petzl.com

PIXA 3

Ultramocna latarka czołowa, z wieloma wiązkami
15 m
12 h
55 lm
25 m
3h
światła i akumulatorem na kablu

PIXA 2

ULTRA VARIO

CONSTANT
LIGHTING

ULTRA VARIO BELT

45 lm

20 m

40 h

45 lm

20 m

70 h

200 lm

40 m

10 h

200 lm

40 m

20 h

520 lm

65 m

2 h 30

520 lm

65 m

5h

330 lm

210 m

4h

330 lm

210 m

8h

Oświetlenie rezerwowe: minimum 35 lumenów przez 1 godzinę

CONSTANT
LIGHTING

Oświetlenie rezerwowe: minimum 35 lumenów przez 2 godziny

CONSTAN
LIGHTING

ACCU 4 ULTRA E55400 2

Akumulator latarek czołowych
ULTRA VARIO i ULTRA VARIO BELT

Akumulator o bardzo dużej
pojemności do latarki czołowej
ULTRA VARIO BELT

• Duża pojemność (2600 mAh), znakomicie
sprawuje się w niskich temperaturach dzięki
technologii litowo-jonowej.
• Wskaźnik pokazujący stan naładowania
akumulatora.
• System łączenia pozwala na szybkie odpięcie
akumulatora.
• Akumulator można naładować ładowarką
sieciową dołączoną do latarek czołowych
ULTRA VARIO (całkowity czas ładowania 3
godziny).
• Ilość cykli ładowania: około 500.
• Odporność na wodę (-1 m przez 30 minut) i na
pył (IP 67). Po wynurzeniu z wody nie wymagana
jest żadna konserwacja.
• Ciężar: 145 g.
• Certyfikacja: CE.
Gwarancja 1 rok (lub 500 cykli ładowania).

• Duża pojemność (5200 mAh), znakomicie
sprawuje się w niskich temperaturach dzięki
technologii litowo-jonowej.
• Wskaźnik pokazujący stan naładowania
akumulatora.
• System łączenia pozwala na szybkie odpięcie
akumulatora.
• Akumulator można naładować ładowarką
sieciową dołączoną do latarek czołowych
ULTRA VARIO BELT (całkowity czas ładowania 5
godzin).
• Ilość cykli ładowania: około 500.
• Odporność na wodę (-1 m przez 30 minut) i na
pył (IP 67). Po wynurzeniu z wody nie wymagana
jest żadna konserwacja.
• Ciężar: 265 g.
• Certyfikacja: CE.
Gwarancja 1 rok (lub 500 cykli ładowania).

KOMPAKTOWE I WYTRZYMAŁE
LATARKI CZOŁOWE

Szybka ładowarka
ULTRA E55800
Szybka ładowarka do
akumulatorów ACCU 2 ULTRA
i ACCU 4 ULTRA
• Ładowarka sieciowa kompatybilna 100/240 V
EUR/US.
• Czas ładowania:
- akumulator ACCU 2 ULTRA: 3 godziny.
- akumulator ACCU 4 ULTRA: 5 godzin.
• Wskaźnik końca ładowania.
• Dostarczana z wymienną wtyczką
zgodną ze standardami europejskimi
i północnoamerykańskimi.
• CE.
• Gwarancja 3 lata.

KOMPAKTOWE I WYTRZYMAŁE
LATARKI CZOŁOWE

ACCU 2 ULTRA E55450 2

KOMPAKTOWE I WYTRZYMAŁE
LATARKI CZOŁOWE

NEW
2013

KOMPAKTOWE I WYTRZYMAŁE
LATARKI CZOŁOWE

NEW
2013

OŚWIETLENIE

ULTRAKOMPAKTOWE LATARKI CZOŁOWE

MAGNUM, Air and Space Museum, Le Bourget (France) © Stéphan Denys

Parametry oświetlenia ciągle ewoluują, najnowsze można sprawdzić na petzl.com
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Zajmująca niewiele miejsca, ultralekka latarka ZIPKA, zapewnia światło nie absorbując rąk. Jest przeznaczona dla profesjonalistów,
którzy okazjonalnie wykonują prace w bliskim zasięgu w ciemności. W zależności od potrzeb może być noszona na głowie,
nadgarstku lub mocowana do różnych przedmiotów. Zapewnia stały poziom oświetlenia, nie zmieniający się w czasie.
Latarka czołowa E+LITE jest oświetleniem zapasowym, przeznaczonym dla wszystkich, którzy niespodziewanie mogą być zmuszeni
do pracy w ciemnościach. E+LITE może być przechowywania przez dziesięć lat z bateriami, będąc gotową do użycia w każdej
chwili.

15 m

12 h

55 lm

25 m

3h

35 lm

35 m

6h

25 lm

25 m

12 h

55 lm

45 m

3h

55 lm

75 m

3h

25 lm

40 m

12 h

55 lm

75 m

3h

Ultralekka
latarka czołowa, z mechanizmem z wciąganym
LIGHTING
sznurkiem, szeroką wiązką światła do pracy w zasięgu rąk

Przycisk - do włączenia/wyłączenia

KOMPAKTOWE I WYTRZYMAŁE
LATARKI CZOŁOWE

25 lm

NEW
2013

Szeroka i jednorodna wiązka (jednolicie
oświetla strefę pracy i zapewnia duży
komfort wizualny)

PIXA 3

• Latarka umożliwiająca pracę bez absorbowania
rąk: dzięki sprężynie zwijającej sznurek, można ją
nosić na głowie, nadgarstku lub zamocować na
30 lm
wielu przedmiotach.
• Ultralekka i ultrazwarta: - mechanizm
z wciąganym sznurkiem, idealny do okazjonalnych
40 lm
CONSTANT
zastosowań.
• LIGHTING
Zajmuje bardzo mało miejsca, można ją
z łatwością schować do kieszeni.
50 lm
• Tryb oświetlenia idealny do wszystkich
prac wykonywanych w zasięgu rąk: szeroka
i jednorodna wiązka światła.
• Oświetlenie stabilizowane, gwarantujące
stały poziom światła przez zadeklarowany czas
świecenia.
• Przejście na tryb "oświetlenie rezerwowe" gdy
akumulator jest prawie całkowicie rozładowany
(minimum 5 lumenów przez 10 godzin).
• Prosta w użyciu:
- przycisk - wyłącznik,
- łatwy do otwarcia pojemnik na baterie.
• Wodoodporna (IP X4).
• Certyfikacja:
- CE,
45 lm
- ANSI/NEMA FL1.
• Zasilanie: trzy baterie alkaliczne AAA/R3
(dostarczane z latarką). Kompatybilna z bateriami
alkalicznymi, akumulatorkami Ni-MH i Ni-Cd,200 lm
bateriami litowymi.
•CONSTANT
Ciężar (z bateriami): 70 g.
• LIGHTING
Gwarancja 3 lata.
520 lm

Ultrakompaktowa dzięki mechanizmowi
z wytrzymałym sznurkiem

E+LITE E02 P3
15 m

12 h

30 m

6h

55 m

3h

Latarka czołowa
30 lm- oświetlenie
20 m
zapasowe
CONSTANT
LIGHTING

ULTRA VARIO

330 lm

ZIPKA

17 lm
CONSTANT
LIGHTING

PIXA 2

12 h

• Ultralekka i ultrazwarta latarka czołowa (mniej niż
40 lm
30 m
6h
5 cm i tylko 27 g), którą zawsze można mieć przy
sobie.
• Zawsze gotowa do użycia. może być
przechowywania przez 10 lat z bateriami (dwie
baterie litowe CR 2032).
• Białe światło (26 lumenów do 29 m) umożliwia
łatwe przemieszczanie się w ciemności.
• W sytuacjach awaryjnych, czerwone światło
jest widziane z dużej odległości (300 m przez 30
godzin).
• Konstrukcja chroniąca przed przypadkowym
uruchomieniem, wyłącznik ma blokadę.
• Odporna na temperatury -30 °C do +60 °C.
• Odporność na wodę -1 m przez 30 minut i na pył
(IP 67).
Certyfikacja: CE, ATEX (Ex II 3 GD Ex ic IIC T6, Ex
tD A22, IP 68 T85 °C)
• Ciężar: 27 g.
20 m
70 h
• Gwarancja 10 lat. 45 lm

ULTRA VARIO BELT

20 m

40 h

Dzięki sprężynie zwijającej sznurek,
40 m można10
h na głowie,
latarkę
nosić
nadgarstku lub zamocować na wielu
CONSTANT
przedmiotach.
LIGHTING
65 m
2 h 30

210 m

4h

200 lm

40 m

20 h

520 lm

65 m

5h

330 lm

210 m

8h

Dzięki mechanizmowi zwijającemu
sznurek latarka jest bardzo zwarta, łatwa
w przechowywaniu. Idealne rozwiązanie
do okazjonalnych zastosowań.

13 m

12 h

Oświetlenie rezerwowe: minimum 5 lumenów przez 10 godziny

OŚWIETLENIE

KOMPAKTOWE I WYTRZYMAŁE
LATARKI CZOŁOWE

E79AZB

12 h

CONST
LIGHT

KOMPAKTOWE I WYTRZYMAŁE
LATARKI CZOŁOWE

®

15 m

KOMPAKTOWE I WYTRZYMAŁE
LATARKI CZOŁOWE

ZIPKA
CONSTANT

25 lm
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INDEKS PRODUKTÓW
PRODUKT

KOD

STRONA

PRODUKT

KOD

STRONA

ABSORBICA

L57

71 / 77

DELTA

ABSORBICA-I / -Y

L58 / L59 / L70

P11 / P11 8 / P11 8B

87

76

ACCU 2 ULTRA

DEMI ROND

P18

87

E55450 2

151

DUO ATEX

E61L5 4

144

ACCU 4 ULTRA

E55400 2

151

AIRLINE

R02Y

124

DUO LED 14

E72 P / E63 L14 / E76 P

145

ALVEO BEST

A20B

70

DUO LED 14 ACCU

E72 AC

145

ALVEO VENT

A20V

70

DUO LED 5

E69 P / E 73P

145

AM’D

M34

85

AMPOULE BAT’INOX

P41

111

E

111

E+LITE

E02 P3

153

112

ECLIPSE

S03Y

124

81

EXO

D30015 B

94

EXO EASHOOK

D30015 CN / D30015 CNN

95

FALCON

C38AAA / C38AAN

56

FALCON ASCENT

C38BAA

57

FALCON MOUNTAIN

C38CAA

57

FIXE

P05W / P05WN

106

FOOTAPE

C47A

99

FOOTCORD

C4A

99

FREINO

M42

87

GEMINI

A

AMPOULE COLLINOX
ANNEAU
ASAP

D

P56
C40
B71

ASAP’SORBER

L71

81

ASCENSION

B17WRA / B17WLA

98

ASCENTREE

B19 WAA

100

F

G
P66A

104

AVAO BOD

C71AAA / C71AFA

50

GO

P15

87

AVAO BOD CROLL FAST

C71CFA

52

GRILLON

L52A

74 / 113

AVAO SIT

C79AAA / C79AFA / C79AAN

51 / 52

GRILLON HOOK

L52H

75

AXIS 11 MM

R74YT / R74

116

GRILLON MGO

L52M 003

75

GRIP 12,5 MM

R78

117

D02

95

I’D L

D200L0 / D200LN

93

I’D S

D200S0 / D200SN

92

JAK

C73101

59

JANE

L50 / L53

77

JET

S02Y

124

P67

106

B
BASIC

B18BAA

101

H

BAT’INOX

P57

111

HUIT

BERMUDE

C80

60

BOLTBAG

C11

123

BUCKET

S41Y

123

C

I

CARITOOL

P42 / P42 L

61

CŒUR

P34050 / P38150

110

CŒUR GOUJON

P32 / P33

110

COLLINOX

P55

111

CONNEXION FAST

C42 F

112

CONNEXION FIXE

C42

112

CONNEXION VARIO

C42 V

112

CORDEX

K52

125

CORDEX PLUS

K53

125

CRAB 6

64160

125

CROCHLAMP L

E04405

144

LIFT

L54

59

CROCHLAMP S

E04350

144

LINK 7 MM

R75

117

LOOPING

C25

99

MGO

MGO60 / MGO110

86

MICROCENDER

B54

101

J

K
KOOTENAY

L

M
CROLL

B16BAA

99

PRODUKT

KOD

STRONA

PRODUKT

KOD

STRONA

MICROGRAB

B53

101

SET CATERPILLAR

P68

119

MICRO TRAXION

P53

104

SPATHA

S92 S / S92 L

125

MINDER

P60A

105

SPIKY PLUS

79510 / 79520 / 79530

125

MINI

P59A

105

SPIRIT

M53 S

87

MOBILE

P03A

106

STEF

S59

60

STRING

M90000 L / M90000 XL

78

SWIVEL S / L

P58 S / P58 L

111

TANDEM

P21

106

TANDEM SPEED

P21 SPE

106

TIBLOC

B01

101

TOOLBAG

S47Y S / S47Y L

51 / 53

TOP

C81AAA / C81AAN

45

TOP CROLL

C81CAA

53

TRANSPORT 45L

S42Y 045

122

TREESBEE

C04110

112

TREESBEE SCREWLINK

C04110 M

112

TWIN

P65A

105

ULTRA VARIO

E54 H

150

ULTRA VARIO BELT

E54 B

150

VECTOR 11 MM

R11

118

VECTOR 12,5 MM

R12

118

VERTEX BEST

A10B

68

VERTEX BEST DUO LED 14

A10BWE

69

VERTEX ST

A10S

69

VERTEX VENT

A10V

69

VIZEN

A14

71

VIZIR

A15A

71

VULCAN

M73

86

M36

85

ZIGZAG

D22

94

ZIPKA

E79AZB

153

N
NEST

S61

60

NEWTON

C73000

59

NEWTON FAST JAK

C73JFO / C73JFN

58

O
OK

M33

85

OMNI

M37

87

OXAN

M72

86

P
PAD FAST

C89 F

59

PANTIN

B02

100

PARALLEL 10,5 MM

R77

116

PARTNER

P52A

105

PAW S / M / L

P63 S / P53 M / P53 L

111

PERSONNEL 15L

S44Y 015

123

PITAGOR

C80 BR

60

PIXA 1

E78AHB

141

PIXA 2

E78BHB

140

PIXA 3

E78CHB

140

T

U

V
PIXA 3R

E78CHR / E78CHR UK

139

POCHE

E78001

141

PODIUM

S70

49

PORTAGE 30L

S43Y 030

122

PORTO

C33

123

PROGRESS

L44

78 / 98

PRO TRAXION

P51

104

PROTEC

C45 N

119

RACK

D11

95

RESCUCENDER

B50

101

RESCUE

P50A / P50AN

105

RESCUE CORD 8 MM

R846/R892

118

RIG

D21A / D21AN

93

RING S

C04620

55

ROLL MODULE

P49

119

ROLLCAB

P47

106

RUBBER

E78002

141

SECUR

C74A

99

SEQUOIA

C690F0

55

SEQUOIA SRT

C69AF0

54

SEQUOIA SWING

C69SFA

55

R

W
WILLIAM

Z

S

PRODUKTY NA ZAMÓWIENIE

Szkolenia: kluczowy wymiar
Używanie sprzętu Petzl wymaga pewnej wiedzy i kompetencji
technicznej, zdobytych na bazie doświadczenia praktycznego.
Chcąc dzielić się tymi doświadczeniami między użytkownikami
najbardziej jak jest to możliwe, na poziomie międzynarodowym
jest uruchamiana sieć "Petzl Training Partners".
Ich rolą jest rozprzestrzenianie doświadczenia Petzl poprzez
specjalne moduły szkoleń.
Przykład: jeden z modułów szkoleniowych został poświęcony
przyrządowi ZIGZAG, przeznaczonemu dla arborystów (patrz
strona 94). Adresatem tego modułu są ośrodki szkoleniowe
i wyspecjalizowani sprzedawcy. Pokrywa on różne aspekty
pozwalające na pełne zrozumienie tego nowego produktu:
- definicja podstawowych zastosowań,
- zrozumienie zalet i ograniczeń użytkowania sprzętu,
- użycie w warunkach specyficznych,
- integracja z aktualnie stosowanymi technikami
arborystycznymi.
Chcąc dowiedzieć się więcej o dostępnych w Waszym kraju
szkoleniach, należy się skontaktować z dystrybutorem Petzl.

© Lafouche

SZKOLENIA

© Lafouche
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Produkty na zamówienie:
Petzl Customized Products
Chcąc lepiej odpowiedzieć na specyficzne potrzeby klientów,
Petzl może, pod pewnymi warunkami modyfikować produkty
z katalogu: oznaczenia, kolory, wymiary itd. lub opracować
produkt na bazie dokumentacji klienta.
Chcąc dowiedzieć się więcej należy się skontaktować
z dystrybutorem Petzl.

FUNDACJA PETZL
Katalog Z13 - 2013
© PETZL 2012
www.petzl.com
Siedziba
PETZL INTERNATIONAL
Z.I. Crolles
38920 CROLLES
FRANCJA
Koncepcja
Petzl
Laurent Gasmi
Opracowanie graficzne i realizacja
Yves Marchand
Rysunki techniczne
Petzl
Yves Marchand
Vincent Mertz
Zdjęcia produktów:
(zdjęcia mogą się różnić od produktów
dostępnych w sprzedaży)
Kalice - www.kalice.fr

© Inveneo

Druk
Wydrukowano we Francji przez FOT

Fundacja Petzl:
dla dobra ogólnego
Fundacja Petzl powstała w 2006 roku. Wspiera projekty
niekomercyjne, które działają dla ogólnego dobra. Trzy domeny
są obiektem szczególnego zainteresowania:
- prewencja i uwrażliwienie na bezpieczeństwo,
- ochrona środowiska,
- wspieranie badań.
Przykład: w roku 2011 Petzl zdecydował o wsparciu
amerykańskiej organizacji Inveneo specjalizującej się
w instalacji infrastruktury telekomunikacyjnej. Organizacja
działa na obszarach klęsk żywiołowych np. Haiti lub w obozie
uchodźców na północy Kenii. Petzl zapewnił szkolenie
ekipom Inveneo, by te mogły z kolei szkolić lokalnie z technik
bezpieczeństwa i użytkowania SOI.
Więcej informacji na www.petzl-foundation.org

Katalog został wydrukowany na papierze
w 100% pochodzącym z posegregowanych
odpadów. Wybielany bez chloru, jego
produkcja w sposób szczególny jest
zgodna wymaganiami związanymi
z ochroną środowiska, zmniejszeniem ilości
zanieczyszczeń wody i powietrza.

