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Catalogue SINGING ROCK 2018 – Profesjonalny sprzęt do prac wysokościowych
SINGING ROCK – wszystkie prawa zastrzeżone. Specyfikacja techniczna może ulec zmianie bez powiadomienia 
użytkowników tego katalogu. Wydrukowano w Czechach. kataloG 2018/19

proFesJonalny

Ostrzeżenie:
Aktywność związana z czynnikiem 
wysokości taka jak wspinaczka, ferraty, 
speleologia, zjazdy, ski-touring, akcje 
ratunkowe, praca na wysokości i eksplo-
racja jaskiń to ekscytujące ale i niebez-
pieczne działania, które mogą prowadzić 
do poważnych obrażeń, a nawet śmierci.
Dlatego konieczne jest przed użyciem 
każdego sprzętu: 
Uważne przeczytanie i zrozumienie instruk-
cji użytkowania, zapoznanie się z możliwoś-
ciami i ograniczeniami produktu, doświadc-
zenie i wiedza w zakresie odpowiednich 
technik i metod użytkowania, zrozumienie 
i akceptacja związanego z tym ryzyka. 
W razie wątpliwości lub problemu skontak-
tuj się z SINGING ROCK.
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Singing 
Rock 

został założo-
ny w 1992 roku. 

Podczas 26 lat istnienia, 
Singing Rock ugruntował 

swoją pozycję jako profesjonalny 
i innowacyjny producent oraz dosta-

wca produktów osobistych i sprzętu ochro-
nnego przed upadkiem z wysokości. Obecnie 

SINGING ROCK jest jednym ze światowych liderów 
na rynku profesjonalnego sprzętu ochronnego do pracy 

na wysokości, dla wojska i ratownictwa. Zakres dostępnego 
wyposażenia obejmuje uprzęże, liny, sprzęt, urządz-

enia do zjazdów, sprzęt do bezpiecznej pracy wysokości, punkty 
kotwiczenia, przenośne systemy asekuracyjne, systemy do ratownictwa. 

Wszystkie produkty o wysokiej wydajności i 
innowacyjne są opracowywane i produkowane 

w Czechach i Europie. Produkty są certyfiko-
wane i w pełni spełniają  międzynarodowe 

standardy bezpieczeństwa. Nasze produkty są 
innowacyjne, nowoczesne i łatwe w użyciu, o 

dużej wytrzymałości z maksymalnym komfortem 
użytkowania. Główny zakres działalności firmy 

SINGING ROCK to:
•	Opracowywanie i produkcja sprzętu alpi-

nistycznego (uprzęże, liny, przyrządy, 
karabinki, urządzenia kotwiące, kaski, linki 

bezpieczeństwa, absorbery, itd.)
•	Opracowywanie metod działania stosowa-

nych w alpiniźmie przemysłowym oraz 
systemów bezpieczeństwa.

•	Dostarczanie opracowanych zestawów 
zapewniających bezpieczeństwo pracy.

•	Organizacja szkoleń.
•	Usługi pogwarancyjne - regularne przeglądy 

sprzętu i kontrola produktów. 
Wszystkie działanie podejmowane przez 

SINGING ROCK są realizowane w zgodności 
z certyfikatem QMS i ze standardami ISO 9001 
ze szczególnym naciskiem na rozwój, produkcję 

i sprzedaż SOI (Artykuł 11B dyrektywy Rady 
89/686 / EWG). Produkty SINGING ROCK 

są zgodne z dyrektywami UE i normami oraz 
wymaganiami rynku amerykańskiego (CE, NFPA 

i ANSI). SINGING ROCK aktywnie uczestniczy 
w przygotowaniach standardów i dyrektyw 

poprzez prace w Komisji Bezpieczeństwa 
UIAA i grupy roboczej CEN. SINGING ROCK  
współpracuje z czeską organizacją standar-
dów jako ekspert w dziedzinie norm dla SOI. 

SINGING ROCK w swojej ofercie ma wszystko, 
czego potrzebujesz ze sprzętu ochronnego 
zapobiegającemu upadkowi z wysokości.

www.singingrock.com

środowisko
Mamy świadomość ciążącej na nas 
odpowiedzialności za zachowanie 
bogactw naturalnych naszej planety dla 
przyszłych pokoleń. Singing Rock jest 
dumnym członkiem Europejskiego 
Stowarzyszenia Ochrony Przyrody.

skuteczność
Prowadzimy zespołowy system 
zarządzania o poziomej strukturze 
organizacyjnej. Dzięki temu jesteśmy 
w stanie natychmiast reagować i 
dostosować nasze produkty i usługi 
dla Twoich konkretnych potrzeb.

efektywność 
Wykonuj swoją pracę efektywnie, 
bezpiecznie ale też wygodnie. Jesteśmy 
aby oferować Ci narzędzia do realizacji 
celów. Praca powinna być przyjemnoś-
cią.

Innowacyjność
Mówienie w wielu słowach o innowa-
cjach jest zbędne, ponieważ są one 
nieodłączną cechą we wszystkich 
naszych produktach.

tradycja i stabilność
Korzystamy z 26 letniego własnego 
doświadczenia oraz inspirujemy się 
z ogromną wiedzą i doświadczeniem 
wspinaczy regionalnych. 

zaangażowanie
Jesteśmy wspinaczami i kochamy to co 
robimy. Entuzjazm napędza naszą 
pomysłowosć i potrzebę ciągłego 
udoskonalania.
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Firma SINGING ROCK została 
założona w 1992 roku. Przez 26 
lat istnienia Singing Rock stał się 
profesjonalnym, innowacyjnym produ-
centem i dostawcą sprzętu chroniącego 
przed upadkiem z wysokości. 
Obecnie SINGING ROCK jest jednym 
ze światowych liderów na rynku 
profesjonalnego sprzętu ochronnego 
do pracy na wysokościach, w wojsku 
i ratownictwie. 
Wszystkie nasze produkty są wysokiej 
jakości, innowacyjnie opracowywane 
i produkowane w Europie, konkretnie 
w Czechach.Posiadają właściwe 
certyfikaty, są w pełni zgodne z między-
narodowymi normami bezpieczeństwa 
przemysłowego. Nasze produkty 
są nowoczesne i łatwe w użyciu, 
niezwykle wytrzymałe, zapewniające 
komfort użytkowania.

www.singingrock.com

technologie
Mamy opracowane technologie i posia-
damy narzędzia niezbędne do wykona-
nia najwyższej jakości produktów.

wiedza i doświadczenie
Nasze produkty i rozwiązania tech-
niczne są dokładnie sprawdzane we 
własnych centrach testowych i ośrod-
kach szkoleniowych. Z przyjemnością 
dzielimy się tym wszystkim z naszymi 
klientami - otrzymujesz produkt finalny.

testowanie
Wymagana zgodność produktu 
z odpowiednimi normami jest oczywista 
my idziemy krok dalej, wykonujemy 
testy symulacyjne wszelkiego rodzaju, 
wykorzystujemy ich wyniki jako podstawę 
do dalszego rozwoju.

6017/T



Rekonstrukcja dachu, Poniklá, Czechy, fot.: Jiří Bošek

SINGING ROCK produkuje uprzęże, które 
są bardzo wygodne, proste w użyciu 
i  odpowiednie do  prac na  wysokości wyko-
nywanych w różnych sytuacjach. Dzięki inno-
wacyjnej myśli technologicznej i  przemyśla-
nym rozwiązaniom, firma SINGING ROCK 
oferuje pełną gamę uprzęży roboczych dla 
wymagających użytkowników.
Uprzęże SINGING ROCK są produkowane 
wyłącznie w Czechach.

4 



dostęp linowy
ochrona przed upadkiem 

z wysokości
uprzęże pełne

uprzęże piersiowe
uprzęże biodrowe

arborystyka
ratownictwo

akcesoria
uprzęże
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Betonowy silos, Velké Meziříčí, Czechy, foto Petr Piechowicz

klamra easy-lock
Łatwa regulacja
Wyjątkowa klamra z  ruchomą poprzeczką 
spełnia amerykańskie wymagania (ANSI, 
CSA). Jej minimalna wytrzymałość to 17.2 kN. 
Pasek nie ślizga się w klamrze samoistnie. Jej 
konstrukcja zapewnia długotrwałe działa-
nie i  skuteczność (poluzowanie i  ściągnięcie 
paska jest bardzo łatwe nawet, gdy pasek 
jest zabrudzony i  zesztywniały). Odporność 
na  korozję testowana przez spryskiwanie w 
komorze solnej przez 48 godzin.

klamra speed
Klamra SINGING ROCK SPEED do szybkiego 
łączenia i rozłączania.
•	 Łatwa w obsłudze.
•	 Wytrzymała i prosta w regulacji.
•	 Wykonana ze stali.
•	 Spełnia wymagania amerykańskiej normy 

ANSI.
•	 Niemożliwa do otwarcia pod obciążeniem.
•	 Jeżeli taśma jest skręcona, nie ma  

możliwości jej zapięcia.
•	 Dopuszczalna użytkowa szerokość taśmy 

do 45mm.
•	 Pokryta czarnym lakierem.
•	 Wytrzymałość 18 kN.

rock &lock
Opatentowana inteligentna klamra. Łatwa 
w operowaniu: wystarczy lekko nacisnąć, 
aby dokonać regulacji.
•	 Inteligentne rozwiązanie: Rock&Lock 

pozwala na bardzo sprawne zakładanie 
uprzęży.

•	 Pasek jest zabezpieczony przed wysunię-
ciem z klamry Rock&Lock przez zastoso-
wanie dodatkowego przeszycia taśmy na 
jej końcu, niespodziewane otwarcie klamry 
jest praktycznie niemożliwe.

•	 Doskonała w każdych warunkach: spraw-
ne działania nawet w sytuacji, gdy paski 
są mokre lub zmarznięte.
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harnesses

C R W F I P A
dostęp linowy ratownictwo praca  

w ograniczonym 
polu

zabezpieczenie
przed upadkiem

z wysokości

służby specjalne parki linowe arborystyka

Poniższe ikony określają, do jakich zastosowań przenaczona jest uprząż. Ułatwia to podjęcie decyzji o wyborze 
właściwego produktu.
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W pełni regulowana uprząż do prac w dostępie linowym z szerokim, wyściełanym pasem 
biodrowym, taśmami udowymi i szelkami. Odpowiednia  do stabilizowania pozycji 
roboczej, do zapobiegania upadkowi z wysokości i do prac w ograniczonym polu.
•	 Szelki górne można całkowicie odpiąć, a uprząż można stosować jak uprząż biodrową.
•	 Super wygodne, szerokie wyściełanie pasa biodrowego zapewnia maksymalny komfort 

podczas pracy.
•	 Wytrzymałe taśmy w pasie biodrowym są przyszyte w taki sposób, by cieżar ciała spo-

czywał na wyściółce podczas obciążania uprzęży.
•	 Elementy odblaskowe na pasie biodrowym oraz na szelkach zwiększają widoczność 

pracownika podczas pracy w ciemnościach.
•	 Anatomicznie wyprofilowane taśmy udowe i pas biodrowy pokryte są mocną tkaniną 

PES zapewniającą wysoką odporność na ścieranie.
•	 Klamry SPEED umożliwiają, płynną i szybką regulację dopasowania uprzęży do ciała 

użytkownika.
•	 Karabinek OZONE z potrójnym zabezpieczeniem /Triple-lock/ do łączenia szelek 

z głównym punktem uprzęży, jego sposób wpinania zwiększa przestrzeń do mocowania 
przyrządów.

•	 Przemyślany system mocowania piersiowego przyrządu, z plastikową osłoną  
na karabinek Ozone, zwiększa trwałość taśmy łączącej.

•	 Szelki oraz taśmy udowe są niezależnie regulowane. 
•	 Wyprofilowana wyściółka na szelkach w okolicy szyi poprawia komfort pracy.
•	 Przednie i tylne punkty wpięcia zabezpieczenia przed upadkiem zgodnie z normą EN 361 

oznaczono wszytym identyfikatorem  “A”
•	 Płaski tylny punkt wpięcia zapewnia użytkownikowi komfort podczas noszenia plecaka 

lub aparatu oddechowego.
•	 Przedni dolny punkt mocowania do wpięcia przyrządu zjazdowego lub stabilizowania 

pozycji pracy jest zgodny z normą EN 813.
•	 Dwa boczne punkty wpięcia do stabilizacji pozycji pracy, zgodne z normą EN 358.
•	 Przedmioty o wadze do 35 kg można przymocować do specjalnego uchwytu na pasie 

biodrowym.
•	 Wszystkie elementy stalowe pokryte specjalną powłoką, w celu zwiększenia odporności 

na korozję.
•	 Cztery ergonomiczne pętle sprzętowe o wytrzymałości 5 kg każda.
•	 Dodatkowe taśmy na pasie biodrowym i taśmach udowych o wytrzymałości 5 kg, pozwa-

lają na optymalne rozmieszczenie niezbędnego sprzętu.
•	 Szeroka elastyczna szlufka  na górnej szelce umożliwia wpięcie radiotelefonu, lekkiego 

pokrowca.
•	 Konstrukcja pasa biodrowego umożliwia mocowanie uchwytów narzędziowych PORTER.
•	 Możliwość indywidualnej identyfikacji uprzęży na wszywce.

Rozmiary: S, M/L, XL
Waga: (M/L) 2415g / 85.19 uncje
XCE	1019	•	EN	358	•	EN	813	•	EN	361	•	EN	1497

CFIR

eXpert 3d / speed W0079DR 
wersja czarna – W0079DB

dostęp linowy
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•	 Standardowe klamry Easy-lock  
do łatwej regulacji umożliwiające płynne 
dopasowanie do potrzeb użytkownika.

•	 Wyściełany pas biodrowy z szerokim 
wykończeniem zapewnia maksymalny 
komfort nawet podczas dłuższego  
wiszenia w uprzęży.

Rozmiary: S, M/L, XL
Waga: (M/L) 2110 g  / 74.43 uncje 
XCE	1019	•	EN	358	•	EN	813	•	EN	361	•	EN	1497

CFIR

•	 Uprząż wykonana zgodnie z normami 
amerykańskimi (NFPA, ANSI).

Rozmiary: S, M/L, XL
Waga: (M/L) 2685 g  /94.71 uncji
XCE	1019	•	EN	358	•	EN	813	•	EN	361	•	EN	1497
NFPA	Klasa	III	•	ANSI	Z359.1

CFIR

eXpert 3d / standard 

eXpert 3d / speed steel

W0078DR
wersja czarna – W0078DB 

W0080DR

dostęp linowy

Up
rz

ęż
e

 9



dostęp linowy

eXpert iii standard – W0078BR 
standard wersja czarna – W0078BB  

speed – W0079BR 
speed wersja czarna – W0079BB 

speed steel – W0080BR

W pełni regulowana uprząż do prac w dostępie linowym z szerokim, wyściełanym pasem 
biodrowym, taśmami udowymi i szelkami. Odpowiednia  do stabilizowania pozycji 
roboczej, do zapobiegania upadkowi z wysokości i do prac w ograniczonym polu. Uprząż 
Expert III ma modułowy system dopasowania rozmiaru do ciała użytkownika.
•	 Szelki górne można całkowicie wypiąć, a uprząż można wykorzystać wyłącznie jako 

uprząż biodrową.
•	 Karabinek OZONE z potrójnym zabezpieczeniem /Triple-lock/ służy do łączenia szelek 

z głównym punktem uprzęży, jego sposób wpinania zwiększa przestrzeń do mocowania 
przyrządów.

•	 Przemyślany system mocowania piersiowego przyrządu, z plastikową osłoną  
na karabinek OZONE, zwiększa trwałość taśmy łączącej.

•	 Wygodne i szerokie wyściełanie pasa biodrowego zapewnia maksymalny komfort pracy.
•	 Szelki oraz taśmy udowe są niezależnie regulowane. 
•	 Wyprofilowane szelki z wyściółką w okolicy szyi poprawiają komfort pracy.
•	 Przednie i tylne punkty wpięcia zabezpieczenia przed upadkiem zgodnie z normą EN 361 

oznaczono wszytym identyfikatorem „A“.
•	 Płaski tylny punkt wpięcia zapewnia użytkownikowi komfort podczas noszenia plecaka 

lub aparatu oddechowego.
•	 Przedni dolny punkt mocowania do wpięcia przyrządu zjazdowego lub stabilizowania 

pozycji pracy jest zgodny z normą EN 813.
•	 Dwa boczne punkty wpięcia do stabilizacji pozycji pracy zgodne z normą EN 358.
•	 Wszystkie elementy stalowe wykończone specjalną powłoką w celu zwiększenia  

odporności na korozję.
•	 Ergonomiczne pętle sprzętowe o wytrzymałości 5 kg każda.
•	 Dodatkowe taśmy na pasie biodrowym i taśmach udowych o wytrzymałości 5 kg  

pozwalają na optymalne rozmieszczenie sprzętu.
•	 Możliwość indywidualnej identyfikacji uprzęży na wszywce.

Waga: (M/L) 1960 g (±15 g) / 69.14 uncji (±0.5 uncji)
XCE	1019	•	EN	358	•	EN	813	•	EN	361

STANDARD:
Waga: (M/L) 1650 g (±15 g) / 58.20 uncji (±0.5 uncji)
XCE	1019	•	EN	358	•	EN	813	•	EN	361
Rozmiary: S, M/L, XL

SPEED:
Waga: (M/L) 2450 g (± 15 g)  86.42 uncji (±0.5 uncji)
XCE	1019	•	EN	358	•	EN	813	•	EN	361

SPEED STEEL:
Waga: (M/L) 2665 g (± 15 g)  94 uncji (± 0.5 uncji)
CE	1019	•	EN	358	•	EN	813	•	EN	361
NFPA Klasa III  ANSI Z359.1

STANDARD:
Waga: (M/L) 2155 g (± 15 g)  76.02 uncji (±0.5 uncji)
XCE	1019	•	EN	358	•	EN	813	•	EN	361

CFIR

10 



W pełni regulowana uprząż do prac w dostępie linowym z szerokim, wyściełanym pasem 
biodrowym, taśmami udowymi i szelkami. Odpowiednia do stabilizowania pozycji roboczej, 
zapobiegania upadkowi z wysokości i do prac w ograniczonym polu.
•	 Super wygodny, szeroki wyściełany pas biodrowy zapewnia maksymalny komfort pracy.
•	 Wytrzymałe taśmy w pasie biodrowym są przyszyte w taki sposób, by ciężar ciała  

spoczywał na wyściółce podczas obciążania uprzęży.
•	 Elementy odblaskowe na pasie biodrowym oraz na szelkach zwiększają widoczność 

pracującego w ciemnościach.
•	 Klamry Speed umożliwiają płynną i szybką regulację i dopasowanie uprzęży dla potrzeb 

użytkownika.
•	 Wyprofilowane szelki w okolicy szyi poprawiają komfort użytkowania.
•	 Przednie i tylne punkty wpięcia zabezpieczenia przed upadkiem zgodne z normą EN 361, 

oznaczono wszytym identyfikatorem „A“.
•	 Płaski tylny punkt wpięcia zapewnia użytkownikowi komfort podczas noszenia plecaka 

lub aparatu oddechowego.
•	 Przedni dolny punkt mocowania do wpięcia przyrządu zjazdowego lub stabilizowania 

pozycji pracy jest zgodny z normą EN 813.
•	 Dwa boczne punkty wpięcia do stabilizacji pozycji pracy zgodnie z normą EN 358.
•	 Przedmioty o wadze do 35 kg można przymocować do specjalnego mocowania na pasie 

biodrowym.
•	 Cztery ergonomiczne pętle sprzętowe o wytrzymałości 5 kg każda.
•	 Dodatkowe taśmy na pasie biodrowym i taśmach udowych o wytrzymałości 5 kg  

pozwalają na optymalne rozmieszczenie sprzętu.
•	 Szeroka elastyczna szlufka  na górnej szelce umożliwia wpięcie radiotelefonu, lekkiego 

pokrowca.
•	 Konstrukcja pasa biodrowego umożliwia mocowanie uchwytów narzędziowych PORTER.
•	 Możliwość indywidualnej identyfikacji uprzęży na wszywce.

Rozmiary: S, M / L, XL 
Waga: (M / L) 2075 g /73.19 uncji
XCE	1019	•	EN	358	•	EN	813	•	EN	361	•	EN	1497

CFIR

proFi worker 3d / speed W0082DR
wersja czarna – W0082DB 

dostęp linowy
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dostęp linowy

W pełni regulowana uprząż umożliwiająca 
pracę w dostępie linowym, z komfortowym, 
wyściełanym pasem biodrowym, taśmami 
udowymi i szelkami. Przeznaczona do pracy 
w podparciu, w zjeździe, podchodzeniu 
na linie i ratownictwie.
•	 Standardowe klamry Easy-lock  

umożliwiają płynną regulację.
•	 Komfortowy wyściełany pas biodrowy 

zapewnia maksymalną wygodę nawet 
podczas długotrwałego użytkowania  
uprzęży w zjeździe, czy podparciu 
roboczym.

Rozmiary: S, M / L, XL 
Waga: (M / L) 1777 g  62.68 uncji
XCE	1019	•	EN	358	•	EN	813	•	EN	361	•	EN	1497

CFIR

W pełni regulowana uprząż do prac w dostępie linowym z szerokim, wyściełanym pasem 
biodrowym, taśmami udowymi i szelkami. Odpowiednia  do stabilizowania pozycji 
roboczej, zapobiegania upadkowi z wysokości i do prac w ograniczonym polu.
•	 Anatomicznie wyprofilowane taśmy udowe i pas biodrowy pokryte są mocną tkaniną 

PES zapewniającą wysoką odporność na ścieranie.
•	 Wyprofilowane szelki w okolicy szyi poprawiają komfort pracy.
•	 Przednie i tylne punkty wpięcia zabezpieczenia przed upadkiem zgodnie z normą  

EN 361 oznaczono identyfikatorem „A“.
•	 Przedni dolny punkt mocowania do wpięcia przyrządu zjazdowego lub stabilizowania 

pozycji pracy jest zgodny z normą EN 813
•	 Dwa boczne punkty wpięcia do stabilizacji pozycji pracy zgodnie z normą EN 358.
•	 Ergonomiczne pętle sprzętowe o wytrzymałości 5 kg każda.
•	 Dodatkowe pętle sprzętowe o wytrzymałości 5 kg pozwalają na optymalne  

rozmieszczenie sprzętu.
•	 Możliwość indywidualnej identyfikacji uprzęży na wszywce.

Waga: (M/L) 1960 g (±15 g) / 69.14 uncji (±0.5 uncji)
XCE	1019	•	EN	358	•	EN	813	•	EN	361
STANDARD:
Waga: (M/L) 1650 g (±15 g) / 58.20 uncji (±0.5 uncji)
XCE	1019	•	EN	358	•	EN	813	•	EN	361

CFIR

proFi worker 3d / standard

proFi worker iii  

W0081DR
wersja czarna – W0081DB  

speed – W0082BR
speed wersja czarna – W0082BB 

standard – W0081BR
standard wersja czarna – W0081BB
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W pełni regulowana uprząż do stabilizacji pozycji pracy, zabezpieczająca przed upadkiem 
z wysokości, z klamrami Easy-lock.
•	 Punkt wpięcia do pracy wiszącej lub do zjazdu, zgodny z normą EN 813.
•	 Stalowe D–ringi do pracy w podparciu zgodne z normą EN 358, są rozmieszczone 

symetrycznie na pasie biodrowym, układają się płasko, odizolowane wyściółką od pasa 
nośnego.

•	 Klamry Easy-lock umożliwiają łatwe dopasowanie uprzęży do ciała użytkownika.
•	 Dwie ergonomiczne pętle sprzętowe o wytrzymałości 5 kg każda.
•	 Dodatkowe przeszycia o podwyższonej wytrzymałości do zawieszania cennego sprzętu 

(np. piły spalinowej, wiertarki itp.).
•	 Możliwość indywidualnej identyfikacji uprzęży na wszywce.
•	 Klamra przesuwna do stabilizowania przyrządu zaciskowego piersiowego.
•	 Punkty uprzęży: centralny oraz tylny zgodne z normą EN 361.

Rozmiary: S, M / L, XL
Waga: (M / L) 1620 g (± 15 g) / 57.14 uncji (± 0.5 uncji)
XCE	1019	•	EN	358	•	EN	813	•	EN	361

CFIR

W pełni regulowana uprząż do stabilizacji pozycji pracy, zabezpieczająca przed upadkiem 
z wysokości, z klamrami Speed.
•	 Innowacyjne stalowe klamry Speed umożliwiają płynne i szybkie dopasowanie  

do użytkownika, ułatwiają zakładanie i zdejmowanie uprzęży.
•	 Uprząż jest wykonana zgodnie z normami amerykańskimi (NFPA, ANSI).
•	 Stalowe D–ringi do pracy w podparciu zgodne z normą EN 358, są rozmieszczone  

symetrycznie na pasie biodrowym, układają się płasko, są odizolowane wyściółką 
od pasa nośnego.

Rozmiary: S, M/L, XL
Waga: (M/L) 2450 g (±15 g) / 86.42 uncji (±0.5 uncji)
XCE	1019	•	EN	358	•	EN	813	•	EN	361
NFPA	Klasa	III	•	ANSI	Z359.1

CFIR

technic standard W0063BB  

W0064BB   technic speed steel

dostęp linowy
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Lekkie i w pełni regulowane szelki bezpieczeństwa. Przeznaczone do pracy na pochyłych 
powierzchniach i dachach. Unikalny system SINGING ROCK–Motion System umożliwia 
mobilność bez względu na stosowany system asekuracji. Idealne rozwiązanie do pracy 
na wysokościach, gdzie ważne jest precyzyjne pozycjonowanie i swoboda ruchu.
•	 Nadaje się również do dostępu linowego–uprząż można stosować z przyrządem  

CAM CLEAN.
•	 Motion System zapewnia precyzyjne pozycjonowanie i maksymalny komfort ruchu  

podczas pracy.
•	 Z przodu uprzęży Motion System składa się z czarnego pierścienia ze stopu lekkiego  

(EN 813), który działa jako łącznik między pasem biodrowym, pętlami na nogi i szelkami 
z wyściełanymi pasami naramiennymi.

•	 Z tyłu uprzęży Motion System składa się z czarnego pierścienia ze stopu lekkiego,  
który działa jako połączenie między szelkami a tylną częścią pasa biodrowego.

•	 O–ring z tyłu wykonany ze stopu lekkiego jest wyposażony w szarą pętlę z taśmy  
do mocowania ciężkich narzędzi roboczych o ciężarze do 100 kg.

•	 W przypadku hamowania siły upadku Motion System skutecznie rozkłada energię  
upadku na poszczególne części ciała.

•	 Przedni punkt  mocowania EN 361 (pierścień D ze stopu lekkiego w kolorze czerwonym) 
jest umieszczony niżej, w pełni wykorzystuje zalety przedniej części Motion System.

•	 Motion System umożliwia wykorzystanie punktu mocowania do pozycjonowania  
w pracy, bez ograniczania ruchu użytkownika. Dzięki temu użytkownik może pracować 
bez żadnych problemów, będąc jednocześnie bezpiecznie wpięty do przyrządu  
autoasekurującego, jak i lonży pozycjonowania.

•	 Uprząż po odpięciu szelek, może pracować jako uprząż biodrowa, zgodnie z EN 813.
•	 Regulację pasa biodrowego i wygodę podczas zakładania uprzęży zapewniają dwoje 

sprzączki (Standard po prawej stronie i Speed po lewej stronie).
•	 Boczne szlufki do pozycjonowania wg. EN 358 są oznaczone czerwonym przeszyciem 

i mogą być używane maksymalnie dla dwóch karabinków.
•	 Mocno wyprofilowany 3D pas biodrowy jest wyposażony w elastyczną tkaninę o dużej 

wytrzymałości, z wieloma otworami mocującymi, przez które można przewlec repsznur 
w celu utworzenia pętli sprzętowej, lub do których można dołączyć dodatkowe karabinki 
sprzętowe dla torby narzędziowej (maksymalna nośność każdego otworu 10 kg).

•	 Szare pętle sprzętowe z tyłu umożliwiają optymalne rozłożenie sprzętu.
•	 Taśmy udowe są lekkie, bardzo wygodne, ich rozmiar można łatwo regulować  

za pomocą stalowych klamerek i są one połączone z pasem biodrowym elastycznymi 
taśmami z tyłu elastyczny pasek.

•	 Neoprenowe szlufki na prawe taśmie udowej na małe przedmioty.
•	 Odblaskowe elementy na pasie biodrowym zwiększają widoczność uprzęży w ciemnych 

warunkach.

Waga: (M / L) 1570 g / 55.38 uncji
Rozmiary: M / L, XL
M / L: Obwód w talii (85cm–100cm) Taśmy udowe (50 cm–75 cm)

XCE	1019	•	EN	358	•	EN	813	•	EN	361

CFIR 

rooF master  W0091BY

dachy
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Prace na dachu firmy Singing Rock , Poniklá, Czechy, fot.: Jiří Bošek
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Pełna uprząż do prac w dostępie linowym 
i pozycjonowaniu roboczym, zabezpiecza 
przed upadkiem z wysokości. ANTISHOCK 
I jest idealnym rozwiązaniem do pracy 
na wysokości, w warunkach zagrożonych 
wybuchem. Przeznaczona szczególnie 
do zastosowań w energetyce, petrochemii 
i kopalniach.
•	 Wszystkie elementy stalowe i ze stopów 

lekkich są pokryte kolorowym tworz- 
ywem sztucznym o właściwościach 
antystatycznych.

•	 Przeszycia na szelkach w górnej części 
ułatwiają wpięcie karabinków w sytuacji 
ratunkowej w ograniczonej przestrzeni, 
zgodnie z EN 1497.

•	 Podwójne klamry wykonane zgodnie 
z amerykańskimi normami (ANSI,  
NFPA). Ich minimalna wytrzymałość 
wynosi 17.8 kN.

•	 Przednie i tylne punkty wpięcia  
zabezpieczenia przed upadkiem zgodne 
z normą EN 361 spełniają amerykańskie 
standardy (ANSI, NFPA), oznaczone 
identyfikatorem „A“.

•	 Dwa boczne punkty wpięcia do stabilizacji 
pozycji pracy zgodnie z normą EN 358.

•	 Przedni dolny punkt mocowania  
do wpięcia przyrządu zjazdowego lub 

stabilizowania pozycji pracy jest zgodny 
z normą EN 813.

•	 Anatomicznie wyprofilowane taśmy 
udowe i pas biodrowy zapewniającą 
wysoki komfort użytkowania. 

•	 Wyprofilowane szelki w okolicy szyi 
poprawiają komfort pracy.

•	 Przemyślany system mocowania  
piersiowego przyrządu.

•	 Specjalne przeszycie w szelkach 
do wpięcia karabinka typu Maillon  
(zalecany typ delta EN362) w celu insta-
lacji przyrządu zaciskowego.

•	 Ergonomiczne pętle sprzętowe  
o wytrzymałości 5 kg każda.

•	 Miejce na oznaczanie identyfikacyjne 
chowane do wnętrza pasa biodrowego.

•	 Na zewnętrznej stronie pasa biodrowego 
miejsce na opis ułatwiająca rozpoznanie 
własnej uprzęży.

Rozmiary: S, M / L, XL
Waga (M / L): 2100g /74.1 uncji
XCE	1019	•	EN	358	•	EN	813	•	EN361	•	EN	1497
ANSI	Z359.1	•	NFPA	klasy	III

CFR

antishock i W0086B0 

dostęp linowy

tarzan W0050 

W pełni regulowana pełna uprząż, 
przeznaczona dla parków linowych 
i rozrywki.
•	 Punkt wpięcia do pracy w pozycji wiszą-

cej i do zjazdu zgodny z normą EN 813.
•	 Anatomicznie profilowany pas biodrowy 

i wyściółki w pętlach udowych.
•	 Klamra Speed łącząca szelki z pasem 

biodrowym, zwiększająca komfort  
podczas zakładania uprzęży.

•	 Klamry Easy-lock spełniające  
amerykańskie standardy (ANSI).  
Minimalna wytrzymałość wynosi 17.2 kN. 
Konstrukcja klamry wyklucza poślizg 
taśmy, zapewnia długotrwałą  
eksploatację i funkcjonalność (łatwe  
rozpinanie i zaciąganie, nawet w przypadku 
zabrudzenia lub sztywnej taśmy).

•	 Szelki mają inny kolor, co ułatwia kontrolę 
właściwego ich założenia.

•	 Lewa pętla udowa wyłożona wewnątrz 
czerwoną wyściółką ułatwiają prawidłowe 
założenie uprzęży. 

•	 Rozróżnienie kolorystyczne naszyte 
z tyłu uprzęży inne dla każdego rozmiaru 
ułatwia indywidualny dobór uprzęży.

•	 Tylny punkt mocowania zgodny  
z EN 361. Stalowy D–ring o wytrzymałości 
15 kN układa się płasko i jest odizolowany 
wyściółką od pasa nośnego.

•	 Kolorowa taśma doszyta do szelek 
ułatwia operację z klamrą.

Rozmiary: XS–S, M–XL
Waga:	1530	g	(M–XL)	±	15	g	•	54	uncji
XCE	1019	•	EN	813	•	EN	361

P
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parki linowe

W pełni regulowana pełna uprząż, 
przeznaczona do parków linowych i parków 
rozrywki.
•	 Przedni punkt do mocowania asekuracji 

i przyrządu zjazdowego zgodnie z normą 
EN 12277 typ C.

•	 Łatwa do zakładania.
•	 Profilowany pas biodrowy i taśmy 

udowe.
•	 Klamra Speed łącząca szelki z pasem 

biodrowym, zwiększająca komfort  
podczas zakładania uprzęży.

•	 Klamry Easy-lock   spełniające amery-
kańskie standardy (ANSI). Konstrukcja 
klamry wyklucza poślizg taśmy, zapew-
nia długotrwałą eksploatację i funkcjo-
nalność (łatwe rozpinanie i zaciąganie, 
nawet w przypadku zabrudzenia lub 
sztywnej taśmy).

Rozmiary: UNIWERSALNY
Waga: 990 g ± 15 g / 34.9 uncji
XCE	1019	•	EN	12277

P

tarzan liGht C5036BR00

W pełni regulowana kompletna uprząż 
z wieloma punktami mocowania asekuracji 
dla parków linowych i parków rozrywki.
•	 Łatwa w zakładaniu i zdejmowaniu.
•	 Prosta regulacja dzięki pięciu podwójnym 

klamrom i jednej klamrze SPEED.
•	 Łącznik w jasnym kolorze umożliwia 

wpięcie przyrządów do zjazdu i asekura-
cji zgodnie z normą EN 813.

•	 Pas biodrowy w innym (czarnym) kolorze 
w celu łatwiejszego rozróżnienia przy 
ubieraniu uprzęży.

•	 Przedni i tylny punkt wpięcia  
zabezpieczenia przed upadkiem  
zgodny z normą EN 361.

•	 Dwie pętle sprzętowe  
o wytrzymałości 5kg każda.

•	 Uprząż przeznaczona do obciążenia 
maksimum 150 kg.

•	 W zależności od rozmiaru różny kolor 
tylnego trójkąta identyfikacyjnego.

•	 Można stosować do pracy na wysokości.

Waga: (S / M / L) 1195 g /42.15 uncji
XCE	1019	•	EN	361	•		EN	813

P

ropedancer ii W0087BY
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W pełni regulowana uprząż zabezpieczająca 
przed upadkiem z wysokości, z różnymi 
punktami wpięcia asekuracji.
•	 Przedni i tylny punkt wpięcia zabezpiecz- 

enia przed upadkiem zgodne z normą EN 
361.

•	 Uprząż ma kompaktową konstrukcję, jest 
lekka, nadaje się do pracy na powierzch-
niach płaskich lub pochyłych. Pozwala 
również na krótkotrwałą pracę w zwisie.

•	 Przeznaczona do pracy w miejscach  
zagrożonych upadkiem z wysokości.

•	 Płaski tylny punkt wpięcia zapewnia 
użytkownikowi komfort podczas noszenia 
plecaka lub aparatu oddechowego.

•	 Kolory szelek górnych oraz taśm udowych 
są zróżnicowane w celu łatwiejszego 
zakładania. 

•	 Wszyte taśmy w klamrę ułatwiają obsługę. 
•	 Dwie pętle sprzętowe o wytrzymałości  

5kg każda.
•	 Łatwa do regulacji, prosta do zakładania 

i zdejmowania.
•	 Może być używana się do parków 

linowych i rozrywki.
•	 Rożne kolor tylnego trójkąta w zależności 

od rozmiaru (S / M / L–szary, XL / XXL–
żółty).

•	 Dwa rozmiary odpowiadają pełnemu 
zakresowi wzrostu użytkownika,  
od 150 do 210 cm.

Rozmiary: S / M / L  oraz XL / XXL
Waga: 1025 g / 1090 g / 36.16 uncji / 38.45 uncji
XCE	1019	•	EN	361

FWP

body ii standard W0068BR
wersja czarna – W0068BB 

parki linowe

W pełni regulowana uprząż zabezpieczająca 
przed upadkiem z wysokości z różnymi 
punktami wpięcia asekuracji.
•	 Wersja z klamrami Speed na pętlach 

udowych przyśpiesza zakładanie  
uprzęży.

•	 Łatwa do regulacji, prosta do zakładania 
i zdejmowania.

•	 Wszyte taśmy w klamrę ułatwiają 
obsługę. 

Rozmiary: S / M / L, XL / XXL
Waga: 1185 g / 1240 g / 41.8 uncji / 43.74 uncji

XCE	1019	•	EN	361

FWP

body ii speed W0071BY
wersja czarna – W0071BB
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W pełni regulowana uprząż 
zabezpieczająca przed upadkiem 
z wysokości, posiada tylny punkt 
mocowania w części grzbietowej szelek 
oraz w ich przedniej części.
•	 Punkty mocowania asekuracji, tylny 

D–ring metalowy, przedni to dwie pętle 
z taśmy zgodnie z normą z EN 361.

•	 Dwie pętle sprzętowe  
o wytrzymałości 5kg każda.

•	 Łatwa do regulacji, posiada cztery klam-
ry, prosta do zakładania i zdejmowania.

•	 Dwa rozmiary odpowiadają pełnemu 
zakresowi wzrostu użytkownika, od 150 
do 210 cm.

•	 Kompatybilna z akcesoriami takimi jak: 
pas do stabilizacji (Pole II), dodatkowa 
wyściółka na szelki i taśmy udowe 
(Harness Padding), amortyzator pasa 
biodrowego (Suspension Trauma Strap).

Rozmiary: S / M / L, XL / XXL
Waga: 760 g /26.81 uncji / 810 g /28.5 uncji
XCE	1019	•	EN	361

FW

basic W0089SY

zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości

W pełni regulowana uprząż zabezpieczająca 
przed upadkiem z wysokości, posiada tylny 
punkt mocowania w części grzbietowej 
i przedniej szelek.
•	 Tylny punkt mocowania D–ring  

metalowy, z przodu dwie pętle z taśmy 
zgodnie z normą z EN 361.

•	 Dwie pętle sprzętowe  
o wytrzymałości 5kg każda.

•	 Łatwa do regulacji, posiada cztery klam-
ry, prosta do zakładania i zdejmowania.

•	 Dwa rozmiary odpowiadają pełnemu 
zakresowi wzrostu użytkownika, od 150 
do 210 cm.

•	 Kompatybilna z akcesoriami takimi jak  
pas do stabilizacji (Pole II), dodatkową 
wyściółką na szelki i taśmy udowe 
(Harness Padding), taśmą pomocniczą 
do odciążenia pasa (Suspension Trauma 
Strap).

Rozmiary: S / M / L, XL
Waga: 830 g /29.28 uncji / 885 g /31 uncji
XCE	1019	•	EN	361

FW

basic liGht W0090SY
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opcJe dodatkowe 

Singing Rock zapewnia dodatkowe akcesoria do uprzęży
zabezpieczającej przed upadkiem z wysokości:

Element dodatkowy jako pas biodrowy 
do pozycjonowania i zapobiegania 
upadkom z wysokości.
•	 Anatomiczny, wyściełany pas biodrowy 

zapewniający minimalny ucisk i komfort 
w obszarze talii.

•	 Umieszczone po obu stronach pasa D–
ringi służą do pozycjonowania roboczego 
w podparciu, zgodnie z normą EN 358, 
testowane obciążeniem 15 kN.

•	 Dwie pętle sprzętowe o wytrzymałości 
5kg każda.

•	 Dodatkowe przeszycia o podwyższo-
nej wytrzymałości 1 kN do zawieszania 
cennego sprzętu (np. piły spalinowej, 
wiertarki itp.).

•	 Klamra SPEED ułatwia zakładanie  
i zdejmowanie.

Rekomendowane użycie:
•	 Do pozycjonowania pracy w podparciu, 

zalecane połączenie z uprzężą  
zabezpieczająca przed upadkiem  
z wysokości BODY II.

Rozmiary: S, M / L, XL
Waga: (M / L) 595 g / 21 uncji
XCE	1019	•	EN	358

pole ii W0073 

uprzęże/ akcesoria wyściółka pas biodrowy wyściółka/pas biodrowy

Basic Light M0023DX M0023PX M0023XX

Basic M0024DX M0024PX M0024PX

Body II standard M0025DX M0025PX M0025XX

Body II speed M0026DX M0026PX M0026XX

zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości

20 



Odpinany ochraniacz w formie wyściółki 
na ramiona i uda przeznaczony do uprzęży 
Body II, Basic i Basic Light.
•	 Elastyczny, trwały i miękki materiał 

rozkłada ciężar ciała na większej  
powierzchni, aby zwiększyć komfort  
w użytkowaniu uprzęży.

•	 Ogranicza następstwa  urazu po upadku 
z wysokości.

•	 Zintegrowane z ochraniaczem pętle 
na szelkach górnych do wpinania  
akcesoriów.

•	 Ochraniacz można prać.

Rozmiary: S / M / L, XL / XXL
Waga: 236 g /8.33 uncji (S / M / L)

Wyjątkowo lekka i niezwykle wytrzymała 
lonża, przeznaczona jako łącznik pomiędzy 
tylnym punktem wpięcia w uprzęży, 
a systemem asekuracji na powierzchniach 
płaskich. 
•	 Umożliwia bez użycia karabinka zain-

stalowanie w D–ringu zgodnie z normą 
EN 361.

•	 Taśma z dyneemy.
•	 Na obydwóch końcach lonży zszyte pętle 

o długości 15 cm i 5 cm.
•	 Pętla 15 cm umożliwia zastosowanie  

kluczki zaciskowej w celu połączenia 
lonży z ringiem stalowym.

Długość: 80 cm
Szerokość: 13 mm
Waga: 40 g/ 1.41 uncji
XCE 1019
EN	354	•	EN	795	B

harness paddinG

connection strap

W0092BB

W2020X080

akcesoria

Specjalnie zaprojektowana taśma 
odciążająca wiszącego pracownika, po 
zatrzymaniu upadku z wysokości. Można 
ją traktować jako ratunkową lonżę podczas 
zwisu. Zaleca się posiadanie przy uprzęży 
dwóch kompletów.
•	 Zmniejsza ucisk w okolicy pachwin,  

podczas oczekiwania na wsparcie.
•	 Proste i łatwe mocowanie do uprzęży.
•	 Plastikowa osłona chroni ją przed 

uszkodzeniem, gdy jest wpięta do uprzęży 
i nie używana.

•	 Klamra Rock & Lock zapewnia łatwą 
regulację długości.

Pętla na stopę w kontrastowym kolorze.
Waga: 63 g / 2.2 uncje
Materiał: poliamid

suspension trauma saFety strap W1029BX00
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W pełni regulowana uprząż do pracy  
w podparciu i zjeździe. Nowe rozwiązania 
techniczne uprzęży oznaczają się 
funkcjonalnością, komfortem i lekkością. 
Przeznaczona do prac wysokościowych, 
pionowych, bez ryzyka upadku 
z wysokości.
•	 Wygodne szerokie obszycie pasa 

biodrowego zapewnia maksymalny kom-
fort podczas pracy .

•	 Wytrzymałe taśmy w pasie biodrowym 
są przyszyte w taki sposób, by ciężar 
ciała spoczywał na wyściółce podczas 
obciążenia uprzęży.

•	 Anatomicznie wyprofilowane taśmy 
udowe i pas biodrowy pokryte są mocną 
tkaniną PES, zapewniającą wysoką 
odporność na ścieranie. 

•	 Klamry SPEED umożliwiają płynną i szy-
bką regulację i dopasowanie uprzęży dla 
potrzeb użytkownika.

•	 Dwa boczne punkty wpięcia do stabiliza-
cji pozycji pracy zgodnie z normą EN 358.

•	 Przedni dolny punkt mocowania do wpię-
cia przyrządu zjazdowego lub stabilizo-
wania pozycji pracy jest zgodny z normą 
EN 813.

•	 Elementy odblaskowe na pasie 
biodrowym zwiększają widoczność pra-
cującego podczas pracy w ciemnościach.

•	 Cztery ergonomiczne pętle sprzętowe 
o wytrzymałości 15 kg każda.

•	 Dodatkowe taśmy na pasie biodrowym 
i taśmach udowych o wytrzymałości  
5 kg pozwalają na optymalne  
rozmieszczenie sprzętu.

•	 Konstrukcja pasa biodrowego umożliwia 
mocowanie uchwytów narzędziowych 
PORTER.

Rozmiary: S, M / L, XL
Waga: (M / L) 1515 g / 53.44 uncji
XCE	1019	•	EN	358	•	EN	813

WRI

W pełni regulowana uprząż biodrowa 
do pozycjonowania pracy  z klamrami 
Easy-lock.
•	 Termiczne wykończenie taśmy w pasie 

biodrowym zwiększają jego wytrzy-
małość na uszkodzenia.

•	 Wszystkie elementy stalowe pokryte 
specjalną powłoką, w celu zwiększenia 
odporności na korozję.

•	 Wygodne, szerokie wyściełanie pasa 
biodrowego zapewnia maksymalny kom-
fort podczas pracy.

•	 Dwa boczne punkty wpięcia do stabiliza-
cji pozycji pracy zgodnie z normą EN 358.

Rozmiary: S, M / L, XL
Waga: (M / L) 1195 g /42.15 uncji
XCE	1019	•	EN	358	•	EN	813

WRI

sit worker 3d / speed

sit worker 3d / standard

W0076DR
wersja czarna – W0076DB

W0075DR
wersja czarna – W0075DB

uprzęże biodrowe
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W pełni regulowana uprząż do pracy 
w podparciu i zjeździe z elementami 
wykonanymi ze stali nierdzewnej 
i klamrami Speed.
•	 Klamry Speed umożliwiają płynną  

i szybką regulację i dopasowanie uprzęży 
dla potrzeb użytkownika.

•	 Uprząż wykonana zgodnie z normami 
amerykańskimi (NFPA).

•	 Cztery ergonomiczne pętle sprzętowe 
o wytrzymałości 15 kg każda.

•	 Wygodne szerokie wyściełanie pasa 
biodrowego zapewnia maksymalny  
komfort podczas pracy.

•	 Dwa boczne punkty wpięcia do stabiliza-
cji pozycji pracy zgodne z normą EN 358.

Rozmiary: S, M / L, XL
Waga: (M / L) 1650 g / 58.2 uncji
XCE	1019	•	EN	358	•	EN	813
NFPA Klasa II

WRI

sit worker 3d / speed steel W0077DR

uprzęże biodrowe

W pełni regulowana uprząż do pracy  
w podparciu i zjeździe. komfortowa i lekka. 
Przeznaczona do prac wysokościowych, 
pionowych bez, ryzyka upadku z wysokości.
•	 Dwa boczne punkty wpięcia do stabiliza-

cji pozycji pracy zgodnie z normą EN 358.
•	 Przedni punkt mocowania do wpięcia  

przyrządu zjazdowego lub stabilizowania 
pozycji pracy jest zgodny z normą EN 813. 

•	 Termiczne wykończenie taśmy w pasie 
biodrowym zwiększą jego wytrzymałość 
na uszkodzenia.

•	 Wszystkie elementy stalowe pokryte 
specjalną powłoką w celu zwiększenia 
odporności na korozję.

•	 Dwie ergonomiczne pętle sprzętowe 
o wytrzymałości 5 kg każda.

•	 Dodatkowe pętle sprzętowe  
o wytrzymałości 5 kg pozwalają  
na optymalne rozmieszczenie sprzętu.

Rozmiary: S, M / L, XL

SPEED:
Waga: (M / L) 1400 g (± 15 g) / 
49.38 uncji (± 0.5 uncji)
CE 1019  EN 358  EN 813

SPEED STEEL:
Waga: 1530 g (±15 g) / 53.97 uncji
CE 1019  EN 358  EN 813
NFPA Klasa II

STANDARD:
Waga: 1100 g (±15 g)/ 38.80 uncji
XCE	1019	•	EN	358	•	EN	813

WRI

sit worker iii  standard – W0075BR
standard wersja czarna – W0075BB 

speed – W0076BR
speed wersja czarna – W0076BB 

speed steel – W0077BR 
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Uprząż przeznaczona dla jednostek 
specjalnych.
•	 Wyściełany pas biodrowy (odpinany) 

i taśmy udowe.
•	 Przedni punkt mocowania (wykonany 

z taśmy) do wpinania przyrządów 
do zjazdu lub asekuracji.

•	 Dwie duże pętle sprzętowe.
•	 Pętle udowe zapewniają komfort 

podczas wiszenia, bez narażania się 
na otarcia.

•	 Innowacyjne stalowe klamry Speed 
umożliwiają płynne i szybkie dopasowanie 
do ciała użytkownika, ułatwiają zakładanie 
i zdejmowanie uprzęży.

•	 Nie krępująca ruchów.

Rozmiary: S, M, L, XL
Waga: 580g (M) / 20.5 uncji
XCE	1019	•	EN	813

I

strike W0021BB

uprzęże biodrowe

Uprząż biodrowa do stabilizacji pozycji  
w pracy na wysokości. 
•	 Kształt pasa biodrowego i wyściełane 

taśmy udowe są idealnie dopasowane 
do anatomii męskiego ciała.

•	 Przedni łącznik z taśmy do wpięcia  
przyrządu zjazdowego jest zgodny 
z normą EN 813.

•	 Punkty do pozycjonowania pracy w pod-
parciu są wykonane z taśmy przyszytej 
do pasa biodrowego według normy EN 
358, umieszczone symetrycznie na uprzęży, 
testowane przy obciążeniu 15 kN.

•	 Dwie pętle sprzętowe o wytrzymałości 
10 kg każda zapewniają możliwość  
wpięcia 10 karabinków.

•	 Dodatkowe pętle sprzętowe o wytrzy-
małości 5 kg pozwalają na optymalne 
rozmieszczenie sprzętu.

•	 Dodatkowe przeszycia o podwyższonej 
wytrzymałości do zawieszania cennego 
sprzętu (np. piły spalinowej, wiertarki 
itp.).

•	 Miejsce na oznaczanie identyfikacyjne 
chowane do wnętrza pasa biodrowego.

Rozmiary: S, M / L, XL
Waga: M / L 850 g (± 15 g) / 30 uncji
XCE	1019	•	EN	358	•	EN	813

I

urban ii W0022BB 
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Dodatkowy element do pasa biodrowego 
uprzęży w celu zwiększenia komfortu 
użytkowania, podczas pracy w podparciu. 
•	 Wyściółka o grubości 7 mm. Materiał nie 

absorbuje wody.
•	 Użyty polietylen wysokiej gęstości 

zapewnia komfort podczas przylegania 
do pleców i wygodną pracę.

•	 Obszycie taśmą z poliestru odporną 
na przetarcia. 

Rozmiary: S, M / L, XL
Waga:	(M	/	L)	460	g	•	16.23	uncji

eX-ten iii W0083

Uprząż piersiowa regulowana.
•	 Przeznaczona do użytku razem z uprzężą 

biodrową.
•	 Stabilizuje i pionuje ciało w przypadku 

upadku z wysokości.
•	 Wykonana z szerokiej i lekkiej taśmy.
•	 Doskonałe uzupełnienie wszystkich 

rodzajów uprzęży biodrowych.
•	 Uwaga ! Przeznaczona do użytku 

wyłącznie z uprzężą biodrową.

Rozmiary: UNIWERSALNY
Waga: 240 g / 8.5 uncji
XCE	1019	•	EN	12277	•	XUIAA

aladin C5056

W pełni regulowana uprząż piersiowa.
Uwaga ! Przeznaczona do użytku wyłącznie 
z uprzężą biodrową.

Rozmiary: UNIWERSALNY
Waga 600 g / 21.2 uncji
XCE 1019

rl chest wersja czarna – W0200BB 

uprzęże biodrowe & piersiowe

Ławeczka robocza dla zwiększenia 
komfortu podczas prac w zwisie.
•	 Dostosowana do użytkowania z uprzężami  

Singing Rock, zabezpieczającymi przed 
upadkiem z wysokości lub uprzężami 
do pracy w podparciu.

•	 Klamry Rock & Lock zapewniają dosko-
nałą i łatwą regulację. Taśmy regulacyjne 
są tak dobrane, aby mniejszy użytkownik 
nie miał problemów z jej dopasowaniem 
do swoich potrzeb.

•	 Konstrukcja nośna wykonana jest z lek-
kiego stopu aluminium, nie ulega defor-
macji, co wydłuża okres użytkowania .

•	 Szerokie siedzisko zapewnia dobrą sta-
bilność i komfort podczas użytkowania.

•	 Taśmy nośne nie wywierają nacisku na uda.
•	 Trzy kolucha sprzętowe (obciążenie  

do 50 kg) są doskonale przystosowane  
do wpinania narzędzi oraz innych  
akcesoriów.

Maksymalny udźwig: 150 kg
Waga: 1615 g / 57 uncji

Franklin W0010YB
wersja czarna – W0010BB
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Uprząż biodrowa do pracy w podparciu 
i zjeździe, idealny wybór dla arborystów. 
Najlepsze rozwiązanie dla tych, którzy 
spędzają cały dzień w koronach drzew.
•	 Wygodne, szerokie obszycie pasa 

biodrowego zapewnia maksymalny  
komfort podczas pracy .

•	 Wytrzymałe taśmy w pasie biodrowym 
są przyszyte w taki sposób, by ciężar 
ciała spoczywał na wyściółce podczas 
obciążenia uprzęży.

•	 Odpinany i wymienialny łącznik taśm 
udowych.

•	 Przesuwne kolucho główne umożliwia 
optymalne i bezpieczne przyjęcie pozycji 
roboczej.

•	 Dwa boczne punkty wpięcia do stabili-
zacji pozycji pracy zgodnie z normą EN 
358. Mogą służyć jako miejsca do wpięcia 
wyposażenia.

•	 Anatomicznie wyprofilowane taśmy 
udowe i pas biodrowy pokryte są mocną 
tkaniną PES, zapewniającą wysoką 
odporność na ścieranie.

•	 Cztery pętle sprzętowe o wytrzymałości 
5 kg każda oferują mnóstwo miejsca 
na wyposażenie pracownika.

•	 Umieszczona z tyłu uprzęży pętla trans-
portowa o udźwigu 10 kg ułatwia wpięcie 
piły łańcuchowej lub innego ciężkiego 
sprzętu.

•	 Dodatkowe taśmy na pasie biodrowym 
i taśmach udowych o wytrzymałości 5 kg 
pozwalają na optymalne rozmieszczenie 
sprzętu.

•	 Przedmioty o wadze do 35 kg można  
przymocować do specjalnego  
mocowania na pasie biodrowym.

•	 Klamry Speed umożliwiają płynną i szy-
bką regulację i dopasowanie uprzęży dla 
potrzeb użytkownika.

•	 Z tyłu uprzęży miejsce na wpięcie taśmy 
(PULLER) do pozycjonowania piersiowego 
przyrządu zaciskowego.

•	 Regulowana pętla na pasie biodrowym 
z tyłu pozwala na przymocowanie  
apteczki pierwszej pomocy.

•	 Konstrukcja pasa biodrowego umożliwia 
mocowanie uchwytów narzędziowych 
PORTER.

Rozmiary: M / L, XL
Waga: 1860 g / 1940 g / 65.61 uncji / 68.43 uncji
XCE	1019	•	EN	358	•	EN	813

A

timber Timber 3D – W0061DR
Timber II – W0061BR

arborystyka

Timber 3D

Timber II

Arborysta w pracy, Vrchlabí, Czechy
fot.: Lukáš Neklan 26
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arborystyka

Rzutka do prac arborystycznych.
•	 Idealna pomoc przy instalacji punktów 

asekuracyjnych na wierzchołkach drzew, 
możliwa współpraca z  taśmą  
stanowiskową (JINGLE).

•	 Ułatwia zrzucanie małych gałęzi  
z wierzchołka drzewa.

•	 Doskonała podczas instalowania liny 
roboczej w miejscach o skomplikowanym 
dostępie.

•	 Materiał: wykonana z włokna synte-
tycznego PES o wysokiej wytrzymałości, 
stalowy pierścień spawany Ø 30 cm 
wszyty do taśmy rzutki.

kolor: żółty, niebieski / żółto-niebieski

TREEMOUSE 300 
W9500Y300
300 g / żółty

TREEMOUSE 350 
W9500Y350
350 g / niebieski / żółty

TREEMOUSE 400 
W9500Y400
400 g / niebieski

A

Specjalistyczna taśma do prac przy 
pielęgnowaniu i wycince precyzyjnej  
drzew. Pierścienie o różnych średnicach 
umożliwiają zakładanie i zdejmowanie 
taśmy zdalnie, z poziomu gruntu. Można 
stosować ją jako punkt kotwiczny dla liny.
•	 Długość taśmy z pierścieniami:
•	 100, 120, 150 cm.
•	 Wytrzymałość 25 kN.
•	 Średnica pierścienia:  

wewnętrzna/zewnętrzna: aluminiowy– 
duży 46/70 mm, mały 28/52 mm. 
 

stalowe–duży 58/78, mały 38/57.
•	 Trzy warstwy taśmy zszyte ze sobą.
•	 Jaskrawy kolor w celu łatwego odnajdy-

wania taśmy w koronach drzew.
•	 Dostępne z aluminiowymi pierścieniami 

lub bez.

XCE	1019	•	EN	795B

A

Zapasowy łącznik do uprzęży TIMBER 
wykonany z poliamidu.
Szerokość: 20 mm
Długość: 32.5 cm
Waga: 37 g

Lonża z zszytymi pętlami na obu końcach.
Średnica liny 8 lub 10 mm
•	 Zastosowanie różnych materiałów 

PES / TECHNORA zapewnia wysoką 
odporność na działanie temperatur oraz 
wpływa na wytrzymałość mechaniczną.

Długość:
Ø 8 mm – 75, 80, 85, 100 cm
Ø 10 mm – 80, 85, 90, 100 cm
Wytrzymałość:
18 kN – Ø 8 mm
20 kN – Ø 10 mm

treemouse

JinGle ii

timber bridGe

timber accessory cord

W9500Y

pierścienie stalowe   – W1040R 
pierścienie aluminiowe  – W1041R

bez pierścieni  – W1042R

W0070RR00

8 mm – W2608
10 mm – W2610
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Trójkąt ewakuacyjny do ratowania osób z 
wyciągu krzesełkowego lub kolejki linowej.
•	 Plastikowa klamra piersiowa ułatwia 

prawidłowe założenie trójkąta.
•	 Wytrzymałe stalowe punkty do wpięcia 

asekuracji.
•	 Wygodny i prosty sposób zakładania.
•	 Regulowana taśma przechodząca przez 

krok.
•	 Wykonany z trwałego materiału Ripstop.
•	 Tylko dla celów ratowniczych/ewakua-

cyjnych.

Rozmiary: UNIWERSALNY
EN 1498

R

Trójkąt ewakuacyjny z szelkami 
do ratowania osób z wyciągu 
krzesełkowego lub kolejki linowej.
•	 W celu zwiększenia bezpieczeństwa 

ratowanego trójkąt posiada szelki.
•	 Szelki są zróżnicowane kolorami w celu 

ułatwienia założenia trójkąta.
•	 Wytrzymałe stalowe punkty do wpięcia 

asekuracji.
•	 Wygodny i prosty sposób zakładania.
•	 Regulowana taśma przechodząca przez 

krok.
•	 Wykonany z trwałego materiału Ripstop.
•	 Tylko dla celów ratowniczych/ewakua-

cyjnych.

Rozmiary: UNIWERSALNY
XCE	1019	•	EN	1497	•	EN	1498

R

Transportowa uprząż dla psa, 
przeznaczona do transportu z helikoptera.
•	 Wzmocnienia boczne ze stopów lekkich.
•	 Łatwe, szybkie i pewne zapięcie na 

taśmy rzepowe.
•	 Maksymalny udźwig 150 kg

Rozmiary: UNIWERSALNY
Size: UNI

RI

trÓJkĄt ewakuacyJny sit ii

trÓJkĄt ewakuacyJny  sit ii

laika

W8201BY00

W8211BY00

W0005YBO9
wersja czarna – W0005BB09 

ratownictwo
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Nosidełko ratunkowe do ewakuacji dzieci 
przy pomocy helikoptera.
•	 Przeznaczone do transportu ratunkowe-

go dzieci (wzrost 40–110 cm i wadze do 
25 kg).

•	 Zabezpieczenie dziecka podczas 
transportu trzema taśmami na rzep oraz 
trudnymi do przecięcia  pasami .

•	 Wewnętrzna wyściółka jest bardzo 
wygodna, miękka i całkowicie odpinana 
oraz nadaje się do prania.

•	 Górna część nosidełka posiada zamek 
błyskawiczny oraz otwór wentylacyjny.

•	 Pas stabilizacyjny na górnej klapie zapo-
biega naciskowi klapy w czasie transpor-
tu helikopterowego na twarz dziecka.

•	 Kolorowe pętle do przypięcia karabin-
ków oraz regulacji pozycji nosidełka.

•	 Boczne otwory wentylacyjne z  siatki 
PCV.

•	 Wykonane z trwałego materiału z nanie-
sionymi elementami odblaskowymi.

•	 W komplecie higieniczna wewnętrzna 
osłona tekstylna.

Wymiary: 80 x 45 x 35 cm
Waga: 3300 g
Materiał:
PVC, PAD, PES,
PES / bawełna
XCE	•	EN	1497

R

baby rescue baG W8220

ratownictwo

Ewakuacja z wyciągu narciarskiego, Rokytnice nad Izerą, Czechy, fot.: Jan Zámečník
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rodzaj klamry wersja czarna kod produktu rozmiar waga M/L [g] obwód pasa [cm/in]  obwód uda [cm/in] wzrost [cm]

uprzęże pełne

ExPERT 3D standard tak W0078DR02 S

2110 

65–80 / 25–31 45–60 / 18–24 150–170

tak W0078DR03 M/L 75–100 / 29–39 50–75 / 19–29 160–180

tak W0078DR05 XL 85–130 / 33–51 50–75 / 19–29 175–205

speed tak W0079DR02 S

2415

65–80 / 25–31 45–60 / 18–24 150–170

tak W0079DR03 M/L 75–100 / 29–39 50–75 / 19–29 160–180

tak W0079DR05 XL 85–130 / 33–51 50–75 / 19–29 175–205

speed steel nie W0080DR02 S

 2685 

65–80 / 25–31 45–60 / 18–24 150–170

nie W0080DR03 M/L 75–100 / 29–39 50–75 / 19–29 160–180

nie W0080DR05 XL 85–130 / 33–51 50–75 / 19–29 175–205

ExPERT III standard tak W0078BR02 S

2155

55–80 / 22–31 45–60 / 18–24 150–170 

tak W0078BR03 M/L 75–100 / 29–39 50–75 / 19–29 160–180

tak W0078BR05 XL 85–130 / 33–51 50–75 / 19–29 175–205

speed tak W0079BR02 S

2450

55–80 / 22–31 45–60 / 18–24 150–170 

tak W0079BR03 M/L 75–100 / 29–39 50–75 / 19–29 160–180

tak W0079BR05 XL 85–130 / 33–51 50–75 / 19–29 175–205

speed steel nie W0080BR02 S

2665

55–80 / 22–31 45–60 / 18–24 150–170 

nie W0080BR03 M/L 75–100 / 29–39 50–75 / 19–29 160–180

nie W0080BR05 XL 85–130 / 33–51 50–75 / 19–29 175–205

PROfI WORKER 3D speed tak W0081DR02 S

 1777 

65–80 / 25–31 45–60 / 18–24 150–170

tak W0081DR03 M/L 75–100 / 29–39 50–75 / 19–29 160–180

tak W0081DR05 XL 85–130 / 33–51 50–75 / 19–29 175–205

standard tak W0082DR02 S

 2075 

65–80 / 25–31 45–60 / 18–24 150–170

tak W0082DR03 M/L 75–100 / 29–39 50–75 / 19–29 160–180

tak W0082DR05 XL 85–130 / 33–51 50–75 / 19–29 175–205

PROfI WORKER III standard tak W0081BR02 S

1650

55–80 / 22–31 45–60 / 18–24 150–170 

tak W0081BR03 M/L 75–100 / 29–39 50–75 / 19–29 160–180

tak W0081BR05 XL 85–130 / 33–51 50–75 / 19–29 175–205

speed tak W0082BR02 S

1960

55–80 / 22–31 45–60 / 18–24 150–170 

tak W0082BR03 M/L 75–100 / 29–39 50–75 / 19–29 160–180

tak W0082BR05 XL 85–130 / 33–51 50–75 / 19–29 175–205

TECHNIC standard tak W0063BB02 S

1620

65–80/25–31 45–60/18–24 150–170

tak W0063BB03 M/L 75–100/29–39 50–75/20–29 160–180

tak W0063BB05 XL 85–130/33–51 50–75/20–29 175–205

speed steel tak W0064BB02 S

2450

65–80/25–31 45–60/18–24 150–170

W0064BB03 M/L 75–100/29–39 50–75/20–29 160–180

W0064BB05 XL 85–130/33–51 50–75/20–29 175–205

ROOf MASTER mix nie W0091BY03 M/L
1570 

85–100/33–39 50–75/20–29 160–180

nie W0091BY03 XL 90–130/35–51 50–75/19–29 175–205
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rodzaj klamry wersja czarna kod produktu rozmiar waga M/L [g] obwód pasa [cm/in]  obwód uda [cm/in] wzrost [cm]

uprzęże pełne

ANTISHOCK I standard nie W0086B002 S

2100

55–80/22–31   45–60/18–24 150–170

nie W0086B003 M/L 75–100/29–39 50–75/20–29 160–180

nie W0086B005 XL 85–130/33–51 50–75/20–29 175–205

TARZAN  różne nie W0050BR02 XS–S
 1530

50–80 / 20–31 45–60 / 18–24 145–165

nie W0050BR05 M–XL 70–130 / 27–51 50–75 / 19–29 160–205

TARZAN LIGHT  standard nie C5036BR UNI  990 60–130/24–51 35–70/14–27 150–200

ROPEDANCER II różne nie W0087BY01 XS

1195

UNI UNI 125–155

nie W0087BY03 S/M/L UNI UNI 150–185

nie W0087BY05 XL/XXL UNI UNI 180–210

BODy II standard tak   W0068BR03   S/M/L
1090

 UNI  45–70 / 18–27 150–185

tak   W0068BR05   XL/XXL  UNI  45–85 / 18–33 180–210

speed tak W0071BR03 S/M/L
1240

 UNI 45–70 / 18–27

tak W0071BR05 XL/XXL  UNI  45–85 / 18–33 150–185

BASIC różne nie W0089SY03 S/M/L 830 UNI 45–70 / 18–27 150–185

nie W0089SY05 XL/XXL 885 UNI 45–85 / 18–33 180–210

Up
rz

ęż
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BASIC LIGHT różne nie W0090SY03 S/M/L 760 UNI 45–70/18–27  150–185

nie W0080SY05 XL/XXL 810 UNI 45–85/18–33 180–210

POLE II RL buckle tak W0073BR02 S

450

65–80 / 25–31   

tak W0073BR03 M/L 75–100 / 29–39   

tak W0073BR05 XL 85–130 / 33–51

SIT WORKER 3D standard tak W0075DR02 S

1195

65–80 / 25–31 45–60 / 18–24  

tak W0075DR03 M/L 75–100 / 29–39 50–75 / 19–29  

tak W0075DR05 XL 85–130 / 33–51 50–75 / 19–29  

speed tak W0076DR02 S

1515

65–80 / 25–31 45–60 / 18–24  

tak W0076DR03 M/L 75–100 / 29–39 50–75 / 19–29  

tak W0076DR05 XL 85–130 / 33–51 50–75 / 19–29  

speed steel nie W0077DR02 S

1650

65–80 / 25–31 45–60 / 18–24  

nie W0077DR03 M/L 75–100 / 29–39 50–75 / 19–29  

nie W0077DR05 XL 85–130 / 33–51 50–75 / 19–29

SIT WORKER III standard tak W0075BR02 S

1100

55–80 / 22–31 45–60 / 18–24

tak W0075BR03 M/L 75–100 / 29–39 50–75 / 19–29

tak W0075BR05 XL 85–130 / 33–51 50–75 / 19–29

speed tak W0076BR02 S

1400

55–80 / 22–31 45–60 / 18–24

tak W0076BR03 M/L 75–100 / 29–39 50–75 / 19–29

tak W0076BR05 XL 85–130 / 33–51 50–75 / 19–29

steel speed nie W0077BR02 S

1530

55–80 / 22–31 45–60 / 18–24

nie W0077BR03 M/L 75–100 / 29–39 50–75 / 19–29

nie W0077BR05 XL 85–130 / 33–51 50–75 / 19–29

STRIKE speed tak W0021BB02 S

580

60–80 /24–31 50–55 / 20–22  

tak W0021BB03 M 70–90 / 28–35 55–60 / 22–24  

tak W0021BB04 L 80–100 / 31–39 60–65 / 24–26  

tak W0021BB05 XL 90–110 / 35–39 65–70 / 26–28

URBAN II standard tak W0022BB02 S

850

65–80 / 25–31 45–60 / 18–24  

tak W0022BB03 M/L 75–100 / 29–39 50–75 / 19–29  

tak W0022BB05 XL 85–130 / 33–51 50–75 / 19–29

rodzaj klamry wersja czarna kod produktu rozmiar waga M/L [g] obwód pasa [cm/in]  obwód uda [cm/in] wzrost [cm]

uprzęże pełne
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BASIC LIGHT różne nie W0090SY03 S/M/L 760 UNI 45–70/18–27  150–185

nie W0080SY05 XL/XXL 810 UNI 45–85/18–33 180–210

POLE II RL buckle tak W0073BR02 S

450

65–80 / 25–31   

tak W0073BR03 M/L 75–100 / 29–39   

tak W0073BR05 XL 85–130 / 33–51

SIT WORKER 3D standard tak W0075DR02 S

1195

65–80 / 25–31 45–60 / 18–24  

tak W0075DR03 M/L 75–100 / 29–39 50–75 / 19–29  

tak W0075DR05 XL 85–130 / 33–51 50–75 / 19–29  

speed tak W0076DR02 S

1515

65–80 / 25–31 45–60 / 18–24  

tak W0076DR03 M/L 75–100 / 29–39 50–75 / 19–29  

tak W0076DR05 XL 85–130 / 33–51 50–75 / 19–29  

speed steel nie W0077DR02 S

1650

65–80 / 25–31 45–60 / 18–24  

nie W0077DR03 M/L 75–100 / 29–39 50–75 / 19–29  

nie W0077DR05 XL 85–130 / 33–51 50–75 / 19–29

SIT WORKER III standard tak W0075BR02 S

1100

55–80 / 22–31 45–60 / 18–24

tak W0075BR03 M/L 75–100 / 29–39 50–75 / 19–29

tak W0075BR05 XL 85–130 / 33–51 50–75 / 19–29

speed tak W0076BR02 S

1400

55–80 / 22–31 45–60 / 18–24

tak W0076BR03 M/L 75–100 / 29–39 50–75 / 19–29

tak W0076BR05 XL 85–130 / 33–51 50–75 / 19–29

steel speed nie W0077BR02 S

1530

55–80 / 22–31 45–60 / 18–24

nie W0077BR03 M/L 75–100 / 29–39 50–75 / 19–29

nie W0077BR05 XL 85–130 / 33–51 50–75 / 19–29

STRIKE speed tak W0021BB02 S

580

60–80 /24–31 50–55 / 20–22  

tak W0021BB03 M 70–90 / 28–35 55–60 / 22–24  

tak W0021BB04 L 80–100 / 31–39 60–65 / 24–26  

tak W0021BB05 XL 90–110 / 35–39 65–70 / 26–28

URBAN II standard tak W0022BB02 S

850

65–80 / 25–31 45–60 / 18–24  

tak W0022BB03 M/L 75–100 / 29–39 50–75 / 19–29  

tak W0022BB05 XL 85–130 / 33–51 50–75 / 19–29

rodzaj klamry wersja czarna kod produktu rozmiar waga M/L [g] obwód pasa [cm/in]  obwód uda [cm/in] wzrost [cm]

ALADIN double buckle tak C5056 UNI 240

RL CHEST RL buckle tak W0200BB UNI   obwód klatka piersiowa max. 125/49

TIMBER 3D różne nie W0061DR03 M/L
1860

70–100 / 28–39 50–65 / 20–25  

nie W0061DR05 XL 85–130 / 33–51 55–75 / 22–29

TIMBER II różne nie W0061BR03 M/L
1800

70–100 / 28–39 50–65 / 20–25

nie W0061BR05 XL 85–130 / 33–51 55–75 / 22–29

Prace konserwacyjne, turbina wiatrowa, Austria, fot.: Pavel Nesvadba

uprzęże pełne
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Křížlice, Czechy fot.: Lukáš Matěja34 



statyczne
dynamiczne

specJalne
speleoloGiczne

repsznury
akcesoria

liny

Lin
y
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L0450WG biała
L0450RR czerwona
L0450BB czarna
L0450OO pomarańczowa

XCE	1019	•	EN	1891
XUIAA	•	NFPA

Doskonałej jakości liny statyczne, są przeznaczone do pracy  
w dostępie linowym, ratownictwie i innych zastosowaniach w pracach 
wysokościowych. Spełniają najbardziej surowe wymagania użytkowe.  
Charakteryzują się najwyższą jakością, niezbędną dla codziennej 
pracy strażaków, ratowników i pracowników wysokościowych.
•	 Konfekcjonowane w odcinkach 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 m,  

jako opakowania do sprzedaży detalicznej.
•	 Długości nawinięte na bębny: 100, 200 m lub inna długość  

na życzenie Klienta.

ULTRASONIC - to doskonały sposób zakończenia liny.
Wszystkie liny SINGING ROCK zostały zakończone unikalną
technologią ULTRASONIC.
Rdzeń i oplot liny są połączone ze sobą w całość na ostatnich
15 mm liny, co eliminuje poślizg oplotu względem rdzenia.

liny statyczne ultrasonic

static r44 11.0

statyczne

Wszystkie liny SINGING ROCK które są oznaczone ikoną Stitched Eye 
oferują możliwość wykonania pętli oczkowej na jednym lub dwóch 
końcach zamawianej liny.

stitched eye

L0430WR biała
L0430RR czerwona
L0430BB czarna
L0430KK khaki

XCE	1019	•	EN	1891
XUIAA	•	NFPA

static r44 10.5
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L0250WR biała
L0250RR czerwona
L0250BB czarna

XCE	1019	•	EN	1891	•	XUIAA	•	NFPA

static 11.0

statyczne

L0230WR biała
L0230RR czerwona
L0230BB czarna
L0230KK khaki

XCE	1019	•	EN	1891	•	XUIAA

static 10.5

teFlon® dupont®
Wybrane liny  SINGING ROCK są produko-
wane w oparciu o licencję firmy DuPontTM 
na stosowanie technologii TEFLON® do 
ochrony włókien.
Liny zabezpieczone warstwą TEFLON® 
charakteryzują się wyjątkową odpornością 
na chłonięcie wody i ścieranie. Warstwa 
TEFLON® skutecznie zapobiega również 
przedostawaniu się cząstek pyłu do struktu-
ry liny, a tym samym zwiększa jej żywotność.

stitched eye
Wybrane liny statyczne SINGING ROCK, 
oznaczone ikoną Stitched Eye mogą być 
fabrycznie zakończone jednym lub dwoma 
zszywanymi oczkami na końcu liny.

route 44
Zaznaj przyszłości
Route 44 to wyjątkowe rozwiązanie wynalezio-
ne i opatentowane przez Singing Rock. Techno-
logia Route 44 umożliwia stosowanie rozwiązań, 
które wcześniej uważano za niemożliwe. Lina ma 
oplot bardziej zwarty, jednocześnie miękki i przede 
wszystkim bardziej wytrzymały. Wszystkie te cechy 
osiągnięto przy zachowaniu odpowiedniej średni-
cy oplotu rdzenia, na ktory składają się 44 sploty. 
Technologia Route 44 to gwarancja doskonałej liny.

Lin
y
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L0430BB czarna
L0430KK khaki

XCE	1019	•	EN	1891	•	NFPA	•	XUIAA

L0450BB czarna

XCE	1019	•	EN	1891	•	NFPA	•	XUIAA

Static 11.0 
L0250BB czarna
XCE	1019	•	EN	1891	•	NFPA	•	XUIAA

Static 10.5
L0230BB czarna
L0230KK khaki
XCE	1019	•	EN	1891	•	XUIAA

static r44 11.0

static 11.0 / static 10.5

specjalnego przeznaczenia

static r44 10.5
Kolekcja statycznych lin przeznaczonych do stosowania w działaniach policji, sił 
specjalnych, oddziałów szybkiego reagowania. Liny z tej kolekcji spełniają wysokie 
parametry i mają atrakcyjny  wygląd, - to doskonały wybór dla zawodowców.
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statyczne

Lina statyczna przeznaczona  
do wszelkich zastosowań.

XCE	1019	•	EN	1891	•	XUIAA

contra 10.5 L026

L0440WR

speleo r44 10.5
L0240WR

speleo 10.5
XCE	1019	•	EN	1891	•	XUIAA

speleo

L0220WR biała
L0220BB czarna

XCE	1019	•	EN	1891	•	XUIAA

static 9.0

Lin
y
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Lina pojedyncza do wspinaczki 
wysokogórskiej/wielowyciągowej lub 
lodowcowej. Doskonała dzięki niskiej 
wadze oraz impregnacji i zastosowaniu 
technologii Teflon®.
•	 Wyjątkowo lekka, posiada świetne  

parametry wytrzymałościowe, idealna  
do trudnych prowadzeń sportowych,  
zarówno OS, Flash jak i RP, gdzie  
wspinacz liczy każdy gram.

•	 Produkowana w oparciu o specjalną 
technologię Singing Rock Route 44.

•	 Technologia Teflon®  stosowana przy 
produkcji ICON 9.3 sprawia, że to lina dla 
wymagających celów we wspinaczce 
skalnej, jak i w górach.

•	 Aplikacja warstwy TEFLON® jest nakłada-
na przy użyciu rewolucyjnej nanotechnologii.

•	 Oplot liny jest bardziej wytrzymały na 
przegięcia, a jednocześnie miękki i gładki.

•	 Oznaczanie końców liny wykonane  
w technice Termotransfer.

•	 Fabryczne oznaczanie środka liny.

XCE	1019	•	EN	892	•	XUIAA	•	

Lina pojedyncza do wspinaczki 
wysokogórskiej/wielowyciągowej. 
•	 Wyjątkowo lekka, posiada świetne para-

metry wytrzymałości, idealna do trudnych 
prowadzeń sportowych, zarówno OS, 
Flash jak i RP, gdzie liczy się każdy gram.

•	 Produkowana w oparciu o specjalną  
technologię Singing Rock Route 44.

•	 Unikalna technologia produkcji sprawia, 
że lina jest lekka i posiada wysokie para-
metry wytrzymałościowe.

•	 Oplot rdzenia jest bardziej wytrzymały 
na przegięcia, a jednocześnie miękki 
i gładki.

•	 Oznaczanie końców liny wykonane  
w technice Termotransfer.

•	 Fabryczne oznaczanie środka liny.
•	 Zakończenie końców liny w technologii 

Ultrasonic.

XCE	1019	•	EN	892	•	XUIAA	•	

Wysokiej klasy lina pojedyncza o niskiej 
wadze i doskonałym komforcie obsługi 
w przyrządach, dla wspinających się 
na najwyższym poziomie.
•	 Wykonana w technologii Single Tech za-

pewnia wysoką odporność na przetarcia 
i właściwą pracę w systemie  
asekuracyjnym, jak i podczas zjazdów.

•	 Lina przyjemnie miękka w dotyku, łatwo 
się nią operuje w przyrządach asekura-
cyjnych.

•	 Mimo małej średnicy lina zapewnia długi 
czas użytkowania. 

•	 Aplikacja warstwy Teflon® przedłuża 
czas użytkowania.

•	 Ochrona TEFLON® jest nakładana przy 
użyciu rewolucyjnej nanotechnologii.

•	 Przeznaczona głównie do wspinaczki 
sportowej  oraz wspinaczki lodowej.

•	 Oznaczanie końców liny wykonane 
w technice Termotransfer.

•	 Fabryczne oznaczanie środka liny.
•	 Zakończenie końców liny w technologii 

Ultrasonic.

XCE	1019	•	EN	892	•	XUIAA	•	

Wysokiej klasy lina pojedyncza 
do wspinaczki sportowej.
•	 Wykonana w technologii Single Tech za-

pewnia wysoką odporność na przetarcia 
i właściwą pracę w systemie asekuracyjnym, 
jak i podczas zjazdow.

•	 Lina jest przyjemnie miękka w dotyku 
łatwo się nią operuje w przyrządach 
asekuracyjnych.

•	 Mimo małej średnicy lina zapewnia długi 
czas użytkowania. 

•	 Oznaczanie końców liny wykonane 
w technice Termotransfer.

•	 Fabryczne oznaczanie środka liny.
•	 Zakończenie końców liny w technologii 

Ultrasonic.

XCE	1019	•	EN	892	•	XUIAA	•	

icon 9.3 dry

icon 9.3

hero 9.6 dry

hero 9.6

L0384RX

L0380YX

L0524GW

L0520GW

dynamiczne
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Niezwykła lina pojedyncza o unikalnym 
wzorze oplotu.
•	 Wykonana w technologii Single Tech za-

pewnia wysoką odporność na przetarcia 
i właściwą pracę w systemie asekuracyj-
nym, jak podczas zjazdów.

•	 Liną łatwo się operuje w większości 
przyrządów asekuracyjnych.

•	 Ochrona TEFLON® jest nakładana przy 
użyciu nanotechnologii, która impregnuje 
linę i podwyższa komfort użytkowania  
w trudnych warunkach atmosferycznych.

•	 Aplikacja warstwy Teflon® przedłuża 
czas użytkowania.

•	 Świetna do wszelkiej aktywności  
wspinaczkowej skalnej i górskiej.

•	 Oznaczanie końców liny wykonane 
w technice Termotransfer.

•	 Fabryczne oznaczanie środka liny.
•	 Zakończenie końców liny w technologii 

Ultrasonic.

XCE	1019	•	EN	892	•	XUIAA	•	

Pojedyncza lina o świetnym stosunku wagi 
do wytrzymałości i czasu użytkowania. 
Idealny wybór do wszelkich aktywności 
górskich.
•	 Świetnie pracuje w przyrządach  

asekuracyjnych. Jest lekka i wytrzymała, 
zapewni długi czas użytkowania.

•	 Teflon®Eco przedłuża okres użytkowania.
•	 Ochrona TEFLON® podwyższa komfort 

użytkowania w trudnych warunkach 
atmosferycznych.

•	 Mimo małej średnicy lina ma świetne 

parametry, liczba odpadnięć wg  
normy UIAA to 9.

•	 Doskonała do wszelkiej aktywności 
wspinaczkowej, podczas patentowania 
trudnych dróg, jak i prowadzeń 
w sportowym stylu.

•	 Oznaczenie końców liny wykonane  
w technice Termotransfer.

•	 Fabryczne oznaczenie środka liny.
•	 Zakończenie końców liny w technologii 

Ultrasonic.
XCE	1019	•	EN	892	•	XUIAA •	

Pojedyncza lina o świetnym stosunku pod 
względem wagi, wytrzymałości i czasu 
użytkowania. Idealny wybór dla wszelkich 
aktywności górskich.
•	 Liną łatwo się operuje w przyrządach 

asekuracyjnych. Jest lekka i wytrzymała, 
zapewnia długi czas użytkowania.

•	 Mimo małej średnicy, lina zapewnia  
dobre parametry liczby odpadnięć wg 
normy UIAA (9). 

•	 Świetna do wszelkiej aktywności 
wspinaczkowej, podczas patentowania 
trudnych dróg, jak i trudnych prowadzeń 
w sportowym stylu.

•	 Oznaczanie końców liny wykonane  
w technice  Termotransfer.

•	 Fabryczne oznaczanie środka liny.
•	 Zakończenie końców liny w technologii 

Ultrasonic.

XCE	1019	•	EN	892	•	XUIAA	•	

Liny dynamiczne SINGING ROCK są produkowane 
w oparciu o licencje firmy DuPontTM na stosowa-
nie technologii TEFLON® do ochrony włókien. Liny 
zabezpieczone warstwą TEFLON® charaktery-
zują się wyjątkową odpornością na namakanie i 
ścieranie. Warstwa TEFLON® skutecznie zapobie-
ga również przedostawaniu się cząstek pyłu do 
struktury liny, a tym samym zwiększa jej żywotność i 
bezpieczeństwo użytkownika !

Dlaczego tak istotna jest odporność liny na chłonięcie 
wody oraz przecieranie ? To jedne z najważ-
niejszych (poza parametrami wytrzymałościowymi) 
kryteriów wymagań przy wyborze liny. Każda lina 
jest narażona na działanie czynników osłabiających 
jej wytrzymałość podczas stosowania. Wymienione 
wyżej  czynniki mają również ogromny wpływ  
na bezpieczeństwo użytkownika.

storm 9.8 dry 

storm 9.8 

mystic 10.1 dry

L3044AG00

L3040GA00

L0534AG

dynamiczne

Lin
y
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dynamiczne

Niezwykła lina pojedyncza o unikalnym 
wzorze oplotu.
•	 Wykonana w technologii Single Tech, za- 

pewnia wysoką odporność na przetarcia 
i właściwą pracę w systemie asekuracyjnym, 
jak i podczas zjazdów.

•	 Lina o niezwykłej trwałości i doskonałych 
parametrach technicznych.

•	 Świetna do wszelkiej aktywności  
wspinaczkowej skalnej i górskiej.

•	 Oznaczanie końców liny wykonane  
w technice Termotransfer.

•	 Zakończenie końców liny w technologii 
Ultrasonic.

XCE	1019	•	EN	892	•	XUIAA	•	

Pojedyncza lina przeznaczona na sztuczne 
ściany oraz do parków linowych i parków 
rozrywki. 
•	 Zaprojektowana do intensywnego 

użytkowania z wysokimi parametrami 
bezpieczeństwa oraz niezwykle trwała. 

•	 Unikalna technologia splotu rdzenia 
pozwoliła na uzyskanie  doskonałych 
parametrów wytrzymałościowych.

•	 Ciasno pleciony  rdzeń i oplot  minimalizu-
ją tarcie między włóknami liny, w związku 
z tym lina świetnie sprawdza się podczas 
wspinaczki na wędkę.

•	 Polecana na sztuczne ściany, do prowadz- 
enia zajęć w szkołach wspinaczkowych 
oraz dla parków linowych i parków 
rozrywki. 

•	 Oznaczanie końcówek liny wykonane 
w technice  Termotransfer.

•	 Zakończenie końcówek liny w technologii 
Ultrasonic.

XCE	1019	•	EN	892	•	XUIAA	•	

Doskonała  lina do wspinaczki sportowej,  
w kontrastowej kolorystyce.
•	 Wykonana w opatentowanej przez 

Singing Rock technologii R44, zapewnia 
wzorowy kompromis między wagą 
a średnicą.

•	 Lina o niezwykłej trwałości i doskonałych 
parametrach technicznych.

•	 Liną łatwo się operuje w przyrządach 
asekuracyjnych. 

•	 Jest lekka i wytrzymała, miękka  
i komfortowa w dotyku.

•	 Oznaczanie końców liny wykonane 
w technice Termotransfer.

•	 Fabryczne oznaczanie środka liny.
•	 Zakończenie końców liny w technologii 

Ultrasonic.

XCE	1019	•	EN	892	•	XUIAA	•	

Lina idealna do wspinaczek na sztucznych 
ścianach wspinaczkowych,  
jak i w naturalnej, szorstkiej skale.
•	 Wykonana w opatentowanej przez 

Singing Rock technologii R44, zapewnia-
jącej wzorowy kompromis między wagą 
a średnicą.

•	 Wytrzymała i zwarta, komfortowa  
w dotyku i użyciu.

•	 Podwyższona grubość oplotu spowo-
dowała, że lina jest bardziej odporna 
na przetarcia, nie traci doskonałych 

właściwości operowania w większości 
dostępnych przyrządów asekuracyjnych. 

•	 Oznaczanie końców liny wykonane 
w technice  Termotransfer.

•	 Fabryczne oznaczanie środka liny.
•	 Zakończenie końców liny w technologii 

Ultrasonic.

XCE	1019	•	EN	892	•	XUIAA	•	

mystic 10.1

Gym 10.1 

score 10.1 

duran 10.4

L0530RA

L3050RY00

L0360GG

L0340AX
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dynamiczne

Pojedyncza lina wspinaczkowa 
o podwyższonych parametrach 
wytrzymałościowych.
•	 Przeznaczona do intensywnego użytku 

na sztucznych obiektach wspina-
czkowych, świetna dla szkół wspina-
czkowych oraz czynności ratowniczych.

•	 Podwyższona grubość oplotu spowo-
dowała, że lina jest bardziej odporna 
na przetarcia, nie traci doskonałych 
właściwości operowania w większości 
dostępnych przyrządów asekuracyjnych. 

•	 Oznaczanie końców liny wykonane 
w technice  Termotransfer.

•	 Fabryczne oznaczanie środka liny.
•	 Zakończenie końców liny w technologii 

Ultrasonic.
•	 Doskonała do zajęć praktycznych prze-

prowadzanych w czasie szkoleń IRATA.

XCE	1019	•	EN	892	•	XUIAA	•	

Lina połówkowa i bliźniacza  
w jednym, o doskonałych parametrach 
wytrzymałościowych i impregnacją 
Teflon®.
•	 Lina testowana i certyfikowana zgodnie 

z wymaganiami normy EN 892 dla lin 
połówkowych i bliźniaczych.

•	 Ochrona TEFLON® podwyższa komfort 
użytkowania w trudnych warunkach 
terenowych.

•	 Używając dwóch żył można stosować 
technikę dwutorowego prowadzenia liny 
lub jednotorowego, przy użyciu dwóch 
żył. To wspinacz decyduje o sposobie 
użytkowania w określonym terenie  
skalnym lub lodowym.

•	 Oznaczanie końców liny wykonane  
w technice Termotransfer.

•	 Zakończenie końców liny w technologii 
Ultrasonic.

XCE	1019	•	EN	892	•	XUIAA	•	  

Lina połówkowa i bliźniacza 
w jednym, o doskonałych parametrach 
wytrzymałościowych, trwała i lekka.
•	 Lina jest ciasno pleciona, przesuw włókien 

podczas użytkowania jest minimalny, co 
znacząco wpływa na trwałość.

•	 Lina testowana i certyfikowana zgodnie 
z wymaganiami normy EN 892 dla lin 
połówkowych i lin bliźniaczych.

•	 Parametry liny, takie jak liczba odpadnięć, 
średnica oraz waga są wynikiem kompro-
misu, by uzyskać jak najlepszy produkt.

•	 Używając dwóch żył można stosować 
technikę dwutorowego prowadzenia liny 
lub jednotorowego przy użyciu dwóch 
żył. To wspinacz decyduje o sposobie 
użytkowania w zależności od potrzeby.

•	 Oznaczanie końców liny wykonane 
w technice  Termotransfer.

•	 Zakończenie końców liny w technologii 
Ultrasonic.

XCE	1019	•	EN	892	•	XUIAA	•	  

Lina połówkowa/bliźniacza dla 
wymagającego użytkowania, gdzie liczy 
się każdy gram.
•	 Wyjątkowo lekka lina, idealna do wspina-

czki lodowej, lodowo–skalnej, wędrówek 
po lodowcu i górach.

•	 Lina testowana i certyfikowana zgodnie 
z wymaganiami normy EN 892 dla lin 
połówkowych i lin bliźniaczych.

•	 Ochrona TEFLON® impregnuje linę  
i podwyższa komfort użytkowania. 

•	 Doskonała do ekstremalnych celów 
wspinaczkowych.

•	 Używając dwóch żył można stosować 
technikę dwutorowego prowadzenia liny 
lub jednotorowego, przy użyciu dwóch 
żył.

•	 Oznaczenie końców liny wykonane  
w technice Termotransfer.

•	 Zakończenie końców liny w technologii 
Ultrasonic.

XCE	1019	•	EN	892	•	XUIAA	•	  

patron 11.0

accord dry 8.3

accord 8.3

Gemini 7.9

L0540YX

L0514

L0510

L3020
Lin

y
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Konfekcjonowany odcinek liny dynamicznej 
do tworzenia lonży z użyciem węzłów 
ósemka, do zastosowań zgodnie  
z zaleceniami IRATA. 

Długość: 4.5 m
Ø 11 mm
XCE 1019	•	EN	892	•	XUIAA

cow´s tail L0540C450

Doskonałe narzędzie do przycinania lin 
i repsznurów. Zwarta budowa, szybkie 
nagrzewanie to główne cechy urządzenia. 
Po ucięciu idealnie zatapia końcówkę liny.

Bezpieczny w użyciu marker  
do znakowania lin, identyfikowania 
uprzęży i taśm.
•	 Można go stosować do poprawiania wy-

blakłego zaznaczenia środka liny, opisać 
taśmę stanowiskową etc.

•	 Czarny tusz, nie inwazyjny dla składu 
chemicznego wyrobu, do użytku na mate-
riałach: PA, PP, PES, PE.

thermocutter

ropemarker

X0004GB

E0015XX

akcesoria
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Wytrzymały, mocny i łatwy do wiązania 
repsznur pomocniczy do troczenia sprzętu 
wspinaczkowego, narzędzi, można stoso-
wać jako sznurówki. 

Wytrzymałość: 1.2 kN / 1.9 kN

Repsznury firmy SINGING ROCK do 
wszelkiego zastosowania są mocne, łatwo 
wiąże się na nich węzły, wygodne w użyciu.
Ø: 4/5/6/7 i 8 mm

XCE	1019	•	EN	564	•	XUIAA

Idealny repsznur do wykonania rzutki,  
dla arborystów, doskonały podczas pracy 
w koronach drzew.
•	 Precyzyjne połączenie rdzenia i oplotu 

zapewnia okrągły przekrój.
•	 Umożliwia dobry poślizg liny przez kona-

ry i kształy drzew.
•	 Jaskrawy, kontrastowy żółty kolor pole-

psza widoczność podczas użytkowania.

∅ 3 mm
Waga: 2.5 g / m
Wytrzymałość: 0.8 kN
Materiał: PE (polietylen)

hammer cord

accessory cord

throw line

L0041 – L0081

L9031YX10

2 mm – L0002
3 mm – L0003

akcesoria z lin

Lin
y
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Zwarta budowa, wykonany z lekkich 
stopów, zestaw do ochrony liny podczas 
przekładania przez konstrukcję lub 
fragmenty ostre i szorstkie.
•	 Odstępy pomiędzy segmentami można 

regulować przez zastosowanie dodat-
kowych karabinków Maillon.

•	 Przeznaczony do prac wysokościowych 
w dostępie linowym oraz do transportu 
ciężkich materiałów.

•	 Łatwo się dostosowuje do kształtu 
podłoża.

•	 Wszystkie elementy zabezpieczone przed 
warunkami atmosferycznymi poprzez 
anodowanie.

•	 Podstawowy zestaw zawiera trzy  
elementy ślizgowe i cztery Maillony.

Waga: 777g / 27.41 uncji

•	 Podstawowy zestaw można wydłużyć 
przez zastosowanie dodatkowego 
segmentu.

Waga: 232g  / 8.18 uncji

edGe roller

edGe roller – seGment  

zestaw – K0050OS03

K0050OS01

liny/akcesoria

Osłona zapobiegająca przetarciu liny 
podczas kontaktu z ostrymi i szorstkimi 
krawędziami.
Długości: 50/70/100/120 cm  /  
20/28/40/48 cali
Materiał – PVC
Kolor: różne

Osłona zapobiegająca przetarciu liny 
podczas kontaktu z ostrymi i szorstkimi 
krawędziami. Mieści dwie żyły.
Długości: 80/120 cm / 32/48 cali
Materiał – Cortex

rope protector

deFender

W8100B

W1027B
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Silos wieżowy, Velké Meziříčí, Czechy, fot.: Petr Piechowicz

Lin
y
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liny dynamiczne
kod kolor długość* [m] średnica 

[mm]
waga 
[g/m]

wydłużenie
statyczne [%]

wydłużenie
dynamiczne [%]

liczba 
rwań

siła graniczna 
[kN] rodzaj

HERO DRy L0524GW niebieski 30 – 80, 100, 200 9.6 60 6.3 36.5 8 7 

HERO L0520GW biały 30 – 80, 100, 200 9.6  60 6.3 36.5 8 7

MySTIC DRy L0534AG tęczowy 30 – 80, 100, 200 10.1 68 5.7 32 9 7.9

MySTIC L0530RA tęczowy 30 – 80, 100, 200 10.1 68 5.7 32 9 7.9

ICON DRy L0384RX czerwony 30 – 80, 100, 200 9.3 57 9.0 33.9 5 8.4

ICON L0380YX żółty 30 – 80, 100, 200 9.3 57 9.0 33.9 5 8.4 

STORM DRy L3044AG niebieski 30 – 80, 100, 200 9.8 65 6.3 35 9 9.1

STORM L3040GA zielony 30 – 80, 100, 200 9.8 65 6.3 35 9 9.1 

GyM L3050RY czerwony 30 – 80, 100, 200 10.1 68 7.4 37 6 7.9

SCORE L0360GG zielony 30 – 60, 80, 100, 200 10.1 66 7 31.9 8 9.1 

DURAN L0340AX niebieski 30 – 60, 80, 100, 200 10.4 70 6 31.3 10 8.7 

PATRON L05140YX żółty 30 – 80, 100, 200 11.0 78 6 33.8 16 8.2

ACCORD DRy L0514OG poma-
rańczowy 30 – 70, 100, 200 8.3 43 9 / 6.4 32 / 34 5 / 15 5.9 / 9.7  

L0514GO zielony 30 – 70, 100, 200 8.3 43 9 / 6.4 32 / 34 5 / 15 5.9 / 9.7  

ACCORD L0510AG niebieski 30 – 70, 100, 200 8.3 43 9 / 6.4 32 / 34 5 / 15 5.9 / 9.7  

L0510GA zielony 30 – 70, 100, 200 8.3 43 9 / 6.4 32 / 34 5 / 15 5.9 / 9.7  

GEMINI L3020 czerwony 30 – 70, 100, 200 7.9 39 8 / 7.3 33 / 29 5 / 16 5.7 / 8.3  

L3020 żółty 30 – 70, 100, 200 7.9 39 8 / 7.3 33 / 29 5 / 16 5.7 / 8.3  
XCE	•	EN	892	•	XUIAA	•	Konfekcjonowane	w	odcinkach:	30/40/50/50/70/80/100	m.	Na	szpuli–200m.

liny statyczne
kod wytrzymałość 

[kN] 
siła zrywająca 
na węźle [kN]

wytrzymałość 
oczka [kN]

statyczne 
wydłużenie [%]

liczba  
odpadnięć

waga 
[g/m] rodzaj

STATIC R44 10.5 L0430 31.5 19.8 27.7 3.4 >15 72 A

STATIC R44 11 L0450 34.9 22.3 28.5 3.2 >20 77 A

STATIC 9 L0220 25.5 14.5 – 3.5 >8 52.9 B

STATIC 10.5 L0230 30.4 18.6 24.3 3.3 >10 69 A

STATIC 11 L0250 34.5 22.0 28.1 3.3 >20 80 A

CONTRA 10.5 L026 30.4 18.6 24.3 3.3 >10 69 A

XCE	•	EN	1891	•	XUIAA	•	Konfekcjonowana	w	odcinkach	30/40/50/60/70/80/100	m.	Bęben	100/200	m.

liny 

Charakterystyka lin statycznych.
Lina rodzaj A– o niskiej rozciągliwości, rdzeniowa przeznaczona do 
ogólnego użytku: w dostępie linowym; w pracach w podparciu; ratow-
nictwie i w speleologii.
Lina rodzaj B–nisko rozciągliwa lina rdzeniowa o niższych parame-
trach niż liny rodzaju A, wymagająca większej uwagi w użytkowaniu 
(standard nie spełnia innych wymagań).
Wytrzymałość statyczna określona w normie EN 1891:
22 kN dla lin A
18 kN dla lin B
Inny standardowy wymóg mówi, że materiał użyty do produkcji liny
powinien mieć temperaturę topnienia wyższą niż 195 ° C, polietylen lub
polipropylen nie są odpowiednie do produkcji lin.

Wydłużenie liny pod obciążeniem.
Wydłużenie liny nie może być większe niż 5%, lina jest testowana przez 
3 min przy obciążeniem 150 kg (naprężenie wstępne 50 kg).

Właściwości dynamiczne.
Test rwania przeprowadza się liną o długości dwóch metrów zakońc-
zoną węzłami ósemkowymi; współczynnik upadku 1. Masa testowa 
100 kg dla lin A, 80 kg dla lin B.
Liny statyczne nie nadają się do prowadzenia asekuracji dynamicznej !
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liny speleoloGiczne
KOD wytrzymałość 

[kN] 
siła zrywająca na węźle 
[kN] statyczne wydłużenie [%] liczba odpadnięć waga [g/m]

SPELEO R44 10.5 35.6 22.1 3.4 >15 72

SPELEO 10.5 29.2 18 3.3 >10 69

XCE	•	EN	1891	•	XUIAA Konfekcjonowana w odcinkach 30/40/50/60/70/80/100 m. Bęben 100/200 m.

linki pomocnicze/repsznury
Bęben średnica 

[mm]
waga 
[g/m]

wytrzymałość 
[kN] 

długość
[m] długość [ft]

L0002 2 2.8 1.2 100 328

L0003 3 6.5 1.9 100 328

L0041 4 12.6 3.2 100 328

L0051 5 18.7 5 100 328

L0051BB 5 18.7 5 100 328

L0061 6 23.2 9 100 328

L0061BB 6 23.2 9 100 328

L0071 7 35.1 11.5 100 328

L0081 8 39.8 16 100 328

XCE	1019	•	EN	564	•	XUIAA •	Uwaga:	Hammer	Cords	L0002,	L0003	nie	spełnia	norm	EN	i	CE.

liny 

Lin
y
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Autoasekuracja przy użyciu liny stalowej, Poniklá, Czechy, fot.: Jiří Bošek50 



stalowe
z lekkich stopÓw

karabinki pomocnicze
KarabinKi
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Duży, uniwersalny karabinek HMS  
o gruszkowatym kształcie, zakręcany/ 
triple-lock, przeznaczenie wszechstronne. 
Polecany do asekuracji, instalowania 
punktów stanowiskowych podczas prac na 
wysokości. Ze względu na wytrzymałość  
i duży prześwit zamka, może być stosowany 
jako punkt centralny stanowiska.
•	 Kształt karabinka powoduje, że idealnie 

nadaje się do asekurowania metodą 
półwyblinki i innych przyrządów  
asekuracyjnych.

•	 Zamek typu Keylock, ustawiony pod 
kątem znakomicie ułatwia operacje 
sprzętowe.

•	 Karbowana nakrętka/triple-lock blo-
kująca ułatwia zabezpieczenie zamka 
karabinka w rękawiczkach.

•	 Każdy karabinek jest indywidualnie 
testowany obciążeniem 10 kN.

•	 Kształt karabinka powoduje,  
że powierzchnia pracy liny jest  
bardzo duża, ułatwia też możliwość 
wpięcia większej ilości sprzętu.

•	 Prześwit otwartego karabinka jest duży, 
umożliwia wpinanie znacznej ilości 
sprzętu.

•	 Uzyskany kształt dwuteownika podczas 
kucia na gorąco znacząco podniósł 
wytrzymałość karabinka, jednocześnie 
zachowując jego lekkość.

•	 Ergonomia używania karabinka  
na bardzo wysokim poziomie.

•	 Dzięki procesowi anodyzacji karabinek 
ma podwyższoną odporność na korozję

Wytrzymałość:  XCG 30 XMA 9 XOG 8 kN
Prześwit: 26 mm
Waga: 
zakręcany–83 g / 2.9 uncji
triple-lock–89 g / 3.1 uncji

XCE	1019	•	EN	12275	•	EN	362	

Duży, uniwersalny karabinek HMS 
o gruszkowatym kształcie, zakręcany/ 
triple-lock, z wykręcaną poprzeczką 
unieruchamiającą karabinek we 
właściwym położeniu. Można używać go 
w lonży oraz innych systemach kotwiących, 
gdzie określone położenie karabinka jest 
pożądane.
•	 Poprzeczka stabilizuje karabinek we 

właściwej pozycji. 
•	 Poprzeczkę można wykręcić za pomocą 

klucza imbusowego nr 3.
•	 Stabilna pozycja karabinka przez zasto-

sowanie poprzeczki niweluje niepożą-
dane przeciążenia w osi poprzecznej 
karabinka.

Wytrzymałość: XCG 30 XMA 9 XOG 8 kN
Prześwit: 26 mm
Waga: 
zakręcany–85 g / 3 uncje
triple-lock–91 g / 3.2 uncji
XCE	1019	•	EN	12275	•	EN	362	

z lekkich stopów

hector / zakręcany
hector / triple lock

hector bc / zakręcany 
hector bc / triple lock

zakręcany – K0114EE00 
zakręcany czarny – K0114BB00 

triple lock – K0121EE00 
triple lock czarny – K0121BB00

zakręcany BC – K0114EC00
zakręcany BC czarny – K0114BC00

triple BC – K0121EC00
 triple BC czarny – K0121BC00
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bora / zakręcany, bora / twl 
bora / triple lock

z lekkich stopów

zakręcany – K0107EE00
zakręcany czarny – K0107BB00 

TWL – K0108EE00

TWL czarny – K0108BB00
triple lock – K0119EE00

triple lock czarny – K0119BB00

BORA TWL

BORA Triple-lockBORA zakręcany

Karabinek HMS o gruszkowatym  
kształcie, zakręcany, z poprzeczką  
z drutu unieruchamiającą karabinek 
we właściwym położeniu, niwelującą 
niepożądane przeciążenia w osi 
poprzecznej karabinka.
•	 Uzyskany kształt dwuteownika  

podczas kucia na gorąco znacząco  
podniósł wytrzymalość.

•	 Kształt karabinka zapewnia płynną pracę 
liny, wpływa korzystnie na mniejsze zużycie 
liny i karabinka. 

•	 Każdy karabinek jest indywidualnie 
testowany obciążeniem 10 kN.

•	 Unikalny numer seryjny pozwala  
na lepszą identyfikację produktu oraz 
przeglądy inspekcyjne.

Wytrzymałość: XCG 23  XMA 8  XOG 8 kN
Prześwit (d): 22 mm
Waga: 64 g / 2.26 uncji
XCE	1019	•	EN	12275	•	EN	362	•	XUIAA

bora Gp / zakręcany K0107EP00
czarny – K0107BP00

Duży, uniwersalny karabinek HMS 
o gruszkowatym kształcie, zakręcany/ 
triple-lock, przeznaczenie wszechstronne. 
Polecany do asekuracji, instalowania 
punktów stanowiskowych podczas prac 
na wysokości. 
•	 Uzyskany profil dwuteownika podczas 

kucia na gorąco znacząco podniósł 
wytrzymałość karabinka, jednocześnie 
zachowując jego lekkość.

•	 Kształt powoduje, że powierzchnia pracy 
liny jest bardzo duża, wpływa korzystnie 
na mniejsze zużycie liny i karabinka.

•	 Profil karabinka idealnie nadaje się 
do asekurowania metodą półwyblinki 
i z innych przyrządów asekuracyjnych.

•	 Zamek typu Keylock, ustawiony pod 
kątem znakomicie ułatwia operacje 
sprzętowe.

•	 Prześwit karabinka jest bardzo duży, 
umożliwia wpinanie wyblinki.

•	 Dostępny w wariantach zabezpieczenia 
zamka przed otwarciem: zakręcany, 
Twist-lock,Triple-lock.

•	 Różne kolory zabezpieczenia pozwalają 
na doskonałą organizację sprzętu pod-
czas użytkowania.Każdy karabinek jest 
indywidualnie testowany obciążeniem 
10 kN.

•	 Unikalny numer seryjny pozwala na le-
pszą identyfikację produktu oraz przeglą-
dy inspekcyjne.

Wytrzymałość: XCG 23  XMA 8  XOG 8 kN
Prześwit (d): 22 mm
Waga:
Zakręcany 63 g / 2.22 uncje
Twist-lock/Triple-lock 68 g / 2.4 uncje
XCE	1019	•	EN	12275	•	EN	362	•	XUIAA
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z lekkich stopów

Najmniejszy w naszej ofercie, super 
lekki karabinek zakręcany. Idealny do 
autoasekuracji i budowania stanowisk 
podczas wspinaczki wysokogórskiej i 
alpejskiej.
•	 Uzyskany kształt dwuteownika podczas 

kucia na gorąco znacząco podniósł 
wytrzymałość karabinka, jednocześnie 
zachowując jego lekkość. Ma niebywałą 
wytrzymałość przy otwartym zamku  
– 11 kN.

•	 Zamek typu Keylock, ustawiony pod 
kątem znakomicie poprawia  
funkcjonalność.

•	 Prześwit karabinka jest wyprofilowany, 
ułatwia manipulację sprzętem.

•	 Ergonomiczny kształt nakrętki umożliwia 
płynne zabezpieczanie/odbezpieczanie 
ramienia zamka.

•	 Różne kolory nakrętki pozwalają na 
doskonałą organizację sprzętu podczas 
użytkowania.

•	 Każdy karabinek jest indywidualnie 
testowany obciążeniem 10 kN.

•	 Unikalny numer seryjny pozwala na 
lepszą identyfikację produktu oraz  
przeglądy inspekcyjne.

Wytrzymałość: XCG 26  XMA 8  XOG 11 kN
Prześwit(d): 18 mm
Waga: 48 g / 1.69 uncji
XCE	1019	•	EN	12275	•	EN	362	•	XUIAA

colt / zakręcany K0112EE00 
czarny – K0112BB00

Pełnowymiarowy karabinek z prostym/
giętym zamkiem do ekspresów, kuty 
na gorąco, ze świetnymi parametrami 
wytrzymałościowymi. Karabinek powstał 
z myślą o wspinaczce sportowej oraz 
tradycyjnej.
•	 Uzyskany kształt dwuteownika podczas 

kucia na gorąco podniósł wytrzymałość 
karabinka, jednocześnie zachowując lek-
kość. Ma niebywałą wytrzymałość przy 
otwartym zamku – 11 kN.

•	 Kształt i układ ramienia zamka zapewnia 
optymalny prześwit. 

•	 Wyprofilowany zamek Keylock znakomicie 
ułatwia operowanie liną oraz ułatwia 
wpinanie do punktów asekuracyjnych.

•	 Niewielkie wgłębienie na ramieniu 
zamka ułatwia otwieranie i zamykanie 
karabinka.

•	 Wyprofilowania w podłużnej osi karabin-
ka zwiększają powierzchnię pracy liny, 
wpływają korzystnie na mniejsze zużycie 
liny i karabinka.

•	 Każdy karabinek jest testowany indywi-
dualnie pod obciążeniem 10 kN.

Wytrzymałość: XCG 26 XMA 8 XOG 11 kN
Prześwit (d): 21 mm
Waga:	42	g	•	1.48	uncji
XCE 1019	•	EN	12275	•	XUIAA

colt / prosty 
colt / Gięty

prosty – K0111EE00
prosty czarny – K0111BB00

gięty – K0110EE00
gięty czarny – K0110BB00
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Owalny zakręcany 
karabinek, zamek Keylock.
Idealny łącznik szelek  
z uprzężą dolną, świetny  
do absorberów energii.
Polecany do współpracy
z bloczkami, urządzeniami
samozaciskowymi.

Wytrzymałość:
26 kN 10 kN 7 kN

Waga: 80 g  2.82 uncji
Prześwit (d): 21 mm
XCE	1019	•	EN	362	•	EN	12275

Karabinki Ozone zostały zaprojektowane do stosowania  
z bloczkami, przyrządami do podchodzenia i zjazdu. Jego 
prawie owalny kształt sprawia, że wpięty karabinek można 
łatwo obracać wzdłuż osi. 

z lekkich stopów

Karabinek specjalistycznego 
przeznaczenia, do wpinania się 
w konstrukcję i rusztowania. Zamek 
posiada podwójną blokadę otwarcia, 
po wpięciu automatycznie zabezpiecza 
zamek przed otwarciem.
•	 Unikalny numer seryjny pozwala 

na lepszą identyfikację produktu oraz 
przeglądy inspekcyjne.

•	 Wykończenie: polerowane Al lub 
czarne.

Prześwit: 110 mm.
Wytrzymałość: 25 kN
Waga: 965 g / 34.04 uncje

Owalny karabinek  
z zabezpieczeniem  
Triple-lock, zamek Keylock.
Idealny łącznik szelek
uprzęży z uprzężą dolną,
świetny do absorberów
energii. Polecany do
współpracy z bloczkami,
urządzeniami zjazdowymi.

Waga: 85 g  3 uncje
Prześwit (d): 21 mm
Wytrzymałość: 26 kN 9 
kN 7 kN

Karabinek specjalistycznego 
przeznaczenia, do wpinania się w liny 
stalowe, konstrukcje lub rusztowania. 
Zamek posiada podwójną blokadę 
otwarcia, po wpięciu automatycznie 
zabezpiecza zamek przed otwarciem.
Unikalny numer seryjny pozwala na
lepszą identyfikację produktu oraz
przeglądy inspekcyjne.

Wykończenie:  
polerowane Al lub czarne.
Prześwit: 60 mm.
Wytrzymałość: 28 kN
Waga: 450 g / 15.87 uncji

Owalny karabinek  
z zabezpieczeniem  
Twist-lock, zamek Keylock.
Idealny łącznik szelek  
z uprzężą dolną, świetny  
do absorberów energii.
Polecany do współpracy
z bloczkami, urządzeniami
samozaciskowymi.

Waga: 85 g 3 uncje
Prześwit (d): 21 mm
Wytrzymałość: 26 kN 9 
kN 7 kN
XCE	1019	•	EN	362	•	EN	12275

karabinek
hakowy GiGa

ozone / zakręcany

ozone / triple lock

karabinek
hakowy biG

ozone / twl

K3550PP00
czarny – K3550BB00 

K0016AA00
czarny matowy 

– K0016BB00 

K0018AA00
czarna matowy 

– K0018BB00

K3536PP00
czarny – K3536BB00 

K0017AA00
czarny matowy – K0017BB00
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Ø 6mm, wytrzymałość 4 kN, prześwit 7.5 
mm, waga 33 g, ocynkowany

Ø 10 mm, wytrzymałość 45 kN, prześwit 
10 mm, waga 153 g, ocynkowany

XCE	0082	•	EN	12275
•	 EN	362	•	XUIAA

Ø 7 mm, wytrzymałość 4 kN, prześwit 
8.5 mm, waga 58 g, ocynkowany

Ø 8 mm, wytrzymałość 32 kN, prześwit 
17.5 mm, waga 106 g / 3.74 uncji

XCE	0082	•	EN	12275
•	EN	362	•	XUIAA

Ø 10 mm, wytrzymałość 45 kN, prześwit 
10 mm, waga 153 g, ocynkowany

XCE	0082	•	EN	12275
•	 EN	362	•	XUIAA

Ø 10 mm, wytrzymałość 45 kN, prześwit 
12 mm, waga 166 g / 5.86 uncji,  
ocynkowany

XCE	0082	•	EN	12275
•	EN	362	•	XUIAA

Ø 10 mm, wytrzymałość 45 kN, prześwit 
12 mm, waga 153 g, ocynkowany

XCE	0082	•	EN	12275
•	 EN	362	•	XUIAA

maillon mini owalny maillon mały owalny

maillon small delta maillon d–kształtny

maillon biG delta

K82006Z K82008Z

K82207Z

K82508Z

K82310Z

K82410ZK82210Z

maillony stalowe

biG sQuare

biG twist
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KARABINKI STALOWE
Zostały zaprojektowane do użytku przemysłowego. Owalny 
kształt karabinka sprawdza się przy współpracy z bloczkami, 
systemami do autoratownictwa, przyrządami do podchodzenia 
i zjeżdżania po linie. Zamek typu Keylock znakomicie ułatwia 
operacje sprzętowe. Unikalny numer seryjny pozwala na lepszą 
identyfikację produktu oraz przeglądy inspekcyjne. Ocynkowa-
nie zabezpiecza karabinki przed korozją. Każdy karabinek jest 
indywidualnie testowany obciążeniem 10 kN, karabinki  
D–kształtne testowane są obciążeniem 15kN.

steel

stalowy zakręcany. 
Zamek Keylock. Unikalny numer seryjny 
pozwala na lepszą identyfikację 
produktu oraz przeglądy inspekcyjne. 
Ocynkowany.

Wytrzymałość: 50 kN 13 kN 20 kN
prześwit: 25 mm, waga 255 g/9 uncji.
XCE	1019	•	EN	362

D–kształtny karabinek stalowy 
z zabezpieczeniem Triple-lock. 
Zamek Keylock. Unikalny numer seryjny 
pozwala na lepszą identyfikację 
produktu oraz przeglądy inspekcyjne. 
Ocynkowany.

Wytrzymałość: 50 kN 13 kN 20 kN
prześwit: 25 mm, waga 267 g /9 uncji.
XCE	1019	•	EN	362

Owalny zakręcany karabinek stalowy.
Zamek Keylock. Unikalny numer seryjny 
pozwala na lepszą identyfikację 
produktu oraz przeglądy inspekcyjne. 
Ocynkowany.

Wytrzymałość: 30 kN 9 kN 8 kN
prześwit (d) 18 mm
waga: 176 g	•	6.1 uncji
XCE	1019	•	EN	362

Owalny karabinek stalowy
z zabezpieczeniem Triple-lock
Zamek Keylock. Unikalny numer seryjny 
pozwala na lepszą identyfikację 
produktu oraz przeglądy inspekcyjne. 
Ocynkowany.

Wytrzymałość: 30 kN 9 kN 8 kN
prześwit (d): 18 mm
waga 195 g/ 6.9 uncji.
XCE 1019, EN 362

Karabinek hakowy mały
Do użytku przemysłowego, z podwójną 
blokadą otwarcia. Ocynkowany lub  
z polerowanego, lekkiego stopu.

Parametry:
stalowy: 25 kN, prześwit: 21 mm, waga 
244 g / 8.61 uncji
AL: 25 kN, prześwit: 21 mm
waga 150 g / 5.29 uncji
XCE	0333	•	EN	362

d–kształtny karabinek d steel

karabinek stalowy oval steel  

karabinek hakowy

K4080ZO K4081ZO

K4241ZO05 K4241ZO07

AL – K3702PP
stalowy – K3690ZO

Wieża telekomunikacyjna, Český Brod, Czechy, fot.: Lukáš Neklan

 57

Ka
ra

bi
nk

i



Plastikowy uchwyt ze stalowym 
zamkiem typu  wire,  do wpinania 
śrub lodowych, haków, narzędzi 
przemysłowych etc. Przeznaczony 
do mocowania w specjalnych 
przeszyciach uprzęży.
Łatwe wpinanie i wypinanie.
Konstrukcja uchwytu pozwala na 
przesuwanie wpiętych przed-
miotów wzdłuż osi zamka.
Wykonany z gumy stabilizator 
unieruchamia PORTER we  
właściwej pozycji na uprzęży.

OSTRZEŻENIE: Tylko do użytku 
pomocniczego. Niedopuszczalne 
jest użycie do asekuracji !
Maksymalny ciężar  
do zawieszenia 5 kg
waga: 32 g / 1.3 uncji

porter K9000BB03

Karabinek pomocniczy w kształcie gruszki, w różnych kolorach.
waga: 16 g / 0.56 uncji, prześwit 11 mm.
NIE JEST PRZEZNACZONY DO WSPINACZKI !

Karabinek pomocniczy D–kształtny, w różnych kolorach.
waga: 25 g /  0.88 uncji, prześwit 14 mm.
NIE JEST PRZEZNACZONY DO WSPINACZKI !

mini pear mini dK5052EE00 K5182EE00

karabinki sprzętowe–pomocnicze

Karabinek pomocniczy D–kształtny, 
w różnych kolorach, 
wytrzymałość 3 kN
waga: 28 g
1 uncja, prześwit 13 mm

NIE JEST PRZEZNACZONY  
DO WSPINACZKI !

mini d zakręcany K0027BY00

GrimpDay - zawody w technikach ratowniczych, Belgia
fot.: Jakub Ptačinský
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karabinki

technoloGia

keylock
Bardzo łatwy w obsłudze.
Keylock to bezząbkowy, niezwykle prosty i pomy-
słowy zamek karabinka, eliminujący podstawowe 
wady rozwiązań tradycyjnych zamków. Wyklu- 
cza ryzyko haczenia liny lub taśmy przy otwar-
tym zamku o  jego elementy podczas wpinania. 
Zarówno sam nosek karabinka, jak i  ruchomy 
zamek nie posiadają ostrych krawędzi. To bar- 
dzo korzystne z  punktu widzenia użytkownika, 
lina, taśma podczas wpinania nie jest narażona 
na kontakt z ostrymi krawędziami. 

hot 
ForGinG
Technologia produkcji sprzętu z lekkich
stopów aluminium nazywana
matrycowym kuciem na gorąco.
Materiał z którego wykonywany jest
karabinek oraz matryca, która nadaje
ostateczny kształt sprzętu są podgrzewane
do wysokiej temperatury. W efekcie
powstaje produkt, którego precyzyjne
odkucie jest tam, gdzie newralgiczne
miejsca muszą być wzmocnione.

uniQue  
production  
number
Aby zapewnić najwyższe standardy jakości
oraz rejestrowanie kontroli i inspekcji  
w czasie całego procesu wytwarzania,
metalowe elementy Singing Rock są
oznaczone unikalnym numerem seryjnym.
W naszym katalogu sprzęt, który ma  
numery seryjne jest oznaczony tekstem:
„unikalny numer produkcyjny“.
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karabinki

D STEEL / ZAKRęCANy K4080ZO
stal 
ocynkowana–
platerowana

stal – • 50 13 20 25 255 8.93

D STEEL / TRIPLE LOCK K4081ZO
stal 
ocynkowana–
platerowana

stal – • 50 13 20 25 267 9.35

OvAL STEEL / ZAKRęCANy K4241ZO05
stal 
ocynkowana–
platerowana

stal – • 30 9 8 18 176 6.21

OvAL STEEL / TRIPLE LOCK K4241ZO07
stal 
ocynkowana–
platerowana

stal – • 30 9 8 18 195 6.9

COLT / ZAKRęCANy K0112EE00 różne Lekki stop •	 •	 26 8 11 18 48 1.7

COLT / ZAKRęCANy 
CZARNy K0112BB00 czarny Lekki stop •	 •	 26 8 11 18 48 1.7

COLT / PROSTy K0111EE00 szary Lekki stop •	 – 26 8 11 21 42 1.5

COLT / PROSTy CZARNy K0111BB00 czarny Lekki stop •	 – 26 8 11 21 42 1.5

COLT / GIęTy K0110EE00 żółty Lekki stop •	 – 26 8 11 21 42 1.5

COLT / GIęTy CZARNy K0110BB00 czarny Lekki stop •	 – 26 8 11 21 42 1.5

COLT / WIRE PROSTy K0113EE00 srebrny Lekki stop •	 – 26 8 11 22 36 1.3

COLT / WIRE GIęTy K0120EE00 niebieski Lekki stop •	 – 26 8 11 22 36 1.3

BORA / ZAKRęCANy K0107EE00 różne Lekki stop •	 •	 23 8 8 22 63 2.2

BORA / ZAKRęCANy 
CZARNy K0107BB00 czarny Lekki stop •	 •	 23 8 8 22 63 2.2

BORA / TWL K0108EE00 szary Lekki stop •	 •	 23 8 8 22 68 2.4

BORA / TWL CZARNy K0108BB00 czarny Lekki stop •	 •	 23 8 8 22 68 2.4

BORA / TRIPLE LOCK K0119EE00 pomarańczowy Lekki stop •	 •	 23 8 8 22 68 2.4

BORA / TRIPLE LOCK 
CZARNy K0119BB00 czarny Lekki stop •	 •	 23 8 8 22 68 2.4

BORA GP / ZAKRęCANy K0107EP00 szary Lekki stop •	 •	 23 8 8 22 64 2.3

BORA GP / ZAKRęCANy 
CZARNy K0107BP00 czarny Lekki stop •	 •	 23 8 8 22 64 2.3

HECTOR / ZAKRęCANy

K0114EE00 niebieski Lekki stop •	 •	 30 9 8 26 83 2.9

K0114BB00 czarny Lekki stop •	 •	 30 9 8 26 83 2.9

HECTOR / TRIPLE LOCK

K0121EE00 niebieski Lekki stop •	 •	 30 9 8 26 89 3.1

K0121BB00 czarny Lekki stop •	 •	 30 9 8 26 89 3.1

HECTOR BC / ZAKRęCANy

K0114EC00 niebieski Lekki stop •	 •	 30 9 8 26 85 3

K0114BC00 czarny Lekki stop •	 •	 30 9 8 26 85 3

rodzaj podgląd kod produktu kolor /
powierzchnia materiał EN12275

sport
EN362
praca XCG kN XMA kN XOG kN prześwit 

[mm] waga [g] waga
[uncje]
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karabinki / łączniki

HECTOR BC / TRIPLE

K0121EC00 niebieski Lekki stop •	 •	 30 9 8 26 91 3.2

K0121BC00 czarny Lekki stop •	 •	 30 9 8 26 91 3.2

OZONE / ZAKRęCANy

K0016AA00 niebieski Lekki stop • • 26 10 7 21 80 2.82

K0016BB00 czarny Lekki stop • • 26 10 7 21 80 2.82

OZONE / TWL

K0017AA00 niebieski Lekki stop • • 26 9 7 21 85 3

K0017BB00 czarny Lekki stop • • 26 9 7 21 85 3

OZONE / TRIPLE LOCK

K0018AA00 niebieski Lekki stop • • 26 9 7 21 85 3

K0018BB00 czarny Lekki stop • • 26 9 7 21 85 3

SMALL CONNECTOR

K3702PP srebrny Lekki stop – • 25 21 150 5.29

K3690ZO
stal 
ocynkowana–
platerowana

stal – • 25 244 244 8.6

BIG CONNECTOR

K3536201 srebrny Lekki stop – • 28 60 450 15.87

K3536BB00 czarny Lekki stop – • 28 60 450 15.87

GIGA CONNECTOR

K3550PP srebrny Lekki stop – • 25 110 965 34.04

K3550BB00 czarny Lekki stop – • 25 110 965 34.04

rodzaj podgląd kod produktu kolor /
powierzchnia materiał EN12275

sport
EN362
praca XCG kN XMA kN XOG kN prześwit 

[mm] waga [g] waga
[uncje]

Dam Šance zbiornik wodny, Beskidy Morawskie, Czechy, fot.: Petr Piechowicz
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Rekonstrukcja mostu, Dolina Izery, Czechy fot.: Jiří Bošek62 



robocze
sportowe

KasKi
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robocze

Flash

Flash  
industry

Flash  
access

czerwony – W9601RX00
biały – W9601WX00
żółty – W9601YX00

czarny – W9601BB00
żółty kontrastowy – W9601QX00

czerwony – W9603RX00
żółty kontrastowy – W9603QX00

fLASH - Profesjonalne kaski ochronne 
wygodne i trwałe. Kaski są dostępne  
w dwóch modelach, w zależności  
od potrzeb użytkownika oraz środowiska, 
w którym będą stosowane.
•	 Konstrukcja kasku z odporną na wstrząsy 

obudową ABS / PC i bez wkładu z EPS 
zapewnia doskonałą wentylację i kom-
fort użytkowania.

•	 W pełni regulowany w obwodzie, jak  
i z bocznymi i tylnymi systemami  
do dopasowania długości pasków 
podbródka.

•	 Szybki, łatwy i trwały mechanizm regulacji 
rozmiaru pokrętłem z tyłu kasku, zakres  
– 53-63 cm.

•	 Posadowienie kasku regulowane  
w trzech poziomach głębokości.

•	 Cztery uchwyty na oświetlenie czołowe, 
pasują do większości systemów oświ-
etlenia dostępnych na rynku.

•	 Wewnętrzna wyściółka w pełni odpina-
na, można prać ręcznie lub w pralce  
w temperaturze 30 ° C (86 ° F).

•	 Kaski można bezpiecznie stosować  
w temperaturach od -30 do +50 ° C  
(-22 do 122 ° F).

•	 Uniwersalne, 30mm szczeliny umoż-
liwiają wpinanie akcesoriów, jak osłona 
wzroku, twarzy i ochronników słuchu 
ogólnie dostępnych na rynku.

•	 Kaski są certyfikowane do współpracy  
z nausznikami Hellberg.

•	 W zestawie naklejki odblaskowe.
•	 Unikalny numer seryjny.

Profesjonalny kask ochronny do prac na wysokości, minimalizuje 
prawdopodobieństwo urazu głowy. Zabezpiecza przed 
przypadkowymi przepięciami elektrycznymi.
•	 System nośny i taśma podbródkowa kasku jest tak opracowana, by 

przy udarze 15 do 25 daN ulegał on rozpięciu, chroniąc pracownika 
przed uduszeniem.

•	 Przeznaczony do pracy w sytuacjach, gdy ryzyko uduszenia jest 
wyższe niż ryzyko upuszczenia kasku

•	 Spełnia wymagania opcjonalne EN 397: pracy w niskich temperatu-
rach (-30 ° C); deformacji poprzecznej; izolacji elektrycznej (440V).

elektrycznej (440V).
Waga:	455	g	•	16.05	uncji
Materiał: ABS/PC
Rozmiar: UNIWERSALNY (53–63 cm)
Kolory: żółty, biały, czerwony, czarny, żółty-kontrastowy
XCE	1015	•	EN	397	(LD,	440V	a.c.,	–30	°C)

Kask dla pracujących na dużej wysokości i do celów ratowniczych. 
Przeznaczony do ochrony przed spadającymi przedmiotami  
i do ochrony przed przepięciami elektrycznymi.
•	 Kask ma wzmocniony pasek podbródkowy, który wytrzymuje ob-

ciążenie co najmniej 50 kg, zapobiega rozpięciu kasku w przypadku 
upadku z wysokości.

•	 Przeznaczony do prac wysokościowych, gdzie w przypadku upadku 
ryzyko upadku kasku jest wyższe niż ryzyko uduszenia 

•	 Zgodny z normą EN 397 i EN 12492.
•	 Spełnia normę EN 397: pracy w niskich temperaturach (-30 ° C) 

deformacji poprzecznej; izolacji elektrycznej (440V).

Waga:	455	g	•	16.05	uncji
Materiał: ABS/PC
Rozmiar: UNIWERSALNY (53–63 cm)
Kolory: czerwony, żółty-kontrastowy
XCE (LD, 440V a.c., –30 °C)
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sportowe

penta niebieski – C0071AA00
czerwony – C0071RR00

szary – C0071SS00
biały – C0071WW00

Niezwykle lekki, wygodny i bardzo wentylowany kask wspinaczkowy. W połączeniu 
z różnymi rodzajami tworzyw zapewnia maksymalną ochronę głowy. Ze względu na 
komfort użytkowania i lekkość idealnie nadaje się do uprawiania wspinaczki sportowej, 
wspinaczki górskiej, wspinaczki tradycyjnej lub na ferraty.
•	 Kask wykonany jest ze spienionej pianki polistyrenowej pokrytej warstwą poliwęglanu.
•	 Wąskie taśmy systemu osadzenia na głowie są przyjemne w dotyku i lekkie, nie powodują 

nieprzyjemnego ucisku na głowę.
•	 System dopasowania kasku do obwodu głowy wykonany z miękkich taśm, można  

na czas transportu umieścić w kasku.
•	 Odpowiednio dobrana długość paska podbródkowego umożliwia noszenie czapki  

pod kaskiem.
•	 Posiada cztery uchwyty na latarkę czołową , uniwersalne, pasujące do większości  

dostępnych latarek na rynku.
•	 Jedenaście dużych otworów o powierzchni ok. 56 cm2 pozwala na doskonałą wentylację 

w upalne dni.
•	 Wewnętrzna wyściółka odpinana, prać ręcznie lub w pralce, w temperaturze 30 ° C .

Waga: 205 g / 7.23 uncji
Kolory: niebieski, szary, czerwony, biały
Rozmiar: UNIWERSALNY (51–60 cm)
XCE	•	EN	12492	•	XUIAA
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kaski

robocze

Lekki i trwały kask roboczy o nowoczesnym wyglądzie.
•	 Prosty i skuteczny sposób regulacji obwodu wygodnym pokrętłem z tyłu kasku.
•	 System taśm regulacyjnych umożliwia precyzyjne dopasowanie taśm bocznych i podb-

ródkowej do wymagań użytkownika.
•	 Klamra z systemem bezpiecznego otwarcia zgodnie z EN 397.
•	 Osiem otworów zapewnia świetną wentylację, wloty są chronione przez drobno plecioną 

siatkę z poliamidu.
•	 Przemyślany regulacyjny pasek pod brodę i pałąk zapewnia wygodne dopasowanie.
•	 Posiada cztery uchwyty na latarkę czołową , uniwersalne, pasujące do większości latarek 

na rynku.
•	 Wewnętrzna wyściółka w pełni odpinana, można ją prać ręcznie lub w pralce w tempera-

turze 30 ° C.
•	 Kompatybilny z ochronnikiem słuchu Peltor P3A i P3E wraz z adapterem.

Rozmiar: UNIWERSALNY  53–62 cm
Waga: 330 g  11.6 uncji
Kolor: czerwony, żółty
Materiał: konstrukcja hybrydowa, ABS zewnętrzna skorupa formowana wtryskowo, 
wewnętrzna warstwa amortyzująca z EPS (spieniony styropian).
XCE • EN 397

kappa work W9600

Nazwa 
produktu Kod Kolor zakres  

regulacji (cm) waga (g) EN 397 EN 12492 CE

fLASH  
INDUSTRy W9601

żółty, biały,
czerwony,

czarny,
kontrastowy

żółty

53–63 455 • — CE 1015 15–25 kg 440V a.c. —

fLASH 
ACCESS W9603

czerwony,
kontrastowy

żółty
53–63 455 — — CE min. 

50 kg 440V a.c. —

KAPPA 
WORK W9600 czerwony, 

żółty 53–62 330 • — CE 15–25 kg — —

PENTA C0071
niebieski, 

czerwony, 
szary, biały

51–60 205 — • CE min. 
50 kg — •
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Osłona z siatki nylonowej, lekka  
i nieprzewodząca prąd.
•	 Przyłbica ochronna, która doskonale 

chroni i jest wygodna dla  
użytkownika.

•	 Zapewnia wygodny przepływ  
powietrza, atestowana dla niewielkiej 
energii uderzeń.

Przepuszczalność światła 58-61%.
Długość: 185 mm.
Waga: 36g
XCE EN 1731/F ANSI Z87

nylon mesh visor X0051XX00

akcesoria

Struktura w kształcie sześciokąta 
zapewnia przenikalność światła, 
zwiększa bezpieczeństwo użytkowania 
w warunkach słabego oświetlenia.
•	 zapewnia ochronę twarzy  

i świetny przepływ powietrza.
•	 Osłona przeznaczona jest do pracy 

przy małej energii uderzeń/ 
odprysków do stosowania w pracach 
leśnych, przycinanie trawy /  
krzewów.

Przepuszczalność światła: 82-85.5%.
Długość: 185 mm
Waga: 42g
XCE EN 1731/F ANSI Z87

etched mesh visor

Nauszniki są idealnym wyborem  
do każdego rodzaju pracy, która 
wymaga ochrony głowy i słuchu.
•	 Trwała konstrukcja wytrzymuje trud-

ne warunki użytkowania.
•	 Płaski kształt niweluje zahaczanie  

w ograniczonej przestrzeni do-
stępowej.

•	 Dostępne w trzech poziomach  
ochrony, wyraźnie oznaczone jasnymi 
kolorami dla łatwej identyfikacji  
i wyboru.

•	 Kompatybilne z systemem Safe Visor.
•	 Uniwersalny adapter do szczeliny  

30 mm jest kompatybilny z większoś-
cią kasków dostępnych na rynku.

•	 Nauszniki nie przewodzą prądu.
•	 Teleskopowa regulacja rozmiaru.
•	 Certyfikowane do użytku z kaskiem-

FLASH.

Rozmiar: UNIWERSALNY
Waga: 250 g, 271 g, 300 g
XCE EN 352–3:2002

earmuFFs
25 SNR – X0048XX25
29 SNR – X0048XX29 

31 SNR – X0048XX31

Osłona wzroku może być używana  
z ochroną słuchu, lub bez niego.
•	 Wymagane jest posiadanie łącznika 

elastycznego, który jest mocowany na 
nauszniku. Jeśli ich nie używasz, musisz 
użyć elastycznego adaptera by zamoco-
wać osłonę twarzy na kasku.

•	 Zapewnia ochronę przed łukiem 
elektrycznym do 400 woltów.

•	 Testowana do średniego uderzenia 
prądowego.

Długość:	200mm	•	Waga:	116g
Grubość:	1.5mm	•	XCE	EN	166/1B389

electric arc visor  X0049XX00

X0050XX00

Uchwyt - elastyczny adapter 
do mocowania osłony twarzy.
•	 Przeznaczony do mocowania osłon 

za pomocą nauszników lub kompaty-
bilnych adapterów.

•	 Do stosowania tylko z kaskiem Flash !

FleX carrier X0052XX00 

Adapter (komplet) do instalacji
osłony twarzy.
Umożliwia zamocowanie osłony
twarzy bez nauszników.

adaptor (para) X0053XX00

Zapasowa wkładka taśmy
obwodowej do kasku fLASH.
•	 Łatwa w montażu i utrzymaniu  

w czystości.
Waga:	6	g	•	Materiał:	PE

Flash paddinG W9604XX00
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Dam Šance zbiornik wodny, Beskidy Morawskie, Czechy, fot.: Petr Piechowicz68 



punKty Kotwiczące
przyrzĄdy zJazdowe

przyrzĄdy do wychodzenia po linie
bloczki

urzĄdzenia samohamowne
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Punkt do kotwiczenia w prześwicie drzwi 
lub okna.
•	 Niezbędny, innowacyjny punkt kotwiczący 

do zastosowań ratowniczych oraz prac 
w dostępie linowym.

•	 Idealne rozwiązanie, bezpieczne dla 
użytkownika, uniwersalne, do  zasto-
sowania podczas pracy w otworach 
ściennych i balkonowych.

•	 Instalacja bez narzędzi, zakres pracy do 
1m10 cm szerokości otworu dla jednej 
osoby, dla dwóch osób maksymalnie do 
90 cm.

•	 Łatwe dopasowanie rozstawu poprzez 
regulacyjny system zapadkowy.

•	 Kolucho do wpinania.
•	 Powierzchnie  robocze pokryte osłoną 

syntetyczną.

Wytrzymałość: 22 kN 
Waga: 11 kg
Wymiary: 141 x 13 x 13 cm
XCE	0123	•	EN	795	Typ	B

d – mobile A0002SS01

punkty kotwiczące

Wykonana ze stali nierdzewnej, do 
osadzania w skale w sposób trwały.
•	 Nadaje się do miękkiej skały, osadowej  

i podobnej.
•	 Oczko do wpięcia karabinka lub prze- 

kładania liny jest wyprofilowane, jego 
kształt nie działa niszcząco na linę.

•	 Materiał: stal nierdzewna klasy AISI 316, 
oczko spawane z trzonem głównym. 

•	 Przeznaczona do instalacji w otworze o 
średnicy 12 mm.

•	 Do osadzania zalecany jest klej: UPM 44 
lub FIS 360V, żywica RM10.

Ø 10 mm
Długość trzonu kotwy: 80 mm
Waga: 120 g /3.18 uncji
Wytrzymałość:  XCG 30 kN XMA 25 kN
EN	959	•	EN	795	Typ	A

kotwa wkleJana RK703XX10

Plakietka do kotw rozprężnych wykonana 
ze stali nierdzewnej/stali ocynkowanej,  
do osadzania w skale jako stały punkt 
asekuracyjny. Duży owalny otwór  
do wpięcia jednego lub dwóch karabinków. 
Materiał: stal o grubości 3 mm
Waga: 45 g / 1.6 uncji, wytrzymałość: 25 kN.
XCE	1019	•	EN	959	•	EN	795	Type	B

plakietka do kotw rozprężnych

10mm stal nierdzewna – RK702XX10
12mm stal nierdzewna – RK702XX12

10mm stal ocynkowana – RK704XX10
12mm stal ocynkowana – RK704XX12
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Płytka wykonana z lekkiego stopu 
aluminium do wpinania wielopunktowego 
elementów.
•	 Zapewnia komfort wpinania wielu 

karabinków.
•	 Optymalizuje rozkład sił podczas  

obciążenia.
•	 Otwory do wpinania są wyprofilowane, 

umożliwiają bezpośrednie mocowanie lin 
i taśm roboczych.

•	 Centralny punkt mocowania mieści trzy 
karabinki.

•	 Przestrzeń do wpinania umożliwia ob-
racanie większość karabinków zakręca-
nych w osi pionowej bez wypinania.

Waga: 65 g /2.3 uncji
Materiał: lekki stop Al
Wytrzymałość: 36 kN
Grubość: 6 mm
XCE 1019

płytka stanowiskowa 1/3  RK713BB00

punkty kotwiczące

Doskonały punkt kotwiący do instalacji 
na górnym stanowisku. Przeznaczony 
jako stanowiskowy punkt do asekuracji 
na wędkę. Przedłuża żywotność liny, 
zmniejsza niekorzystne działanie jakie 
występuje podczas jej pracy w zwykłym 
karabinku.
•	 Zalecane do miejsc o dużej intensywności 

asekuracji na wędkę, jak ściany wspina-
czkowe, szkoły wspinania, parki linowe i 
parki rozrywki.

•	 Można go instalować w dwóch płaszczy-
znach pracy.

•	 Unikalny numer seryjny pozwala na 
lepszą identyfikację produktu oraz termi-
nowe przeglądy inspekcyjne.

Kolor: czerwony
Waga: 375 g /13.23  uncji
Materiał: 
Obudowa lekki stop Al.
Krzywka robocza: stal nierdzewna.
Maksymalna  Ø liny: 12 mm.
Wytrzymałość: 26 kN.
XCE 1019

Krętlik ułatwiający pracę z wszystkimi 
systemami transportu pionowego. 
Uniemożliwia skręcanie się lin transpor-
towych, pozycjonuje element obciążany w 
osi działania siły.

Obciążenie robocze: 4 kN
Kolor: antracyt/żółty
Wytrzymałość: 22 kN
Waga: 91 g / 3.25 uncji
XCE 0321 EN 354

redblock

twister

K0006RP00

K0030OG00

Płytka wykonana z lekkiego stopu 
aluminium do wpinania wielopunktowego 
elementów.
•	 Optymalizuje rozkład sił podczas ob-

ciążenia.
•	 Kompaktowa budowa płytki powoduje, 

że nie wydłuża punktu asekuracyjnego.  
•	 Otwory do wpinania są wyprofilowane, 

umożliwiają bezpośrednie mocowanie lin 
i taśm roboczych.

•	 Przestrzeń do wpinania umożliwia ob-
racanie większość karabinków zakręca-
nych w osi pionowej bez wypinania.

Waga: 145 g / 5.1 uncji
Materiał: lekki stop Al 
Wytrzymałość: 50 kN 
Grubość: 7 mm
XCE 1019

płytka stanowiskowa 3/5  RK714BB00
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Zaprojektowany do instalacji 
zabezpieczenia przed upadkiem 
z wysokości i pracy w dostępie linowym 
na budowlanych profilach stalowych.
•	 Lekki, kompaktowy prosty w instalacji.
•	 Wykonany z lotniczego stopu aluminium 

z punktem kotwiącym pracującym  
w zakresie 360° .

•	 Instalowany bez użycia narzędzi  
na profilach budowlanych nad głową,  
jak i pod stopami.

Waga: 1600 g 
Przedział stosowania: 76.5–305 mm
Obciążenie robocze: 181 kg 
Wytrzymałość: 22 kN
ANSI	Z359.1	•	EN	795	•	XCE

X0075XX14

punkty kotwiczące

Kotwa wielokrotnego użytku. 
Dopracowana pod kątem ochrony przed 
upadkiem z wysokości , bezpieczna, lekka i 
łatwa w użyciu.
•	 Testowana pod kątem zgodności z nor-

mami ANSI Z359.1 i EN 795.
•	 Prosta instalacja: należy wywiercić otwór 

w betonowej lub kamiennej powierzchni o 
ściśle zalecanej średnicy, usunąć pył po wi-
erceniu, wsunąć urządzenie ze ściągniętym 
spustem, zwolnić spust–urządzenie rozpręży 
się w otworze i jest gotowe do użycia.

•	 Kotwa pracuje wielokierunkowo.

•	 Po zakończeniu pracy, kotwę można 
usunąć, a pozostały otwór zaślepić  
klejem lub zaprawą.

•	 Zastosowanie w budownictwie,  
przemyśle, górnictwie i wspinaczce.

•	 Wymagany otwór montażowy 20 mm

Waga: 200 g 
Obciążenie robocze: 181 kg
Rozmiary: 25 mm / ¾  cala
Wytrzymałość: 22 kN
ANSI	Z359.1	•	EN	795	Typu	B	•	XCE 0321

Punkt kotwiczący do otworów 
przelotowych, rozwiązanie umożliwia 
montaż punktu do zabezpieczenia przed 
upadkiem z wysokości, pozycjonowania 
pracy w podparciu, dostępie linowym lub 
autoratownictwie.
•	 Przeznaczony do otworów przelo-

towych, których minimalna i maksymalna 
średnica odpowiada rozmiarowi SNAKE 
BRACE w stosunku do zastanej grubości 
konstrukcji.

•	 Otwór montażowy nie musi być idealnie 
okrągły, ale średnica musi być stała.  
W miejscu, gdzie element kotwiący  
będzie pracował wymagana jest  
przestrzeń na jego posadowienie.

•	 Przeznaczony dla jednego użytkownika.
•	 Zapewnienie właściwych parametrów 

determinowane jest wytrzymałością 
konstrukcji, w której SNAKE BRACE jest 
umieszczony. Należy zadbać o wielo-
kierunkowość pracy punktu, by w pełni 
wykorzystać jego możliwości. 

•	 Wytrzymałość minimalna konstrukcji,  
w której jest osadzony SB musi spełniać 
normę EN 795, jeśli nie jest z nią zgodna 
obciążenie nośne należy zmniejszyć.

•	 SNAKE BRACE może być obciążany  
w dowolnym kierunku, pod warunkiem, 
że pozwala na to konstrukcja w której 
jest osadzony.

•	 W celu bezpiecznego użytkowania musi 
pracować tylko z karabinkami posiada-
jącymi zabezpieczenie zgodne z normą 
EN 362.

Wytrzymałość: 18 kN
Dostępne długości: 30, 60, 90, 120 cm
Waga: 
(S 300) 162 g / 5.71 uncji 
(M 300) 395 g /13.93 uncji
Materiał: 
S–dyneema, stop Al, stal
M–PAD, stop Al, stal
XCE	1019	•	EN	795	Typu	B

pilot

bantam beamer

snake brace

X0070XX34

Rozmiar Wytrzym. otwór Ø min. (mm) grubość konstrukcji (mm) minimalna wolna
   >5 ≥ 50 ≥ 100 ≥ 150 ≥ 200 ≥ 300 przestrzeń za otworem (mm)
   otwór Ø max. (mm) 
S 18 kN 17.7 50 65 75 80 85 90 ≥ 200
M 18 kN 22 175 195 210 225 235 255 ≥ 450

S 300 – W2018Y030
S 600 – W2018A060

S 900 – W2018R090
S 1200 – W2018B120

M 300 – W2019Y030

M 600 – W2019A060
M 900 – W2019R090
M 1200 – W2019B120
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przyrządy zjazdowe

Uniwersalny przyrząd asekuracyjny, 
przeznaczony do asekuracji  
na stanowisku dolnym i górnym.  
Przemyślana konstrukcja v–kształtnych 
rowków wzmacniających siłę hamowania, 
jak i ucho do podwieszenia przyrządu 
do pracy na górnym stanowisku czyni 
SHUTTLE uniwersalnym.
•	 Przeznaczony do wszystkich rodzajów 

lin.
•	 Lekki i zwarty w budowie.
•	 V–kształtne profile wzmacniają siłę ha-

mowania podczas asekuracji i zjazdu.
•	 Waży 65 g, jest na rynku jednym z naj-

lżejszych przyrządów do stosowania  
w wielu wariantach.

•	 Idealnie współpracuje jako przyrząd sa-
moblokujący na górnym stanowisku przy 
zastosowaniu drugiego karabinka.

•	 Mocny otwór do wpięcia przyrządu  
w punkt centralny stanowiska, dodatkowo 
mniejsze oczko do odblokowywania 
przyrządu pod obciążeniem.

•	 Prowadzenie asekuracji dwóch wspinaczy 
podchodzących z dołu jednocześnie.

Materiał: Stop Al
Zalecana Ø lin: 

 7.8–10.5 mm
 9–10.5 mm

EN 15151–2

Lekki i poręczny przyrząd asekuracyjny 
o zwartej budowie. Przeznaczony do 
asekuracji oraz zjazdów.
Przeznaczony do lin  Ø 7.8 – 11 mm
różne kolory.
Waga 54 g/ 1.91 uncji
EN 15151–2

shuttle

buddy

K6140EE00
czarny matowy – K6140BB00

K6132EE
czarny matowy – K6132BB
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Przeznaczona do stosowania z linami 
o mniejszej średnicy 7.5 – 11 mm.
•	 Doskonale odprowadza ciepło.
•	 Zapewnia płynny zjazd.

Wytrzymałość: 25 kN, różne kolory.
Wykonana z lekkich stopów Al.
Waga 104 g / 3.67 uncji.
EN 15151–2

Przeznaczona do stosowania z linami 
o większej średnicy, 8.5 – 13 mm.
•	 Doskonale odprowadza ciepło.
•	 Zapewnia płynny zjazd.
•	 Wygodna w stosowaniu z linami  

o większych średnicach i mniej  
elastycznych.

Wytrzymałość: 30 kN, różne kolory.
Wykonana z lekkich stopów Al.
Waga 125 g / 4.41 uncji.
EN 15151–2

Ósemka przeznaczona do czynności 
ratowniczych, umożliwia szybki zjazd.
Wytrzymałość: 40 kN
Waga: 
stalowa – 451 g / 15.9 uncji
stop – Al 154 g /5.43 uncji.

Ósemka 8 m

Ósemka – ratownicza

przyrządy zjazdowe

Ósemka 8 l K6031EE
czarny matowy – K6031BB 

K6021EE
czarny matowy – K6021BB

K6180ZO – stal nierdzewna
K6180BB – lekki stop Al, czarna matowa
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przyrządy do zjazdu i podchodzenia

Przyrząd do zjazdu z podwójnym 
układem  blokowania oraz systemem 
antypanicznym. Blokuje się samoczynnie 
w przypadku utraty kontroli nad zjazdem.
•	 Przyrząd nie posiada ruchomych 

okładzin, wpięcie i wypięcie liny można 
zrealizować bez wypinania przyrządu 
z karabinka, dzięki ruchomej krzywce.

•	 Nowy kształt krzywki umożliwia lepsze 
parametry hamujące.

•	 Dopracowany sposób zakładania liny 
do zjazdu, w przypadku błędnego założe-
nia przyrząd się blokuje.

•	 Przeprojektowany uchwyt zwalniania 
hamulca ułatwia panowanie nad pręd-
kością zjazdu.

•	 Rączka hamulca pokryta jest  
antypoślizgową okładziną.

•	 Ergonomiczna obudowa zwiększa  
komfort użytkowania.

•	 Wskaźnik zużycia krzywki.
•	 Krzywka przesuwna łożyskowana 

na bardzo trwałym elemencie ślizgowym.

•	 Elementy mające kontakt z liną w celu 
minimalizowania zużycia  wykonane  
ze stali nierdzewnej. 

•	 Zakres pracy:  Ø: 9–12 mm
•	 Obciążenia:  

lina Ø 9 mm – dopuszczalne obciążenie 
robocze 130 kg; 
lina Ø10–12 mm – dopuszczalne obciąże-
nie robocze 200 kg.

Waga: 421 g /14.85 uncji
Obciążenie niszczące: powyżej 22 kN.
Zwiększone maksymalne obciążenie  
znamionowe do 200 kg.
Przesuw samoczynny liny następuję  
przy obciążeniu 6 kN. 
Zredukowano siłę potrzebna by uruchomić 
zjazd z pozycji stop.
XCE	0123	•	EN	12841	TypC

Przyrząd do zjazdu z podwójnym układem
blokowania.
INDY EVO wykonany zgodnie z normą
EN 12841 typu C, umożliwia zjazd  
z kontrolowaną prędkością i zatrzymanie
zjazdu w dowolnym momencie, nie
wymaga trzymania liny pod przyrządem  
w pozycji STOP (szczegoły w instrukcji).
Dostosowany do prac z linami statycznymi
(EN 1891) lub dynamicznymi (EN 892 ).
Można go stosować do zjazdu z dwoma
osobami jednocześnie.

Wymiary: 212 x 58 x 38 mm
Waga: 485 g /17.11 uncji
Obciążenie:
Lina Ø 10–12 mm (100 kg)
Lina Ø 11–12 mm (200 kg)
NFPA 1983 (2012 ED)
Lina Ø 10–13 mm (tylko jedna osoba)
XCE	0426	•	EN	341	•	EN	12841

Przyrząd zaciskowy do stosowania 
podczas wychodzenia po linie, jak i 
wspomagający pracę podczas transportu 
pionowego lub czynności ratowniczych. 
Ergonomiczny uchwyt, romboidalny otwór 
do wpinania dwóch karabinków powoduje, 
że LIfT to świetny przyrząd dla wspinaczy, 
pracowników wysokościowych lub sił 
specjalnych.
•	 Dostępny w wariancie uchwytu na lewą 

lub prawą rękę.
•	 Krzywka blokująca z kolcami, wykonana 

ze stali nierdzewnej.
•	 Świetnie profilowany i pokryty antypośli-

zgowym materiałem uchwyt. 

•	 W górnej części korpusu naniesiona 
instrukcja użytkowania.

•	 Wyprofilowany dolny otwór do wpinania 
dwóch karabinków.

Waga: 190 g / 6.7 uncji
Zastosowanie:
Zgodnie z EN 12841:
Lina statyczna ∅ 10–13 mm
Zgodnie z EN 567: Lina ∅ 8–13 mm
XCE	1019	•	EN	567	•	EN	12841	Typ	B

rolka zJazdowa stop 

indy evo

liFt

K031DSD00

K01001BB

wersja leworęczna  – RK804BX0L
wersja praworęczna  – RK804BX0R

LIFT open
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przyrządy do zjazdu i podchodzenia

sir K032SIR00

Lekki i kompaktowy przyrząd zaciskowy, 
zapewniający bezpieczny i płynny przesuw 
po linie, do stosowania w technikach 
linowych oraz ratownictwie.
•	 Szybkie i proste wpinanie w linę. 
•	 Dolny otwór do wpinania w uprząż umie-

szczony w wyprofilowanej płaskiej części 
obudowy, by przyrząd przylegał do ciała.

•	 Krzywka blokująca z wyprofilowany-
mi kolcami doskonale współpracuje 
z brudnymi lub zalodzonymi linami. 
W celu zwiększenia odporności na wa-

runki atmosferyczne  wykonana ze stali 
nierdzewnej.

•	 Górny otwór w obudowie służy między 
innymi do wpięcia taśmy pozycjonującej 
PULLER. 

Waga: 125 g / 4.4 uncje
Zastosowanie: 
Norma EN 12841 – Liny statyczne ∅ 10–13 mm
Norma EN 567  – Liny ∅ 8–13 mm
XCE 1019  EN 567  EN12841 Typ B

cam clean RK805BX00

Lekka i funkcjonalna taśma  
do pozycjonowania piersiowego przyrządu 
zaciskowego.
•	 Utrzymuje przyrząd we właściwej 

pozycji.
•	 Wpinana do uprzęży za pomocą  

karabinków typu Maillon Delta.

Kolor: czarny.
Rozmiar: UNIWERSALNY
Szerokość taśmy: 25 mm

puller S1100BY

Zwarte urządzenie wielofunkcyjne 
do użytku w dostępie linowym. 
Przeznaczone do zjazdu, pozycjonowania 
pozycji roboczej, opuszczania ciężkich 
przedmiotów i asekuracji.
•	 Swobodnie i płynnie pracująca krzywka 

blokująca.
•	 Przyrząd się blokuje w sytuacji szarpnię-

cia liny w górę, gdy przyrząd jest do niej 
wpięty. Spełnia rolę blokady w regulo-
wanej lonży

•	 Dźwignia zwalniająca krzywkę posiada 
różne tryby pracy. Powolny ruch dźwigni 
w dół powoduje stopniowy przesuw liny  
i zjazd. Gdy dźwignia przeskoczy  
do położenia krańcowego, zadziała 
funkcja antypaniczna i krzywka zablokuje 
linę. Ponowna możliwość przesuwu liny 
po zwolnieniu blokady. Stabilizacja  
mechanizmu krzywkowego przez  
stosowanie sprężyny.

•	 Na obudowie instrukcja użytkowania, 
czytelne opisanie sposobu wpięcia liny, 
eliminuje niebezpieczeństwo niepra-
widłowego użycia.

•	 Prosta budowa oraz brak elementów 
plastikowych ułatwia kontrolę stanu 
zużycia urządzenia.

•	 Wykonana z metalu dźwignia testowana 
obciążeniem 225 kg zgodnie z EN 12841 
(praca w dostępie linowym).

Waga: 365g / 12.88 uncji
Średnica liny: 10–12 mm
Obciążenie robocze: 225 kg
Normy:
EN 341–A  – Lina statyczna Singing Rock 
R 44  Ø 11 mm
EN 12841–C – Lina statyczna Ø10–12 mm
XCE	0123	•	EN	358	•	EN	795	Type	B
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Podwójny bloczek przeznaczony  
do użytkowania na kolejkach tyrolskich, 
wykonany ze stali nierdzewnej i lekkich 
stopów, dla lin syntetycznych (Ø 13 mm) 
i stalowych (Ø12 mm).
Każda oś rolki bloczka osadzona jest na  
parze uszczelnionych łożysk kulkowych, 
o dużej wytrzymałości i żywotności.
Korpus z utwardzonego stopu aluminium 
jest anodyzowany na czarno i chroni bloczki 
przed mechanicznym uszkodzeniem.
Dolny punkt wpięcia wyprofilowany,  
by można pomieścić w nim do trzech  
karabinków.
Górny punkt do wpięcia karabinka w razie 
potrzeby.

Wytrzymałość: 25 kN
Zastosowanie:
Liny statyczne i dynamiczne maksymalnie: 
Ø 13 mm
Lina stalowa: Ø 12 mm 
Materiał:
Rolki ze stopu aluminium.
Obudowa: ze stopu aluminium.
System nośny:
Uszczelnione stalowe łożysko kulkowe.
Osie ze stali nierdzewnej.
Waga: 290 g / 10.2 uncji
Unikalny numer produkcyjny/identyfika-
cyjny.

XCE	1019	•	EN	12278

Duży pojedynczy bloczek dla lin 
nylonowych, przeznaczony do zastosowań 
w transporcie pionowym i ratownictwie,  
o dużej efektywności.
•	 Jest wytrzymały i lekki, do zastosowań 

przemysłowych i systemów wyciągania.
•	 Uszczelnione łożysko osi roboczej i duża 

średnica rolki zapewnia wydajność.
•	 Okładziny bloczka zoptymalizowane do 

współpracy z węzłami zaciskowymi lub 
przyrządami.

•	 Górny otwór bloczka umożliwia wpięcie 
do trzech karabinków.

•	 Profilowane okładziny boczne  
zapewniają ochronę liny.  

•	 Rolka, oś i pokrywa przeciwkurzowa 
łożyska kulkowego zapewniają długą 
żywotność bloczka.

•	 Otwory w okładzinach umożliwiają czy-
szczenie otoczenia łożyska kulkowego.

Parametry:
Wytrzymałość: 32 kN
Obciążenie robocze: 2x3 kN
Współpracuje z linami max Ø 13 mm.
Do stosowania z linami statycznymi
i dynamicznymi.
Materiały:
Rolka ze stopu aluminium.
Okładziny boczne ze stopu aluminium.
Łożysko kulkowe stalowe, uszczelnione.
Oś ze stali nierdzewnej.
Waga: 257 g / 9.1 uncji
Unikalny numer produkcyjny/ 
identyfikacyjny.
XCE	1019	•	EN	12278

pulley twin

pulley eXtra

tandem pulley

bloczki

RK803BB00

RK802EE00
wersja czarna – RK802BB00

RK801EE00
wersja czarna – RK801BB00

Duży podwójny bloczek do lin nylonowych 
statycznych i dynamicznych, do transportu 
pionowego i ratownictwa.
•	 Okładziny bloczka zoptymalizowane do 

współpracy z węzłami zaciskowymi lub 
przyrządami.

•	 Uszczelnione łożysko osi roboczej i duża 
średnica rolek preferuje bloczek do zasto-
sowań przemysłowych.

•	 Wyprofilowany punkt zawieszenia 
bloczka umożliwia wpięcie do trzech 
karabinków.

•	 Okładziny boczne zapewniają ochronę 
liny. Osłona łożyska zapewnia jego długą 
pracę.

Parametry:
Dolny punkt wpinania obciążenia: 12 kN
Wytrzymałość: 36 kN
Obciążenie robocze: 4x3 kN
Ø liny maksymalna: 13 mm.
Materiały:
Rolki i okładziny ze stopu aluminium.
Łożysko kulkowe stalowe, oś ze stali
nierdzewnej.
Waga: 421 g / 14.9 uncji.
Unikalny nr produkcyjny/identyfikacyjny.
XCE	1019	•	EN	12278
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Bloczek o małej średnicy rolki do lin 
nylonowych, przeznaczony do tworzenia 
prostego systemu wyciągania lub 
czynności wspomagających w sytuacjach 
awaryjnych.
•	 Mały bloczek do wyciągania.
•	 Łożysko samosmarujące o dużej  

wydajności.
•	 Przewidziany do współpracy z węzłami 

zaciskowymi lub przyrządami. 

Parametry:
Wytrzymałość: 22 kN
Współpracuje z linami max Ø 13 mm.
Do stosowania z linami statycznymi  
i dynamicznymi.

Materiały:
Rolki ze stopu aluminium.
Okładziny boczne ze stopu aluminium.
Oś ze stali nierdzewnej.
Łożysko cierne z mosiądzu.
Waga: 92 g / 3.3 uncji
Unikalny numer produkcyjny/ 
identyfikacyjny.
XCE	1019	•	EN	12278

Bloczek ewakuacyjny do użytku na linach 
stalowych wyciągu narciarskiego lub 
linowej kolejki górskiej.
•	 Maksymalna średnica liny stalowej 55 

mm. Rolka z tworzywa PA (poliamid).
•	 Bloczek instalowany bezpośrednio na 

stalowej linie nośnej wyciągu.
•	 Przeznaczony do ewakuacji osób  

podczas akcji ratowniczej.

UWAGA!
•	 Bloczek nie może być używany  

pojedynczo, tylko w zestawie:  
bloczek + pętla asekuracyjna.

•	 Do bloczka musi być wpięta lina  
kontrolująca prędkość jego opuszczania.

•	 Unikalny numer seryjny pozwala na 
lepszą identyfikację produktu oraz termi-
nowe przeglądy inspekcyjne.

XCE 1015

easy liFt

bloczki

pulley small RK800EE00
wersja czarna – RK800BB00

K0004BB

Konserwacja dachu, Poniklá, Czechy fot.: Jiří Bošek
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Przyrząd autoasekuracyjny
o wszechstronnym zastosowaniu. Może być
używany jako przyrząd blokujący lonży,  
do pracy w podparciu lub pozycjonowaniu
oraz jako urządzenie autoasekuracyjne
w pionowym dostępie linowym.
•	 Konstrukcja przyrządu umożliwia jego 

odblokowanie pod obciążeniem.
•	 Regulowany przy pomocy krzywki zakres 

pracy przyrządu.
•	 Występuje jak przyrząd do skracania 

lonży roboczej. W tej konfiguracji jest 
trwale zainstalowany w lonży SITE, funk-
cjonuje po wpięciu do punktu centralnego 
uprzęży jako element regulujący długość 
lonży.

•	 Unikalny numer seryjny pozwala 
na lepszą identyfikację produktu oraz 
terminowe przeglądy inspekcyjne.

Kolor: czarny matowy
Waga: 240 g / 8.5 uncji
XCE	1019	•	EN	353–2	•	EN	358	•	EN	12841

Lonża do pozycjonowania podczas pracy  
w podparciu, zapewnia bezpieczeństwo  
i komfort pracy.
•	 Wykonana z liny Ø 11 mm oraz  

z nieotwieraną wersją  
autoasekuracyjnego przyrządu LOCKER.

•	 Lonża posiada osłonę na newralgicznym, 
najczęściej używanym odcinku liny, by 
podnieść bezpieczeństwo używania.

•	 Regulowane przy pomocy krzywki zasto-
sowanie sposobu użycia przyrządu.

•	 Dostępna wersja z zainstalowanym na 
stałe karabinkiem K370, zgodnie z normą 
EN 362.

Waga: 
560 g (z karabinkiem K370)  
410 g tylko lonża.
Długość: 200 cm, 400 cm
XCE	1019	•	EN	358	•	EN	353–2

Lonża dedykowana do urządzenia LOCKER 
zgodnie z EN 353–2 i EN 358. 
Po wpięciu urządzenia do autoasekuracji 
spełnia rolę przy pozycjonowaniu pracy  
w podparciu.

site

site lanyard

locker

przyrządy autoasekuracyjne

W1010BB09

200 cm – W1011WB02
400 cm – W1011WB04

200 cm + K370 – W1012WB02
400 cm + K370 – W1012WB04

200 cm – W1014WB02
400 cm – W1014WB04 
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Przyrząd autoasekuracyjny do stosowania 
w pionowym dostępie linowym. Zapewnia 
płynną pracę oraz służy jako urządzenie 
wyhamowujące upadek podczas prac 
na wysokości. Przełącznik trybów pracy 
pozwala na dostosowanie do potrzeb 
użytkownika.
•	 Łatwa obsługa, poręczność podczas 

zakładania, gwarantuje właściwe  
bezpieczeństwo przy stosowaniu.

•	 Dynamiczne wyhamowanie upad-
ku, bezząbkowa krzywka pozwala 
oszczędzać linę, ponadto "miękkie" 
hamowanie jest bezpieczniejsze dla 
użytkownika.

•	 W zestawie jest dostarczany owalny 
karabinek z automatyczną blokadą.

•	 Może być używany również jako  
urządzenie pozycjonujące lub jak zwykły 
przyrząd autoasekuracyjny przez  
ustawienie specjalnym przełącznikiem 
trybu pracy.

Waga: 
205 g  7.23 uncji (bez karabinka)
420	g	•	14.82	uncji	(karabinek	w	zestawie)
Lina Ø 10–12 mm
EN	353–2	•	EN	358	•	EN	567	•	EN	12841	A/B
XCE 0426

Dedykowana, zszywana lonża do łączenia 
LOCKERA z koluchem uprzęży. 
•	 Przeszyte oczko z jednej strony umożliwia 

założenie poprzez kluczkę zaciskową na 
koluchu, z drugiej strony jest dopasowane 
oczko do średnicy karabinka.

Parametry:
Długość: 20 cm, szerokość: 20 mm.
Wytrzymałość: 22 kN.
XCE	1019	•	EN	354

locker slinG

przyrządy autoasekuracyjne

back–up K04000BB

W1015B020

Dżwig kratowy,Huisman, Frýdek Místek, Czechy fot.: Petr Piechowicz
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tripod

tripod Xl

akcesoria do tripod

urządzenia kotwiące

A5000XX01

A5000XX05

A5001XX00 

tripod lock 
Zestaw pinów do blokady statywu  
na czas transportu.

A5002XX00 

overhead pulley
Dodatkowy bloczek do rozbudowy układu wycią-
gającego, przekierowania obciążenia, instalowa-
ny na nodze statywu. Przekierowuje obciążenia 
na punkt centralny. Bloczek pracuje zarówno na 
linach stalowych, jak i nylonowych.

A5003XX00 

wciĄGarka  
console  
Mocowanie dla wyciągarki na nodze 
statywu.

Lekki i przenośny, prosty do ustawienia 
regulowany aluminiowy statyw roboczy 
blokowany, zabezpieczony przed zbyt 
szerokim rozstawem łańcuchem. Bloczek 
trwale zainstalowany. Idealny do prac w 
ciasnych przestrzeniach i ratownictwie
•	 Statyw aluminiowy o wysokości 2.26 m, 

głowica odporną na korozję z 3 punktami 
kotwiczącymi.

•	 Regulacja 3–stopniowa, teleskopowa, 
niezależne regulowane nóżki blokowane 
bez zbędnych elementów ruchomych.

•	 Jeden bloczek zainstalowany na stałe, 
z możliwością połączenia z dwoma 
następnymi w celu optymalizowania siły 
wyciągania.

•	 Elementy ochronne na zakończeniu 
nóżek.

•	 Przeznaczony do pracy dla dwóch osób 
jednocześnie.

•	 Zaprojektowany do przenoszenia statycz-
nych obciążeń 2x250 kg (test) przystoso-
wany do zatrzymania upadku z margine-
sem bezpieczeństwa 2:1 dla maksymalnie 3 
użytkowników przy urządzeniu samoha-
mownym lub absorberem energii o sile 
hamowania wynoszącej 4 kN lub mniej.

Wysokość:
min./max. - 1.22 m. / 2.26 m.
Szerokość rozstawienia:
min./max. - 1 m /1.8 m.
Waga: 16.6 kg
XCE	1015	•	EN	795:2012	•	CEN/TS	16415:2013
ANSI	Z117.1	•	ANSI/ASSE	Z359.4
OSHA 1910.146

•	 Statyw aluminiowy o wysokości 3.03 
m wraz odporną na korozję stalową 
głowicą z 3 punktami kotwiczącymi.

•	 Po złożeniu ma 1.55 m wysokości, waga 
19.8 kg.

Wymiary: minimalna wysokość użytkowa 
1.55 m, maksymalna 3.02 m.
Waga: 19.8 kg

XCE	1015	•	EN	795:2012	•	CEN/TS	16415:2013
ANSI Z117.1
ANSI/ASSE Z359.4
OSHA 1910.146
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davit 
Davit to modułowa, z unikalnym rozwiązaniami wciągarka ręczna, konfigurowalna, 
do stosowania we wszystkich możliwych wariantach, w ograniczonej przestrzeni 
pracy. Obrotowe zestawy żurawików mogą pracować jako wolno stojące lub insta-
lowane na ścianie, konstrukcji, płaszczu zbiorników, silosów ect. System mocowania 
dodatkowych elementów, niczym technologia plug-in pozwala na szybką i skuteczna 
modernizację zestawu. Dobór potrzebnych elementów do konkretnego zastosowania 
to tylko inwencja użytkownika.
Zintegrowany, łatwy do ustawienia systemem hamowania wraz z możliwością 
montażu urządzeń mechanicznych, takich jak wciągarki i urządzenia samohamow-
ne powoduje, że nasze żurawie robocze zapewnią klientowi satysfakcję z produktu 
na wiele lat.

urządzenia kotwiące

UPPER DAvIT – główne ramię systemu 
o regulowanej wysokości w dwóch 
zakresach. Świetnie dopasowuje się do 
pożądanego zakresu działania. Regulacja 
zakresu się bez użycia pinów, pozwala  
na szybkie i łatwe ustawienie, demontaż  
i transport.
•	 Specjalny wzmocniony punkt zapewnia 

możliwość montażu SRL (samohamowna 
zwijalna lonża) lub absorbera energii 
z lonżą, zapewniające asekurację dla 
pracujących.

•	 Dwa ruchome bloczki do tworzenia  
systemu wyciągania i opuszczania  
z możliwością instalowania systemu SRL.

•	 Wysokość użytkowa: minimalna 117 cm, 
maksymalna 142 cm.

•	 Zasięg roboczy: minimalny 50 cm,  
maksymalny 74 cm.

Waga: 9.5 kg
XCE 1015
EN 795: 2012, typ B
CEN / TS 16415: 2013
————————————————————————————
Upper Davit xL
Wysokość użytkowa: minimalna 147 cm, 
maksymalna 170 cm.
Zasięg: minimalny 50 cm, maksymalny 74 cm.
Waga: 11.4 kg
XCE 1015
EN 795: 2012, Typ B
EN / TS 16415: 2013

upper davit, upper davit Xl A5050XX01 
XL – A5050XX05
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lower mast, lower mast Xl A5051XX01
XL – A5051XX05

Element nośny do łączenia górnego 
żurawika z różnymi podstawami 
montażowymi. 
Zapewnia dopasowanie wysokości masztu 
w systemie. Wykonany z anodyzowanego i 
malowanego proszkowo stopu aluminium, 
lekki, wytrzymały i trwały.

LOWER MAST xL
Długość: 132 cm
Waga: 7.3 kg
XCE 1015
EN 795: 2012, typ B
CEN / TS 16415: 2013

LOWER MAST 
Długość: 102 cm
Waga: 5.4 kg
XCE 1015
EN 795:2012, Typ B
CEN/TS 16415:2013

urządzenia kotwiące

Podstawa do montażu podło-
gowego. Wykonana ze stali 
CS–500 opracowanej specjalnie 
dla suchego betonu.

Waga: 7.8 kg
XCE 1015
EN 795:2012, Typ  A
CEN/TS 16415:2013

Podstawa do montażu podłogowego 
wykonana ze stali CS–500.

Waga: 8.8 kg
EN 795:2012, Typ  A
CEN/TS 16415:2013

Przenośna, regulowana podstawa  
do mocowania dla wszystkich średnic 
elementów pionowych.
Waga: 34.1 kg
XCE 1015
EN 795:2012, Typ B
CEN/TS 16415:2013

Czteropunktowa mufa do mocowania 
ściennego wykonana ze stali CS–500.
Waga: 4.7 kg
EN 795:2012, Typ  A
CEN/TS 16415:2013

Flush 
Floor mount base

Floor mount base

barrel base

wall mount base

A5060XX00

A5053XX00

A5052XX00

A5054XX00
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Podstawa do montażu w narożniku 
betonowym, o kącie 90°, wykonana ze 
stali CS 550.
Waga: 14.7 kg
XCE 1015
EN 795:2012, Typ  A
CEN/TS 16415:2013

corner mount base A5057XX00

Przenośna podstawa dla 
sytemu DAVIT. Posiada cztery 
niezależne nóżki poziomujące 
i jest kompatybilna z masztami 
o wysokości od 1.37 m do 1.90 m. 
Tuleja centralna przesuwana 
w prawo lub lewo, w celu 
umożliwienia przyjęcia idealnej 
pozycji pracy. Możliwy jest ruch 
obrotowy masztu żurawia w 
tulei centralnej w czasie akcji 
ratunkowej.

Wymiary przestrzeni zamkniętej: 
min. 1.37 m, maks. 1.9 m 
Waga: 27.7 kg
XCE 1015
EN 795:2012, Typ B
CEN/TS 16415:2013

portable base A5055XX00

urządzenia kotwiące

davit akcesoria

A5058XX00 

sleeve cap 
Nakładka ochronna, mocowana do podstawy 
żurawika. Waga 510 g.

A5059XX00 

davit wciĄGarka 
console 
Mocowanie dla wyciągarki na konstrukcji żurawika 
DAVIT.
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Wciągarka ręczna o doskonałej konstrukcji, 
zapewnia łatwe i wolne od szarpnięć 
podnoszenie i opuszczanie osób i ładunków.
Ergonomiczny uchwyt do przenoszenia.
•	 Wskaźnik zużycia urządzenia.
•	 Demontowany uchwyt korbowy  

z dodatkowym uchwytem dla szybszej 
pracy w przypadku mniejszych obciążeń.

•	 Hamulec pomocniczy (spełnia  
wymagania ANSI Z359.4–2007).

•	 Przekładnie napędowe wykonane  
ze stali hartowanej.

•	 Karabinek do wpinania obciążenia 
z mocowaniem obrotowym i podwój-
nym zabezpieczeniem przed otwarciem, 
posiada wskaźnik przeciążenia.

•	 Lina nośna wykonana z 5 mm stali  
nierdzewnej.

•	 Bardzo odporna na uderzenia osłona 
z tworzywa sztucznego.

•	 Istnieje możliwość zainstalowania 
mechanizmu wyciągania o zasilaniu 
elektrycznym.

•	 Maksymalna ładowność: 140 kg  
(280 kg z układem bloczków).

•	 Długość liny stalowej:  
18 m / 30 m / 45 m / 60 m

•	 Waga w zależności od długości liny:  
14 kg / 15.2 kg / 18 kg / 19.5 kg

EN 795:2012 
EN 12100:2011 
EN 614–1+A1:2009 
EN 1496:2007 
EN 13157+A1:2010 
EN 1808:2015

OSHA 1910.146
OSHA 1926.502
ANSI/ASSE Z117.1–2003 
ANSI/ASSE Z359.4–2007

wciĄGarka Wciągarka 18
Wciągarka 30

Wciągarka 45
Wciągarka 60

urządzenia kotwiące

Konserwacja dachu, Poniklá, Czechy fot.: Jiří Bošek
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Fall arresters (urzĄdzenia samohamowne): 
Ten rodzaj zabezpieczenia przed upadkiem 
z  wysokości umożliwia swobodne poru- 
szanie się w pewnej odległości od zamoco-
wanego urządzenia w czasie pracy i pochła-
nia siłę uderzenia w  razie upadku. Wszy-
stkie urządzenia są certyfikowane zgodnie 
z  normą EN 360: 2002. Niektóre modele 
nadają się do  zastosowań w  ratownictwie, 
zgodne z  normami z  EN 1496: 2007. SRL 
(urządzenie asekuracyjne samohamowne) 
samoczynnie rozwija i  zwija się podczas 
użytkowania, niektóre wersje specjalne 
posiadają wciągarkę ręczną.

Seria INOS jest ekonomicznym rozwią-
zaniem nie do  intensywnych zastosowań, 
w  ofercie są cztery modele SRL z  długości-
ami liny nośnej lub taśmy: 3.5/6/10/20 m. 
Każdy zestaw oprócz urządzenia głównego 
zawiera repsznur pomocniczy do  ściągania 
do  podstawy karabinka głównego. Linia 
INOS może być używana tylko do zatrzyma-
nia upadku w  linii pionowej. Jest to idealne 
urządzenie zabezpieczające podczas prac 
na rusztowaniach, drabinach i pylonach.
Seria IKAR to najwyższej klasy rozwiązania, 
które zaspokoją wszystkie możliwe potrze

by w zakresie bezpieczeństwa. Wytrzymałe, 
niewymagające konserwacji urządzenia 
z taśmą lub liną stalową ze stali ocynkowa-
nej, oferowane są głównie w  aluminiowej 
obudowie z obrotowym systemem mocowa-
nia, co zapewnia lepszą ergonomię i żywot-
ność. Urządzenia IKAR działają w dowolnej 
pozycji i  zostały przetestowane podczas 
symulowanego upadku przez krawędź zgod-
nie z  CNB 11.060 2008 oraz upadku przez  
ostrą krawędź –  typu A  (z  wyjątkiem serii 
HRA). Karabinki łączące SLR z uprzężą posi-
adają wskaźniki obciążenia udarem.

Urządzenie samohamowne (SLR)  
w aluminiowej obudowie.
Zwarta budowa, lekka i poręczna. Kolucho 
mocujące urządzenie o dużej wytrzy-
małości. Taśma nośna o szerokości 25 mm 
i długości 3 m. Obciążenie robocze 140 kg. 
Wytrzymałość maksymalna 15 kN.

Repsznur do ściągania 4.1 m.
Waga: 1.9 kg / 4.2 uncje

XCE 0120, EN 360:2002

Urządzenie samohamowne (SLR)  
w plastikowej  obudowie ABS. Zwarta 
budowa, o wysokiej odporności  
na uderzenia. 
Poręczny, owalny kształt ułatwia  
przenoszenie. Wytrzymały punkt mocujący.
Taśma nośna o szerokości 20 mm i długości 
6 m. Obciążenie robocze 140 kg.  
Wytrzymałość maksymalna 15 kN.

Repsznur do ściągania 6.6 m.
Waga: 2.1 kg / 4.53 uncje

XCE	0120	•	EN	360:2002

inos 3.5

inos 6n

urządzenia samohamowne

W1501XX03

W1502XX06

INOS linka pomocnicza

86 



Urządzenie samohamowne (SLR)  
w plastikowej  obudowie ABS. 
Zwarta budowa, o wysokiej odporności na 
uderzenia. Poręczny, owalny kształt ułatwia 
przenoszenie. Wytrzymały punkt mocujący.
Stalowa linka nośna Ø 4.8 mm i długości 
10 m. 

Obciążenie robocze 140 kg. 
Wytrzymałość maksymalna 12 kN.
Repsznur do ściągania 10.6 m.
Waga: 5.7 kg / 12.6 uncji .

XCE	0120	•	EN	360:2002

Urządzenie samohamowne (SLR) 
w plastikowej  obudowie ABS. 
Zwarta budowa, o wysokiej odporności  
na uderzenia. Poręczny, owalny kształt 
ułatwia przenoszenie. Wytrzymały punkt 
mocujący.

Stalowa linka nośna Ø 4.8 mm 
i długości 20 m. 
Obciążenie robocze 140 kg. 
Wytrzymałość maksymalna 12 kN.
Repsznur do ściągania 10.6 m.
Waga: 10 kg / 22 uncje.

XCE	0120	•	EN	360:2002

Urządzenie samohamowne (SLR) z taśmą 
nośną, zakończoną karabinkiem łączącym 
z krętlikiem oraz wskaźnikiem działania 
udaru.
•	 Lekka aluminiowa obudowa, taśma  

nośna o doskonałych parametrach.
•	 Karabinek główny zintegrowany  

z krętlikiem.
•	 Wskaźnik stopnia zużycia taśmy nośnej.
•	 Testowany przy odpadnięciu poprzez 

krawędź (r≥0.5mm).
•	 Karabinek główny z podwójną blokadą.

Waga: 0.7 kg (1.80 m), 1.1 kg (3.5 m)
Długość taśmy nośnej: 1.8 m / 3.5 m
Obciążenie robocze: 136 kg

XCE 0229, EN 360, ANSI/ASSE Z359.1–2007, 
ANSI/ASSE Z359.14–2014, CSA Z259.2.2

inos 20

ikar hwb

inos 10

urządzenia samohamowne

W1505ZZ10

W1505ZZ20

IKAR HWB 1.8 – A4000W018 
IKAR HWB 3.5 – A4000W035
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Urządzenie samohamowne z obrotowym 
łącznikiem i karabinkiem, wraz ze 
wskaźnikiem odpadnięcia.
•	 Lekka aluminiowa obudowa, lina nośna 

ze stali ocynkowanej. 
•	 Karabinek główny zintegrowany  

z krętlikiem.
•	 Testowany przy odpadnięciu poprzez 

krawędź (r≥0.5mm).
•	 Karabinek główny z podwójną blokadą.

Waga: 3 kg / 5.4 kg / 8.4 kg
Długość: 6 m / 12 m / 24 m
Obciążenie robocze: 136 kg

XCE 0229, EN 360, ANSI/ASSE Z359.1–2007, 
ANSI/ASSE Z359.14–2014, CSAZ259.2.2

Urządzenie samohamowne z obrotowym 
łącznikiem i karabinkiem wraz ze 
wskaźnikiem odpadnięcia.
•	 Lekka aluminiowa obudowa, lina nośna 

ze stali ocynkowanej. 
•	 Karabinek główny zintegrowany  

z krętlikiem.
•	 Testowany przy odpadnięciu poprzez 

krawędź (r≥0.5mm).
•	 Karabinek główny z podwójną blokadą.

Waga: 18 kg / 27.2 kg 
Długość: 33 m / 42 m
Obciążenie robocze: 136 kg

XCE 0229, EN 360, ANSI/ASSE Z359.1–2007, 
ANSI/ASSE Z359.14–2014, CSA Z259.2.2

Urządzenie samohamowne, z dwukierun-
kowym mechanizmem ratunkowym, funkcją 
podnoszenia i opuszczania. Wyposażone  
w mechanizm awaryjny obsługiwany 
korbą zainstalowaną na urządzeniu. Po 
zatrzymanym upadku jeśli użytkownik nie 
jest w stanie poruszać się samodzielnie, 
mechanizm podnoszenia można łatwo 
uruchomić przez drugą osobę, w celu 
podniesienia lub też opuszczenia  
w bezpieczne miejsce.
•	 Lekka aluminiowa obudowa, lina nośna 

ze stali ocynkowanej. 
•	 Wytrzymały nieruchomy punkt mocujący.
•	 Mechanizm przełączenia trybu pracy 

dwukierunkowej.
•	 Karabinek główny z podwójną blokadą 

zintegrowany razem z krętlikiem.

SLR z serii HRA nie nadają się do stosowa-
nia w miejscach gdzie lina nośna SLR prze-
chodzi przez krawędzie. IKAR HRA nie jest 
testowany do pracy poprzez krawędzie. 

Waga: 11.5 kg / 21 kg 
Długość liny nośnej: 18 m / 33 m
Obciążenie robocze: 136 kg

XCE 0229, EN 360, EN 1496, ANSI/ASSE 
Z359.1–2007, ANSI/ASSE Z359.14–2014, 
CSAZ259.2.2

ikar h

ikar hra

ikar hws
IKAR HWS 6 – A4000S060
IKAR HWS 12 – A4000S120

IKAR HWS 24 – A4000S240

IKAR H 33 – A4002BS33
IKAR H 42 – A4002BS42

IKAR HRA 18 – A4004BS18
IKAR HRA 33 – A4004BS33

urządzenia samohamowne
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Dam Šance, zbiornik wodny, Beskidy Morawskie, Czechy, fot.: Petr Piechowicz
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Wieża telekomunikacyjna, Szwecja, fot.: Pavel Nesvadba
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przenośne urzĄdzenia kotwiĄce
absorbery enerGii

wyposażenie do przeGlĄdÓw
taśmy i lonże
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eye slinG 30 kn

slinG lanyard 22 kn

taśmy i lonże

open slinG 22 kn

Fabrycznie zszywana taśma, szerokość 19mm.

[cm] [in] kN rodzaj

W2001*060 60 24 22

W2001*080 80 32 22

W2001*120 120 47 22

W2001*150 150 60 22

XCE	1019	•	EN	566	•	EN	795B	•	EN	354

Zszyta taśma o przekroju rurowym, podwójna 
pętla zabezpieczona przed przetarciem,  
wskaźnik zużycia.
Szerokość: 23 mm 

[cm] [in] kN rodzaj

W2004*060 60 24 30

W2004*080 80 32 30

W2004*120 120 47 30

W2004*150 150 60 30

XCE	1019	•	EN	354	•	EN	795B

Zszyta taśma o przekroju rurowym, pętle na 
końcach, osłona chroniąca przed przetarciem, 
wskaźnik zużycia.
szerokość: 23 mm 

[cm] [in] kN rodzaj

W2016*060 60 24 22

W2016*080 80 32 22

W2016*120 120 47 22

W2016*150 150 60 22

XCE	1019	•	EN	354	•	EN	795B
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Lonża z liny Ø 10.5, zakończona oczkiem 
na każdym z końców. 

[cm] [in] kN rodzaj

W2300W060 60 24 22

W2300W080 80 32 22

W2300W120 120 47 22

W2300W150 150 60 22

XCE	1019	•	EN	354	•	EN	795B

Lonża z liny Ø 10.5, zakończona oczkiem  
na każdym z końców.

[cm] [in] kN rodzaj

W2200W001 25/45 10/17 22

W2200W002 25/65 10/30 22

W2200W100 100/100 40/40 22

XCE	1019	•	EN	354

taśmy i lonże

lanyard “v” 22 kn

lanyard “i” 22 kn

Most Sun Moon, Donpu, Tajwan fot.: Amous Lu
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Może być używana jako lonża lub
element do budowy punktu
asekuracyjnego. Wykonana jest z liny 
dynamicznej, zdolność pochłaniania energii 
znacznie osłabia siłę uderzenia, jednak 
LARA NIE JEST absorberem energii.
LARA została przetestowana zgodnie 
z normą EN 354 dla lonży bezpieczeństwa, 
a także zgodnie z EN 795B dla urządzeń 
kotwiczących. Oba końce liny zakończone 
są zszytymi oczkami do wpinania kara-
binków. Szwy zabezpieczone plastikową 
osłoną. Singing Rock zaleca stosowanie 
karabinków z elementami pozycjonujący-
mi, które nie obracają się w osi, cały czas 
gotowe do użycia. LARA stanowi część 

systemu asekuracyjnego przed upadkiem 
do stosowania zgodnie z zaleceniami.

OSTRZEŻENIE: LONŻA LARA nie może być 
używana jako amortyzator energii!
długości: 60, 80, 120, 150 cm
XCE	1019	•	EN	354	•	EN	795	Typ	B

Regulowana taśma z klamrami, może 
służyć jako punkt stanowiskowy, lub taśma 
do pozycjonowania do pracy w podparciu. 
•	 Regulacja długości od 80 do 130 cm.

XCE	1019	•	EN	354	•	EN	358	•	EN	795	B

Regulowana lonża z taśmy ze stalową 
pojedynczą klamrą i uchwytem z taśmy, 
który pozwala regulować długość pod 
obciążeniem.

Waga:	190	g	•	6.7	uncji
Długość:	80–140	cm	•	32–55	cala
XCE 1019	•	EN	354	•	EN	795	B

lara

track plus

adJust

W1036W130

W1047Y100

taśmy i lonże

[cm] [in] kN rodzaj

W2100X060 60 24 22

W2100X080 80 32 22

W2100X120 120 47 22

W2100X150 150 60 22
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Stalowe zawiesie kotwiące idealne
do prac arborystycznych lub prac
spawalniczych na wysokości.
•	 Lina stalowa Ø 6 mm jest chroniona otu-

liną z PVC, zewnętrzna średnica otuliny 
13 mm.

•	 Dostępne w dwóch długościach, kausze 
pomalowane w kolorach umożliwiają-
cych identyfikację długości.

Materiał: stal ocynkowana pokryta PVC.
Wytrzymałość: 15 kN
Długość: 3 m, 5 m  /9.8 –16.4 stóp.
Waga: 
3 m – 730 g / 25.8 uncji
5 m – 1150 g / 40.6 uncji 

XCE 1019	•	EN	795B	

Stalowe zawiesie kotwiące, idealne do prac 
arborystycznych lub prac spawalniczych  
na wysokości.
•	 Lina stalowa Ø 6 mm jest chroniona otu-

liną z PVC, zewnętrzna średnica otuliny 
13 mm.

•	 Końce zawiesia zakończone kauszami.
•	 Doskonałe połączenie wytrzymałości  

i trwałości.
•	 Dostępne w trzech długościach, kausze 

pomalowane w kolorach umożliwiają-
cych identyfikację długości.

•	 Unikalny numer seryjny pozwala na 
lepszą identyfikację produktu oraz prze-
glądy inspekcyjne.

Materiał: stal ocynkowana pokryta PVC.
Wytrzymałość: 15 kN
Długość: 1 / 1.3 / 1.8 m  – 39 / 51 / 71 cali
Waga: 
1 m – 295 g / 10.4 uncji
1.3 m – 350 g / 12.3 uncji 
1.8 m – 460 g / 16.2 uncje

Zabezpieczająca taśma ratownicza przed 
upadkiem, w czasie ewakuacji np wyciągu 
narciarskiego.
Waga: 355 g
EN 1498 type A

steel lanyard “i”  

aXillar

steel anchor 300 cm – RK851XX03
500 cm – RK851XX05

żółta – RK850X100 
niebieska – RK850X130 

czerwona – RK850X180 

W0003BY09

taśmy i lonże
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taśmy i lonże

Solidna lonża wielooczkowa o doskonałych 
parametrach wytrzymałościowych, jedna  
z najmocniejszych na rynku.
•	 Sposób przeszycia jednego z końców  

w podwójną pętlę zapewnia bezpieczne 
i pewne korzystanie z lonży.

•	 Wpięcie karabinka do lonży zgodnie  
z instrukcją eliminuje ryzyko popełnienia 
błędu podczas jej skracania.

•	 Bezpiecznie dopasowanie długości lonży 
do pożądanej długości za pomocą  
jednego karabinka centralnego. 

•	 Wykonana z taśmy poliamidowej o sze-
rokości 16 mm. 

Długość: 
120 cm / 48 cali (9 oczek)
140 cm / 56 cali (11 oczek)
Wytrzymałość: pętla 22 kN ( oczko 3.5 kN )
Waga: 102 g / 3.6 uncji
XCE	1019	•	EN	566	•	XUIAA

Lekkie i mocne nylonowe taśmy do 
wielokrotnego użytku.
•	 Uniwersalne, wytrzymałe i wyjątkowo 

trwałe.
•	 Dostępne w różnych kolorach i długościach 

od 60 do 150 cm.

Szerokość: 16 mm
Materiał: poliamid
Siła: 22 kN
Wytrzymałość: 30, 60, 80, 120, 150 cm /
12, 24, 32, 48, 60 cali
Waga: 48 g (60 cm) / 1.7 uncji (24 cale)
XCE	1019	•	EN	566	•	XUIAA

Lekkie, cienkie i bardzo wytrzymałe pętle  
z materiału Dyneema®.
•	 Idealna taśma do wszystkich zastoso-

wań, w których najważniejsza jest waga 
i wytrzymałość.

•	 Pętle zróżnicowane kolorami  
w zależności od długości.  

Szerokość: 11 mm
Materiał: Dyneema®
Wytrzymałość: 22 kN
Długość: 60, 80, 120, 150 cm / 
24, 32, 48, 60 cali
Waga: 27 g (60 cm) / 0.95 uncji (24 cale)
XCE	1019	•	EN	566	•	XUIAA

Zszywane taśmy do ekspresów.
•	 Lekkie, trwałe i łatwe do trzymania  

w dłoni.
•	 Dostępne w różnych długościach  

do tworzenia ekspresów.

Szerokość: 16 mm
Materiał: poliamid
Wytrzymałość: 22 kN
Długość: 11, 13, 16, 20 i 30 cm /
4.4, 5.2, 6.4, 8 i 12 cali
Waga: 12 g (11 cm) / 
0.42 uncji (4.4 cala)
XCE	1019	•	EN	566	•	XUIAA

saFety chain

slinGs 16 mm 

dyneema slinGs 11 mm

Quickdraw slinGs 16 mm

C2419X
czarna – C2419B 

C2075

C2001

C2085
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taśmy i lonże

przenośny system zabezpieczenia poziomego

Idealny do własnego tworzenia ekspresów 
lub wymiany zużytej taśmy w swoim 
ekspresie.
•	 Taśma z Dyneemy® ma świetny stosunek 

wagi do wytrzymałości.

Szerokość: 11 mm
Materiał: Dyneema®
Wytrzymałość: 22 kN
Długość: 11, 13, 16, 20 i 30 cm / 
4.4.5.2, 6.4, 8 i 12 cali
XCE	1019	•	EN	566	•	XUIAA

Niezwykle lekka i wytrzymała pętla 
o szerokości 8 mm jest idealna do 
zastosowań, gdzie najważniejsza jest 
waga i wytrzymałość.

Długość: 60 cm, 120 cm / 24 cali, 48 cali
Waga: 21 g (60 cm) / 0.74 uncji (24 cale)
XCE	1019	•	EN	566	•	XUIAA

Quickdraw slinG dyneema 11 mm

dyneema slinG 8 mm            

C2000

C2004

Fine line

M = 15 m

S = 10 m

2

L = 20 m

Tymczasowy system asekuracji fine Line. 
•	 Taśma zróżnicowana kolorami  

w zależności od długości.  
•	 System jest przeznaczony do asekuracji 

dwóch osób, prosty do stosowania  
i manipulowania.

•	 Instalacja systemu nie wymaga  
specjalnej siły.

•	 Zamek zapadkowy nie uszkadza taśmy 
podczas instalowania.

W1001WW10 Fine line 10 (1)
W1001WW15  Fine line 15 (1)
W1001WW20  Fine line 20 (1)
W1002WS10 Fine line pokrowiec  10 (2)
W1002WY15  Fine line pokrowiec  15 (2)
W1002WO20 Fine line pokrowiec  20 (2)

XCE	1019	•	EN	795	B

1
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taśmy i lonże

Taśma nożna regulowana, wspomagająca 
wychodzenie po linie, bez karabinka 
Maillon. 
Parametry:
Minimalna długość: 50 cm (19.7 cala).
Maksymalna długość: 150 cm (59 cali).
Waga: 145 g / 5.11 uncji
Maksymalne obciążenie: 200 kg
Klamra stalowa Rock&Lock.

Taśma nożna regulowana wspomagająca 
wychodzenie po linie, z karabinkiem 
Maillon. 
Parametry:
Minimalna długość: 50 cm (19.7 cala).
Maksymalna długość: 150 cm (59 cali).
Waga: 145 g / 5.11 uncji
Maksymalne obciążenie: 200 kg
Klamra stalowa Rock&Lock.

Footer ii complete

Footer ii W1024BX

W1025BX
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taśmy i lonże

Niezwykle lekka, komfortowa, 
sześciostopniowa drabinka wykonana 
z taśmy. Pętle na stopę wyłożone 
materiałem zachowującym kształt pod 
obciążeniem.
Maksymalne obciążenie robocze: 500 kg. 
Maksymalne obciążenie jednej pętli: 100 kg. 
Długość: 150 cm (59 in)
Waga: 210 g / 7.4 uncji

Wszechstronna i ultralekka drabinka  
z taśmy Dyneema®
•	 Do stosowania podczas wspinaczki  

i pracy na wysokości.
•	 Każda pętla szczebelkowa może byc  

użyta osobno w sytuacji awaryjnej.
•	 Wytrzymałość pętli – 22 kN.
•	 Można jej użyć jako pętlę do wykonania 

zawiesia w sytuacji awaryjnej.

Długość: 140 cm (55 cali)
Waga:	140	g	•	4.9	uncji
XCE 1019, EN 566, EN 354

Jacob dyneema

Jacob C2150BY

C2151BY00

Centrum handlowe New Karolina, Ostrava, Czechy,fot.: Petr Piechowicz
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•	 Płaska tkana taśma, o szerokości 16 mm 
(0.63 cala).

•	 Wykonana z PES (poliester) o małej 
rozciągliwości.

•	 Długość 120 m (bęben) (393 stopy).
•	 Waga: 37.7 g/m
•	 Wytrzymałość: 15 kN

XCE	1019	•	EN	565

•	 Taśma rurowa o szerokości 20 mm  
(0.79 cala).

•	 Wykonana z PES (poliester) o małej 
rozciągliwości.

Długość 120 m (bęben) (393 stopy).
waga: 38.2 g /m (czarna);
39.4 g /m (czerwona).
Wytrzymałość: 16 kN (czarna);
17 kN (czerwona).
XCE	1019	•	EN	565

Flat webbinG

tubular webbinG

C0035AO12

czarna – C0037BB12 
czerwona – C0037RR12 

taśmy i lonże

Most linowy, Donpu,Tajwan, fot.: Amous Lu
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amortyzatory siły po upadku

Absorber energii do stosowania przez 
pracowników wysokościowych na 
konstrukcjach, drabinach i pylonach. 
Lekki, o praktycznym kształcie, nie 
przeszkadzający podczas przemieszczania 
się. Dla  użytkowników o maksymalnej 
wadze 140 kg (łącznie z wyposażeniem).
•	 Bezpieczny w użytkowaniu dla osoby 

ważącej maksymalnie 140 kg  
(razem ze sprzętem).

•	 Całkowita długość zrywanego absorbera 
wynosi 175 cm.

•	 Stosowany z różnymi długościami lonży.
•	 Łatwa kontrola wzrokowa absorbera 

poprzez otwarcie zamka pokrowca.
•	 Pomarańczowy wskaźnik aktywacji 

absorbera energii.

•	 Można używać z dowolnym karabinkiem 
posiadający certyfikat EN 362, istnieje 
możliwość wszycia go w pętlę mocującą.

•	 Wskaźnik aktywnego użycia absorbera 
przewleczony przez pętle amortyzujące 
wskazuje rzeczywiste uszkodzenie.

•	 Pokrowiec wykonany jest z czarnej gumy 
syntetycznej i Cordury z powłoką PU, 
odporny na uszkodzenia mechaniczne.

•	 Ergonomiczny owalny kształt .
•	 Na życzenia klienta taśmy do absorbera 

mogą mieć różne długości.

Waga: 170 g / 6 uncji  
(bez karabinków i lonży)
WLL: 140 kg
XCE	1019	•	EN	355

reactor 140 W4400WW00

Karabinek 
Giga

Lonża
z taśmy

Dual ring

L 
= m

ax
. 2

00
 cm

Reactor 140

Hector BC

Lonże i karabinki

Ring Y 155cm Eye Y 155 cm Y 155 cm I 155 cm Y 85 cm I 85 cm

Reactor 140
ADJUST

Reactor 140
ROPE I 155 cm
W4450W155

Reactor 140
ROPE Y 155 cm
W4460W155

Reactor 140
ROPE I 85 cm
W4450W085

Reactor 140
ROPE Y 85 cm,
W4460W085

Giga
K355

Big
K353

Small
K370

Hector
BC

K0121

BIG
K3536BB

GIGA
K3550BB

SMALL
K370

BIG 
K353
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amortyzatory siły po upadku

Rodzaj Kod produktu Karabinek Zasięg systemu [cm] Waga [g]

„I“ 85 cm

1 W4410W085 – 85 250

2 W4411W085 K370 100 400

3 W4412W085 K353 110 750

4 W4413W085 K355 120 1230

„I“ 155 cm

5 W4410W155 – 155 290

6 W4411W155 K370 170 440

7 W4412W155 K353 180 830

8 W4413W155 K355 190 1270

„y“ 85 cm

9 W4420W085 – 85 210

10 W4421W085 2x K370 100 610

11 W4422W085 2x K353 110 1290

12 W4423W085 2x K355 120 2210

„y“ 155 cm

13 W4420W155 – 155 390

14 W4421W155 2x K370 170 690

15 W4422W155 2x K353 180 1390

16 W4423W155 2x K355 190 2310

EyE „y“ 85 cm

17 W4430W155 – 155 390

18 W4433W155 2x K355 190 2310

RING „y“ 155 cm

19 W4440W155 – 155 530

20 W4441W155 2x K370 170 830

21 W4442W155 2x K353 180 1510

ADJUST

22 W4470Y100 100–160 420

23 W4471Y100 2x K370 115–175 570

24 W4472Y100 2x K355 125–185 920

REACTOR 140 
ROPES „I“ 85 cm

25 W4450X085 85 290

25 W4452X085 K353 110 790

26 W4453X085 K353 120 1260

REACTOR 140 
ROPES „I“ 155 cm

27 W4450X155        155 370

28 W4452X155        K353 180 870

29 W4453X155        K353 190 1340

REACTOR 140 
ROPES „y“ 85 cm

30 W4460X085        85 400

31 W4462X085 2x K353 110 1400

32 W4463X085 2x K355 120 2340

REACTOR 140 
ROPES „y“ 155 cm

33 W4460X155        155 520

34 W4462X155        2x K353 180 1520

35 W4463X155 2x K355 190 2460
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Karabinek
hakowy - mały

K370 – alloy
K369 – steel

Karabinek
hakowy BIG

K353

Karabinek
hakowy GIGA

K355

Absorber energii.
•	 Kluczowe elementy do wpinania karabin-

ków osłonięte taśmą rurową
•	 Absorber pokryty materiałową osłoną.
•	 Pokrowiec absorbera otwierany zamki-

em błyskawicznym, taśmę nośną można 
łatwo wyjąć i wysuszyć.

•	 Instrukcja użytkowania oraz metka 
identyfikacyjna umieszczone wewnątrz 
pokrowca

•	 Kolucho ze stopu lekkiego umożliwia 
skracanie lonży o połowę.

•	 Na życzenie klienta absorber może mieć 
indywidualne dopasowane długości 
lonży.

•	 Długość użytkowa absorbera wraz z ka-
rabinkami i lonżami nie może przekroczyć 
2 m

•	 Na życzenie klienta, do absorbera można 
wszyć na stałe dowolny karabinek speł-
niający normę (EN 362).

•	 Taśma nośna po zadziałaniu absorbera–
rozerwaniu ma długość 140 cm.

XCE	1019	•	EN	355

Reactor 3 I

Reactor 3 Ring Y Reactor 3 Eye Y

Rodzaj Kod produktu Karabinek Zasięg sysytemu
absorber energii cm
I 85 cm W4330W085               85   

W4331W085    K370 105  

W4334W085 K369 105  

W4332W085 K353 117  

W4333W085 K355 127  

I 155 cm W4330W155 155  

W4331W155 K370 165  

W4332W155 K353 187  

W4333W155 K355 197  

y 85 cm W4340W085 85  

W4341W085 2xK370 105  

W4344W085 2xK369 105  

W4342W085 2xK353 117  

W4343W085 2xK355 127  

y 155 cm W4340W155 155  

W4341W155 2xK370 165  

W4342W155 2xK353 187  

W4343W155 2xK355 197  

EyE y 155 cm W4353W155 2xK355 197 

RING y 155 cm W4370W155 157

W4371W155 2xK370 167  

W4372W155 2xK353 182  

reactor 3 W4320WW00 

Reactor 3 Y

amortyzatory siły po upadku
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Amortyzator redukcji siły.
Amortyzator siły po upadku Joule, to 
optymalne rozwiązanie zabezpieczające 
pracujących przy poziomych konstrukcjach, 
pochyłych płaszczyznach i dachach.
Joule aktywuje się przy obciążeniu 2 kN 
(200 kg).
Wytrzymałość po zerwaniu wynosi 15 kN.

XCE 1019 EN 355

JOULE 70 można używać z przyrządem 
LOCKER, w sytuacji która wymaga większej 
odległości od poręczówki asekuracyjnej.

EN 353–2, EN 355

Amortyzator Joule to jeden z elementów 
składowych systemu asekuracji, konieczne 
jest zestawianie go z innymi produktami !

Joule
70 cm – W4100Y070
120 cm – W4100Y120 
160 cm – W4100Y160 

amortyzatory siły po upadku

Wieża telekomunikacyjna, Szwecja, fot.: Pavel Nesvadba

sił
a 

[k
N

]

czas [s]
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Akcja ratunkowa z użyciem śmigłowca, Dolina Izery, Czechy fot.: Jan Zámečník
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Zestaw Roofer przeznaczony jest dla 
zapewnienia bezpieczeństwa pracującym 
na dachach i innych płaskich powierzchniach. 
Umożliwia pracę na dachu o kącie nachylenia do 
45 °, zabezpiecza przed ewentualnym upadkiem 
przy poślizgnięciu się, uszkodzeniu konstrukcji i 
innych nieprzewidzianych powodach.  

W0075DR
Zestaw zawiera:
W1011WB20
Uprząż SIT WORKER 3D STD
W2016X120
SITE  lonża stabilizująca – Locker + Lina Ø 11mm, 
(ROOFER SET 10 – 10 m, ROOFER SET 20 – 20m).
K0018AA00
SLING LANYARD
Pętla kotwiąca 120 cm, 22 kN (podwójne).
K4241ZO07
Karabinek OZONE Triple-lock.
S9000YY35
Karabinek STEEL OVAL, Triple-lock.
GEAR BAG
Plecak transportowy o pojemności 35 litrów, 
kolor żółty.

zestawy

rooFer set ROOFER SET 10 – M0020X1
ROOFER SET 20 – M0020X2

Przeznaczony do prac w ograniczonym 
polu lub korzystania z poziomych linii 
asekuracyjnych. 

Wszechstronny i lekki zestaw zawiera:
W0089SY – Uprząż BASIC HARNESS.
W4400WW00 – Absorber REAKTOR 140.
W1047Y100 – Lonżę pozycjonującą ADJUST
K82008Z – Karabinek MAILLON SMALL 
OVAL 2 sztuki.
K4241ZO05 – Karabinek zakręcany 
STEEL OVAL.
W0052B010 – Worek sprzętowy o pojemności 
10 litrów WORKING BAG.

Fall arrester set M0022XX
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zestawy

zestaw do kontroli ppe/soi M000XSET

X1023 – MONTY – torba
X0013XX02 – Szpilka z drutu (Ø 2 mm).
X0015XX00 – Marker do produktów z PPE.
X0016XX00 – Uniwersalne urządzenie  
grzewcze (palnik, nóż na ciepło, opalarka).
X0017XX00 – Suwmiarka.
X0018XX00 – Miara zwijana.
X0019X400 – Środek smarny z silikonem.
X0020XX00 – Podświetlana lupa inspekcyjna.
X0004GB00 – Elektryczny nóż  
do obcinania na ciepło.
L9991WB – Etykiety kontrolne  
+ osłonki termokurczliwe.
E0014XX00 – Pilnik o przekroju owalnym.

Zestaw przeznaczony jest dla tych, 
którzy budują rusztowania lub pracują 
na konstrukcjach i wieżach kratowych, 
pozwala na bezpieczną komunikację jak 
i pozycjonowanie pracy w podparciu.

Zestaw zawiera:
W0063BB – Uprząż TECHNIC
W4442W155 – Reaktor 140 RING "Y"  
absorber energii + lonża Y o długości 155 cm 
z karabinkami 2 x K353.
W1012WB02 – SITE 2M + K370 lonża 
stabilizująca z LOCKER + karabinek K370.
K0018AA00 – Karabinek OZONE Triple Lock.
S9000YY35 – Karabinek STEEL OVAL 
Triple-lock.
W1023YY00 – MONTY BAG YELLOW torba 
na sprzęt.

scaFolder set M0021XX
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GrimpDay - zawody w technikach ratowniczych, Belgia, fot.: Jakub Ptačinský108 



aKcesoria 
i gadżety
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Torba ekspedycyjna o pojemnościach 70, 
90, 120 l.
•	 To nie jest przeciętna torba sportowa ... 

Wykonana z wytrzymałego materiału 
laminowanego, TARP DUFFLE to torba 
do transportu, prawie niezniszczalna.

•	 Bardzo odporna na uszkodzenia w 
podróżach samolotem lub transporcie na 
grzbiecie jaka w górach, do poniewie- 
rania w pojeździe terenowym, słowem 
torba do zadań specjalnych.

•	 Dłuższe eskapady wymagają sporo  
sprzętu i rzeczy - weź 120 litrową torbę, 
na pewno zabierzesz się ze wszystkim.

•	 W celu łatwiejszego przenoszenia  
posiada szelki naramienne.

•	 Wszyte taśmy wieloczkowe do dopinania 
akcesoriów.

•	 Uchwyty do przenoszenia torby dwurącz.
•	 Mocna konstrukcja z dodatkowymi 

taśmami wzmacniającymi i podwójnymi 
przeszyciami.

Cztery taśmy kompresyjne.
Wewnętrzne kieszenie siatkowe.
Zapinana kieszeń na klapie torby.
Pojemność: 70 l, 90 l, 120 l
Kolor: czarny
Ładowność: 20 kg, 23 kg, 23 kg
Waga: 1820 g (70 l), 2270 g (90 l), 2720 g (120 l)
Materiał: PVC

Torba transportowa/plecak dla Twojego 
sprzętu.
•	 Wykonana z trwałego i łatwego 

do czyszczenia materiału.
•	 Dobrze przystosowana do transportu 

sprzętu.
•	 Ergonomiczny kształt po spakowaniu, 

przechowywany sprzęt nie jest narażony 
na przemoczenie.

•	 Przeźroczysta kieszeń (format A4)  
na górnej klapie od spodu do przechowy-
wania dokumentów.

•	 Przeznaczona do speleologii i pracy  
na wysokości.

•	 Użyto minimalną ilość przeszyć.
•	 Główne szwy wykonane w technologii 

HF.

Kolory: żółty, czerwony i czarny
Pojemność: 35 i 50 litrów
Materiał: PVC
Waga: 700 g / 24.7 uncji  ( wersja 35 l )

Praktyczna torba przeznaczona 
do przechowywania i transportu lin oraz 
innych narzędzi.
•	 Wykonana z trwałego i łatwego do czy-

szczenia materiału.
•	 Plastikowe wzmocnienia utrzymują torbę 

w stabilnej pozycji.
•	 Ergonomiczny kształt ułatwia prze-

chowywanie sprzętu i narzędzi.
•	 Bardzo wygodna do transportu.
•	 Wzmocniony ergonomiczny uchwyt 

z tworzywa sztucznego do przenoszenia.
•	 Pętlę z taśmy na dnie, można użyć 

do przywiązania liny, chroni ją przed 
wypadnięciem z worka, uniemożliwia 
zgubienie, oraz zabezpiecza jej koniec 
przed brudem podczas użytkowania.

•	 Wodoodporna.

•	 Boczna kieszeń na akcesoria.
•	 Dwa stalowe pierścienie ułatwiające 

wpinanie karabinków do transportu 
w pionie.

•	 System szybkiego zamykania za pomocą 
ściąganego sznurkiem kołnierza.

Kolor: żółty / czarny
Wymiary: 30 x 40 (58) cm
Ładowność: 28 kg
Pojemność: 28 l + 10 l
Materiał: PVC
Waga: 940 g / 33.16 uncji

Gear baG

carry baG

akcesoria i gadżety

tarp duFFle 
70 litrów – C0046BB70
90 litrów – C0046BB90
120 litrów – C0046B120

GEAR BAG 35 l czarny – S9000BB35
GEAR BAG 35 l żółty – S9000YY35

GEAR BAG 35 l czerwony – S9000RR35
GEAR BAG 50 l czarny – S9000BB50

GEAR BAG 50 l żółty – S9000YY50

C0001YY00

Tarp duffle 120 l

Tarp duffle 70.90 l
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Stylowa torba, pomieści drobne narzędzia 
i dokumenty.
•	 Regulowana taśma naramienna.
•	 Wykonana z wysoce odpornego na 

uszkodzenia materiału POLYMAR.
•	 Łatwa w utrzymaniu czystości.

Kolory: szary, żółty, czerwony,
pomarańczowy.

Torba ochronna do przechowywania  
i transportowania uprzęży roboczych, 
nadaje się również jako torba narzędziowa.
•	 Wykonana z odpornego na ścieranie 

materiału PES 600 g / m2 .
•	 Prosty system zamykania za pomocą 

plastikowej klamry.
•	 Torba ma dno wykonane z siatki dla 

lepszego przepływu powietrza (torba nie 
jest wodoodporna).

•	 Przeźroczysta kieszeń na plakietkę iden-
tyfikacyjną lub instrukcję użytkowania.

•	 Szeroki otwór ułatwia wkładanie uprzęży 
lub sprzętu.

•	 Brzeg torby zawiera wszytą taśmę, która 
służy za rolowane zamknięcie.

Kolor: czarny
Waga: 125 g / 130 g / 4.4 uncji / 4.6 uncji
Materiał: PES
Pojemność 10/12 litrów,
mieści 30 m liny (Ø10.0 mm).

monty baG

workinG baG

movement baG

akcesoria i gadżety

C0073BY00

W1023

W0052B010
XL – W0052B012 

Doskonała torba podróżna z kółkami, na 
eskapady wspinaczkowe, podróże służbowe 
lub wyjazdy do pracy na wysokościach.
•	 Duży załadunkowy otwór w kształcie 

litery U z wytrzymałymi, podwójnymi 
zamkami zapewnia łatwy dostęp do 
zawartości. Zamki można zablokować  
za pomocą kłódki.

•	 Wygodna kieszeń boczna pozwala  
na przechowywanie np. obuwia  
oddzielonego od odzieży

•	 Wytrzymałe taśmy transportowe  
i uchwyty do przenoszenia,  
ze wzmocnionymi szwami. 

•	 Płynna praca kółek transportowych.
•	 Ergonomiczna i trwała rozsuwana rączka 

z przyciskiem blokującym, dostosowująca

się do wzrostu użytkownika, zapewnia 
wygodę podczas transportowania torby.

•	 Boczna kieszeń doskonale przechowa 
wszystkie drobiazgi na czas podróży.

•	 Wykonana z mocnego materiały PCW.
•	 Narożniki ochronne w miejscach  

narażonych na uszkodzenia, gumowane,  
o fakturze odpornej na zadrapania.

•	 Orurowanie wzmacnia obszary torby 
narażone na uszkodzenia.

•	 Wewnętrzna kieszeń na akcesoria za-
pewnia łatwą organizację pakowania.

Wymiary: 77 x 39 x 38 cm/30.3 x 15.4 x 15.0 cala
Pojemność: 110 litrów
Ładowność: 23 kg
Waga: 4.6 kg (10.1 funtów)
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Organizer i torba na narzędzia w jednym.
•	 Wykonany z wytrzymałej i trwałej tkani-

ny POLYMAR.
•	 Wewnętrzne i zewnętrzne kieszenie  

na narzędzia.
•	 Przeznaczony do wpinania bezpośrednio 

do uprzęży za pomocą karabinka lub  
za pomocą dodatkowego mocowania  
z taśmy.

•	 Świetny do przechowywania narzędzi 
podczas pracy.

•	 Wodoodporny, łatwy w utrzymaniu 
czystości.

Maksymalne obciążenie - 10 kg
Wymiary: 23 x 23 x 9 cm

TOOL BAG w ofercie nie zawiera karabinka.

tool baG W0008BS

Torba na linę i sprzęt, z odpinaną płachtą,  
o wymiarach 137x137 cm.
•	 Ukryta kieszonka na drogocenne  

drobiazgi zamykana na zamek. 
•	 Wyściełane szelki transportowe. 
•	 Wykonana z mocnego materiału,  

odpornego na przetarcia.
•	 Zmieści linę o długości do 70 m. Płachta 

ma wszyte kolorowe pętle, ułatwiają 
odszukanie końców liny.

Kolor: czarny
Waga:	620	g	(±15	g)	•	21.9	uncji	(±	0.5)

Worek specjalistyczny na linę, mocowany 
na nodze.
•	 Przeznaczony do zjazdu w specyficznych 

warunkach, lina jest pod pełną kontrolą, 
nie zwisa i nie plącze się.

•	 może być stosowany jako worek  
narzędziowy.

•	 Proste zakładanie ułatwia system  
mocowania na jedną klamrę.

•	 Wykonany z materiału wysokiej jakości.
•	 Pojemność worka do 50 m liny Ø 11.5 mm.
•	 Na dnie worka pętla do przywiązania 

końca liny.

•	 System zamykania worka umożliwia 
precyzyjne i wygodne wybieranie liny 
podczas zjazdu.

•	 Worek można całkowicie, szczelnie  
zamknąć, aby uniknąć wypadania  
przedmiotów, np narzędzi.

•	 Boczna kieszeń na drobne przedmioty jak 
notes, klucze ect.

Kolor: czarny 
Pojemność: 11 litrów
Waga: 240 g / 8.5 uncji

rope baG

urna

C0001BB

W1026BB

112 



akcesoria i gadżety

(Bez zawartości)
•	 Apteczka o idealnej pojemności, do 

uzupełnienia swoimi środkami pierwszej 
pomocy.

•	 Kontrastowy kolor zwiększa lokalizację 
w plecaku lub przy słabej widoczności.

•	 Wygodna pętla mocująca. 
•	 Umożliwia przechowywanie różnego 

asortymentu.
•	 Duża siatkowa kieszeń zapinana na 

zamek.
•	 Wewnętrzna klamra spinająca  

z gwizdkiem ratunkowym.
•	 Wytrzymały materiał zewnętrzny,  

apteczka do stosowania  
w wymagających warunkach.

Wymiary: 22 x 18 x 5 cm
materiał: poliamid, poliester
waga: 189 g / 6.7 uncji

(Bez zawartości)
Kompaktowa i lekka apteczka pierwszej 
pomocy o małych gabarytach.
Do uzupełnienia swoimi środkami pierwszej 
pomocy.
Zamek błyskawiczny odblaskowy, wszyty 
prawie na całym obwodzie gwarantuje 
dobry i łatwy dostęp.
Dwie pętle mocowania;
Przegrody w różnych rozmiarach, zapinana 
na zamek siatkowa kieszeń.
Mocowanie na rzep w uprzęży, lub na pasie 
biodrowym plecaka.
Łatwo zdejmowana z uprzęży jedną ręką.
W zestawie gwizdek ratunkowy.

Wymiary: 13 x 10 x 5 cm
materiał: poliamid, poliester
Waga: 61 g / 2.14 uncji

First aid baG – larGe

First aid baG

C0058RR00

C0053RW

Pokrowiec ogólnego zastosowania
•	 Zamykany za pomocą mocnego rzepu.
•	 Pętla mocująca, do paska lub uprzęży.
•	 Wykonany z mocnej tkaniny nylonowej 

odpornej na ścieranie.

Wymiary: 10 x 6 x 11 cm (4 x 2.4 x 4 cale)
Waga: 42 g /1.48 uncji

pouch C0072BB00
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Teleskopowa tyczka do zakładania, 
usuwania stanowisk, punktów 
asekuracyjnych.
•	 Tyczka ma zasięg 2.8 m.
•	 Pokrowiec do transportu mieści  

wszystkie elementy.
•	 Element chwytny karabinków wykonany 

ze stali nierdzewnej, może pomieścić 
nawet hak GIGA.

•	 Wyprofilowany wymienny uchwyt 
karabinka umożliwia instalację w nim 
karabinka z automatyczną blokadą.

•	 Trzy wymienne elementy do różnych 
rodzajów karabinków.

Materiał:
Tyczka  z włókna szklanego.
Mosiężna tuleja mocująca.
Uchwyty do karabinków ze stali 
nierdzewnej.

Kompatybilne z karabinkami:
W0024XX01 – BORA / HECTOR
W0024XX02 – BIG CONNECTOR
W0024XX03 – GIGA CONNECTOR

W0024XX01 W0024XX02W0024XX03

rescue pole W0023BB00

Młotek o klasycznym kształcie,  
do wspinaczki i prac wysokościowych.
•	 Pochłaniające wibracje warstwa  

antypoślizgowa na trzonku młotka.
•	 Otwór na końcu trzonka do przewlecze-

nia repsznura lub mocowania "smyczy" 
narzędziowej.

•	 W głowicy młotka otwór umożliwiający 
przypięcie karabinkiem do uprzęży lub 
uchwytu PORTER.

Długość: 30 cm / 11.8 cala
Waga: 590 g / 20.8 uncji

rock hammer RK750XX00

Elastyczna, rozciągliwa lonża pomocnicza 
do mocowania narzędzia do uprzęży, co 
uniemożliwia jego utratę. 
•	 Przemyślana, aby zapewnić wygodną  

i bezpieczną pracę z narzędziami  
na wysokości.

•	 Wytrzymała i elastyczna. 
•	 Mocowanie przy pomocy karabinka 

lub kluczką zaciągająca, stalowe kółko 
ułatwia przypinanie na krótko narzędzi.

•	 Maksymalny zasięg lonży 130 cm.

Materiał: PES, PAD, stal, włókno elastyczne.
Obciążenie: 3 kg
Waga: 30 g /1.06 uncji
Długość: 70 cm
(w pełni rozciągnięta 130 cm)
Nigdy nie używaj tej lonży do asekuracji!

tool holder W1028BY00

akcesoria i gadżety
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Modna, stylowa czapka z logo SINGING 
ROCK.
•	 Płaski daszek.
•	 Logo firmowe na przedniej części, na 

tylnej napis "Climbers For Climbers".
•	 Przewiewna siatka w tylnej części czapki.
•	 Regulacja rozmiaru za pomocą zapinanej 

taśmy.

snap back hat C0074BY00

Czapka typu bejsbolówka, wyprofilowa-
ny daszek chroni wzrok przed słońcem, 
z przodu  logo firmowe, z tyłu adres witryny 
internetowej.

Czapka typu bejsbolówka, wyprofilowany 
daszek chroniący wzrok przed słońcem, 
z przodu  logo firmowe, wersja na gorące 
dni.

baseball hat

baseball hat liGht

czarna – C0051BH
brązowa – C0051HH

C0070SL00

akcesoria i gadżety
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Lekkie rękawice zapewniające doskonałą 
przyczepność, precyzję chwytu oraz i 
ochronę przed kalectwem.
•	 Środkowa część rękawicy z podwójnej 

profilowanej warstwy sztucznej i skóry 
bydlęcej klasy A. 

•	 Dodatkowe wzmocnienie obszaru 
intensywnego zużycia między palcem 
wskazującym a kciukiem.

•	 Wierzch rękawicy z oddychającego  
nylonu, odpornego na ścieranie.

•	 Zapięcie mankietowe z neoprenu, ze 
wzmocnionym otworem do wpinania 
rękawiczek, np karabinkiem lub do 
PORTERA.

Rozmiary: 8, 9, 10, 11
EN	420	•	EN	388

Falconer Full C0012YB

akcesoria i gadżety

Lekkie rękawice zapewniające doskonałą 
przyczepność, precyzję chwytu oraz 
wygodę manipulacji sprzętem. Brak 
końcówek palców wskazującego 
i środkowego zapewnia wysoką precyzję 
operowania narzędziami.
•	 Środkowa część rękawicy z potrójnej 

warstwy sztucznej i skóry bydlęcej klasy A. 
•	 Dodatkowe wzmocnienie obszaru 

intensywnego zużycia między palcem 
wskazującym a kciukiem.

•	 Wierzch rękawicy z oddychającego  
nylonu, odpornego na ścieranie.

•	 Zapięcie mankietowe neoprenowe,  
ze wzmocnionym otworem do wpinania 
rękawiczek, np karabinkiem lub  
do PORTERA.

Rozmiary: 8, 9, 10, 11
EN	420	•	EN	388

Falconer tactical C0013YB

Lekkie rękawice bez zasłoniętych przednich 
paliczków palców, ułatwiające manipulacje 
sprzętowe.
•	 Środkowa część rękawicy z podwójnej 

profilowanej warstwy sztucznej i skóry 
bydlęcej klasy A. 

•	 Dodatkowe wzmocnienie obszaru 
intensywnego zużycia między palcem 
wskazującym a kciukiem.

•	 Wierzch rękawicy z oddychającego  
nylonu, odpornego na ścieranie.

•	 Zapięcie mankietowe neoprenowe, ze 
wzmocnionym otworem do wpinania 
rękawiczek, np. karabinkiem lub  
do PORTERA.

•	 Szlufka na środkowym i serdecznym  
palcu, ułatwiające ściąganie rękawiczki.

Rozmiary: 8, 9, 10, 11
EN	420	•	EN	388

Falconer ¾ C0014YB
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Rękawice robocze wykonane z wysokiej 
jakości skóry, wzmocnione newralgiczne 
miejsca, odporne na przetarcia.
Dzięki specjalnym pętlom łatwe do zakła-
dania.

Szyte nicią kevlarową.
Rozmiary: 8, 9, 10, 11.
EN 388

Rękawice robocze wykonane z wysokiej 
jakości skóry. 
•	 Odkryte pierwsze paliczki palców. 

Doskonale ułatwiają manipulacje 
sprzętowe. Wzmocnione newralgiczne 
miejsca, odporne na przetarcia.

•	 Dzięki specjalnym pętlom łatwe  
do zakładania.

Szyte nicią kevlarową.
Rozmiary: 8, 9, 10, 11.
EN	388	•	EN	420

Grippy

Grippy ¾

C0006BH

C0006HH

akcesoria i gadżety

Prace na dachu firmy Singing Rock, Ponikla, Czechy, fot.: Jiri Bosek
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Kieszonkowy nóż z najwyższej jakości stali 
nierdzewnej.
•	 Ostrze o długości 80 mm.
•	 Otwierany przy użyciu palców jednej 

dłoni.
•	 Klips ze stali nierdzewnej oraz otwór w 

rękojeści noża umożliwiają bezpieczne 
przytroczenie do uprzęży, szlufki w kom-
binezonie, spodniach ect.

Materiał:
Ostrze i uchwyt stal nierdzewna,  
plastikowa rękojeść.
Waga 83 g / 2.9 uncji

Specjalny nóż ratowniczy  
z pierwszorzędnym ostrzem 
automatycznym (sprężynowe) ze stali 
nierdzewnej.
•	 Długość ostrza 80 mm, z blokadą  

bezpieczeństwa otwartego ostrza.
•	 Ostrza wyprofilowane z hakiem na końcu 

do cięcia lin lub taśm.
•	 Dodatkowe funkcje: nóż do cięcia szkła, 

zbijak szyb hartowanych, otwieracz 
skrzynek elektrycznych.

•	 Elastyczny klips ze stali nierdzewnej  
do mocowania na pasku.

Materiał:
Ostrze i uchwyt stal nierdzewna,  
plastikowa rękojeść.
Waga: 196 g / 6.9 uncji.

Niezawodny nóż do codziennej ciężkiej 
pracy, lub sytuacji awaryjnych, zawiera 
ostrze do przecinania taśmy i zbijak 
do szyb.
•	 Ząbkowane ostrze o długości 80 mm  

ze stali nierdzewnej 420B.
•	 Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej 

i czerwonego włókna G10.
•	 Otwierany przy użyciu palców jednej 

dłoni, blokada otwartego ostrza.
•	 Okładzina z  G10 nie przewodzi prądu 

elektrycznego.

•	 Tworzywo G10 wykazuje doskonałą 
stabilność mechaniczną i objętościową, 
nie kurczy się, jest odporne na wysoką 
temperaturę (do 180 ° C).

Kolor czerwony.
Waga: 208 g /7.34 uncji.
Materiał: stal nierdzewna, tworzywo G10.

work kniFe

rescue kniFe

culter

A0031BS

A003OY

A0050HH00
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Lekkie i elastyczne spodnie przeznaczone 
do prac na wysokości.
•	 Odblaskowe elementy zwiększają  

widoczność pracownika.
•	 ELASTAN z którego wykonano spodnie, 

gwarantuje podczas ruchu wysoki 
komfort.

•	 Wygodę zapewnia dopasowany krój  
w stylu jeansowym.

•	 Podwyższona tylna część spodni.
•	 Cztery kieszenie zapinane na zamki.
•	 Dopasowana kieszeń zapinana na zamek 

na telefon komórkowy, małe przedmioty.
•	 Boczne wyprofilowane kieszenie na nóż, 

ołówek, śrubokręt i inne małe narzędzia.
•	 Wygodne szlufki do paska o szerokości 

50 mm, materiałowe oczka do szelek.
Przednia część nogawek wzmocniona 
materiałem CORDURA.

•	 Nogawki zakończone regulowaną rze-
pem taśmą zapobiegającą utracie ciepła, 
przenikaniu brudu, śniegu itp.

Kolor: czarny + żółty , paski odblaskowe
Rozmiary: S, M, L, XL
Materiał: 98% bawełna / 2% elastan
(250 g/m2), Cordura 500D.

akcesoria i gadżety

Kombinezon łączący trwałość materiału 
z komfortem pracy i maksymalną swobodą 
ruchów. Specjalnie przeznaczony do pracy 
na wysokości, łatwy i szybki do ubierania, 
nawet bez zdejmowania obuwia.
•	 60% poliester / 40% bawełna 250 g / m2, 

Cordura 500D
•	 Jasne kolory i odblaskowe paski zwięks-

zają widoczność pracownika w trudnych 
warunkach widoczności.

•	 Kombinezon można prać w wysokich 
temperaturach (90 ° C).

•	 Zamki błyskawiczne na całej długości 
nogawek z dwoma suwakami, zapew-
niają praktyczność i dużą łatwość przy 
zakładaniu kombinezonu.

•	 Regulowany obwód w talii, dla opty-
malnego dopasowania kombinezonu 
do użytkownika.

•	 Elastyczne wstawki w newralgicznych 
miejscach umożliwiają swobodę ruchów.

•	 Dwie duże kieszenie piersiowe.
•	 Na lewym rękawie kieszenie z przegród-

kami na telefon komórkowy, długopisy, 
małe przedmioty.

•	 Wyjątkowo duża kieszeń  na lewej noga-
wce na plany, rękawiczki itp.

•	 Na prawej nogawce kieszeń na nóż 
ratowniczy z dwoma pierścieniami 
gumowymi, dla zabezpieczenia go przed 
wypadnięciem.

•	 Tylna kieszeń na drobne przedmioty, 
zapinana na  zamek.

•	 Wszystkie kieszenie oznaczone jasną 
lamówką dla większego komfortu  
użytkowania (łatwe odszukanie).

•	 Nogawki, kołnierz i rękawy zakończone 
regulowaną taśmą z rzepem, zapobie-
gającą utracie ciepła, przenikaniu brudu, 
śniegu itp.

•	 Kombinezon doskonale przetestowany 
podczas pracy na wysokości, ratow-
nictwie, arborystyce.

Rozmiary: S, M, L, XL   
EN ISO 13688

spodnie robocze

kombinezon

W9801BY

W9700BY

kombinezon
klatka piers. C [cm/in] wzrost D [cm/in] długość E [cm/in]
90 172 102
94 175 105
100 180 110
106 185 115

Uwaga: długość po szyciu (dodaje się z powodu skurczu mate-
riału), skurczenie się  po praniu zgodnie z deklaracją producenta 
wynosi około 4% długości.

spodnie robocze
Rozmiary obwód pas A [cm/in] długość  B [cm/in]
S 78–82 105
M 82–86 110
L 88–94 113
XL 96–104 115

Uwaga: długość po szyciu (dodaje się z powodu skurczu 
materiału), skurczenie się  po praniu zgodnie z deklaracją 
producenta wynosi około 4% długości.
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Koszulka wykonana z bawełny,
podwójne przeszycia na rękawie i
overlockowe wykończenie, duża trwałość
użytkowa.
•	 Aplikacje na koszulce o tematyce wspi-

naczkowej oraz logo produktowe. Wersja 
damska o profilowanej talii i specjalnym 
kroju.

Kolor: niebieski
Rozmiary: S, M, L, XL
Materiał: 100% bawełna, obszycia - PES
Gramatura bawełny: 200 g/m2

t–shirts backbone

t-shirt blue crack

wersja męska – C1013BB
wersja damska – C1014BB

wersja męska – C1026AX
wersja damska – C1027AX

akcesoria i gadżety

T-shirt wykonany z 100% z bawełny,  
z krótkimi rękawami, klasycznie 
wykończony lamówką pod szyją.
Wygodny w zakładaniu oraz komfortowy 
w noszeniu.
Rozmiary: S - XL
Gramatura bawełny: 185 g/m2
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Koszulka wykonana z najszybciej rosnącej 
rośliny na ziemi - włókien bambusa.
•	 Dzięki domieszce elastanowej tkaniny, 

koszulka jest dopasowana, idealnie się 
sprawdzi podczas wspinaczki skalnej lub 
boulderingu.

Rozmiary: S, M, L, XL
Kolor: żółty 
Materiał: 95% włókno z bambusa,  
5% elastanu.

koszulka polo W9802BY

akcesoria i gadżety

bamboo t–shirt wersja męska – C1021YB
wersja damska – C1022YB

Koszulka polo, która z pewnością świetnie 
uzupełni sportowy styl ubioru użytkownika.
•	 Polo ma regularny kołnierz i krótkie 

rękawy, zapięcie na trzy guziki dla 
wygodnego użytkowania. Dół koszulki 
jest wykończony rozcięciami na bokach, 
wyszywane logo Singing Rock uzupełnia 
elegancki i styl i świetnie promuje wize-
runek marki.

•	 Męska koszulka polo z krótkimi  
rękawami. Klasyczny kołnierzyk.

•	 Doskonała propozycja męskiego ubioru, 
idealnie promuje markę Singing Rock.

•	 Można prać pralce, jak każdą koszulkę 
bawełnianą.

Krój: męski
Rozmiary: S, M, L, XL
Materiał: 100% bawełny 
wysokogatunkowej.
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Ciepła i miękka w użyciu, całkowicie 
rozpinana bluza z kapturem i dwoma 
kieszeniami. Dłuższe rękawy i specjalny 
profilowany krój gwarantują doskonałe 
dopasowanie i użytkowanie podczas 
wspinania lub pracy.

Krój: damski/męski
Rozmiary: S, M, L, XL, XXL (XXL - tylko 
męska)
Materiał: 90% bawełna, 10% poliester
Kolor: czarny, żółty

akcesoria i gadżety

Ciepła i komfortowa, zakładana przez 
głowę bluza o sportowym kroju, z kieszenią 
typu kangurka, z dużym kapturem.

Krój: UNIWERSALNY
Rozmiary: S, M, L, XL, 
Materiał: 90% bawełna, 10% poliester
Kolor: czarny, żółty

hoody Full zip

hoody

C1019BY – wersja męska
C1020BY – wersja damska

C1018BY
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akcesoria i gadżety

Nie zgubisz już więcej swoich kluczy, 
używając breloka SINGING ROCK.

Stylowy pasek do spodni z klamrą 
Rock&Lock.

Rozmiary: M/L, XL, szerokość taśmy 20 mm.

Nie używać do asekuracji przy wspinaniu i 
pracach wysokościowych !

Stylowy pasek do spodni z klamrą SPEED.
Rozmiary: M/L, XL, szerokość taśmy 44 mm.
Kolory: czarny, khaki, wielokolorowy
Nie używać do asekuracji przy wspinaniu  
i pracach wysokościowych !

key holder

belt

speed belt

P99100X

C9091XX

czarna – C9092BX
różne kolory – C9092XX

Uwaga: Ceny oraz minimalne ilości wszystkich produktów promocyjnych ustalane są indywidualnie wg zamówienia.  123
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•	 Wykonana z mikrofibry poliestrowej, 
utrzymująca kształt, oddychająca, ciepła, 
miękka i lekka.

•	 Utrzymuje temperaturę, sprawia poczucie 
suchej podczas wysiłku.

•	 Świetnie układa się pod kaskiem .
•	 Doskonała do biegania, jazdy na nartach, 

rowerze i innych aktywności na świeżym 
powietrzu.

Rozmiary: S-M, L-XL
Materiał: 100% poliester

C0053RX – BEANIE czerwona
C0053AX – BEANIE niebieska
C0053OX – BEANIE pomarańczowy
C0054BX – BEANIE z firmowymi logo
C0055BX – BEANIE z logo

C0067BS00
ARROW z logo

C0069BG00
NANUK Niebieski

C0069PB00
NANUK purpurowa

Wykonane z mieszanki wełny i akrylu,  
z dwuwarstwową opaską na głowę  
i haftowanym wzorem.
•	 Układają się dobrze pod kaskiem.
•	 Dwie warstwy z polaru w obwodzie 

czoła w czapkach na zimniejsze warunki. 

Rozmiary: UNIWERSALNY
Materiał: wełna, akryl

beanie

beanie – czapki

akcesoria i gadżety
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Wielofunkcyjna chusta 8 w1  
o szerokim zastosowaniu, chroni przed 
wiatrem i zimnem.
•	 Może być używana jako kominiarka, 

czapka, szalik, opaska itp.
•	 Pięć różnych wzorów.
•	 Wykonana z elastycznej, wysokogatun-

kowej mikrofibry bardzo wysokiej jakości 
(100% poliestru), zachowującej swój 
kształt, oddychająca, ciepła, miękka, lekka 
i antybakteryjna.

•	 Można prać w pralce, w temperaturze 
30 ° C, nie można suszyć w suszarce 
bębnowej, bardzo szybko schnie  
w przewiewnym miejscu.

Rozmiary: UNIWERSALNY 
(szer. 25 cm x 46 cm).
Waga: 35 g /1.24 uncji

scarF logo strzałka  – C0079BX00
loga  – C0080BX00

niebieski  – C0081AX00
czerwony  – C0081RX00

akcesoria i gadżety

Prace konserwacyjne na dachu, Ponikla, Czechy, fot.: Jiri Bosek
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Klasyczny kufelek do piwa o pojemnościach
0.5 l lub 0.3 l dla każdego wspinacza, który
po intensywnym dniu pragnie go zakończyć 
przy wyśmienitym piwie.

Termiczny kubek do napojów na zimne dni, 
ciepła kawa lub herbata będzie z niego 
wybornie smakować.

Pojemność: 400 ml / 14.8 fl uncji
Waga: 250 g / 8.8 uncji

Przenośna pamięć flash w drewnianej 
obudowie, do przenoszenia Twoich plików. 
Malutkie stalowe kółeczko umożliwia 
wpięcie do breloka z kluczami.

Pojemność: 8 GB
Materiał: Ekologiczne drewno

Przyjazna środowisku, biodegradowalna 
torebka foliowa.
Wymiary: 39 x 46 cm

pitcher

muG

usb Flash drive

baG

0.5 l – P0010X050
0.3 l – P0010X030

P0012BB00

P0019XX00

P0026XX00

akcesoria i gadżety
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Modna opaska na nadgarstek wykonana 
z silikonu (bez lateksu), z firmowym  
nadrukiem, z wysokiej jakości materiału.

Poręczny notatnik do spisywania rzeczy 
ważnych i nieważnych.

Bezpieczeństwo ponad wszystko. Środek 
ochrony indywidualnej na Twój sprzęt.
Rozmiar: odpowiedni
EN ISO 4074, CE 1023

Długopis do codziennego użytku, przydatny 
gadżet reklamowy.

wristband

notepad a5

condom

sinGinG rock pen

P0024XX00

P0030XX00

P0023XX00

P0022XX00

Uwaga: Ceny oraz minimalne ilości wszystkich produktów promocyjnych ustalane są indywidualnie wg zamówienia.

akcesoria i gadżety
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Banery Singing Rock wykonane  
z lekkiego materiału PES, z metalowymi
oczkami do zawieszenia.

Wymiary: 
P0020BB02
mały: 60 x 60 cm
P0020BB03
średni: 30 x 150 cm
P0020BB04
duży: 200 x 100 cm
P0020BB05
bardzo duży: 150 x 150 cm

Banner typu flaga stojący samodzielnie. 
Wykonany z elastycznego materiału PES. 
W zestawie z podstawką i pokrowcem do 
transportu.

Wymiary:
P0021BB00
podstawa: 29 x 60 cm
P0021BB03 
średni: 60 x 260 cm
P0021BB04
duży: 80 x 340 cm
P0021BB05
bardzo duży: 85 x 450 cm

Naklejki reklamowe o różnej treści, do naklejania na przedmioty oraz szyby od wewnątrz.

banery

banner FlaGowy

sinGinG rock stickers

P0020

P0021

P0025XX00

akcesoria i gadżety
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plakatytech inFo en P0027WX00 P0027WX00

akcesoria i gadżety

Plakaty obrazujące nasz sprzęt w akcji. 
Tematyka:
1. Uzdatnianie wody 480x690 mm
2. Wieża świetlna 480x690 mm 
3. Karolina, pionowa 480x690 mm
4. Zamek 480x690 mm
5. Karolina 690x480 mm
6. Pielęgnacja drzew 690x480 mm
7. Silos 480x690 mm
8. Wieża telekomunikacyjna,  

Szwecja 480x690 mm
9. Śmigłowiec, Szwecja 480x690 mm

690x990 mm

1 2

3 4

5

6

7 8 9

Uwaga: Ceny oraz minimalne ilości wszystkich produktów promocyjnych ustalane są indywidualnie wg zamówienia.  129
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Praca na wysokości
Pracujący na wysokości są narażeni na ryzyko wypad-
ku. Dlatego ich bezpieczeństwo powinno zawsze być 
na pierwszym miejscu. Zabezpieczenie pracownika 
osiąga się stosując różne metody tworzenia 
osobistego łańcucha bezpieczeństwa. Jego
struktura powinna odpowiadać rodzajowi
działalności biorąc pod uwagę: wysoką efektywność 
pracy przy zapewnieniu najlepszych z możliwych 
zabezpieczeń.

Podstawowe umiejętności i wiedza pracowników 
na wysokości obejmuje:

Ograniczanie pola pracy:
Technika stosowania środków ochrony indywi-
dualnej w celu uniemożliwienia poruszania się 
w obszarze, gdzie nie można stosować zabezpieczeń. 
Przyjmuje się, że  przemieszczanie pracownika 
do miejsca docelowego musi się obyć bez ryzyka 
wypadku lub upadku z wysokości. Stosowanie 
odpowiednich środków ochrony indywidualnej musi 
być adekwatne do określonego zagrożenia.

Pozycjonowanie pracy w podparciu:
Miejsce pracy, które wymaga od pracownika 
stosowania pozycjonowania, opiera się na wykorzy-
staniu odpowiedniego sprzętu oraz przestrzegania 
zasad jego użytkowania. Dobrany właściwie sprzęt 
zapewnia komfort użytkownikowi, co z kolei zachęci 
pracownika do skoncentrowania się tylko na swojej 
pracy, a tym samym będzie czuł się bezpiecznie.

Zapobieganie upadkowi z wysokości:
W przypadku gdzie występuje zagrożenie upadkiem, 
nawet na krótki czas, konieczne jest podjęcie działań 
w celu wyeliminowania zagrożenia. Minimalizo-
wanie skutków odpadnięcia polega na stosowaniu 
amortyzatorów lub absorberów energii, przy pomocy 
których siłę udaru można obniżyć do akceptowalne-
go poziomu (6 kN). Wymagane jest stosowanie SOI 
w celu bezpiecznego poruszaniu się na obszarach 
z ryzykiem upadku.

Dostęp linowy (część poza pozycjonowaniem 
stanowiska pracy)
Techniki linowe stawiają pracownikowi wysokie 
wymagania. Podstawą bezpiecznego posługiwania 
się technikami dostępu  linowego jest odpowiednie 
ŚOI i przeszkolenie.
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centra szkoleniowe polyGon
zarzĄdzanie przeGladmi soi

rusztowania i hale przemysłowe
montaż okien i prace dekarskie 

ochrona przed upadkiem z wysokości
dostęp linowy

drabiny
arborystyka

kursy linowe i parki przyGodowe
turbiny wiatrowe

ewakuacJa z wyciĄGÓw narciarskich i koleJek
woJsko i służby specJalne

serwis i dziaŁanie
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centrum treningowe

Przez ponad dwie dekady obecności 
na rynkach międzynarodowych firma SINGING 
ROCK stała się wiodącym na  świecie produ-
centem środków ochrony osobistej (PPE, SOI). 
Zapewnia swoim klientom kompleksowe usłu-
gi i  rozwiązania w  zakresie bezpieczeństwa 
pracowników wysokościowych i  pracujących 
w studniach i sztolniach. Pierwszym w Repub-
lice Czeskiej i byłej Europie Wschodniej zbudo-
wanym całkowicie od  podstaw jest Centrum 
Szkoleniowe POLYGON SINGING ROCK.
Obiekty typu POLYGON stwarzają idealne 
warunki do  nauki o  zasadach bezpieczeńst-
wa i higienie pracy, szkoleń do prac na wyso-
kości, w  szybach i  sztolniach, do  testowania 
SOI w  warunkach zbliżonych do  rzeczywis-
tych, przeprowadzania rywalizacji i  zawo-

dów w  dziedzinach technik wysokościowych 
i wielu innych wydarzeń związanych z prezen-
tacją i  wykorzystaniem produktów i  technik 
wysokościowych włącznie.
Szereg obiektów, gdzie można zaaranżo-
wać konkretne zdarzenia pozwala szkolo-
nym na  bezpieczne testowanie odpowied-
nich technik zabezpieczania podczas pracy 
na wysokości. Wszystko to pod bezpośrednim 
nadzorem doświadczonych trenerów i instruk-
torów, przy użyciu sprzętu do  tych czynności. 
Dzięki indywidualnemu podejściu, dużemu 
naciskowi na część praktyczną, nasze szkole-
nia w POLYGON stały się poszukiwane wśród 
osób i firm nie tylko w Czechach.

Posiada 
certyfikat  
do szkoleń 
w technikach 
IRATA

SINGING ROCK jest pierwszą i jak dotąd jedyną 
firmą w Republice Czeskiej w uznanym na całym 
świecie stowarzyszeniu IRATA.
IRATA – Industrial Trade Association – zostało 
założone w  Wielkiej Brytanii w  celu zapew-
nienia bezpiecznych standardów pracy dla 
pracowników wysokościowych. W  ciągu 
ćwierć wieku swojego istnienia IRATA 
stało się czołowym ekspertem w  dziedzi-
nie bezpieczeństwa pracy na  wysokości, 
jest jedynym globalnym stowarzyszeniem 
z  wieloma organizacjami członkowskimi 
na całym świecie.
Nasze kursy IRATA zapewniają, w połącze-
niu z  certyfikowanymi centrami szkoleniowymi 
POLYGON, unikalną możliwość uzyskania najle-
pszych możliwych kwalifikacji do  prac wyso-
kościowych oraz w  systemach podziemnych. 
Po  pomyślnym ukończeniu szkolenia uczestnik 
otrzymuje certyfikat IRATA, który jest ważny 
na całym świecie i  jest wymagany przez niektó-
re podmioty zagraniczne jako jedyny możliwy 
warunek wykonywania pracy na wysokości.

POLyGON Poniklá, 
Republika Czeska
Nasz pierwszy POLYGON jest częścią centrali 
SINGING ROCK i fabryki produkującej sprzęt  
w malowniczej dolinie rzeki Izery. Oferuje wiele 
obiektów do symulacji technik niezbędnych  
w pracy na wysokości. 
www.singingrock.com/polygon 

POLyGON Kladno,  
Republika Czeska
Znajduje się w byłej siedzibie Poldi Kladno-
Konev. Dawny budynek produkcyjny oferuje realne 
środowisko przemysłowe do wykonywania 
szkoleń i ćwiczeń oraz sytuacji, ktore mają miejsce 
podczas pracy na wysokości. 
www.singingrock.com/polygon 

Polygon Partner Brno, 
Republika Czeska
Znajduje się w strefie przemysłowej, w dawnej 
cementowni. Dzięki dużej wysokości obiektu (23 
m) oferuje możliwość stworzenia różnorodnych 
sytuacji modelowych przy pracy na wysokości i 
treningu metod ratunkowych.
www.klajda.cz/skoleni–prace–ve–vyskach–bozp

Lista centrów szkoleniowych SINGING ROCK POLyGON

polyGons

6017/T

132 132 



centrum treningowe

CZECH REPUBLIC
Polygon: Poniklá, Kladno
Polygon Partner: Brno

ITALy
Polygon Partner: Milan

ROMANIA
Polygon Partner: Brasov

PORTUGAL
Polygon Partner: Lisboa

Polygon Partner Lisbon, 
Portugalia 
To centrum szkoleniowe ma idealne warunki  
do zapewnienia wszystkich rodzajów szkoleń 
do prac na wysokości, w tym dostępu linowego, 
zatrzymywania upadku z wysokości, ratow-
nictwa i kontroli SOI. 
outprowork.com

Polygon Partner Brasov, 
Rumunia
To centrum szkoleniowe jest pierwszym 
ośrodkiem oferującym naukę w zakresie pracy 
na wysokości w południowo-wschodniej Euro-
pie. Centrum mocno rozwija zakres usług, 
dzięki dużej liczbie techników i instruktorów,  
a przede wszystkim by sprostać zapotrzebo-
waniu na pracowników w dostępie linowym.
www.e–solo.ro

Polygon Partner Milan,  
Włochy
Centrum szkoleniowe zajmujące się bezpiecz-
eństwem w miejscu pracy. Prowadzi szkolenia 
specjalistyczne wysokościowe oraz techniczne  
z rusztowań.
www.mbtectum.it
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co to Jest?
Osobisty sprzęt ochronny SOI musi być regularnie sprawdzany pod kątem 
bezpieczeństwa i zgodności z przepisami, jednak wraz ze wzrostem ilości 
posiadanego sprzętu może to spowodować znaczne obciążenie zasobów 
administracyjnych. Jednocześnie istnieje rosnąca potrzeba wykazania 
zgodności z  przepisami BHP w  razie wypadku. W  związku z  tym osoby 
używające SOI odkrywają, że tradycyjne, często oparte na papierze meto-
dy zarządzania kartami przeglądu są niewystarczające dla ich potrzeb.
Jeśli Twoim zadaniem jest kontrola i prowadzenie kartotek  dla dużej ilości 
sprzętu, stajesz przed bardzo trudnym zadaniem. A jeśli masz sprzęt, który 
musi być regularnie sprawdzany lub kontrolowany, pracy jest jeszcze więcej. 
Ile razy zgubiłeś kartę kontrolną produktu? Nie zrobiłeś inspekcji w określo-
nym terminie ? Sprzęt zaginął, a Ty nawet nie wiesz jakie miał numery seryj-
ne. To realne problemy, z którymi boryka się wielu pracowników.
Czyż nie byłoby łatwiej, gdybyś mógł przechowywać wszystkie infor-
macje o sprzęcie w  jednym miejscu? Gdzieś, gdzie łatwo uzyskać dostęp, 
na przykład w chmurze? Łatwo wyszukiwać, używać i aktualizować? Infor-
macje dostępne z komputera, tabletu lub smartfona. Tak działa  Papertrail, 
kompleksowy system do  zarządzania posiadanym sprzętem i  ewidencją 
przeglądów serwisowych.
Papertrail powstał z  potrzeby znalezienia prostego sposobu przechowy-
wania dokładnych zapisów i  wykazywania zgodności w  zakresie kont-
roli sprzętu i audytów. Obecnie wiodący w branży partnerzy, małe i śred-
nie przedsiębiorstwa, większe przedsiębiorstwa i  organizacje sektora 
publicznego oraz ich pracownicy i kontrahenci zaufali firmie Papertrail, by ta 
zwiększyła poprzez swoje oprogramowanie wydajność biznesową i opty-
malizowała zarządzanie inspekcjami sprzętu, certyfikatami i rejestrami.
Uważamy, że jest to tylko początek rewolucji w zakresie identyfikowalności 
i kontroli ŚOI, ponieważ oprogramowanie się rozwija i oferuje coraz więcej 
funkcji.

Jak to działa?
Wszystko, włącznie z  numerem seryjnym, kodem kreskowym lub tagiem 
RFID (RFID Radio-frequency identification – technika, która wykorzystuje 
fale radiowe do przesyłania danych ).
Aby zarejestrować dowolny produkt, należy utworzyć nowy rekord 
z  unikalnym numerem i  odpowiednimi informacjami o  produkcie, określić 
częstotliwość kontroli i instrukcje dotyczące przeglądu. System będzie śledzić 
wszystkie zmiany w  całym okresie użytkowania i  wysyłać automatyczne 
przypomnienia o nadchodzących inspekcjach.

firma SINGING ROCK utworzyła w  "chmurze" bazę tysiąca produktów, 
do których opracowała kartę informacyjną, która zawiera: 
•	 Nazwisko
•	 Kategoria
•	 Opis sprzętu, w tym kolor, rozmiary i waga
•	 Zdjęcie

•	 Zgodność z EN
•	 Kod produktu
•	 Identyfikator
•	 Numer seryjny
•	 Numer kodu kreskowego
•	 Datę produkcji
•	 Okres użytkowania
•	 Częstotliwość kontroli
•	 Instrukcje dla użytkownika
•	 Instrukcje dla kontrolera 

Aby wprowadzić dane swojego produktu wystarczy zeskanować kod 
Data Matrix (DataMatrix to dwuwymiarowy matrycowy kod kreskowy 
o  zmiennej długości) z  etykiety za  pomocą aparatu w  telefonie komór-
kowym, notebooku lub czytniku kodów kreskowych albo wpisać numer 
seryjny, aby zarejestrować, śledzić i kontrolować swoje produkty.

Jakie uzyskam korzyści ?
Wprowadzanie i  kontrola danych nie jest łatwa w  przypadku systemów, 
z których większość firm korzysta obecnie do zarządzania środkami ochro-
ny indywidualnej. Prowadzenie rejestrów w komercyjnie dostępnym opro-
gramowaniu jak arkusze kalkulacyjne, (Microsoft Excel), jest nadal normą, 
a  w  niektórych przypadkach mniejsi posiadacze SOI przechowują swoje 
ewidencje na papierze.

Arkusze papierowe są podatne na uszkodzenia, systemy oparte 
na arkuszach kalkulacyjnych wiążą się ze znacznymi nakładami pracy. 
Zazwyczaj systemy zarządzania SOI muszą śledzić kilka zmiennych dla 
każdego przedmiotu, na przykład:
•	 Nazwa produktu
•	 Numer seryjny
•	 Data zakupu
•	 Historia kontroli
•	 Ostatnia przeprowadzona inspekcja/kontrola
•	 Aktualny stan posiadania

Jednocześnie pojawia się koszt związany z  koniecznością wycofania 
z obrotu elementów SOI w trakcie aktualizacji rekordów. Komercyjne opro-
gramowanie arkusza kalkulacyjnego zwykle nie zapisuje automatycznie 
czasu dokonania zmian, co może budzić obawy co do  ich ważności pod 
kątem prawa pracy.
Platforma Papertrail umożliwia zdalne wprowadzanie danych w  celu 
utworzenia trwałego, jednorazowego, opartego na  danych w  chmurze 
zapisu każdego elementu SOI, który może być w  dowolnym momencie 
aktualizowany za  pomocą zapisów o  wynikach kontroli, publikowanych 
na stronie za pośrednictwem urządzenia mobilnego.
Każdy zapis jest opatrzony datą kalendarzową i czasem kiedy został doko-

singing rocK asset management program firmy papertrail 
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nany wpis i można uzyskać do niego natychmiastowy dostęp z dowolnego 
miejsca, umożliwiając właścicielom zasobów pobranie odpowiednich infor-
macji dotyczących zgodności ze stanem faktycznym sprzętu w dowolnym 
czasie i miejscu. Cechy inteligentnego systemu zarządzania SOI obejmują:
•	 Zgodność z wymogami prawnymi dotyczącymi kontroli okresowych 

oraz aktualny status ŚOI, do którego można uzyskać dostęp za pośred-
nictwem panelu sterującego aplikacji, z zapisami/uwagami dla każde-
go sprzętu i tworzenie raportu z potrzebnymi danymi.

•	 Zgodność ze wszystkimi urządzeniami mobilnymi z systemami iOS 
i Androidem oraz możliwość ustawiania powiadomień w zależności 
od potrzeby, dzięki czemu można łatwo podjąć działania, takie jak 
inspekcje sprzętu lub kontrole gwarancyjne.

•	 Opcjonalne konfigurowalne harmonogramy inspekcji, raporty o stanie 
sprzętu, certyfikaty, opcje eksportu danych, czas pracy sprzętu, integra-
cje, zarządzanie zadaniami, listy kontrolne i harmonogramy konserwacji.

•	 Łatwa integracja z producentami sprzętu i kompatybilność z dowolną 
marką lub komponentem z numerem seryjnym, kodem kreskowym lub 
tagiem RFID.

•	 Wdrożenie do użytkowania, nie wymagające żadnego dodatkowego 
sprzętu i zapewnienie dostępu do potrzebnych danych w dowolnym 
momencie, z chmury.

•	 Konfiguracja i implementacja, szkolenia, raportowanie, wsparcie IT 
i dodatkowe usługi kontroli SOI.

Papertrail jest zintegrowany z bazą danych produktów Singing Rock, dzięki 
czemu dane sprzętu mogą być importowane bezproblemowo i łatwo przez 
użytkownika.
Ta integracja pozwala właścicielom urządzeń na tworzenie i utrzymywa-
nie tzw. cyfrowego certyfikatu własności, który rejestruje każdy znaczą-
cy punkt w  cyklu użytkowym produktu, od  jego zakupu, aż do  likwidacji. 
Takie certyfikaty mogą być nieocenione w przypadku sprawdzenia historii 
sprzętu, na przykład w zapobieganiu sprzedaży fałszywych przedmiotów 
lub w zapewnianiu o pochodzeniu kupującemu sprzęt z drugiej ręki.
Oszczędzaj czas i  wysiłek, wpisując wyniki kontroli sprzętu na  miejscu 
i udostępniając je natychmiast swoim kolegom.
Pożegnaj się z papierowymi zapisami i arkuszami kalkulacyjnymi, a nasze 
oprogramowanie zajmie się twoimi potrzebami dotyczącymi przechowy-
wania dokumentów.
Przeglądaj i  aktualizuj kartoteki swojego sprzętu z  dowolnego miejsca, 
korzystając z urządzeń mobilnych, takich jak skanery ręczne, telefon.
Aktualizując dane i  pracując z  tym systemem, możesz udowodnić, kiedy 
przeprowadzono każdą inspekcję.
Nie stracisz swoich zapisanych danych, przechowując wszystkie aktualiza-
cje w chmurze.

firmy przyjmujące system inteligentnego zarządzania SOI powinny dosto-
sować się do: 
•	 Przestrzegania wymagań profesjonalnych organizacji, takich jak 

Industrial Rope Access Trade Association i Society of Professional Lope 
Access Technicians.

•	 Spełniania standardow brytyjskich procedur i przepisów dotyczących 
urządzeń do podnoszenia ciężarów w Wielkiej Brytanii, stosowania pr-
zepisów dotyczących sprzętu roboczego i innych warunków prawnych.

•	 Zmniejszyć obciążenie dla administracji firmy do zarządzania przeglą-
dami, planując automatyczne przypomnienia dla codziennych, tygod-
niowych, miesięcznych i rocznych inspekcji. Zmniejsz ryzyko dla klientów 
i pracowników, upewniając się, że nie używają sprzętu SOI wadliwego 
lub takiego, którego czas użytkowania się skończył.

•	 Zapobiegaj powstawaniu zatorów w dostawach sprzętu dzięki pełnej 
ocenie statusu wszystkich zapasów SOI.

•	 Przedłużasz żywotność sprzętu SOI, zapewniając jego terminowy 
przegląd i jeśli jest wymagana, naprawę okresową.

•	 Możesz zaprezentować w dowolnym momencie pełną historią serwi-
sową dla każdego elementu ŚOI.

Firmy na  całym świecie używają Papertrail, a  Twoi pracownicy i  klienci 
mogą uzyskać dostęp do  potrzebnych danych w  dowolnym momencie, 
z  chmury. Użytkownicy systemu zarządzania Papertrail SOI odnotowali 
ponad 90% redukcję nakładu pracy administracyjnej, przy zmniejszeniu 
liczby błędów ludzkich i optymalizacji wykorzystania sprzętu.
Jeśli chcesz poprawić swój system zarządzania SOI, najlepiej pobrać apli-
kację Singing Rock, zalogować się na konto i po prostu zarządzać swoim 
SOI.

to krok w  kierunku inteligentniejszego zarządzania ppe/soi.
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informacje techniczne

podstawy 
skills

aprox. aprox. aprox.

wspÓłczynnik 
odpadnięcia 
wo

kotwienie
Obciążenie stałe punktu 
kotwiącego. Przykład 
obrazuje siły występujące 
w sytuacji, gdy kąt 
obciążenia kierunkowego 
wzrasta z wartości 0 
stopni do wartości 90°.

Jeśli podczas tworzenia punktu 
centralnego używamy dwóch 
zawiesi zamocowanych w 
różnych miejscach należy wziąć 
pod uwagę kąt jaki występuje 
pomiędzy zewnętrznymi punktami 
kotwiącymi a punktem centralnym.

Siła uderzenia (IF) określa maksymalną wartość siły generowanej podczas 
zatrzymania upadku przez system asekuracyjny. Wartość siły granicznej 
(IP) ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pracownika  
w chwili upadku. Należy dążyć poprzez używanie właściwego 
zabezpieczenia, by siła graniczna nie przekroczyła wartości 6 kN.

lina stalowa lina statyczna lina dynamiczna absorber energii

amortyzator

absorber energii

lonża / bez absorbera

siła

czas

Podczas podchodzenia z autoasekuracją z użyciem lonży typu Y istotne jest  by zachować 
współczynnik odpadnięcia na poziomie WO=1 lub mniejszym. Oznacza to, że karabinki 
(EN362) wpięte do absorbera energii podczas podchodzenia w górę nie znajdą się powyżej 
punktu w którym absorber jest wpięty do uprzęży (EN361).
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węzeł ósemkowy
Połączenie dwóch lin za 
pomocą węzła ósemkowego. 
•	 Używanie węzłów 

zawsze zmniejsza 
wytrzymałość 
liny, w warunkach 
laboratoryjnych spadek 
wytrzymałości nastąpił  
o ok. 46%.

•	 Do łączenia końców tego 
samego rodzaju lin i o tej 
samej średnicy można 
użyć węzła ósemkowego.

Kluczka (overhand knot)
Prosty węzeł do łączenia lin, łatwy 
do zawiązania nawet w rękawicach. 
Używany do łączenia lin do zjazdu, należy 
pozostawić 20-30 cm końcówki celem 
zapewnienia właściwego działania węzła. 

Ma również zastosowanie jako węzeł 
równoległy do łączenia dwóch lin. Trudny,  
a czasem wręcz niemożliwy do rozwiązania 
po znacznym obciążeniu.

półwyblinka ( Hms knot, munter knot)
Węzeł używany do asekuracji przy użycia specjalnego 
karabinka HMS, służący do opuszczania ciężaru, 
zjazdu oraz asekuracji. Właściwe stosowany 
oszczędza linę.
Łatwy do wiązania nawet jedną ręką lub w 
rękawiczkach. Lina hamująca nie może przechodzić 
przez zamek karabinka, grozi wypadkiem !

PÓŁWyBLINKA

WęZŁy
podwójny węzeł zderzakowy (Fisherman knot).
Do łączenia dwóch lin.
•	 W warunkach laboratoryjnych zmniejsza wytrzymałość liny o około 32%.
•	 Doskonały do łączenia lin o różnych średnicach.
•	 Po zawiązaniu pozostawić co najmniej 20 cm końcówki lin.

WęZŁy ZACISKOWE

Ze względu na specyfikę 
węzła ósemkowego 
konieczne jest pozostawienie 
co najmniej 10 cm liny 
wychodzącej z zawiązanego 
węzła lub zawiązanie 
zabezpieczenia ( połówka 
węzła rybackiego).

prusik
Prosty i najłatwiejszy do wiązania węzeł 
zaciskowy. Działający w obu kierunkach - góra 
i dół. Zwykle wykonany z repsznura Ø 5-6 mm. 
Można go zawiązać jedną ręką. Dobrze pracuje 
na linach śliskich i zabrudzonych. Trudny do 
odblokowania pod obciążeniem.

wyblinka (clove hitch)
Doskonały węzeł do kotwiczenia 
liny, pętli taśmowych. W warunkach 
laboratoryjnych zmniejsza wytrzymałość 
liny o około 12 %.

motyl alpejski  
(alpine butterfly)
W warunkach 
laboratoryjnych 
zmniejsza wytrzymałość 
liny o około 39 %. 
Doskonały do 
wielopunktowego 
kotwienia lin 
asekuracyjnych  
w poziomie.

WęZŁy KOTWIąCE
podwójna pętla z ósemki 
(bunny ears, uszy królika)
Bardzo przydatny węzeł kotwiący, 
świetny do rozkładu obciążenia  
na dwa punkty kotwiące.

Można zawiązać jedną ręka, łatwy do 
rozwiązania po znacznym obciążeniu

lanyard - lonża z zakończeniem 
oczkowym
Najpewniejszy sposób kotwienia 
punktu, unikamy błędnego 
związania kluczowych dla 
bezpieczeństwa węzłów.

bloker (Klemheist knot,  
machard knot)
Świetnie działający węzeł zaciskowy 
do wykonania z repsznura maks. 
Ø 7, który można odblokować pod 
obciążeniem. W razie konieczności 
można go wykonać z pętli z taśmy.

pętla/kluczka  z liny powstała  
po zawiązaniu węzła ósemkowego 
na końcu liny

Połączenie dwóch lin 
za pomocą węzła 
ósemkowego.

m
in. 10 cm

m
in. 10 cm
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informacje techniczne

Wiele osób ulega wypadkom 
każdego roku, gdy spadają z ruszto-
wań. Rusztowania powinny być 
budowane przez wyszkolonych 
i kompetentnych ludzi. Istnieje 
wiele organizacji, które zapewniają 
szkolenia dla bezpiecznego korzy-
stania z rusztowań. Rusztowanie 
jest rozwiązaniem z bezpiecznym 
dostępem do pracy na wysokości. 
Wybrany typ rusztowania musi być 
odpowiedni do pracy, a następnie 
postawiony i zdemontowany przez 
osoby, które zostały przeszkolone 
i posiadają odpowiednie kompeten-
cje. Osoby korzystające z ruszto-
wań powinny byc przeszkolone 
w zakresie potencjalnych zagrożeń 
i środków ostrożności wymaganych 
podczas użytkowania. Zapewnienie 
bezpieczeństwa powinno być reali-
zowane przez użycie właściwych 
SOI oraz rygorystyczne przestrze-
ganie zasad użytku rusztowania.

rusztowania 
i hale fabryczne

Właściwy dobór systemu 
asekuracji, który ograniczy 
dostęp do miejsc potencja-
lnego zagrożenia.

montaż

demontaż

2 m

2 m

min. 24 kN

EN 362

EN 795

min. 2×

FINE LINE

EN 362 EN 362

Używaj systemu 
asekuracyjnego typu 
FINE LINE, zapewnia-
jącego bezpieczną 
strefę pracę w zakre-
sie wyznaczonym 
przez długość lonży 
asekuracyjnej
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W1505ZZ20
inos 20
samohamowne 
urządzenie 
asekuracyjne

RK850X100 
steel 
lanyard „i“
stalowe zawiesie 
typ  130 cm

scaFolder set

M0021XX
Podstawowy zestaw sprzętu przeznaczony jest dla tych, którzy instalują rusztowania lub pracują na 
wysokich konstrukcjach i wieżach. Pozwala bezpiecznie dotrzeć do miejsca pracy i wykonać ją bezpiecznie.

W1036W130
tracK
taśma 
regulowana

W4100Y120
Joule 120
amortyzator  
120 cm 

W2001
open sling
taśma kotwiąca, 
120 cm 

W9600
FlasH industry
kask roboczy

K4241Z005
owal karabinek 
stalowy zakręcany

K0016AA00
ozone 
karabinek ze stopu Al

W0068BR
body ii speed
kompletna uprząż
chroniąca przed
upadkiem  
z wysokości

W1010BB09
locKer
przyrząd 
autoasekuracyjny

K82310Z
maillon bog d
stalowy karabinek 
maillon

L0041 – L0081
repsznur pomocniczy 
Ø6 mm, 20m

W1011WB02
site
lonża 
do pozycjonowania 

X0075XX14
bantam beamer
punkt kotwiący do profili
stalowych

S9000BB50
gear bag
worek transportowy 
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When moving on slopes, there is 
always the risk of fall–through or 
slip followed by a fall. To eliminate 
this risk, it is necessary to set up 
sufficiently strong anchor point and 
to use proper PPE. If there is no 
sufficiently strong anchor point, it is 
necessary to use more anchor points 
together. The anchorage must be 
placed above user to prevent him 
from fall. In case a fall is probable, 
it is necessary to incorporate a fall 
absorber into the safety chain. Pay 
attention to the horizontal distance 
from the vertical of the anchor point. 
The bigger it is the more dangerous 
possible fall will be.prace dekarskie 

i montaż okien

Zastosowanie przenośnego 
systemu bezpieczeństwa 
(Fine Line) w celu wyznaczenia 
bezpiecznej strefy pracy (2 m).

2 m 

informacje techniczne

Każdy upadek z dachu nieuchronnie 
pociąga za sobą co najmniej 
poważne obrażenia. Ryzyko może 
być chwilowe, podczas wchodzenia 
na dach lub długie podczas pracy 
na nim. 
Należy zapewnić bezpieczny 
sposób wejścia i zejścia.
Ogólne rusztowanie dostępowe 
lub rusztowanie wieżowe (najlepiej 
o konstrukcji klatki schodowej) 
zapewni odpowiedni dostęp. 
Prawidłowo zabezpieczona 
drabina to minimum.
Pracujący na dachu muszą posiadać 
umiejętności, przeszkolenie 
i doświadczenie, aby móc 
bezpiecznie pracować lub powinni 
pracować pod nadzorem kogoś, kto 
je posiada.
Muszą być w stanie ocenić ryzyko, 
zrozumieć jak działa system 
zapewnienia bezpieczeństwa 
podczas pracy i posiadać 
umiejętności niezbędne do działania.

Pracownicy potrzebują szkoleń i doświadcze-
nia, aby osiągnąć te kompetencje. Nie wystar-
czy mieć nadzieję, że "jakoś to będzie ".
Podczas poruszania się po powierzchniach 
pochyłych, dachach, zawsze istnieje ryzyko 
poślizgnięcia się, a następnie upadku. Aby 
wyeliminować to ryzyko, konieczne jest 
ustawienie wystarczająco mocnego punktu 
kotwiącego lub kilku punktów połączonych 
w punkt centralny i stosowanie właściwych 
ŚOI. Punkt centralny kotwienia musi być nad 
użytkownikiem, aby zapobiec upadkowi. 
Jeżeli upadek jest prawdopodobny, koniecz-
ne jest włączenie do układu asekuracyjne-
go amortyzatora. Należy zwrócić uwagę 
na odległość miejsca pracy od krawędzi. 

140 



K4241Z005
oVal karabinek 
stalowy 
zakręcany

K0018AA00
ozone
karabinek owalny 
stop Al, z blokadą  
Triple-lock 

K4241Z007
oVal steel
karabinek  
z blokadą  
Triple-lock 
owalny stalowy

W1010BB09
locKer
przyrząd 
autoasekuracyjny

C0012YB
Falconer Full
rękawice robocze

W1001WS10
Fine line bag
torba ochronna

W1001WW10
Fine line
przenośny system 
asekuracyjny

W0008BS
tool bag
torba 
narzędziowa

W2016*080
sling 
lanyard
taśma kotwiczna

W8100B
rope
protector
ochraniacz na linę

W9600
FlasH 
industry
kask roboczy

W0091BY
rooF master
kompletna uprząż 
chroniąca przed
upadkiem z wysokości 
oraz w dostępie 
linowym

rooF set zestaw do prac na dachach

M0020X1 – Zestaw Roofer 10 m, M0020X2 – Zestaw Roofer 20 m
Zestaw Roofer przeznaczony jest dla zapewnienia bezpieczeństwa pracującym na dachach i innych płaskich powierzchniach. 
Umożliwia pracę na dachu o kącie nachylenia do 45 °, zabezpiecza przed ewentualnym upadkiem z powodu poślizgnięcia się, 
uszkodzenia konstrukcji i innych nieprzewidzianych powodów. Se
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Ff = 0.5 Ff = 1 Ff = 1.5 Ff = 2 Ff = 4

Praca na wysokich konstrukcjach 
zawsze wymaga ochrony przed 
upadkiem, pozycjonowanie  
w miejscu pracy, dostęp linowy  
i ewakuację.
Jeśli nie ma stabilnego systemu 
bezpieczeństwa instalowanego  
na stałe i konieczna jest wielokrotna 
zmiana pozycji podczas budowa-
nia konstrukcji, użyj elastycznych 
rozwiązań zabezpieczających 
przed upadkiem.
Do wspinania się na konstrukcję 
stalową wież niezbędne jest zasto-
sowanie amortyzatora upadku.
Praca na konstrukcjach wymaga 
pełnej wiedzy na temat zabezpiec-
zeń przed upadkiem, aby sprostać 
warunkom bezpiecznego miejsca 
pracy. Dlatego pracownicy szkolą 
się w  SINGING ROCK, by zdobyć 
wiedzę, nabyć produkty najwyższej 
jakości i mieć kontakt z innowacyj-
nymi rozwiązaniami. 

Podstawowe zasady używania lin i lonż:
Lina nie powinna pracować w pobliżu 
ostrych krawędzi, szorstkich powierzchni 
i chemikaliów. Szczególnie na skośnych 
powierzchniach można przewidzieć 
potencjalny kierunek upadku i napięcie 
liny. Podczas pracy na konstrukcjach 
należy zwracać uwagę na kierunek 
prowadzenia liny i przewidywać jej 
przebieg podczas obciążenia. Używając 
lonży podczas wejścia  na konstrukcję, 
przewiduj jej użycie tak, by zmniejszyć 
potencjalny upadek do minimum! Dlatego 
zawsze punkt kotwiczący musi być nad 
pracownikiem.

informacje techniczne

wieże 
i rigging

Praca w podparciu  
– pozycjonowanie pozycji pracy

Absorbery energii
W przypadku stosowania amortyzatora/absorbera upadku 
należy wziąć pod uwagę jego wydłużenie podczas amorty-
zowania energii upadku i jego kontrolnego rozerwania. Na 
rynku dostępne są różnego rodzaju absorbery/amortyzatory, 
bezpieczne stosowanie tych produktów wymaga starannego 
przeczytania i zrozumienia instrukcji użytkowania. Uważnie 
przeczytaj metodę obliczania maksymalnego możliwe-
go wydłużenia absorbera w razie upadku. Dla własnego 
bezpieczeństwa zalecamy dodać kolejne 0.5 m do obliczonej 
odległości.
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C006BH
grippy
rękawice skórzane W1010BB09

locKer
przyrząd autoasekuracyjny

K0017AA00
ozone triplelock
karabinek owalny
stop Al, z blokadą
Triple-lock

K4241Z005
oVal 
stalowy Triple-lock

W0081DR
proFi worKer 3d
kompletna uprząż robocza
chroniąca przed upadkiem
z wysokości oraz do pracy  
w dostepie linowym

K9000BB03
porter
uchwyt narzędziowy 

W0052B010
worKing bag
pokrowiec  
na uprząż, narzędzia

W1012WB
site + K370
lonża do pozycjonowania
pozycji pracy

W2016*080
sling lanyard
lonża szyta 

W2001
open sling
zszywana pętla

W9600
FlasH industry
kask roboczy 

W4400WW00
reactor 140
absorber energii
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Techniki dostępu linowego:
W przypadku dotarcia do miejsca pracy za pomocą liny 
wpiętej w górne stanowisko ryzyko upadku pracow-
nika jest minimalne. Jeśli konieczne jest dotarcie do 
miejsca pracy, stosuj asekurację w sposób jak najmniej 
narażający pracownika na odpadnięcie.Pamiętaj ! 
Praca na wysokości musi być wykonywana tylko przez 
odpowiednio wyszkolonych pracowników! Podczas 
korzystania z technik wspinaczkowych pierwszy 
wspinacz musi być asekurowany. Przyrząd aseku-
racyjny musi być wpięty w wystarczająco mocny 
punkt kotwiczący na zewnątrz konstrukcji. Zaletą 
tego rozwiązania jest możliwość udzielenia pierwszej 
pomocy wspinaczowi w czasie upadku w stosunkowo 
krótkim czasie.

podchodzenie 
po linie

zjazd na linie

Lonża Lanyard 
z zszytymi pętla-
mi na końcach to 
najlepszy sposób 
wyeliminowania 
możliwości błędne-
go wiązania węzła 
podczas kotwienia.

informacje techniczne

dostęp  
linowy 

Dostęp linowy nazywany jest 
"królewską dyscypliną" w pracy 
na wysokościach. Ta metoda pracy 
jest szybka, skuteczna, ma niewielki 
wpływ na otoczenie miejsca pracy 
i jest bardzo szybka w instalacji 
i demontażu. Służy do różnorodnych 
prac: czyszczenia, malowania, inspek-
cji i innych sytuacji roboczych.

Gdzie używamy dostępu linowego?
Istnieje pięć głównych obszarów, 
w których firmy stosują dostęp linowy:
•	 Inspekcja i badanie obiektów pod 

względem bezpieczeństwa użytko-
wania.

•	 Konserwacja, wymiana i nakładanie 
mas uszczelniających.

•	 Czyszczenie ręczne i piaskowanie, 
malowanie natryskiem i ręczne.

•	 Geotechnika (budownictwo), trwałe 
kotwiczenie skał.

•	 Prace montażowe i konstrukcyjne. 

okolo 2 x 22 kN22 kN okolo 4 x 22 kN okolo 30 kN

Utworzenie dodatkowego  
punktu asekuracyjnego

Przejście do pozycji 
roboczej w przyrządzie 
zjazdowym na drugiej linie

Usunięcie przyrządu asekuracyjnego 
i przeniesienie go na właściwą linę

Usunięcie dodatkowego 
punktu asekuracyjnego

Wypięcie przyrządu 
zjazdowego

Przygotowanie do 
podchodzenia po linie

off – bellay 
wypięcie

przyrząd 
samoblokujący 
(SR)

przyrząd 
zaciskowy 
(LIFT)

piersiowy przyrząd 
zaciskowy 
(CAM CLEAN)

polohovací 
smyčka v uzlu 
(COW´S TAIL)

przyrząd 
samoblokujący 
(LOCKER)
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W9603RX00
FlasH access
kask roboczy 

RK804BX0R
liFt
przyrząd 
zaciskowy 

RK805BX00
cam clean
przyrząd zaciskowy 
piersiowy 

K032SIR00
sir
Przyrząd 
wielofunkcyjny

W0079DR
eXpert 3d
speed
w pełni regulowana 
kompletna uprząż 
robocza

W1010BB09
locKer
przyrząd  
autoasekuracyjny

W1015B020
locKer sling
lonża do przyrządu 

K4241Z005
oVal 
karabinek stalowy

K0017AA00
ozone triplelock
karabinek owalny
stop Al, z blokadą
Triple-lock

W0010YB
FranKlin
ławeczka robocza 

RK801EE00
pulley eXtra
bloczek 

W2001
open sling
zszyta pętla  
z taśmy 

K00500S03
edge roller
osłona liny 

W8100B
rope
protector

L0450RR
static
r44 11.0
lina statyczna 

L0450WG
static
r44 11.0
lina statyczna 
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informacje techniczne

drabiny

Stałe systemy zabezpieczające 
dla pracowników są w miejscach, 
w których można zamontować stały 
punkt kotwiczący w miejscu pracy 
lub w jej pobliżu. Są one połączone 
stalową liną lub szyną. Do poru- 
szania się z asekuracją pracownik 
używa karabinków (EN 362) lub 
specjalnego wózka dostosowa-
nego do systemu który dostarczył 
producent. Zaletą PSD ( Permanent 
Securing Devices) jest ich długi okres 
eksploatacji oraz konfigurowalność. 

Systemy zabezpieczające przed upadki-
em z wysokości stanowią ważny element 
łańcucha bezpieczeństwa. Przy prawidłowym 
stosowaniu zapewniają wystarczającą 
absorpcję energii upadku, zapobiegając 
w ten sposób uszkodzeniu ciała pracownika. 
Jeśli pracownik zemdleje podczas pracy lub 
po upadku, konieczne jest przetransportowa-
nie go w bezpieczne miejsce. Długie zwisanie 
nieprzytomnego człowieka mieć dla niego 
fatalne skutki (urazy spowodowany przez 
upadek). Dlatego należy pamiętać, że systemy 
zabezpieczające przed upadkiem powinny 
być używane wyłącznie przez przeszkolonych 
pracowników. W razie potrzeby powinny być 
w stanie pomagać sobie nawzajem w akcji 
ratowniczej i ewakuacyjnej.

Praca na drabinie jest jednym 
z najczęstszych miejsc, gdzie wystę-
pują upadki z wysokości i stanowią 
ponad jedna czwartą wszystkich 
zdarzeń. Jedna trzecia wszystkich 
zgłoszonych przypadków upadku 
z wysokości dotyczy drabin i drabi-
nek. Drabiny mogą być stosowane, 
jeżeli po dokonaniu oceny ryzyka 
użycie bardziej odpowiedniego 
sprzętu roboczego nie jest uzasad-
nione z powodu niskiego ryzyka 
i krótkiego czasu trwania. Krótki 
czas trwania wynosi od 15 do 30 
minut, w zależności od zada-
nia. Drabiny mogą być również 
używane do prac o niskim ryzyku, 
gdy praca z drabiny jest jedyną 
możliwością.
Na drabinie lub podeście  
NIE NALEŻy:
•	 poruszać nim stojąc  

na szczeblach / stopniach;
•	 ustawiać za pomocą szczebli lub 

stopni  jako podstawę;
•	 ustawiać na schodach gdzie 

może wystąpić poślizg;
•	 stawiać na ruchomych przed-

miotach, takich jak palety, cegły, 
wózki podnośnikowe, wieża, 
rusztowania, łyżki koparek, sa-
mochody dostawcze lub mobilne 
podnoszone platformy robocze;

•	 wysuwać kolejny segment drabi-
ny stojąc na szczeblach.
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W0052B010
worKing bag
torba transportowa 
do uprzęży roboczej 

W0083
eX-ten iii
wyściółka pasa 
biodrowego 

W1010BB09
locKer
przyrząd 
autoasekuracyjny 

K4241Z005
oVal steel
karabinek stalowy 
owalny z zamkiem 
Triple-lock 

W0063BB
tecHnic standard
w pełni regulowana 
pełna uprząż 
robocza 

K0018AA00
ozone 
owalny karabinek 
ze stopu lekkiego Al 

W2016*080
sling lanyard
pętla kotwiczna  
z taśmy 

RK801EE00
pulley eXtra
bloczek 
transportowy 

W4331W155
reactor 3 „i“
absorber 

X0071XS12
beam mobile
ruchomy system 
kotwiczący 

W1012WB
site + K370
lonża do 
pozycjonowania 
pracy 

W4100Y120
Joule
amortyzator

W9600
FlasH industry
kask roboczy

X0075XX14
bantam beamer
punkt kotwiący  
do profili stalowych
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informacje techniczne

pielęgnacja 
drzew

Arborysta to ekspert, który opiekuje 
się drzewami w publicznych terenach 
zielonych, z zamiarem utrzymania 
ich w dobrej kondycji i w stanie 
niezagrażającym innym. Proponuje 
rozwiązania w zakresie leczenia 
i opieki oparte na wiedzy, a jednocz- 
eśnie uwzględnia interes przyrody 
i ochrony środowiska, a także regula-
cje wpływające na bezpieczeństwo 
pracy. Zawód ten jest nierozerwalnie 
związany z poruszaniem się po drze-
wach za pomocą technik linowych. 
Po dotarciu do miejsca pracy i przed 
rozpoczęciem faktycznej pracy, 
arborysta musi znajdować się 
w wygodnej i bezpiecznej pozycji. 
Zapewniają to regulowane urządze-
nia pozycjonujące.

Przed rozpoczęciem pracy 
na drzewie pracownik musi 
zawsze mieć dwa niezależ-
ne, regulowane urządzenia 
pozycjonujące. 

Istnieje wiele metod wykorzystania 
technik linowych, aby dostać się 
z ziemi do korony drzewa. Jedną 
z metod to wykorzystanie węzła 
zaciskowego oraz przełożenie liny 
przez stopy. To prosta i nie wyma-
gająca dużej ilości sprzętu metoda. 

Arborysta to profesjonalista 
w dziedzinie jaką jest pielęgnacja 
i konserwacja drzew. Aby swobod-
nie i wydajnie poruszać się w koro-
nach drzew mocuje linę z ziemi, 
a następnie wpina urządzenia 
do wychodzenia po linie, po której 
dociera do miejsca pracy. Gdy arbo-
rysta jest w miejscu docelowym, musi 
przyjąć stabilną pozycję i czuć się 
komfortowo w czasie prac pielęgna-
cyjnych, kształtowaniu drzewa dla 
celów strukturalnych, zdrowotnych 
i estetycznych. Jedną z najbardz- 
iej skutecznych opcji dostania się 
do drzewa jest instalowanie lin wspi-
naczkowych z ziemi. Odbywa się to 
poprzez zarzucanie rzutki z cienką 
liną nad wymaganym punktem 
zakotwienia. Przy pomocy lekkiej liny 
transportuje się do góry linę nośną.
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RK800EE00
pulley small
wytrzymały 
i lekki bloczek

K0018AA00
ozone 
owalny karabinek 
stop Al Triple-lock 

W0061DR
timber 3d
uprząż dla 
arborystów 

K0119EE00
bora
karabinek triple-
lock stop Al, HMS

K032SIR00
sir
przyrząd 
wielofunkcyjny

W1028BY00
tool Holder
elastyczna smycz
narzędziowa

W9500Y
treemouse
rzutka 
arborystyczna 

C0053RW
Firs aid bag
apteczka pokrowiec
(bez zawartości)

C0001YY00
carry bag
praktyczny 
o okrągłym 
kształcie worek 
transportowy 

W2608
timber
accessory 
cord
lonża z zszytymi 
pętlami na obu 
końcach 

W1024BX
Footer ii
pętla nożna 
wspomagająca 
wychodzenie 

W2001
open sling
zszyta pętla 
z taśmy 

W1040R
Jingle ii
specjalistyczna 
taśma do prac 
arborystycznych 

L045000
static
r44 11.0
lina 
statyczna 

RK804BX0R
liFt
przyrząd 
zaciskowy

W9603RX00
FlasH access
kask roboczy 

Se
rw

is 
i d

zia
ła

ni
e

 149



informacje techniczne

parki linowe 
i rozrywki

Zestaw sprzętu przeznaczonego dla 
parków linowych i parków rozrywki. 
Sprzęt dla każdego uczestnika 
składa się z uprzęży, lonży i systemu 
asekuracji. Używane są kaski.

Parki linowe to połączenie elementów wspinaczki i technik wysokościowych. To rozrywka  
ulubiona przez ludzi, którzy poszukują nowych wrażeń, niekoniecznie wspinaczkowych. 
Ta działalność korzysta zarówno ze sprzętu do prac, jak i wspinaczkowego. Osoba 
(klient) jest ubrana w kompletną uprząż, połączoną z systemem asekuracyjnym 
za pomocą lonży z karabinkami. Na zjazdach tyrolskich używane są bloczki z podwój-
nymi rolkami. W tym przypadku użytkownik wpina się do rolki, która jest zamocowana 
z reguły na stalowej linie, na której dokonuje przejazdu nad ziemią z punktu A do punktu 
B. System asekuracyjny jest rozbudowany o dodatkowe lonże za bloczkiem głównym.

Podczas pokonywania "małpich mostów" klient porusza się samodzielnie, 
asekurując się lonżą typu V. Nigdy nie może się zdarzyć, że obie pętle 
zostaną wypięte z liny asekuracyjnej zabezpieczającej w tym samym 
czasie. Jest to ten sam system lonży, jaki używany jest na tzw. ferratach. 
Cały sprzęt używany w parku linowym należy sprawdzać co 12 miesięcy, 
nawet jeśli jest to sprzęt wspinaczkowy.
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zestaw ewakuacyJny

K0018AA00
ozone 
owalny karabinek 
stop Al Triple-lock 

K82008Z
small 
connector
karabinek hakowy 
mały z podwójną 
blokadą 

K82008Z
maillon small 
OVAL karabinek 
maillon

W0068BR
body ii standard
uprząż kompletna 

RK803BB00
tandem pulley
bloczek 
dwurolkowy 

K4241Z007
oVal 
karabinek z blokadą 
Triple-lock owalny 
stalowy

K9000BB03
porter
uchwyt 
narzędziowy 

S9000YY35
gear bag
worek 
transportowy

C0053RW
Firs aid bag
apteczka ,pokrowiec
(bez zawartości)

K032SIR00
sir
Przyrząd 
wielofunkcyjny

RK713BB00
rigging 
plate 1/3
płytka 
stanowiskowa

K4241Z005
oVal 
karabinek stalowy 
zakręcany

RK800EE00
pulley small
wytrzymały i lekki 
bloczek

RK801EE00
pulley eXtra
bloczek 

K0018AA00
ozone owalny 
karabinek ze stopu 
lekkiego Al

W2200W100
lanyard „i“
lonża z liny

W9600
FlasH industry
kask roboczy

C0012YB
Falconer Full
rękawice robocze
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informacje techniczne

turbiny
wiatrowe

25 kg

20 kg

100 kg

50 kg
33 kg

25 kg

20 kg

100 kg100 kg

100 kg100 kg 100 kg

100 kg
100 kg

Praca na wysokości operato-
rów turbin wiatrowych obejmuje 
elementy bezpiecznego systemu 
pracy, wybór i inspekcję sprzętu, 
wykorzystanie narzędzi, ocenę ryzy-
ka, instrukcje, metody i procedury 
awaryjne. Ewakuacja i akcje ratun-
kowe przy użyciu standardowego 
wyposażenia przemysłowego 
odbywają się  
na znacznej wysokości.

podstawowe 
systemy bloczkÓw
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zestaw ewakuacyJny

RK804BX0R
liFt
przyrząd zaciskowy 

W1010BB09
locKer
przyrząd 
autoasekuracyjny 

K032SIR00
sir
przyrząd 
wielofunkcyjny 

K6400BB
cam clean
przyrząd zaciskowy 
piersiowy 

W0079DR
eXpert 3d
speed
w pełni regulowana 
kompletna uprząż 
robocza

K4080ZO
d steel
connector
karabinek stalowy
zakręcany.

K0119EE00
bora
karabinek  
triple-lock stop Al, 
HMS 

RK801EE00
pulley eXtra
bloczek 

RK800EE00
pulley small
wytrzymały  
i lekki bloczek 

W4342W085
reactor 3 y
absorber

W2300W150
lanyard „i“
lonża z liny

K9000BB03
porter
uchwyt 
narzędziowy 

W0010YB
FranKlin
ławeczka robocza 

S9000YY50
worKing bag
torba transportowa
do uprzęży roboczej

C0046BB
tarp duFFle
torba ekspedycyjna  

W1024BX
Footer ii
pętla nożna 
wspomagająca 
wychodzenie 

W004*120
eye sling
taśma 
kotwiąca 

W8100B
rope
protector
ochraniacz na
pojedynczą linę

L0450RR
static
r44 11.0
150 m
lina 
statyczna 

L045000
static
r44 11.0
150 m
lina 
statyczna 

W9600
FlasH industry
kask roboczy
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informacje techniczne

wojsko i siły 
specjalne

Kompletna oferta czarnych 
wyrobów tekstylnych i metalowych 
(matowych), w tym lin i lonży. 
Specjalne liny o unikalnych cechach. 
Łatwe korzystanie z urządzeń 
w najgorszych warunkach, jakie 
możesz sobie wyobrazić. Manipu-
lacja w rękawicach, manipulacja 
w ciemności i szybkie uwalnianie są 
na porządku dziennym.
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akcesoria

X0033
FlasH industry
kask roboczy 

K0016BB00
ozone owalny 
karabinek ze stopu 
lekkiego Al 

K6180BB
rescue Figure 
eigHt
przyrząd ósemka 
do ratownictwa 

K6132BB
buddy
przyrząd 
asekuracyjny 

W1010BB09
locKer
przyrząd 
autoasekuracyjny 

W0021BB
striKe
biodrowa uprząż 
taktyczna 

W1015B020
locKer sling
lonża do przyrządu 

K032SIR00
sir
przyrząd 
wielofunkcyjny 

RK804BX0R
liFt
przyrząd zaciskowy 

W0005BB09
laiKa
uprząż dla psa 

W8100B
rope
protector
ochraniacz na
pojedynczą linę

W004*120
eye sling
taśma kotwiąca 

L0230BB
static 10.5
lina statyczna 

K9000BB03
porter
uchwyt 
narzędziowy 

S9000BB35
worKing bag
torba transportowa
/plecak

W1001BB
urna
torba na nogę 
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Tech-INFO               

informacje techniczne

wyciąg krzesełkowy
ewakuacja

Podczas działania ratunkowego 
na wyciągu narciarskim lub gondo-
lowym wykorzystuje się specjalis-
tyczne techniki ratownicze i sprzęt, 
który musi działać niezależnie 
od warunków pogodowych.
Powodzenie operacji ewaku-
acyjnych zależy od posiadania 
odpowiedniego zestawu do ratow-
nictwa z wyciągu narciarskiego lub 
sprzętu ewakuacyjnego zdepo-
nowanego w gondoli, od instrukcji 
postępowania, szkolenia i praktyki 
personelu obsługującego.
W przypadku awarii wyciągu, osoba 
odpowiedzialna musi ewakuo-
wać pasażerów zgodnie z planem 
ewakuacji. Ewakuacja z wyciągu 
wymaga szczególnych technik 
poruszania się po stalowej linie. Aby 
uzyskać maksymalną wydajność, 
operacje te są prowadzone jednocz- 
eśnie przez kilka niezależnych 
zespołów.
Ewakuacja ludzi to wysiłek 
zespołowy i wymaga doskonałej 
koordynacji ze strony wszystkich 
zaangażowanych osób. Zespół 
SINGING ROCK współpracuje 
z ośrodkami narciarskimi w całej 
Republice Czeskiej, aby udoskonalić 
metody ratowania i opracować 
nowe techniki i udoskonalać sprzęt.

Działania ratownicze to bardzo zróżni-
cowana dziedzina, gdy mówimy o pracy 
na wysokości i w sztolniach i studniach. 
Jest to niezwykle odpowiedzialna forma 
działania, w której ratuje się ludzkie 
życie, ratownicy muszą działać szybko, 
dokładnie i skutecznie. Dlatego ratowni-
cy korzystają z najprostszych możliwych 
metod. Jednym z działań jest ewakuacja 
osób z kolejki linowej. Poniżej przed-
stawiono system ewakuacji kolejki, 
przygotowany przez Singing Rock 
we współpracy z czeską organizacją 
Mountain Rescue. Nasi eksperci chętnie 
wyjaśnią Ci wszystko, jeśli to konieczne.
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W9603RX00
FlasH access
kask roboczy 

Tech-INFO               

W0079DR
expert 3d speed
w pełni regulowana
kompletna uprząż
robocza

asekurant

W8201BY00
eVacuation
triangle sit ii
trójkąt ewakuacyjny

L0250RR
static 11.0
lina  
statyczna 

K0107EE00
bora 
karabinek triple-lock 
stop Al, HMS 

K4241Z005
oVal 
karabinek stalowy 
zakręcany

K355OPP
connector
giga
karabinek hakowy

K6180ZO
rescue
Figure eigHt
przyrząd ósemka 
ratownicza 

K82310Z
maillon big d
stalowy karabinek 
maillon 

K82008Z
maillon
small oVal
karabinek maillon 

S9000YY50
worKing bag
torba transportowa/
plecak  

W8201BY00
eVacuation
triangle sit ii
trójkąt ewakuacyjny

K0004BB
easy liFt
bloczek  
ewakuacyjny 

W2001*060
open sling
zszywana pętla

W0003BY09 
axillar
zabezpieczająca 
taśma ratownicza

L0250RR
static 11.0
lina statyczna 

W9600
FlasH industry
kask roboczy 

K4241Z005
oVal karabinek 
stalowy zakręcany

K0107EE00
bora 
karabinek, stop Al, 
HMS, Triple-lock 

K6180ZO
rescue Figure eigHt
przyrząd ósemka 
ratownicza 

W4400WW00
reactor 140
absorber 
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indeks

indeks

absorbery energii 91

accessory cord 45

accord 8.3 43

accord dry 8.3 43

adaptor (para)  67

adJust 94

aKcesoria do tripod 81

aladin 25

antisHocK i 16

aXillar 95

baby rescue bag 29

bacK–up 80

bag 126

bamboo t–sHirt 121

banery 128

banner Flagowy 128

bantam beamer 72

barrel base 83

baseball Hat 115

baseball Hat ligHt 115

basic 19

basic ligHt 19

beanie 124

beanie – czapKi 124

belt 123

big sQuare 56

big twist 56

body ii speed 18

body ii standard 18

bora / triple locK 53

bora / zaKręcany, bora / twl 53

bora gp / zaKręcany 53

buddy 73

cam clean 76

carry bag 110

colt / gięty 54

colt / prosty 54

colt / zaKręcany 54

condom 127

connection strap 21

console  84

contra 10.5 39

corner mount base 84

cow´s tail 44

culter 118

d – mobile 70

d steel 57

daVit aKcesoria 84

daVit wciągarKa  84

deFender 46

d–KsztaŁtny KarabineK  57

duran 10.4 42

dyneema sling 8 mm             97

dyneema slings 11 mm 96

earmuFFs 67

easy liFt 78

edge roller 46

edge roller – segment   46

electric arc Visor   67

etcHed mesH Visor 67

eXpert 3d / speed 8

eXpert 3d / speed steel 9

eXpert 3d / standard  9

eXpert iii 10

eX-ten iii 25

eye sling 30 Kn 92

Falconer ¾ 116

Falconer Full 116

Falconer tactical 116

Fall arrester set 106

Fine line 97

First aid bag 113

First aid bag – large 113

FlasH 64

FlasH access 64

FlasH industry 64

FlasH padding 67

Flat webbing 100

FleX carrier  67

Floor mount base 83

Floor mount base 83

FlusH  83

Footer ii 98

Footer ii complete 98

FranKlin 25

gear bag 110

gemini 7.9 43

grippy 117

grippy ¾ 117

gym 10.1  42

HaKowy big 55

HaKowy giga 55

Hammer cord 45

Harness padding 21

Hector / triple locK 52

Hector / zaKręcany 52

Hector bc / triple locK 52

Hector bc / zaKręcany 52

Hero 9.6 40

Hero 9.6 dry 40

Hoody 122

Hoody Full zip 122

icon 9.3 40

icon 9.3 dry 40

iKar H 88

iKar Hra 88

iKar Hwb 87

iKar Hws 88

indy eVo 75

inos 10 87

inos 20 87

inos 3.5 86

inos 6n 86

Jacob 99

Jacob dyneema 99

Jingle ii 27

Joule 104

Kappa worK 66

KarabineK 55

KarabineK 55

KarabineK HaKowy 57

KarabineK stalowy 57

KasKi 66

Key Holder 123

Kombinezon 119

KoszulKa polo 121

Kotwa wKleJana 70

laiKa 28

lanyard “i” 22 Kn 93

lanyard “V” 22 Kn 93

lara 94

liFt 75

produkt strona produkt strona produkt strona

158 



locKer 79

locKer sling 80

lower mast, lower mast Xl 83

maillon big delta 56

maillon d–KsztaŁtny 56

maillon maŁy owalny 56

maillon mini owalny 56

maillon small delta 56

mini d 58

mini d zaKręcany 58

mini pear 58

monty bag 111

moVement bag 111

mug 126

mystic 10.1 42

mystic 10.1 dry 41

notepad a5 127

nylon mesH Visor 67

opcJe dodatKowe 20

open sling 22 Kn 92

ósemKa – ratownicza 74

ósemKa 8 l 74

ósemKa 8 m 74

oVal steel  57

oVerHead pulley 81

ozone / triple locK 55

ozone / twl 55

ozone / zaKręcany 55

patron 11.0 43

penta 65

pilot 72

pitcHer 126

plaKaty 129

plaKietKa do Kotw rozprężnycH 70

pŁytKa stanowisKowa 1/3  71

pŁytKa stanowisKowa 3/5  71

pole ii 20

portable base 84

porter 58

poucH 113

proFi worKer 3d / speed 11

proFi worKer 3d / standard 12

proFi worKer iii 12

przenośne urządzenia Kotwiące 91

puller 76

pulley eXtra 77

pulley small 78

pulley twin 77

QuicKdraw sling dyneema 11 mm 97

QuicKdraw slings 16 mm 96

reactor 140 101

reactor 3 103

redblocK 71

rescue KniFe 118

rescue pole 114

rl cHest 25

rocK Hammer 114

rolKa zJazdowa stop  75

rooF master 14

rooFer set 106

rope bag 112

rope protector 46

ropedancer ii 17

ropemarKer 44

route 44 37

saFety cHain 96

scaFolder set 107

scarF 125

score 10.1  42

sHuttle 73

singing rocK pen 127

singing rocK sticKers 128

sir 76

sit worKer 3d / speed 22

sit worKer 3d / speed steel 23

sit worKer 3d / standard 22

sit worKer iii 23

site 79

site lanyard 79

sleeVe cap 84

sling lanyard 22 Kn 92

slings 16 mm  96

snaKe brace 72

snap bacK Hat 115

speed belt 123

speleo 39

speleo 10.5 39

speleo r44 10.5 39

spodnie robocze 119

static 10.5 37

static 11.0 37

static 11.0 / static 10.5 38

static 9.0 39

static r44 10.5 36

static r44 10.5 38

static r44 11.0 36

static r44 11.0 38

steel ancHor 95

steel lanyard “i”  95

storm 9.8  41

storm 9.8 dry  41

striKe 24

suspension trauma saFety strap  21

tandem pulley 77

tarp duFFle  110

tarzan 16

tarzan ligHt 17

taśmy i lonże 91

tecH inFo en 129

tecHnic speed steel 13

tecHnic standard 13

tecHnologia 59

tHermocutter 44

tHrow line 45

timber 26

timber accessory cord 27

timber bridge 27

tool bag 112

tool Holder 114

tracK plus 94

treemouse 27

tripod 81

tripod locK 81

tripod Xl 81

tróJKąt ewaKuacyJny  sit ii 28

tróJKąt ewaKuacyJny sit ii 28

t-sHirt blue cracK 120

t–sHirts bacKbone 120

tubular webbing 100

twister 71

upper daVit, upper daVit Xl 82

urban ii 24

urna 112

usb FlasH driVe 126

wall mount base 83

wciągarKa 85

wciągarKa console  81

worK KniFe 118

worKing bag 111

wristband 127

wyposażenie do przeglądów 91

zestaw do Kontroli ppe/soi 107
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indeks

A0002SS01 70

A0031BS 118

A003OY 118

A0050HH00 118

A4000S060 88

A4000S120 88

A4000S240 88

A4000W018  87

A4000W035 87

A4002BS33 88

A4002BS42 88

A4004BS18 88

A4004BS33 88

A5000XX01 81

A5000XX05 81

A5001XX00  81

A5002XX00  81

A5003XX00  81

A5050XX01  82

A5050XX05 82

A5051XX01 83

A5051XX05 83

A5052XX00 83

A5053XX00 83

A5054XX00 83

A5055XX00 84

A5057XX00 84

A5058XX00  84

A5060XX00 83

C0001BB 112

C0001YY00 110

C0006BH 117

C0006HH 117

C0012YB 116

C0013YB 116

C0014YB 116

C0035AO12 100

C0037BB12  100

C0037RR12  100

C0046B120 110

C0046BB70 110

C0046BB90 110

C0051BH 115

C0051HH 115

C0053AX  124

C0053OX 124

C0053RW 113

C0053RX 124

C0054BX 124

C0055BX 124

C0058RR00 113

C0067BS00 124

C0069BG00 124

C0069PB00 124

C0070SL00 115

C0071AA00 65

C0071RR00 65

C0071SS00 65

C0071WW00 65

C0072BB00 113

C0073BY00 111

C0074BY00 115

C0079BX00 125

C0080BX00 125

C0081AX00 125

C0081RX00 125

C1013BB 120

C1014BB 120

C1018BY 122

C1019BY 122

C1020BY 122

C1021YB 121

C1022YB 121

C1026AX 120

C1027AX 120

C2000 97

C2001 96

C2004 97

C2075 96

C2085 96

C2150BY 99

C2151BY00 99

C2419B  96

C2419X 96

C5036BR00 17

C5056 25

C9091XX 123

C9092BX 123

C9092XX 123

E0014XX00 107

E0015XX 44

K0004BB 78

K0006RP00 71

K0016AA00 55

K0016BB00  55

K0017AA00 55

K0017BB00 55

K0018AA00 55

K0018BB00 55

K0027BY00 58

K0030OG00 71

K0050OS01 46

K0050OS03 46

K01001BB 75

K0107BB00  53

K0107BP00 53

K0107EE00 53

K0107EP00 53

K0108BB00 53

K0108EE00 53

K0110BB00 54

K0110EE00 54

K0111BB00 54

K0111EE00 54

K0112BB00 54

K0112EE00  54

K0114BB00  52

K0114BC00 52

K0114EC00 52

K0114EE00  52

K0119BB00 53

K0119EE00 53

K0121BB00 52

K0121BC00 52

K0121EC00 52

K0121EE00  52

K031DSD00 75

K032SIR00 76

K04000BB 80

K3536BB00  55

K3536PP00 55

K3550BB00  55

K3550PP00 55

K3690ZO 57

K3702PP 57

K4080ZO 57

K4081ZO 57

K4241ZO05 57

K4241ZO07 57

K5052EE00 58

K5182EE00 58

K6021BB 74

K6021EE 74

K6031BB  74

K6031EE 74

K6132BB 73

K6132EE 73

K6140BB00 73

K6140EE00 73

K6180BB  74

K6180ZO 74

K82006Z 56

K82008Z 56

produkt strona produkt strona produkt strona
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indeks

K82207Z 56

K82210Z 56

K82310Z 56

K82410Z 56

K82508Z 56

K9000BB03 58

L0002 45

L0003 45

L0041 – L0081 45

L0220BB 39

L0220WR 39

L0230BB 37

L0230BB 38

L0230KK 37

L0230KK 38

L0230RR 37

L0230WR 37

L0240WR 39

L0250BB 37

L0250BB 38

L0250RR 37

L0250WR 37

L026 39

L0340AX 42

L0360GG 42

L0380YX 40

L0384RX 40

L0430BB 36

L0430BB 38

L0430KK 36

L0430KK 38

L0430RR 36

L0430WR 36

L0440WR 39

L0450BB 36

L0450BB 38

L0450OO 36

L0450RR 36

L0450WG 36

L0510 43

L0514 43

L0520GW 40

L0524GW 40

L0530RA 42

L0534AG 41

L0540C450 44

L0540YX 43

L3020 43

L3040GA00 41

L3044AG00 41

L3050RY00 42

L9031YX10 45

L9991WB 107

M000XSET 107

M0020X1 106

M0020X2 106

M0021XX 107

M0021XX 139

M0022XX 106

P0010X030 126

P0010X050 126

P0012BB00 126

P0019XX00 126

P0020 128

P0020BB02 128

P0020BB03 128

P0020BB04 128

P0020BB05 128

P0021 128

P0021BB00 128

P0021BB03  128

P0021BB04 128

P0021BB05 128

P0022XX00 127

P0023XX00 127

P0024XX00 127

P0025XX00 128

P0026XX00 126

P0027WX00 129

P0027WX00  129

P0030XX00 127

P99100X 123

RK702XX10 70

RK702XX12 70

RK703XX10 70

RK704XX10 70

RK704XX12 70

RK713BB00 71

RK714BB00 71

RK750XX00 114

RK800BB00 78

RK800EE00 78

RK801BB00 77

RK801EE00 77

RK802BB00 77

RK802EE00 77

RK803BB00 77

RK804BX0L 75

RK804BX0R 75

RK805BX00 76

RK850X100  95

RK850X130  95

RK850X180  95

RK851XX03 95

RK851XX05 95

S1100BY 76

S9000BB35 110

S9000BB50 110

S9000RR35 110

S9000YY35 110

S9000YY50 110

W0003BY09 95

W0005BB09  28

W0005YBO9 28

W0008BS 112

W0010BB 25

W0010YB 25

W0021BB 24

W0022BB  24

W0023BB00 114

W0050  16

W0052B010 111

W0052B012  111

W0061BR 26

W0061DR 26

W0063BB   13

W0064BB    13

W0068BB  18

W0068BR 18

W0070RR00 27

W0071BB 18

W0071BY 18

W0073  20

W0075BB  23

W0075BR 23

W0075DB 22

W0075DR 22

W0076BB  23

W0076BR 23

W0076DB 22

W0076DR 22

W0077BR  23

W0077DR 23

W0078BB   10

W0078BR  10

W0078DB  9

W0078DR 9

W0079BB  10

W0079BR  10

W0079DB 8

W0079DR  8

W0080BR 10

W0080DR 9

W0081BB 12

W0081BR 12

W0081DB   12

W0081DR 12

W0082BB  12

W0082BR 12

W0082DB  11

W0082DR 11

W0083 25

W0086B0  16

W0087BY 17

W0089SY 19

W0090SY 19

W0091BY 14

W0092BB 21
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indeks

W0200BB  25

W1001WW10 97

W1001WW15  97

W1001WW20   97

W1002WO20 97

W1002WS10 97

W1002WY15  97

W1010BB09 79

W1011WB02 79

W1011WB04 79

W1012WB02 79

W1012WB04 79

W1015B020 80

W1023 111

W1024BX 98

W1025BX 98

W1026BB 112

W1027B 46

W1028BY00 114

W1029BX00 21

W1036W130 94

W1040R  27

W1041R 27

W1042R 27

W1047Y100 94

W1501XX03 86

W1502XX06 86

W1505ZZ10 87

W1505ZZ20 87

W2001*060 92

W2001*080 92

W2001*120 92

W2001*150 92

W2004*060 92

W2004*080 92

W2004*120 92

W2004*150 92

W2016*060 92

W2016*080 92

W2016*120 92

W2016*150  92

W2018A060 72

W2018B120 72

W2018R090 72

W2018Y030 72

W2019A060 72

W2019B120 72

W2019R090 72

W2019Y030 72

W2020X080 21

W2100X060 94

W2100X080 94

W2100X120 94

W2100X150 94

W2200W001 93

W2200W002 93

W2200W100 93

W2300W060 93

W2300W080 93

W2300W120 93

W2300W150 93

W2608 27

W2610 27

W4100Y070 104

W4100Y120  104

W4100Y160  104

W4320WW00  103

W4330W085                103

W4330W155 103

W4331W085     103

W4331W155 103

W4332W085 103

W4332W155 103

W4333W085 103

W4333W155 103

W4334W085 103

W4340W085 103

W4340W155 103

W4341W085 103

W4341W155 103

W4342W085 103

W4342W155 103

W4343W085 103

W4343W155 103

W4344W085 103

W4353W155 103

W4370W155 103

W4371W155 103

W4372W155 103

W4400WW00 101

W4410W085 102

W4410W155 102

W4411W085 102

W4411W155 102

W4412W085 102

W4412W155 102

W4413W085 102

W4413W155 102

W4420W085 102

W4420W155 102

W4421W085 102

W4421W155 102

W4422W085 102

W4422W155 102

W4423W085 102

W4423W155 102

W4430W155 102

W4433W155 102

W4440W155 102

W4441W155 102

W4442W155 102

W4450X085 102

W4450X155         102

W4452X085 102

W4452X155         102

W4453X085 102

W4453X155         102

W4460X085         102

W4460X155         102

W4462X085 102

W4462X155         102

W4463X085 102

W4463X155 102

W4470Y100 102

W4471Y100 102

W4472Y100 102

W8100B 46

W8201BY00 28

W8211BY00 28

W8220 29

W9500Y 27

W9600 66

W9601BB00 64

W9601QX00 64

W9601RX00 64

W9601WX00 64

W9601YX00 64

W9603QX00 64

W9603RX00 64

W9604XX00 67

W9700BY 119

W9801BY 119

W9802BY 121

WCIąGARKA 18 85

WCIąGARKA 30 85

WCIąGARKA 45 85

WCIąGARKA 60 85

X0004GB 44

X0004GB00 107

X0013XX02  107

X0015XX00  107

X0016XX00  107

X0017XX00 107

X0018XX00 107

X0019X400 107

X0020XX00 107

X0048XX25 67

X0048XX29  67

X0048XX31 67

X0049XX00 67

X0050XX00 67

X0051XX00 67

X0052XX00  67

X0053XX00 67

X0070XX34 72

X0075XX14 72

X1023  107
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Rock & Lock
Opatentowana klamra używana 
w uprzężach SINGING ROCK 
i innych produktach, umożliwia-
jąca szybką i dokładną regulację.

Lady fit
Produkty specjalnie zaprojekto-
wane dla kobiet.

Route 44
Opatentowana technologia 
SINGING ROCK do produkcji lin. 
Lina jest produkowana na maszy-
nie 44 splotowej, co zapewnia 
jej doskonałą jakość, trwałość 
i wytrzymałość.

Teflon®
Liny pokrywane/impregnowane 
materiałem ochronnym TEFLON® 
firmy DuPontTM charakteryzują 
się wyjątkową odpornością 
na wodę i ścieranie.

Single Tech
W systemie Single Tech każda 
z nici jest oddzielnie wpleciona 
w oplot. Konstrukcja oplotu 
Single Tech zwiększa odporność 
na zużycie liny i poprawia jej 
właściwości mechaniczne jak 
i elastyczne.

Pojedyncza lina
Oznakowanie pojedynczej liny 
dynamicznej do wspinaczki 
i alpinizmu.

Lina połówkowa 
Oznakowanie połówkowej liny 
wspinaczkowej do wspinaczki 
wielowyciągowej i wspinaczki 
lodowej. Lina składa się z dwóch 
żył, każdą z nich można stoso-
wać do asekuracji niezależnie/
prowadzenie dwutorowe/ 
zwiększa to bezpieczeńst-
wo wspinającego, ponieważ 
dwie żyły są mniej narażone 
na uszkodzenia.

Lina bliźniacza
Oznakowanie bliźniaczych 
lin do alpinizmu, wspinania 
wielowyciągowego i wspinaczki 
lodowej. Wpinana do punktów 
przelotowych zawsze dwoma 
żyłami. Lina nie jest przystoso-
wana do prowadzenia dwuto-
rowego/każda żyła wpinana 
osobno/.

Stitched eye
Zszywane pętle oczkowe 
na końcu liny/lonży, z zabez-
pieczeniem nylonowym przed 
przecieraniem się szwów. Dosko-
nałe rozwiązanie dla systemów 
kotwiących oraz SOI.

UIAA
Produkty oznakowanie tym 
symbolem spełniają surowe 
normy bezpieczeństwa UIAA 
(Międzynarodowa Federacja 
Związków Alpinistycznych). 
W większości przypadków 
wymagania UIAA są bardziej 
rygorystyczne niż normy EN.

CE - symbol  
of compliance
Produkt z tym symbolem oznacza, 
że jest zgodny z wymogami 
bezpieczeństwa obowiązujący-
mi w danej normie europejskiej. 
Liczba po symbolu CE (np. CE 
1019) identyfikuje odpowiednie 
akredytowane laboratorium 
testowe.

UIAA – Water 
repelent
Standard wodoodporności  
zatwierdzony przez Komisję 
Bezpieczeństwa UIAA. Aby zdać 
test w certyfikowanym laborato-
rium, ilość zaabsorbowanej wody 
nie może być większa niż 5% 
ciężaru liny. Dla porównania, nie 
impregnowana  lina absorbuje 
około 50% wody w tym teście, 
a liny oznaczone jako DRY, gdy są 
niewłaściwie zaimpregnowane 
mogą wchłonąć od 20% do 40% 
wody.

ANSI
American National Standards 
Institute - jest prywatną organi-
zacją non-profit, która nadzoruje 
rozwój dobrowolnych standar-
dów dotyczących produktów, 
usług, procesów, systemów 
i personelu w Stanach Zjednoc-
zonych. Organizacja koordynuje 
również zgodność standardów 
amerykańskich z międzynaro-
dowymi, dzięki temu amery-
kańskie produkty mogą być 
używane na całym świecie.

NfPA
Narodowe Stowarzyszenie Ochro-
ny Przeciwpożarowej (NFPA) jest 
stowarzyszeniem handlowym 
Stanów Zjednoczonych, mającym 
w swoich szeregach międzynaro-
dowe stowarzyszenia. Tworzy 
i utrzymuje prywatne, chronione 
prawem autorskim standardy 
i kodeksy użytkowania do stoso-
wania przez samorządy lokalne. 
Stowarzyszenie zostało utworzo-
ne w 1896 roku przez grupę firm 
ubezpieczeniowych. Jego celem 
jest standaryzacja systemów 
przeciwpożarowych. 

Papertrail
To kompleksowy system do zar-
ządzania posiadanym sprzętem  
i ewidencją przeglądów serwi-
sowych.

piktogramy
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ABS Akrylonitryl-butadien-styren to polimer termoplastyczny. Najważniejszymi właściwościami mechanicznymi ABS jest odporność na uderzenia i wytrzymałość. ABS jest mocniejszy niż czysty 
polistyren.

Akryl Anilana – polska nazwa włókien akrylowych; syntetyczne włókno wełnopodobne z poliakrylonitrylu (90%); używane, często w połączeniu z wełną, do wyrobu dzianin i tkanin.

Anodowanie Proces pasywacji elektrolitycznej stosowany w celu zwiększenia grubości naturalnej warstwy tlenków na powierzchni części metalowych. Anodowanie zwiększa odporność na korozję 
i zużycie oraz zapewnia lepszą przyczepność kolorów barwiących niż w przypadku czystego metalu.

Tkanina bambusowa Tkanina wykonana z włókien bambusowych. Tkanina bambusowa jest wyjątkowo miękka i lekka. Bambusowe wyroby mają właściwości bakteriobójcze i antygrzybiczne, których nie tracą 
po praniu. Nie gromadzą kurzu ani roztoczy. Bambus jest odorochłonny - zatrzymuje w sobie wszystkie brzydkie zapachy eliminując je podczas prania. Tkanina bambusowa charakteryzuje się 
świetną trwałością, nie przeciera się, nie rozciąga i nie blaknie.

Odkuwanie na zimno Proces ten jest zwykle tańszy niż kucie na gorąco, a produkt końcowy wymaga niewiele, jeśli w ogóle, prac wykończeniowych. Może występować naprężenie szczątkowe materiału, bez 
wpływu na wytrzymałość sprzętu. 

Cordura Marka tkanin wysoce odpornych na przetarcia. Najczęściej Cordurę wykonuje się z poliamidu, z powłoką poliuretanową z apreturą teflonu. Twórcą materiału i posiadaczem patentu 
na Cordurę jest amerykańska firma DuPont. Struktura włókien i metoda tkania zapewniają jej dużą wytrzymałość na otarcia i przetarcia. Jest powszechnie stosowana do produkcji plecaków 
turystycznych, wyprawowych i rowerowych, a także butów oraz ubrań. Jest to tkanina o dużej odporności na działanie warunków atmosferycznych, a ponadto, dzięki swej wewnętrznej 
strukturze bardzo lekka.

Cortex Techniczna, poliamidowa elastyczna tkanina. Tkaniny Cortex są składnikiem wielu produktów, których cechą jest doskonała odporność na zużycie.

Dyneema Zarejestrowany znak towarowy dla tkaniny syntetycznej, która jest silniejsza niż Kevlar®. Dyneema® składa się z polietylenu o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Jest odporna na wodę, 
większość środków chemicznych, promieniowanie UV i bakterie.

Powłoka ED Powłoka elektroforetyczna. Charakterystyczną cechą tego procesu jest to, że cząstki koloidalne zawieszone w ciekłym ośrodku migrują pod wpływem pola elektrycznego (elektroforeza) i są 
osadzane na elektrodzie jaką jest sprzęt poddany temu procesowi.

Elastan (Spandex) Syntetyczny kopolimer polieterowo-polimocznikowy znany ze swojej wyjątkowej elastyczności. Jest mocniejszy i trwalszy niż kauczuk naturalny.

EPS Polistyren spieniony to sztywna i twarda pianka o zamkniętych komórkach. Wykonany jest ze wstępnie spienionych perełek polistyrenowych. Ze względu na swoje właściwości techniczne, 
takie jak niska waga, sztywność i odkształcalność, EPS może być stosowany w szerokim zakresie.

Włókno szklane Typ tworzywa wzmocnionego włóknem wzmacniającym (włóknem szklanym). Włókno szklane może być losowo ułożone, spłaszczone w arkuszu (matą z ciętych włókien) lub utkane w tkani-
nie. Włókno szklane jest mocne, a mimo to lekkie. Chociaż nie jest tak wytrzymałe i sztywne jak kompozyty oparte na włóknie węglowym, to jest mniej kruche, a jego surowce są znacznie 
tańsze.

fleece Włókno izolacyjne z włókniny miękkiej (typu polarowego) wykonane z poliestru zwanego politereftalanem etylenu (PET) lub innych włókien syntetycznych. Lekka, ciepła, miękka i hydrofobowa 
tkanina. Regularny polar nie jest wiatroszczelny i nie chłonie wilgoci.

Włókno G10 Wysokociśnieniowy laminat z włókna szklanego, rodzaj materiału kompozytowego. Tworzy się go przez układanie w stos kilku warstw tkaniny szklanej, zanurzonej w żywicy epoksydowej 
i sprężanie otrzymanego materiału pod wpływem ciepła aż do utwardzenia. G10 jest preferowany ze względu na swoją wysoką wytrzymałość, niską absorpcję wilgoci, doskonałe właściwoś-
ci elektroizolacyjne i odporność chemiczną.

Zgrzewanie Hf Łączenie (spawanie ) materiałów poprzez dostarczanie energii o wysokiej częstotliwości w postaci pola elektromagnetycznego (27.12 MHz) i ciśnienia by połączyć materiał.

Kucie na gorąco Technologia plastycznego odkuwania w matrycy pożądanego kształtu. Kucie na gorąco zapewnia homogenizowaną strukturę ziarna, produkt po tym procesie ma zwartą strukturę oraz 
doskonałe parametry mechaniczne.

Injection Manufacturing Proces produkcji części poprzez wtryskiwanie materiału do formy. Materiał do jest podawany do ogrzewanego mieszalnika, wtłaczany do gniazda formy, gdzie chłodzi się i twardnieje 
do kształtu formy.

Kernmantle Lina zbudowana z wewnętrznym rdzeniem chronionym przez tkany oplot zewnętrzny w celu zoptymalizowania wytrzymałości i elastyczności. Włókna rdzenia zapewniają wytrzymałość liny 
na rozciąganie, podczas gdy oplot chroni rdzeń przed ścieraniem podczas użytkowania.

Kevlar Kevlar jest zastrzeżonym znakiem towarowym syntetycznego włókna para-aramidowego. Kevlar ma wiele zastosowań, od opon rowerowych i żagli, sprzętu wspinaczkowego po kamizelki 
kuloodporne, ze względu na wysoki stosunek wytrzymałości na rozciąganie do masy jest 5 razy silniejszy niż stal. Jest przeznaczony do ochrony użytkowników przed skaleczeniami, otarciami 
i wysoką temperaturą. Sprzęt ochronny oparty na kevlarze jest często znacznie lżejszy i cieńszy niż równoważny wykonany z bardziej tradycyjnych materiałów.

Nylon Ogólne oznaczanie rodziny syntetycznych polimerów na bazie alifatycznych lub półaromatycznych poliamidów. Nylon jest termoplastycznym, jedwabistym materiałem, który można 
przetwarzać w stanie stopionym na włókna, folie lub kształty. Nylon jest bardzo odpowiedni do wyrobów dzianin ze względu na swoją gładkość, lekkość i wysoką wytrzymałość.

Poliamid (PA, PAD) Makrocząsteczka z powtarzającymi się jednostkami połączonymi wiązaniami amidowymi. Syntetyczne poliamidy są powszechnie stosowane w tekstyliach, aplikacjach moto-
ryzacyjnych, dywanach i odzieży sportowej ze względu na ich wysoką trwałość i wytrzymałość. Włókna są bardzo odporne na rozdarcie i ścieranie oraz pochłaniają niewielką ilość wilgoci 
(dzięki czemu odprowadzają wilgoć z dala od ciała) i są rozciągliwe, nie zagniatają się trwale, ale również podatne na mechacenie. Poliamid ma najwyższą odporność wszystkich surowców 
włókienniczych (również mokrych) i jest bardzo rozciągliwy.

Poliwęglan Grupa polimerów termoplastycznych zawierających grupy węglanowe w ich strukturach chemicznych. Poliwęglany to mocne, wytrzymałe materiały, a niektóre gatunki są przeźroczyste.

Poliester (PES) Kategoria polimerów, które zawierają estrową grupę funkcyjną w łańcuchu głównym. Tkaniny tkane lub dziane z nici poliestrowych lub przędzy są szeroko stosowane w odzieży i wypo-
sażeniu domowym. Przemysłowe włókna poliestrowe, przędze i liny stosowane są w wzmocnieniach opon samochodowych, tkaninach do taśm przenośnikowych, pasach bezpieczeństwa, 
tkaninach powlekanych i wzmocnieniach z tworzywa sztucznego o wysokiej absorbcji energii. Poliester ma doskonałe właściwości powrotne do kształtu przed obciążeniem i jest bardzo lekki. 
Poliester zachowuje swój kształt i jest odporny na kolory, a także odporny na pot i promienie UV (odporność na światło). Poliester ma wysoką temperaturę topnienia.

Polietylen (PE) Najczęściej spotykane tworzywo sztuczne, które zwykle jest mieszaniną podobnych polimerów etylenu. Polietylen ma niską wytrzymałość, twardość i sztywność, ale ma wysoką plastycz-
ność i udarność, a także niskie tarcie wewnątrz strukturalne. Wykazuje silne pełzanie pod działaniem siły ciągłej, którą można zmniejszyć przez dodanie krótkich włókien. Jego podstawowe 
zastosowanie to opakowania (plastikowe torby, plastikowe folie, geomembrany, pojemniki, w tym butelki itp.).

POLyMAR Zarejestrowany znak towarowy dla poliestru pokrytego poliuretanową tkaniną plandekową. Jest odporny na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne.

Polipropylen (PP) Termoplastyczny polimer stosowany w szerokim zakresie zastosowań, w tym do pakowania i etykietowania, tekstyliów (np. lin, bielizny termicznej i dywanów), artykułów papierniczych, częś-
ci plastikowych i pojemników wielokrotnego użytku różnych typów, sprzętu laboratoryjnego, głośników, części samochodowych. Dodatek polimerowy wykonany z monomeru propylenowego, 
jest wytrzymały i niezwykle odporny na wiele chemicznych rozpuszczalników, zasad i kwasów. Polipropylen jest drugim na świecie najczęściej produkowanym tworzywem sztucznym, 
po polietylenie.

Polistyren Syntetyczny polimer aromatyczny wykonany ze styrenu monomeru. Polistyren może być stały lub spieniony. Polistyren ogólnego przeznaczenia jest klarowny, twardy i raczej kruchy. Polistyren 
jest jednym z najczęściej używanych tworzyw sztucznych. Zastosowania obejmują opakowania ochronne (takie jak opakowania orzeszków ziemnych i pudełka na płyty CD i DVD), pojemniki 
(takie jak "klapki"), pokrywy, butelki, tacki, kubki i jednorazowe sztućce.

Poliwinylu chlorek (PCW) Najczęściej produkowany na świecie syntetyczny polimer z tworzyw sztucznych, po polietylenie i polipropylenie. PVC występuje w dwóch podstawowych formach: sztywnej i elastycznej. 
Sztywna forma PVC jest używana w konstrukcjach do rur i profili, takich jak drzwi i okna. Jest również używany do butelek, innych opakowań nieżywnościowych i kart (takich jak bankoma-
towe lub karty członkowskie). W elastycznej formie znajduje zastosowanie w hydraulice, izolacji kabli elektrycznych, sztucznej skórze, oznakowaniu, nagraniach fonograficznych, nadmuchiwa-
nych produktach i wielu zastosowaniach, w których zastępuje gumę.

Poliuretan (PU) Polimer składający się z jednostek organicznych połączonych łącznikami karbaminianowymi (uretanowymi). Większość poliuretanów to polimery termoutwardzalne, które nie topią się 
po ogrzaniu, dostępne są również termoplastyczne poliuretany.

Ripstop Tkanina, w której zastosowaną specjalną technikę wzmacniania, czyni ja odporną na rozdarcie i rozrywanie. Podczas tkania (grube) nitki wzmacniające są przeplecione w regularnych 
odstępach w układzie kreskowym. Zaletą Ripstop jest korzystny stosunek wytrzymałości do wagi i to, że słabo chłonie wodę.

Stal nierdzewna Stal stopowa, o minimalnej zawartości (10.5%) chromu w masie. Stal nierdzewna wyróżnia się odpornością na korozję. Stal nierdzewna łatwo nie koroduje, nie rdzewieje, jak czyni to zwykła 
stal. Jednak nie jest w pełni odporna na plamy w środowisku o niskiej zawartości tlenu, o dużym zasoleniu lub słabym obiegu powietrza.

Teflon Zarejestrowany znak towarowy dla syntetycznego fluoropolimeru tetrafluoroetylenu. Słynie z właściwości hydrofobowych i odporności na ścieranie.

Technora Zarejestrowany znak towarowy dla aramidu przydatnego w wielu zastosowaniach wymagających wysokiej wytrzymałości lub odporności chemicznej. Jest ściśle związany z Kevlarem (patrz 
Kevlar).

Thermolite Materiał syntetyczny wykonany przez Invistę i stosowany jako tkanina izolująca. Włókna o zróżnicowanym kształcie zawarte w tkaninie powodują, że Thermolite jest lekki ciepły.

Druk termotransferowy Druk termotransferowy polega na uzyskiwaniu obrazu na etykiecie poprzez podgrzewanie pigmentu zawartego w taśmie termotransferowej. Za pomocą tej techniki można dokonywać druku 
na różnych rodzajach podłoży. Druk termotransferowy cechuje wysoka trwałość.

Ultradźwiękowe wykończenie Fale dźwiękowe o częstotliwościach wyższych niż górna granica słyszalności ludzkiego słuchu, łączą rdzeń i oplot liny w jedną całość. Stosuję się go zakończenia końców lin rdzeniowych.

velcro Zarejestrowany znak towarowy dla zapięcia na rzep, który składa się z dwóch elementów: zazwyczaj dwóch pasków tkaniny: gładkiej czepnej i ostrej (lub alternatywnie okrągłych "kropek" 
lub kwadratów). Przyszyte lub przyklejone do dwóch oddzielnych kawałków materiału tworząc zapięcie. 

Cynkowanie Zapobiega utlenianiu chronionego metalu, tworząc powłokę odporną na warunki atmosferyczne. 

materiały i technologie
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EN 341
ŚOI chroniące przed upadkiem z wysokości 
Urządzenia do opuszczania.

EN 353-1, 2
Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z 
wysokości, część 1: Urządzenia samozaciskowe ze 
sztywną prowadnicą, część 2: Urządzenia zaciskowe z 
giętka prowadnicą.

EN 354
ŚOI chroniące przed upadkiem z wysokości. Lonże i 
linki bezpieczeństwa max. długość 2 m (w tym złącza)

EN 355
ŚOI chroniące przed upadkiem z wysokości. 
Pochłaniacze energii.

EN 358
SOI do pozycjonowania i zapobiegania upadkom z 
wysokości. Systemy pozycjonowania w pracy.

EN 360
ŚOI chroniące przed upadkiem z wysokości. 
Urządzenia samohamowne.

EN 361
ŚOI chroniące przed upadkiem z wysokości. Pełne 
uprzęże.

EN 362
ŚOI chroniące przed upadkiem z wysokości. Złącza.

EN 388
Rękawice ochronne chroniące przed zagrożeniami 
mechanicznymi.

EN 397
ŚOI chroniące przed upadkiem z wysokości. 
Przemysłowe hełmy ochronne.

EN 564
Sprzęt alpinistyczny - akcesoria linka pomocnicza.

EN 566
Sprzęt alpinistyczny - zawiesia, pętle.

EN 567
Sprzęt alpinistyczny. Przyrządy zaciskowe.

EN 795, EN 795 / A1
ŚOI chroniące przed upadkiem z wysokości. 
Urządzenia kotwiczące.

EN 813
ŚOI chroniące przed upadkiem z wysokości. Uprzęże 
biodrowe.

EN 892
Sprzęt alpinistyczny. Dynamiczne liny do wspinaczki.

EN 959
Sprzęt alpinistyczny - kotwice skalne.

EN 1496
Sprzęt ratowniczy. Urządzenia podnoszące.

EN 1497
Sprzęt ratowniczy. Szelki ratownicze.

EN 1498
Sprzęt ochrony osobistej - pętle ratownicze.

EN1808
Wymagania bezpieczeństwa dotyczące podestów 
ruchomych wiszących. Obliczenia projektowe, kryteria 
stateczności, budowa - Badania.

EN 1891
Sprzęt ochrony indywidualnej zapobiegający 
upadkom z wysokości. Liny rdzeniowe w oplocie o 
małej rozciągliwości.

EN 12275
Sprzęt alpinistyczny - złącza (karabinki).

EN 12277
Sprzęt alpinistyczny - uprzęże.

EN 12278
Sprzęt alpinistyczny. Bloczki linowe.

EN 12492
Sprzęt alpinistyczny - kaski alpinistyczne.

EN 12841
Środki indywidualnej ochrony przed upadkiem 
z wysokości. Linowe systemy asekuracyjne i 
wspomagające pracę. Urządzenia regulacyjne dla lin.

EN 15151
Sprzęt alpinistyczny - urządzenia hamujące.

ANSI Z359.1
Wymagania bezpieczeństwa dla systemów 
zapobiegania upadkom z wysokości, składników 
dodatkowych, i osobnych elementów do ochrony 
przed upadkiem z wysokości. 

CEN/TS 16415
Sprzęt ochrony osobistej. Urządzenia kotwiące.

NfPA klasa II
Określona przez NFPA 1983 norma określa sprzęt 
zaprojektowany właściwie pod kątem dopasowania 
do użytkownika aby mógł być wykorzystywany do 
maksymalnego obciążenia dwoma osobami.

NfPA klasa III
Określona przez NFPA 1983 norma określa sprzęt 
zaprojektowany właściwie pod kątem dopasowania 
do użytkownika aby mógł być wykorzystywany do 
maksymalnego obciążenia dwoma osobami, bez 
możliwości obrotu głową w dół.

standardy   Lista norm EN i US dla sprzętu ochrony osobistej (PPE, SOI) przed upadkiem z wysokości
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Singing 
Rock 

został założo-
ny w 1992 roku. 

Podczas 26 lat istnienia, 
Singing Rock ugruntował 

swoją pozycję jako profesjonalny 
i innowacyjny producent oraz dosta-

wca produktów osobistych i sprzętu ochro-
nnego przed upadkiem z wysokości. Obecnie 

SINGING ROCK jest jednym ze światowych liderów 
na rynku profesjonalnego sprzętu ochronnego do pracy 

na wysokości, dla wojska i ratownictwa. Zakres dostępnego 
wyposażenia obejmuje uprzęże, liny, sprzęt, urządz-

enia do zjazdów, sprzęt do bezpiecznej pracy wysokości, punkty 
kotwiczenia, przenośne systemy asekuracyjne, systemy do ratownictwa. 

Wszystkie produkty o wysokiej wydajności i 
innowacyjne są opracowywane i produkowane 

w Czechach i Europie. Produkty są certyfiko-
wane i w pełni spełniają  międzynarodowe 

standardy bezpieczeństwa. Nasze produkty są 
innowacyjne, nowoczesne i łatwe w użyciu, o 

dużej wytrzymałości z maksymalnym komfortem 
użytkowania. Główny zakres działalności firmy 

SINGING ROCK to:
•	Opracowywanie i produkcja sprzętu alpi-

nistycznego (uprzęże, liny, przyrządy, 
karabinki, urządzenia kotwiące, kaski, linki 

bezpieczeństwa, absorbery, itd.)
•	Opracowywanie metod działania stosowa-

nych w alpiniźmie przemysłowym oraz 
systemów bezpieczeństwa.

•	Dostarczanie opracowanych zestawów 
zapewniających bezpieczeństwo pracy.

•	Organizacja szkoleń.
•	Usługi pogwarancyjne - regularne przeglądy 

sprzętu i kontrola produktów. 
Wszystkie działanie podejmowane przez 

SINGING ROCK są realizowane w zgodności 
z certyfikatem QMS i ze standardami ISO 9001 
ze szczególnym naciskiem na rozwój, produkcję 

i sprzedaż SOI (Artykuł 11B dyrektywy Rady 
89/686 / EWG). Produkty SINGING ROCK 

są zgodne z dyrektywami UE i normami oraz 
wymaganiami rynku amerykańskiego (CE, NFPA 

i ANSI). SINGING ROCK aktywnie uczestniczy 
w przygotowaniach standardów i dyrektyw 

poprzez prace w Komisji Bezpieczeństwa 
UIAA i grupy roboczej CEN. SINGING ROCK  
współpracuje z czeską organizacją standar-
dów jako ekspert w dziedzinie norm dla SOI. 

SINGING ROCK w swojej ofercie ma wszystko, 
czego potrzebujesz ze sprzętu ochronnego 
zapobiegającemu upadkowi z wysokości.

www.singingrock.com

środowisko
Mamy świadomość ciążącej na nas 
odpowiedzialności za zachowanie 
bogactw naturalnych naszej planety dla 
przyszłych pokoleń. Singing Rock jest 
dumnym członkiem Europejskiego 
Stowarzyszenia Ochrony Przyrody.

skuteczność
Prowadzimy zespołowy system 
zarządzania o poziomej strukturze 
organizacyjnej. Dzięki temu jesteśmy 
w stanie natychmiast reagować i 
dostosować nasze produkty i usługi 
dla Twoich konkretnych potrzeb.

efektywność 
Wykonuj swoją pracę efektywnie, 
bezpiecznie ale też wygodnie. Jesteśmy 
aby oferować Ci narzędzia do realizacji 
celów. Praca powinna być przyjemnoś-
cią.

Innowacyjność
Mówienie w wielu słowach o innowa-
cjach jest zbędne, ponieważ są one 
nieodłączną cechą we wszystkich 
naszych produktach.

tradycja i stabilność
Korzystamy z 26 letniego własnego 
doświadczenia oraz inspirujemy się 
z ogromną wiedzą i doświadczeniem 
wspinaczy regionalnych. 

zaangażowanie
Jesteśmy wspinaczami i kochamy to co 
robimy. Entuzjazm napędza naszą 
pomysłowosć i potrzebę ciągłego 
udoskonalania.
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Catalogue SINGING ROCK 2018 – Profesjonalny sprzęt do prac wysokościowych
SINGING ROCK – wszystkie prawa zastrzeżone. Specyfikacja techniczna może ulec zmianie bez powiadomienia 
użytkowników tego katalogu. Wydrukowano w Czechach. kataloG 2018/19

proFesJonalny

Ostrzeżenie:
Aktywność związana z czynnikiem 
wysokości taka jak wspinaczka, ferraty, 
speleologia, zjazdy, ski-touring, akcje 
ratunkowe, praca na wysokości i eksplo-
racja jaskiń to ekscytujące ale i niebez-
pieczne działania, które mogą prowadzić 
do poważnych obrażeń, a nawet śmierci.
Dlatego konieczne jest przed użyciem 
każdego sprzętu: 
Uważne przeczytanie i zrozumienie instruk-
cji użytkowania, zapoznanie się z możliwoś-
ciami i ograniczeniami produktu, doświadc-
zenie i wiedza w zakresie odpowiednich 
technik i metod użytkowania, zrozumienie 
i akceptacja związanego z tym ryzyka. 
W razie wątpliwości lub problemu skontak-
tuj się z SINGING ROCK.
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