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JAG RESCUE KIT
Zestaw do ratownictwa z systemem do wyciągania JAG SYSTEM 
i przyrządem zjazdowym I’D EVAC.

STRATO VENT
Kask STRATO VENT jest bardzo lekki i wygodny, dzięki systemom 
CENTERFIT i FLIP&FIT zapewnia znakomitą stabilizację na głowie. 
Jest przeznaczony dla instruktorów.

PANJI
Prosta, regulowana, wytrzymała uprząż biodrowa z uchwytami 
sprzętowymi. PANJI posiada klamry DOUBLEBACK ze stali 
nierdzewnej.

Spis treści
Uczestnicy ............................ 2 
Instruktorzy .......................... 12 
Ratownictwo ....................... 18

Parki linowe są wrotami do przygody w ekspozycji. Doświadczając nowego wymiaru, dzieci i dorośli 
podejmują wyzwania, bawią się i zachwycają. Naszą misją jest dostarczenie im tego wyjątkowego 
przeżycia.

Produkty Petzl do parków linowych został opracowane w taki sposób, żebyście mogli zaoferować 
klientom jak najlepsze usługi. Sprzęt musi być trwały i praktyczny oraz musi ułatwiać wam codzienną 
pracę. Dla klientów ergonomia i wygoda są najważniejsze. 

Nasze produkty zostały pomyślane w taki sposób, by odpowiedzieć na te wymagania.

Dla instruktorów przygotowaliśmy nowy JAG RESCUE KIT z I'D EVAC, umożliwiający łatwą 
i szybką ewakuację osoby, która utknęła na trasie. Kask STRATO VENT zapewnia stabilność 
i komfort podczas całodziennego użytkowania. Nowa uprząż PANJI, przeznaczona dla klientów, 
została opracowana w taki sposób, by się ją łatwo używało, regulowało i żeby była trwała.
Klamry DOUBLEBACK ze stali nierdzewnej, szerokie taśmy zapewniają dużą trwałość podczas 
intensywnego użytkowania, również w środowiskach wilgotnych i zasolonych. 

Odkryjcie specjalnie wybrane produkty z naszej oferty w tym nowym katalogu 2019.

Bardzo dobrej lektury.
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TOP AND SIDE 
PROTECTION
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PANGA®

Kask wytrzymały i łatwy w użyciu (zestaw 4)
PANGA to wytrzymały i łatwy w użyciu kask, przeznaczony do zastosowania zbiorowego. 
System FLIP&FIT ustawia błyskawicznie opaskę podtrzymującą w pozycji niskiej, gwarantując 
świetną stabilizację kasku na głowie. System również umożliwia schowanie opaski obwodu 
głowy wewnątrz kasku, by ją chronić podczas przechowywania i transportu oraz pozwala na 
łatwą regulację przez użytkownika lub instruktora. Kask składa się z trzech elementów, które 
można wymontować i wymienić w razie potrzeby: skorupa zewnętrzna, skorupa wewnętrzna, 
system nośny. Dostarczany w zestawie czterech sztuk, występuje w trzech kolorach.

BOREO CLUB
Kask ze zwiększoną ochroną (zestaw 4)
BOREO CLUB to wygodny kask do zastosowań zbiorowych. Dopasowanie i stabilność na głowie 
sprawiają, że nadaje się szczególnie do długotrwałego noszenia. Dzięki hybrydowej konstrukcji 
jest jednocześnie zwarty i przylegający. Zapewnia większą ochronę przed uderzaniami z przodu, 
tyłu i bocznymi (oznaczenie Petzl TOP AND SIDE PROTECTION). Konserwacja jest ułatwiona 
dzięki piankom zapewniającym komfort, które nie pochłaniają wody ani potu. Dostępny w dwóch 
rozmiarach i dostarczany w zestawie czterech sztuk.

Kask szczególnie łatwy w konserwacji: 
składa się z trzech elementów, 
które można wymontować: skorupa 
zewnętrzna, skorupa wewnętrzna, 
system nośny. 

Pianki zapewniające komfort nie 
pochłaniają potu i są łatwe do 
wyczyszczenia. Dostępne również jako 
części zamienne.

System FLIP&FIT ustawia 
błyskawicznie opaskę podtrzymującą 
w pozycji niskiej oraz pozwala na 
łatwą regulację przez użytkownika lub 
instruktora.

Opaska podtrzymująca obejmuje 
dokładnie głowę. Może być zmniejszona 
i schowana wewnątrz kasku dla ułatwienia 
transportu i przechowywania.

Uczestnicy

Dorośli



4 Uczestnicy

JOKO-I
Lonża do bloczka
Lonża JOKO-I jest przeznaczona do połączenia bloczka TRAC i uprzęży biodrowej. Mocowana 
do uprzęży przy pomocy węzła "główka skowronka". Osłona plastikowa utrzymuje karabinek 
w prawidłowej pozycji i chroni końce lonży przed przetarciem.

TRAC PLUS
Bloczek do długich tyrolek
Bloczek TRAC PLUS zapewnia długi czas użytkowaniu dzięki zastosowaniu najnowszych 
łożysk kulkowych i użyciu karabinka VERTIGO WIRE-LOCK PARK. Karabinek jest zintegrowany 
z bloczkiem, co chroni całość przed zgubieniem i ułatwia manipulacje, które musi wykonać 
użytkownik. Osłonę można odczepiać, jak również zablokować śrubkami (są dostarczone), by 
ułatwić integrację bloczka TRAC PLUS z lonżami .

TRAC
Bloczek do tyrolek
Karabinek VERTIGO jest zintegrowany z bloczkiem TRAC, co ułatwia wpięcie i zabezpiecza przed 
zgubieniem. Osłonę można odczepiać, jak również zablokować śrubkami, by ułatwić integrację 
bloczka TRAC z lonżami. Dwie strefy podparcia umożliwiają umieszczenie w nich karabinków, by 
nie tarły o linę stalową podczas zjazdu na tyrolce.

Dwie strefy podparcia umożliwiają 
umieszczenie w nich karabinków, 
by nie tarły o  linę stalową podczas 
zjazdu na tyrolce.

Całość chroniona przed zgubieniem 
dzięki integracji bloczka z karabinkiem 
VERTIGO.

PANJI
Prosta, regulowana, wytrzymała uprząż z uchwytem sprzętowym
Uprząż PANJI ma jeden uchwyt sprzętowy, jest przeznaczona do użycia zbiorowego. Prosta, 
bardzo wytrzymała, łatwa do założenia, regulacji i użycia - dla ułatwienia pracy instruktorów. 
Punkt wpinania oraz uchwyt sprzętowy opracowany dla optymalnej współpracy z lonżami 
JOKO i bloczkami TRAC. Strefy identyfikacji i oznaczeń ułatwiają zarządzanie zasobami 
sprzętowymi. Klamry DOUBLEBACK ze stali nierdzewnej i szerokie taśmy zapewniają 
optymalną trwałość dla intensywnego użytkowania zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, w tym 
w środowiskach zasolonych.

JOKO-Y
Lonża do wychodzenia
Lonża JOKO-Y jest przeznaczona do ciągłej asekuracji przy przepinaniu się. Mocowana do 
uprzęży za pomocą węzła „główka skowronka”. Na końcach lonży znajdują się plastikowe osłony, 
które utrzymują karabinki w stałym, optymalnym położeniu oraz chronią szwy przed przetarciem.

VERTIGO WIRE-LOCK PARK
Karabinek o wzmocnionej konstrukcji, przeznaczony do lonży
Karabinek VERTIGO WIRE-LOCK PARK jest przeznaczony do wpięcia do końca lonży. Doskonały 
uchwyt oraz system automatycznego blokowania WIRE-LOCK, połączony z systemem Keylock 
ułatwiają manipulacje podczas przepinania się. Wzmocniona konstrukcja systemu Keylock 
zmniejsza wpływ wibracji, anodyzacja zwiększa odporność na zużycie w mokrych i zasolonych 
środowiskach.

VERTIGO WIRE-LOCK
Karabinek do lonży autoasekuracyjnej
Karabinek VERTIGO WIRE-LOCK jest przeznaczony do wpięcia do końca lonży JOKO. Doskonały 
uchwyt oraz system automatycznego blokowania WIRE-LOCK ułatwiają manipulacje podczas 
przepinania się. Duży prześwit oraz system Keylock pozwalają na łatwe wpinanie karabinka w line 
stalową. System WIRE-LOCK wydłuża również czas życia produktu.

Szeroki punkt wpinania, dla ułatwienia 
instalacji wielu lonży.

Klamry DOUBLEBACK ze stali 
nierdzewnej dla optymalnej trwałości.

Dorośli

Końce taśmy dobrze się chwyta, by 
docisnąć pas i uda.

2019
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TOP AND SIDE 
PROTECTION

CHEST’AIR
Uprząż piersiowa do uprzęży biodrowych
Uprząż piersiowa CHEST’AIR umożliwia przekształcenie uprzęży biodrowej FALCON w uprząż 
kompletną. Wpinana do przedniego punktu wpinania uprzęży. Łatwo dopasowuje się do budowy 
ciała każdego użytkownika dzięki klamrom DOUBLEBACK znajdującym się na szelkach i taśmie 
piersiowej.

FALCON MOUNTAIN
Uprząż biodrowa o dużym rozmiarze
FALCON MOUNTAIN jest wygodną uprzężą biodrową dostosowaną do osób o dużych rozmiarach. 
Dla maksymalnego komfortu jest wyposażona w półsztywny pas i taśmy udowe oraz klamry 
DOUBLEBACK dla łatwej i szybkiej regulacji. Koncepcja tej uprzęży biodrowej pozwala na 
przekształcenie jej, przy pomocy uprzęży piersiowej CHEST’AIR, w uprząż pełną.

CAPTIV
Poprzeczka do stabilizacji karabinka (zestaw 10 sztuk)
CAPTIV to poprzeczka do stabilizacji karabinka, kompatybilna z Am’D PIN-LOCK. Utrzymuje 
karabinek ustawiony osią podłużną równolegle do kierunku obciążenia, ograniczając ryzyko 
obrócenia się i zapewniając poprawną pozycję w przyrządzie lub lonży.

Do częstych manipulacji: element 
odblokowujący może być zainstalowany 
bezpośrednio w rękawiczce.

Am’D PIN-LOCK
Asymetryczny karabinek aluminiowy, otwierany przy pomocy narzędzia
Am’D PIN-LOCK, asymetryczny karabinek aluminiowy, przeznaczony jest do użycia 
zbiorowego. Zabezpiecza wpięcie użytkownika dzięki systemowi blokowania PIN-LOCK, który 
można otworzyć tylko przy pomocy specjalnego narzędzia.

Wyposażenie dodatkowe

Uczestnicy

Dzieci

OUISTITI
Kompletna uprząż wspinaczkowa dla dzieci lżejszych niż 30 kg
OUISTITI to kompletna uprząż wspinaczkowa dla dzieci lżejszych niż 30 kg. Jest bardzo wygodna 
dzięki wyściółce. Jest szczególnie prosta w założeniu i regulacji. Do zamknięcia uprzęży nie 
trzeba karabinka, a system regulacji jest trudnodostępny dla dziecka. Dzięki przedniemu i tylnemu 
punktowi wpinania może mieć zastosowanie do użycia zbiorowego.

SIMBA
Kompletna uprząż dla dzieci lżejszych niż 40 kg
SIMBA to kompletna, regulowana uprząż przeznaczona do zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom 
lżejszym niż 40 kg

PICCHU
Kask o zwiększonej ochronie, dla dzieci
Kask PICCHU jest przeznaczony dla dzieci. Bardzo lekki i wygodny, jego konstrukcja zapewnia 
dużą trwałość. Kask przylegający do głowy, ma zwiększoną ochronę przed uderzaniami z przodu, 
tyłu i bocznymi.
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NEWTON
Uprząż kompletna o dużym rozmiarze
Uprząż dla osób o dużych rozmiarach, z kolorowymi taśmami ułatwiającymi zakładanie. Piersiowa 
klamra automatyczna FAST pozwala na szybkie i łatwe zapięcie i rozpięcie uprzęży. Szelki i taśmy 
udowe są wyposażone w klamry DOUBLEBACK dla łatwej i szybkiej regulacji.

CARITOOL
Uchwyt sprzętowy do mocowania bloczka do uprzęży
Uchwyt sprzętowy do mocowania bloczka do uprzęży. Kompatybilny z większością uprzęży Petzl, 
można go wpiąć do taśmy pasa uprzęży innych producentów.

Akcesoria
Kod Pakowanie Ciężar jednostkowy

CARITOOL P42 1 25 g Uwaga: ten uchwyt sprzętowy nie jest SOI.

Kaski
Kody Pakowanie Certyfikacja Ciężar 

jednostkowy Kolor Obwód głowy

PANGA

A30AOA

4 CE EN 12492, UIAA 330 g

pomarańczowy

48 - 61 cmA30AWA biały

A30ABA niebieski

BOREO CLUB
A042KA00

4 CE EN 12492, UIAA
285 g niebieski 48 - 58 cm

A042KA01 295 g biały 53-61 cm

PICCHU
A49C G

1 CE EN 12492, UIAA, CE EN 1078, 
CPSC safety standard 310 g

pomarańczowy
48 - 54 cm

A49C F malinowy

Bloczki
Kody Pakowanie Certyfikacja Ciężar 

jednostkowy Średnica liny stalowej/liny

TRAC
P023BA00 10

CE, EAC 400 g 9 - 13 mm
P023AA00 1

TRAC PLUS
P024BA00 10

CE, EAC 405 g 9 - 13 mm
P024AA00 1

Lonże
Kody Pakowanie Certyfikacja Ciężar 

jednostkowy Długość

JOKO-Y

L36YBO 60 10

CE, EAC

120 g 60 cm
L36YUO 60 1

L36YBO 85 10
150 g 85 cm

L36YUO 85 1

JOKO-I

L36IBO 30 10

CE, EAC

55 g 30 cm
L36IUO 30 1

L36IBO 45 10
65 g 45 cm

L36IUO 45 1

L36IBO 70 10
80 g 70 cm

L36IUO 70 1

Łączniki
Kody Pakowanie Certyfikacja Ciężar 

jednostkowy
Wytrzymałość 
osi podłużnej

Wytrzymałość 
osi poprzecznej

Otwarty 
zamek Prześwit

VERTIGO
WIRE-LOCK PARK

M040BA00 10 CE EN 12275 typ B/K, 
EAC 95 g 25 kN 10 kN 8 kN 24 mm

M040AA00 1

VERTIGO
WIRE-LOCK M40A WLB 1 CE EN 12275 typ B/K, 

EAC 95 g 25 kN 10 kN 8 kN 24 mm

Am’D
PIN-LOCK M34AB PL 10 CE EN 362, CE EN 12275, 

EAC 80 g 27 kN 8 kN 7 kN 25 mm

CAPTIV M093AA00 10 - 10 g - - - -

Uprząż
Kody Pakowanie Certyfikacja Ciężar Obwód pasa Obwód uda Wysokość 

klatki piersiowej Wzrost

PANJI C028AA00 1 CE EN 12277 typ C, 480 g 120 cm 
maks. 75 cm maks. _ _

NEWTON
C73AAA 1 1

CE EN 361, EAC
1050 g 70 - 93 cm 47 - 62 cm _ 165 - 185 cm

C73AAA 2 1 1080 g 83 - 120 cm 50 - 65 cm 175 - 200 cm

FALCON MOUNTAIN
C038CA00 1 CE EN 358, CE EN 813, 

CE EN 12277 typ C, EAC

810 g 70-93 cm 47-62 cm

C038CA01 1 840 g 83-120 cm 50-65 cm

CHEST’AIR C98A 1 CE EN 361, CE EN 
12277 typ D 495 g

Obwód klatki 
piersiowej:  

145 cm maks.

SIMBA C65 1 CE EN 12277 typ B, 
UIAA 390 g _ 51 cm maks. 35 - 60 cm _

OUISTITI C068AA00 1 CE EN 12277 typ B, EAC 410 g 58 - 70 cm 32 - 40 cm - _

Uczestnicy

Wyposażenie dodatkowe
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Instruktorzy

FALCON
Lekka i wygodna uprząż biodrowa
Lekka uprząż biodrowa, z metalowym przednim punktem wpinania, który rozkłada obciążenie 
pomiędzy pasem a taśmami udowymi podczas interwencji ratowniczych w zwisie. Dla 
maksymalnego komfortu jest wyposażona w półsztywny pas i taśmy udowe oraz klamry 
DOUBLEBACK dla łatwej i szybkiej regulacji. Tylna klamra umożliwia wpięcie szelek TOP.

TOP
Uprząż piersiowa do uprzęży biodrowych
Uprząż piersiowa TOP przekształca uprząż biodrową FALCON w uprząż kompletną. Szelki z pianki 
rozszerzają się wokół karku, by ograniczać ewentualne obtarcia. Szelki TOP przenoszą obciążenia 
z pasa, by je lepiej rozłożyć na ramionach.

STRATO VENT
Lekki kask z wentylacją
Kask STRATO VENT jest bardzo lekki i wygodny, dzięki systemom CENTERFIT i FLIP&FIT 
zapewnia znakomitą stabilizację na głowie. Zapewnia znakomitą ochronę głowy przed 
uderzeniami oraz posiada szerokie otwory wentylacyjne.

Regulacja CENTERFIT umożliwia 
idealne wycentrowanie kasku na 
głowie, dzięki dwóm bocznym 
pokrętłom do regulacji.

Skorupa wewnętrzna składa się 
z dwóch części: EPP (spieniony 
polipropylen) i EPS (spieniony 
polistyren) dla zmniejszenia ciężaru.

Posiada otwory wentylacyjne.
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Wyposażenie dodatkowe

PROGRESS ADJUST-I
Regulowana pojedyncza lonża do wychodzenia
PROGRESS ADJUST-I to regulowana lonża pojedyncza przeznaczona do wpięcia do 
punktu stanowiskowego. W połączeniu z inną lonżą umożliwia ciągłą asekurację podczas 
przemieszczania się po poręczówce i przepinania. Długość lonży można łatwo i szybko 
dopasować dzięki przyrządowi zaciskowemu ADJUST. Łącznik jest utrzymywany 
w odpowiedniej pozycji, dla łatwiejszego wpinania.

PROGRESS ADJUST
Regulowana podwójna lonża do wychodzenia
PROGRESS ADJUST to regulowana lonża pojedyncza, która umożliwia ciągłą asekurację 
podczas przepinania się. Długość regulowanego ramienia można łatwo i szybko dopasować 
dzięki przyrządowi zaciskowemu ADJUST. Łączniki są utrzymywane w odpowiedniej pozycji, dla 
łatwiejszego wpinania.

RING OPEN
Wielokierunkowe otwierane kolucho
RING OPEN, wielokierunkowe otwierane kolucho, jest przeznaczone do wpięcia różnego rodzaju 
prdoduktów na stałe. Jego okrągły kształt zapewnia optymalne funkcjonowanie we wszystkich 
kierunkach.

GRADISTEP
Ławeczka ułatwiająca dostęp, gdy konieczna jest interwencja
GRADISTEP to pięciostopniowa ławeczka, ułatwiająca dostęp gdy konieczna jest interwencja. 
Wzmocnione stopnie odporne na zużycie. Dostarczana razem z niewielkim futerałem przyszytym 
do ławeczki.

CORDEX
Lekkie rękawiczki
Lekkie rękawiczki łączą w sobie wytrzymałość z precyzją ruchów. Podwójna warstwa skóry 
chroni wnętrze i eksponowane części dłoni. Górna część z oddychającego stretchu, odporna na 
przetarcie, zapewnia komfort i wentylację. Nadgarstek z neoprenu, zapinany na Velcro, ma otwór 
na karabinek do wpinania rękawiczek do uprzęży.

CORDEX PLUS
Rękawiczki
Rękawiczki CORDEX PLUS zapewniają maksymalną ochronę. Podwójna warstwa skóry 
i wzmocnienia chronią przed obtarciami i oparzeniami. Końce palców, wnętrze dłoni, miejsce 
między kciukiem a palcem wskazującym są wzmocnione. Na grzbiecie dłoni oddychający strech, 
chroniący rękawiczki przed zużyciem w miejscach zginania. Nadgarstek z neoprenu, zapinany na 
Velcro, ma otwór na karabinek do wpinania rękawiczek do uprzęży.

SPATHA
Nóż
Nóż SPATHA jest przeznaczony do codziennego użycia. Profil ostrza ułatwia przecinanie lin 
i linek pomocniczych. W nożu jest otwór do łatwego wpięcia karabinkiem do uprzęży. Łatwy 
w manipulacjach, nawet w rękawiczkach, dzięki pokrętłu z wyżłobieniami. Posiada również 
blokadę otwartego ostrza.
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TRANSPORT 45L
Plecak transportowy o dużej pojemności
TRANSPORT to wygodny i wytrzymały plecak transportowy o pojemności 45 l. Zrobiony 
z tworzywa (bez PCV), z trwałym połączeniem dna i korpusu, dla większej wytrzymałości. 
Wyściółka na plecach i szelkach zapewnia duży komfort podczas długotrwałego transportu.

BUCKET
Worek sztywny
Worek BUCKET jest wytrzymały i praktyczny. Umożliwia łatwe schowanie liny oraz niezbędnego 
sprzętu. Pozostaje wyprostowany nawet gdy jest pusty. Występuje w dwóch kolorach i dwóch 
wersjach: 25 i 35 litrów.

Kaski
Kody Pakowanie Certyfikacja Ciężar Kolor Obwód głowy

STRATO VENT

A020BA00

1
CE, EN 12492, ANSI 
Z89.1 Type I Class C, 

EAC
415 g

biały

53 - 63 cm
A020BA01 żółty

A020BA02 czerwony

A020BA03 czarny

Wyposażenie dodatkowe

Instruktorzy

Akcesoria
Kody Pakowanie Certyfikacja Ciężar Kolor Rozmiar

CORDEX

K52 XST

1 CE EN 420, CE EN 388 
(3133)

100 g jasny brązowy XS

K52 SN
105 g

czarny
S

K52 ST jasny brązowy

K52 MN
115 g

czarny
M

K52 MT jasny brązowy

K52 LN
118 g

czarny
L

K52 LT jasny brązowy

K52 XLN
120 g

czarny
XL

K52 XLT jasny brązowy

CORDEX PLUS

K53 XST

1 CE EN 420, CE EN 388 
(3133)

132 g jasny brązowy XS

K53 SN
136 g

czarny
S

K53 ST jasny brązowy

K53 MN
140 g

czarny
M

K53 MT jasny brązowy

K53 LN
146 g

czarny
L

K53 LT jasny brązowy

K53 XLN
152 g

czarny
XL

K53 XLT jasny brązowy

SPATHA S92AN 1 _ 43 g _ _

GRADISTEP C08 1 _ 146 g _ _

TRANSPORT 45L S42Y 045 1 45 litrów 1250g żółty/czarny

BUCKET

S41AY 025

1

25 litrów 575 g żółty/czarny -

S41AY 035 35 litrów 680 g żółty/czarny -

S41AR 025 25 litrów 575 g czerwony/czarny -

S41AR 035 35 litrów 680 g czerwony/czarny -

Uprząż
Kody Pakowanie Certyfikacja Ciężar Obwód pasa Obwód uda Wzrost

TOP C081AA00 1 CE EN 361 (z uprzężą 
biodrową FALCON), EAC 660 g _ _ 160 - 200 cm

FALCON

C038AA00

1 CE EN 358, CE EN 813, 
EAC

840 g 65 - 80 cm 44 - 59 cm

_C038AA01 855 g 70 - 93 cm 47 - 62 cm

C038AA02 855 g 83 - 130 cm 50 - 65 cm

Lonże
Kody Pakowanie Certyfikacja Ciężar Kolor Rozmiar

PROGRESS ADJUST-I L44IR 1 CE EN 358, EAC 175 - Długość: do 95 cm

PROGRESS ADJUST L44R 1 CE EN 358, EAC 245 - Długość: ramię stałe 65 cm,  
ramię regulowane do 95 cm

RING OPEN P28 1 CE EN 362 70 g - -
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JAG SYSTEM RING OPEN I’D EVAC CONNEXION FIXE BUCKETAXIS 11 mm
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Ratownictwo

I’D® S
Przyrząd zjazdowy z automatyczną blokadą, z funkcją "antypaniczną”
Przyrząd zjazdowy z automatyczną blokadą ID'S jest wyposażony w ergonomiczną rączkę 
umożliwiającą wygodną kontrolę zjazdu. Funkcja antypaniczna oraz język zabezpieczający 
zmniejszają ryzyko wypadku związanego ze złym użytkowaniem. System AUTO-LOCK 
umożliwia łatwe przyjęcie pozycji na stanowisku pracy, bez konieczności manipulacji 
rączką i robienia blokady z liny. Po zablokowaniu lina może być wybrana, bez konieczności 
manipulacji rączką. Zapadka zabezpieczająca na okładce ruchomej umożliwia wpięcie w linę 
bez konieczności wypinania z karabinka. I’D S jest kompatybilny z linami od 10 do 11,5 mm 
i pozwala na manipulacje ciężarem do 250 kg.

AXIS 11 mm ze zszywanym zakończeniem
Lina półstatyczna o średnicy o 11 mm ze zszywanym zakończeniem
Lina półstatyczna AXIS 11 mm z zakończeniem zszywanym, bardzo odporna na zużycie 
Zakończenie zszywane z plastikową osłoną utrzymuje łącznik w prawidłowej pozycji i ułatwia 
manipulacje.

Kody Długość Pakowanie Certyfikacja Ciężar 
metra Kolor Średnica

Wytrzymałość 
z zakończeniem 

zszywanym

Siła 
uderzenia 

(współ. 0,3)

Liczba 
odpadnięć

(współczynnik 
1)

AXIS 11 mm 
z zakończeniem 
zszywanym

R074BA00 10 m

1

CE EN 1891 
typ A, EAC, 
NFPA 1983 

Technical Use

82 g biały 11 mm 22 kN 5,2 kN 12

R074BA01 20 m

R074BA02 30 m

R074BA03 40 m

R074BA04 50 m

R074BA05 60 m

Kody Długość Pakowanie Ciężar Maksymalne obciążenie robocze

JAG RESCUE KIT

K090AA00 30 m

1

4300 g

250 kgK090AA01 60 m 6600 g

K090AA02 120 m 11300 g

Kody Pakowanie Certyfikacja Ciężar jednostkowy Średnica liny

I’D S D020AA00 1
EN 341 typ 2 klasa A, CE EN 12841 typ C, CE EN 
15151-1, ANSI Z359.4, NFPA 1983 Technical Use, 

EAC
600 g 10 - 11,5 mm

Funkcja antypaniczna zatrzymuje automatycznie zjazd, gdy 
użytkownik naciśnie zbyt mocno na rączkę.

System AUTO-LOCK umożliwia łatwe przyjęcie pozycji na 
stanowisku pracy, bez konieczności manipulacji rączką 
i robienia blokady z liny: gdy użytkownik puści rączkę, lina 
jest automatycznie blokowana przez przyrząd.

JAG RESCUE KIT
Zestaw do ratownictwa z systemem do wyciągania JAG SYSTEM i przyrządem 
zjazdowym I’D EVAC
JAG RESCUE KIT to gotowy zestaw do ratownictwa, służący do wypięcia, a następnie 
opuszczenia ofiary. Zawiera system do wyciągania JAG SYSTEM, otwierane kolucho RING OPEN, 
przyrząd zjazdowy I’D EVAC ze zintegrowanym hamulcem, taśmę stanowiskową CONNEXION 
FIXE 150 cm, worek BUCKET oraz linę AXIS 11 mm z dwoma zakończeniami zszywanymi. 
Występuje w trzech długościach: 30, 60 i 120 m.



Przedstawione aktywności są z samej swojej natury niebezpieczne. Każdy użytkownik musi przejść prze-
szkolenie i posiadać odpowiednie kompetencje do używania sprzętu podczas tych aktywności. 

Całość oferty znajduje się na stronie:

www.petzl-parks.com

        
POLSKI


