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STRIX IR
Latarka czołowa z technologią CONSTANT LIGHTING 
specjalnie zaprojektowana do zastosowań wojskowych, 
w których skrytość jest kluczem. STRIX IR ma oświetlenie 
białe lub kolorowe oraz podczerwone. Zapewnia dyskretne 
oświetlenie podczas przemieszczania się i manipulacji 
w zasięgu rąk.

FALCON
Bardzo lekka uprząż biodrowa, z metalowym przednim 
punktem wpinania, który rozkłada obciążenie pomiędzy pasem 
a taśmami udowymi podczas interwencji w zwisie.  
Uprząż FALCON jest wyposażona w pas i półsztywne taśmy 
udowe dla maksymalnego komfortu oraz klamry DoubleBack 
dla łatwej i szybkiej regulacji. 

TACTIKKA® +RGB
Latarka czołowa TACTIKKA +RGB zapewnia uniwersalne 
oświetlenie, jest przeznaczona do zastosowań, w których 
dyskrecja jest kluczowa. Wyposażona w technologię 
CONSTANT LIGHTING i mieszaną wiązkę światła.  
Zapewnia stały poziom oświetlenia przez określony 
czas: szerokie, skupione lub czerwone. Kompatybilna 
z akumulatorem CORE lub trzema bateriami AAA, bez żadnej 
przejściówki.

EXO® EASHOOK
EXO EASHOOK to indywidualny system do ewakuacji, 
z karabinkiem EASHOOK łatwym w manipulacjach. Posiada 
system samohamujący umożliwiający szybkie dawanie luzu, 
kontrolę i zatrzymanie zjazdu oraz ograniczenie siły działającej 
na użytkownika w razie upadku. Kolucho z otworem umożliwia 
prowadzenie liny podczas zjazdu lub uwolnienie jej, by wykonać 
krótkie podejście na linie. 

Najważniejsze produkty 2017

Osiągnąć nieosiągalne: w Petzl wiemy, że te dwa słowa stanowią cel waszej misji.  
Wyrażają one również nasz cel istnienia i nasze zaangażowanie, by dostarczyć wam 
rozwiązania, których potrzebujecie. W katalogu 2017 zwracamy uwagę na:  
odnowioną serię uprzęży FALCON do ratownictwa, nowe liny półstatyczne, jak również 
praktyczne i lekkie nowe latarki czołowe. Oprócz tego wiele produktów, które, jak mamy 
nadzieję, zasłużą na wasze zaufanie.

Bardzo dobrej lektury.
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• Optymalna organizacja sprzętu

• Do przemieszczania się 
z wykorzystaniem technik 
wspinaczkowych

• Do działań w zwisie

Uchwyt sprzętowy i uchwyty na 
narzędzia
Uprzęże FALCON są wyposażone w uchwyty 
sprzętowe, z boków i z tyłu pasa. Każda 
uprząż ma również szlufki przeznaczone na 
uchwyty sprzętowe CARITOOL.

Ruchome taśmy udowe
Pianka na taśmach udowych uprzęży 
FALCON może być dopasowana tak, by 
uzyskać idealną pozycję.

Łatwe dopasowanie
Pas i taśmy udowe z dwoma klamrami 
DoubleBack dla łatwej i szybkiej regulacji.

Zwarte i lekkie boczne punkty wpinania 
pasa
Boczne, tekstylne punkty wpinania służą 
do okazjonalnego zastosowania, zajmują 
niewiele miejsca i są lekkie.

Lekka konstrukcja
Pas i lekkie, półsztywne taśmy udowe 
uprzęży FALCON zapewniają optymalny 
stosunek komfort/lekkość.

• Ergonomia

• Ultralekka i wygodna koncepcja

Uprzęże te charakteryzują się lekkością, by zwiększyć mobilność i szybkie przemieszczanie się 
podczas interwencji. Wybór między kilkoma modelami umożliwia dostosowanie się do różnego rodzaju 
możliwych sytuacji. FALCON

Uprząż biodrowa do interwencji w zawieszeniu
• Przedni, metalowy punkt wpinania rozkłada obciążenie pomiędzy pasem a taśmami udowymi podczas 
działania w zwisie.
• Ultralekka i wygodna konstrukcja:
- pas i półsztywne taśmy udowe uprzęży zapewniają optymalny stosunek komfort/lekkość,
- boczne, tekstylne punkty wpinania służą do okazjonalnego zastosowania, zajmują niewiele miejsca i są 
lekkie.
• Ergonomia:
• taśmy udowe i szelki z dwoma klamrami DoubleBack dla łatwej i szybkiej regulacji,
- pianka na taśmach udowych może być dopasowana tak, by uzyskać idealną pozycję,
- tylna klamra umożliwia wpięcie szelek TOP,
- cztery uchwyty sprzętowe: z przodu dwa duże, sztywne, ułatwiające dostęp do sprzętu, z tyłu miękkie 
uchwyty nie uwierające przy noszeniu plecaka.
• Dostępna w dwóch rozmiarach: rozmiar 1 (C038AA03), 855 g i rozmiar 2 (C038AA04), 885 g.
• CE EN 358, CE EN 813, CE EN 361 (w połączeniu z szelkami TOP), EAC.

Akcesoria

TOP C81AAN

Uprząż piersiowa do uprzęży biodrowej FALCON
• Przekształca uprząż biodrową FALCON w uprząż chroniącą przed upadkiem z wysokości. Wpinana do 
tylnej klamry i łączona z przednim punktem wpinania. 
• Szelki z pianki rozszerzają się wokół karku, by ograniczać ewentualne obtarcia. W razie obciążenia pasa 
przekazują część obciążenia na ramiona. 
• Szelki z klamrami DoubleBack dla łatwej i szybkiej regulacji. 
• Piersiowy punkt wpinania (bez tylnego punktu wpinania nie uwiera pod plecakiem czy innym ciężarem). 
Jeden rozmiar, wzrost od 160 do 200 cm 
• 660 g. 
• CE EN 361 (w połączeniu z uprzężą biodrową FALCON), EAC.

FALCON MOUNTAIN
Uprząż biodrowa do przemieszczania się z wykorzystaniem technik 
wspinaczkowych.
Jej konstrukcja zwiększa mobilność podczas przemieszczania się technikami wspinaczkowymi oraz nie 
przeszkadza podczas chodzenia.
• Ultralekka i wygodna konstrukcja:
- pas i półsztywne taśmy udowe uprzęży zapewniają optymalny stosunek komfort/lekkość.
- boczne, tekstylne punkty wpinania służą do okazjonalnego zastosowania, zajmują niewiele miejsca i są 
lekkie.
• Ergonomia:
• taśmy udowe i szelki z dwoma klamrami DoubleBack dla łatwej i szybkiej regulacji,
- pianka na taśmach udowych może być dopasowana tak, by uzyskać idealną pozycję,
- tylna klamra umożliwia wpięcie szelek TOP,
- cztery uchwyty sprzętowe: z przodu dwa duże, sztywne, ułatwiające dostęp do sprzętu, z tyłu miękkie 
uchwyty nie uwierające przy noszeniu plecaka. 
• Dostępna w dwóch rozmiarach: rozmiar 1 (C038CA00), 810 g i rozmiar 2 (C038CA01), 840 g. 
• CE EN 358, CE EN 813, CE EN 12277 typ C, CE EN 361 (w połączeniu z szelkami TOP), EAC.

Akcesoria

CHEST’AIR C98A

Uprząż piersiowa do uprzęży biodrowych
• Przekształca uprzęże biodrowe ASPIC, FALCON i  FALCON MOUNTAIN w uprzęże do użycia 
z helikopterem 
• Szybkie wpięcie do przedniego punktu wpinania uprzęży biodrowej. 
• Piersiowy punkt wpinania tekstylny, by nie przeszkadzał, gdy nie jest używany. 
• Taśmy klamrami DoubleBack dla łatwej i szybkiej regulacji, by dopasować szelki do każdego kształtu ciała. 
• Jeden rozmiar, obwód klatki piersiowej 145 cm maksimum. 
• 495 g. 
• CE EN 12277 typ D, CE EN 361.

Uprzęże
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KANO
Uniwersalny pas taktyczny
• Pas z podwójną, oddychającą wyściółką. 
• Przeciwpoślizgowe wstawki materiału utrzymujące pas w miejscu. 
• Automatyczna klamra FAST do szybkiego zapinania, bez utraty regulacji. 
• Taśma - uchwyt sprzętowy, do której można zamocować różne elementy wyposażenia (broń, uchwyty na 
magazynki, nóż). Jest podzielona na przedziały dla segregacji sprzętu. 
• Taśma zawiera etui, do którego można wsunąć kajdanki Serflex. 
• Tekstylne kieszenie wewnątrz pasa, do których można schować ochraniacze słuchu. 
• Dwa boczne punkty wpinania dla autoasekuracji na pokładzie śmigłowca czy do stabilizacji na dachu 
budynku. 
• Dwa tekstylne punkty wpinania (górny i dolny) - do wpięcia do lonży podtrzymującej i/lub uprzęży piersiowej 
- podczas zjazdów z dużym obciążeniem lub ewakuacji “winogronem”. 
• Taśmy udowe schowane wewnątrz uprzęży umożliwiające wykonanie okazjonalnych zjazdów.  Przyrząd 
zjazdowy wpina się do dwuczęściowego przedniego punktu wpinania. 
• Taśmy udowe z klamrami DoubleBack 
Występuje w dwóch rozmiarach:
- rozmiar  1 (C95 1), 760 g, 
- rozmiar  2 (C95 2), 860 g. 
• CE EN 358.

GRILLON L52N 001

Lonża regulowana o maksymalnej długości 1,5 m
• Wpinana do bocznych punktów wpinania pasa KANO, do autoasekuracji na pokładzie helikoptera. 
• System progresywnej regulacji, pozwalający na precyzyjne zastabilizowanie swojej pozycji. 
• Końcówka z plastikową osłoną utrzymującą karabinek w prawidłowej pozycji. 
• 385 g. 
• CE EN 358.

Przyrządy zjazdowe

EXO® EASHOOK D30BCN 015

indywidualny system do ewakuacji z karabinkiem EASHOOK
• Karabinek EASHOOK łatwy w manipulacjach.
• System automatycznej blokady do:
- szybkiego wydawania luzu,
- kontrolowania i zatrzymania zjazdu,
- ograniczenia siły uderzenia działającej na użytkownika w razie upadku.
• Lina statyczna z włókien aramidowych, o długości 15 m i średnicy 7,5 mm, odporna na tarcie i wysokie 
temperatury.
• Kolucho z otworem umożliwia:
- prowadzenie liny podczas zjazdu,
- uwolnienie liny, by wykonać krótkie podejście na linie (z użyciem przyrządu TIBLOC i pętli nożnej FOOTAPE).
• Worek transportowy odporny na ogień - do transportu i wpięcia zestawu bezpośrednio do uprzęży.
• Łącznik Am'D z poprzeczką CAPTIV utrzymującą łącznik w prawidłowym ustawieniu.
• Inne długości liny dostępne są na zamówienie.
• 1220 g.
• EN 341 typ D.

ASPIC C96

Lekka uprząż biodrowa do wspinaczki i alpinizmu
• Wygodna konstrukcja:
- pas i taśmy udowe wyłożone oddychającą pianką dla komfortu w zwisie, 
- konstrukcja zwiększająca mobilność podczas przemieszczania się technikami wspinaczkowymi.
• Uprząż modułowa w zależności od sytuacji:
-  wyściółkę można usunąć z pasa biodrowego, co pozwala na wybór między wygodą a niewielkim ciężarem, 
w zależności od warunków użytkowania i ubioru.
• Praktyczna regulacja:
- taśmy udowe i szelki z dwoma klamrami DoubleBack dla łatwej i szybkiej regulacji.
• Łatwość przenoszenia sprzętu:
- miękkie uchwyty sprzętowe nie uwierające przy noszeniu plecaka: cztery uchwyty sprzętowe (boczne 
i tylne) jeżeli jest założona wyściółka zapewniająca komfort lub dwa uchwyty (tylne), jeżeli wyściółka jest 
ściągnięta,
- dwie boczne szlufki na uchwyty CARITOOL,
- tylna pętla na linę do podciągania.
• Może być połączony z szelkami CHEST’AIR do ewakuacji z użyciem helikoptera.
• Jeden rozmiar ułatwiający zarządzanie sprzętem.
• 510 g (395 g bez wyściółki na pasie).
• CE EN 12277 typ C (bez i z wyściółką na pasie).

PANDION C29 N

Lekka, zwarta uprząż biodrowa
• Przedni punkt wpinania. 
• Miękki uchwyt sprzętowy nie uwierające przy noszeniu plecaka. 
• Taśmy udowe i szelki z dwoma klamrami DoubleBack dla łatwej i szybkiej regulacji. 
• Jeden rozmiar.
• 400 g. 
• CE EN 12277 typ C, UIAA 105.

NEWTON EASYFIT
Łatwa do założenia uprząż zabezpieczająca przed upadkiem z wysokości
• Łatwe i szybkie zakładanie dzięki koncepcji EASYFIT:
- kamizelka nadaje kształt uprzęży,
- piersiowe i udowe klamry automatyczne FAST przyśpieszają zakładanie uprzęży (nie trzeba podnosić nóg). 
Raz dopasowane klamry zachowują swoje ustawienia.
• Wygoda noszenia:
- dzięki koncepcji kładącej nacisk na anatomię i lekkość, uprzęże są blisko ciała, jednocześnie zapewniając 
optymalną swobodę ruchów,
- lekka i oddychająca konstrukcja.
• Łatwa w użyciu:
- szelki z klamrami DoubleBack dla łatwej i szybkiej regulacji,
- wskaźnik odpadnięcia na piersiowym i tylnym punkcie wpinania. Jego aktywacja oznacza konieczność 
wycofania sprzętu z użytkowania.
- uchwyt sprzętowy i szlufki do łatwego uporządkowania sprzętu.
Występuje w dwóch rozmiarach:
- rozmiar 1 (C73JFN 1U), 1300 g, 
- rozmiar 2 (C73JFN 2U), 1350 g.
• CE EN 361, EAC, ANSI Z359.11, CSA Z259.10.

Pas, lonżaUprzęże



6

BASIC B18BAA

Wszechstronny przyrząd zaciskowy
• Zwarty i lekki, dzięki czemu wygodnie się go chwyta ręką.
• Wielofunkcyjny: do wychodzenia po linie, jako „małpa” ciągnąca w wyciągarkach itp.
• Język blokujący, ze szczeliną i ukośnymi zębami, dobrze funkcjonuje niezależnie od warunków (lina 
zalodzona, zabłocona itd.). Wykonany ze stali nierdzewnej dla większej odporności na korozję.
• Szeroki dolny otwór do wpięcia karabinków lonży i pętli nożnej.
• Górny otwór do wpięcia liny karabinkiem.
• Funkcjonuje na linach o średnicy od 8 do 11 mm.
• 85 g.
• CE EN 567, CE EN 12841 typ B, EAC.
• NSN: 8465-145747999.

ASCENSION
Przyrząd zaciskowy opracowany do wychodzenia po linie
• Ergonomiczna rączka pokryta elastomerem zapewnia jednocześnie wygodny i mocny uchwyt.
• Szeroki otwór, dzięki któremu można łatwo chwycić rączkę, nawet w rękawiczkach.
• Górna, ergonomiczna część przyrządu dla użycia maksymalnej siły podczas obciążania oburącz.
•-Zapadka całkowicie zintegrowana z obudową przyrządu zaciskowego, dla zmniejszenia ryzyka 
przypadkowego zaczepienia.
• Język blokujący, ze szczeliną i ukośnymi zębami, dobrze funkcjonuje niezależnie od warunków (lina 
zalodzona, zabłocona itd.).
• Szeroki dolny otwór do wpięcia karabinka pętli nożnej FOOTAPE.
• Górny otwór do wpięcia liny karabinkiem.
• Funkcjonuje na linach pojedynczych o średnicy od 8 do 13 mm.
• Występuje w dwóch wersjach:
- praworęczni (B17ARN), 
- leworęczni (B17ALN). 
• Ciężar: 165 g. 
• CE EN 567, CE EN 12841 typ B, EAC, NFPA 1983 Technical Use.

FOOTAPE C47A

Regulowana pętla nożna z taśmy
• Wpinana do przyrządu ASCENSION, służy do wychodzenia po linie. 
• Wzmocnione i usztywnione taśmy, bardziej odporne na zużycie i ułatwiające zakładanie. 
• Gumka utrzymująca nogę w pętli. Regulacja wysokości umożliwia dopasowanie do dowolnego rodzaju 
butów lub złożenia gdy nie jest używana. 
• Klamra DoubleBack do szybkiej i precyzyjnej regulacji wysokości pętli nożnej.
• 65 g.

Przyrządy zaciskowe

B17ALN
ręka lewa

B17ARN
ręka prawa

RIG D21AN

Kompaktowy przyrząd zjazdowy z automatyczną blokadą
• Wielofunkcyjna rączka umożliwiająca w zależności od sytuacji: 
- odblokowanie liny i kontrolę zjazdu z jedną ręką na wolnym końcu liny, 
- zablokowanie liny i stabilizację w miejscu bez potrzeby zakładania na przyrząd dodatkowej blokady z liny. 
• System automatycznego powrotu rączki ogranicza ryzyko związane z mimowolnymi działaniami ze strony 
użytkownika.
• Pozycja transportowa rączki, zmniejszająca niewygodne zahaczanie, gdy przyrząd jest wpięty do uprzęży.
• Zapadka blokująca na okładce ruchomej chroni przyrząd przed zgubieniem, jednocześnie ułatwiając 
zakładanie liny przy przepinaniu się.
• Ruchoma krzywka pozwala na łatwe wybieranie luzu. W systemach do wyciągania umożliwia odwrócenie 
funkcji systemu (wyciąganie/opuszczanie) lub umożliwia krótkie wychodzenie po linie, przy zastosowaniu pętli 
nożnej FOOTAPE i przyrządu zaciskowego ASCENSION.
• Zjazd z dużym obciążeniem do 200 kg (użycie wyłącznie przez ekspertów, sprawdzić instrukcję przyrządu). 
• 380 g. 
• CE EN 12841 type C, CE EN 341 klasa A, EAC, NFPA 1983 Technical Use. 
• NSN: 8465-145647710.

HUIT ANTIBRULURE D01

Ósemka - przyrząd zjazdowy z uchwytem antyoparzeniowym
Uchwyt antyoparzeniowy umożliwia trzymanie przyrządu rozgrzanego długim lub szybkim zjazdem.
• Czworokątny kształt zmniejsza skręcanie liny i zapobiega przypadkowemu powstaniu "główki skowronka".
• Mniejszy otwór ósemki można wykorzystywać jako płytkę asekuracyjną oraz do zjazdów na cieńszych 
linach. 
• Wyprodukowana z kutego aluminium o dużej wytrzymałości. 
• Funkcjonuje na linie o średnicy 8 do 13 mm. 
• 110 g. 
• NSN: 8465-144724444.

PIRANA D05 NOI

Przyrząd zjazdowy
• Trzy możliwości wpięcia liny. 
• W czasie zjazdu można zwiększyć siłę tarcia (dodatkowe hamowanie), 
• Podczas zakładania liny pozostaje wpięta do uprzęży co eliminuje ryzyko jej zgubienia.
• Zmniejsza ryzyko dźwigni na zamku karabinka na skutek złego wpięcia.
• Kształt przyrządu zapobiega powstaniu "główki skowronka", a także zmniejsza skręcanie liny, bez wpływu 
na hamowanie. 
• Funkcjonuje na linach pojedynczych od 8 do 13 mm. 
• Przy użyciu z karabinkiem o średnicy 12 mm (WILLIAM), połączenie karabinek-przyrząd zaciskowy jest 
sztywne i ciche. Przyrząd używany w ten sposób jest chroniony przed zgubieniem. 
• 90 g.

REVERSO® 4 D17 C

Ultralekki, uniwersalny przyrząd asekuracyjno-zjazdowy
• Nie skręca liny, niezależnie od trybu w jakim się go używa. Rozdziela żyły podczas zjazdu na linie 
podwójnej. 
• Jeden przyrząd do wielu zastosowań: niezależna asekuracja w trybie samozaciskowym, jednego lub dwóch 
drugich, wspinaczka ze zmiennym prowadzeniem (dwójka na linie). 
• Linka stalowa zmniejsza ryzyko utraty przyrządu. 
• Używany z linami: pojedyncze: ≥ 8,9 mm, podwójne ≥ 8mm i bliźniacze ≥ 7,5 mm. 
• 59 g. 
• NSN: 8465-145748026.

Przyrządy zjazdowe
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TWIST-LOCK

OK  
SCREW-LOCK
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SCREW-LOCK

WILLIAM  
SCREW-LOCK

OK  
TRIACT-LOCK
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TRIACT-LOCK

WILLIAM  
TRIACT-LOCK
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OK
Bez blokady

Ręczny system zakręcania SCREW-
LOCK
Ten system jest przeznaczony do 
szczególnie trudnych środowisk, w których 
zanieczyszczenia (błoto, lód) mogłyby 
uniemożliwić działanie automatycznego 
systemu blokowania. Jeżeli zamek nie jest 
zablokowany, na ramieniu karabinka pojawia 
się czerwony wskaźnik.

Automatyczny system TRIACT-LOCK
Zamek otwiera się przez przesunięcie i obrót 
nakrętki.

Wewnętrzny, obły kształt
Wewnętrzny, obły kształt karabinków 
ogranicza ryzyko zahaczania i ułatwia obrót 
karabinka.

Optymalny stosunek wytrzymałość/
lekkość
Przekrój o kształcie H, który zapewnia 
optymalny stosunek ciężar/wytrzymałość 
oraz ochronę oznaczeń przed ścieraniem.

- do okazjonalnych manipulacji:

• Wiele systemów blokowania w zależności od intensywności 
używania:
- do częstych manipulacji:

• Kształt ułatwiający manipulacje • Do wpięcia przyrządów 
o U-kształtnych okładkach

Karabinek aluminiowy OK ma owalny kształt, co 
umożliwia wpinanie przyrządów o U-kształtnych 
okładkach jak bloczki, przyrządy zaciskowe.

Asymetryczny karabinek WILLIAM ma kształt 
gruszki oraz duży prześwit, który ułatwia 
wpinanie do niego wielu elementów.

Asymetryczny karabinek Am'D ma kształt D, 
przeznaczony przede wszystkim do wpięcia do 
różnych przyrządów, np. zjazdowych czy lonży. 

• Do wpięcia wielu elementów

• Do wpięcia przyrządów 
zjazdowych lub lonży

OK
Lekki karabinek owalny
• Karabinek aluminiowy, którego niewielka waga zmniejsza ciężar sprzętu użytkownika.
• Owalny i symetryczny kształt umożliwia wpinanie przyrządów o U-kształtnych okładkach, jak bloczki, 
przyrządy zaciskowe.
• Ułatwia manipulacje:
- wewnętrzny, obły kształt ograniczający ryzyko zahaczania i ułatwiający obrót karabinka,
- system Keylock zapobiega przypadkowemu zahaczaniu karabinkiem.
• Przekrój H:
- zapewnia optymalny stosunek wytrzymałość/lekkość,
- chroni oznaczenia przed ścieraniem.
• Dostępny w wersji bez blokady, dla łatwego wpinania (M33A G), zielony, 65 g, CE EN 12275 typ B.
• Dostępny w dwóch wersjach systemu zamykania:
- SCREW-LOCK: jeżeli zamek nie jest zamknięty, na ramieniu karabinka pojawia się czerwony wskaźnik 
(M33A SLN), czarny, 70 g, CE EN 362, EAC,
- TRIACT-LOCK: automatyczny system blokowania, otwarcie wymaga 3 ruchów (M33A TLN), czarny, 75 g, 
CE EN 362, EAC.
• Kompatybilny z poprzeczką do stabilizacji CAPTIV (opis strona 11).

Am’D
Lekki karabinek asymetryczny
• Karabinek aluminiowy, którego niewielka waga zmniejsza ciężar sprzętu użytkownika.
• Kształt D, dostosowany przede wszystkim do wpięcia do różnych przyrządów, np. zjazdowych lub lonży.
• Ułatwia manipulacje:
- wewnętrzny, obły kształt ograniczający ryzyko zahaczania i ułatwiający obrót karabinka,
- system Keylock zapobiega przypadkowemu zahaczaniu karabinkiem.
• Przekrój H:
- zapewnia optymalny stosunek wytrzymałość/lekkość,
- chroni oznaczenia przed ścieraniem.
• Dostępny w trzech wersjach systemu zamykania:
- SCREW-LOCK: jeżeli zamek nie jest zablokowany, na ramieniu karabinka pojawia się czerwony wskaźnik 
(M34A SLN), 70 g,
- TWIST-LOCK: automatyczny system blokowania, otwarcie wymaga 2 ruchów (M34A RLN), 75 g,
- TRIACT-LOCK: automatyczny system blokowania, otwarcie wymaga 3 ruchów (M34A TLN), 75 g.
• CE EN 362, EAC, NFPA 1983 Technical Use.
• Kompatybilny z poprzeczką do stabilizacji CAPTIV (opis strona 11).

WILLIAM
Lekki, asymetryczny karabinek o dużym prześwicie
• Karabinek aluminiowy, którego niewielka waga zmniejsza ciężar sprzętu użytkownika.
• Kształt gruszki zapewnia bardzo dużą pojemność i prześwit
- umożliwia równoczesne wpinanie wielu elementów,
- ułatwia stosowanie półwyblinki (łatwe przerzucanie węzła).
• Ułatwia manipulacje:
- wewnętrzny, obły kształt ograniczający ryzyko zahaczania i ułatwiający obrót karabinka,
- system Keylock zapobiega przypadkowemu zahaczaniu karabinkiem.
• Przekrój H:
- zapewnia optymalny stosunek wytrzymałość/lekkość,
- chroni oznaczenia przed ścieraniem.
• Dostępny w dwóch wersjach systemu zamykania:
- SCREW-LOCK: jeżeli zamek nie jest zablokowany, na ramieniu karabinka pojawia się czerwony wskaźnik 
(M36A SLN) 85 g,
- TRIACT-LOCK: automatyczny system blokowania, otwarcie wymaga 3 ruchów (M36A TLN), 90 g.
• CE EN 362, EAC, NFPA 1983 Technical Use.

Lekkie karabinki

Łączniki
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SCREW-LOCK

VULCAN 
TRIACT-LOCK
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SCREW-LOCK

Sm’D  
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Sm’D
Bez blokady

Akcesoria

Karabinki o dużej wytrzymałości

Karabinki ultralekkie

Łączniki

VULCAN
Karabinek asymetryczny o dużej wytrzymałości i dużej pojemności  
• Karabinek stalowy o dużej wytrzymałości dostosowany do trudnych warunków użytkowania, szczególnie 
przeznaczony do stanowisk lub do wpinania w konstrukcje metalowe.
•  Asymetryczny kształt i duża pojemność umożliwia wpięcie wielu elementów, co ułatwia tworzenie 
skomplikowanych stanowisk.
• Duży prześwit ułatwia wpinanie w nietypowe stanowiska.
• Ułatwia manipulacje:
- wewnętrzny, obły kształt ograniczający ryzyko zahaczania i ułatwiający obrót karabinka,
- system Keylock zapobiega przypadkowemu zahaczaniu karabinkiem.
• Dostępny w dwóch wersjach systemu zamykania:
- SCREW-LOCK (M73 SLN): jeżeli zamek nie jest zablokowany, na ramieniu karabinka pojawia się czerwony 
wskaźnik, 265 g, CE EN  362, EAC, NFPA 1983 General Use,
- TRIACT-LOCK (M73 TLN): automatyczny system blokowania, otwarcie wymaga 3 ruchów, 305 g, CE EN 
362, EAC, ANSI Z359.12, NFPA 1983 General Use, CSA Z259.12.

CAPTIV M93000

Poprzeczka do stabilizacji karabinka (zestaw 10 sztuk)
Poprzeczka CAPTIV utrzymuje karabinek ustawiony osią podłużną równolegle do kierunku obciążenia 
ograniczając ryzyko obrócenia się i zapewniając poprawną pozycję w przyrządzie. CAPTIV jest kompatybilny 
z karabinkami OK, Am’D, OXAN.

Sm’D
Ultralekki karabinek asymetryczny
• Ultralekki karabinek aluminiowy, przeznaczony dla użytkowników chcących zredukować ciężar swojego 
sprzętu do minimum.
• Kształt D jest przeznaczony przede wszystkim do wpinania przyrządów.
• Ułatwia manipulacje:
- wewnętrzny, obły kształt ograniczający ryzyko zahaczania i ułatwiający obrót karabinka,
- system Keylock zapobiega przypadkowemu zahaczaniu karabinkiem.
• Przekrój H:
- zapewnia optymalny stosunek wytrzymałość/lekkość,
- chroni oznaczenia przed ścieraniem.
• Dla ograniczenia ryzyka zgubienia przyrządów typu TIBLOC można je przywiązać linką do otworu 
w karabinku.
• Dostępny w wersji bez blokady, dla łatwego wpinania (M39A SN), 40 g  
CE EN 12275 typ B.
• Dostępny w dwóch wersjach systemu zamykania:
- SCREW-LOCK (M39A SLN): jeżeli zamek nie jest zablokowany, na ramieniu karabinka pojawia się 
czerwony wskaźnik, 45 g, CE EN 12275 typ B, EAC,
- TRIACT-LOCK (M39A TLN): automatyczny system blokowania, otwarcie wymaga 3 ruchów, 55 g, CE EN 
362, CE EN 12275 typ B, EAC

ATTACHE M38A SLN

Ultralekki, asymetryczny karabinek o dużym prześwicie
• Ultralekki karabinek aluminiowy, przeznaczony dla użytkowników chcących zredukować ciężar swojego 
sprzętu do minimum.
• Kształt gruszki szczególnie dostosowany do półwyblinki.
• Ułatwia manipulacje:
- wewnętrzny, obły kształt ograniczający ryzyko zahaczania i ułatwiający obrót karabinka,
- system Keylock zapobiega przypadkowemu zahaczaniu karabinkiem.
• Przekrój H:
- zapewnia optymalny stosunek wytrzymałość/lekkość,
- chroni oznaczenia przed ścieraniem.
• Ręczny system zakręcania SCREW-LOCK z czerwonym wskaźnikiem jeśli zamek nie jest zablokowany.
• 56 g.
• CE EN 362, CE EN 12275 typ H.

OXAN
Owalny karabinek o dużej wytrzymałości
• Karabinek stalowy o dużej wytrzymałości dostosowany do trudnych warunków użytkowania, szczególnie 
przeznaczony do stanowisk lub do wpinania w konstrukcje metalowe.
• Owalny i symetryczny kształt umożliwia przyjęcie optymalnej pozycji.
• Ułatwia manipulacje:
- wewnętrzny, obły kształt ograniczający ryzyko zahaczania i ułatwiający obrót karabinka,
- system Keylock zapobiega przypadkowemu zahaczaniu karabinkiem.
• Przekrój H:
- zapewnia optymalny stosunek wytrzymałość/lekkość,
- chroni oznaczenia przed ścieraniem.
• Dostępny w dwóch wersjach systemu zamykania:
- SCREW-LOCK (M72A SLN): jeżeli zamek nie jest zablokowany, na ramieniu karabinka pojawia się 
czerwony wskaźnik, 185 g, CE EN 362, EAC,NFPA 1983 Technical Use,
- TRIACT-LOCK (M72A TLN): automatyczny system blokowania, otwarcie wymaga 3 ruchów, 230 g, CE EN 
362, EAC, ANSI Z359.12, NFPA 1983 Technical Use, CSA Z259.12.
• Kompatybilny z poprzeczką do stabilizacji CAPTIV (opis strona 11).
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Bloczki

FIXE P05WN

Bloczek kompaktowy i wszechstronny
• Przeznaczony do systemów do wyciągania lub jako bloczek kierunkowy. Przydatny do zakładania 
odciągów dla uniknięcia tarcia i ostrych krawędzi. 
• Okładki nieruchome umożliwiają szybkie założenie na linę i połączenie z przyrządem zaciskowym. 
• Rolka na łożyskach samosmarujących zapewnia dużą wydajność. 
• Używany z karabinkiem typu OK lub WILLIAM. 
• Funkcjonuje na linach pojedynczych od 7 do 13 mm. 
• Średnica rolki 21 mm (wydajność 71 %). 
Maksymalne obciążenie robocze: 5 kN. 
• 90 g. 
• CE EN 12278. 
• NSN: 3940-145728222.

RESCUE P50AN

Wytrzymały bloczek o dużej wydajności
• Przeznaczony do dużych obciążeń i intensywnego użytkowania. 
• Rolka o dużej średnicy, zamontowana na szczelnym łożysku kulkowym, zapewnia bardzo dużą wydajność.
• Można wpiąć do niego do trzech karabinków, dla ułatwienia manewrów.
• Funkcjonuje na linach pojedynczych od 7 do 13 mm. 
• Średnica rolki 38 mm (wydajność 95 %). 
Maksymalne obciążenie robocze: 8 kN. 
• 185 g. 
• CE EN 12278, NFPA 1983 General Use.
• NSN: 4240-01-573-3753.

Punkty stanowiskowe

MICRO SWIVEL P58 XSO

Zwarty i otwierany krętlik
• Przeznaczony do wpięcia do karabinka z blokadą: 
- punkt wpinania karabinka z blokadą. Punkt ten wyposażony jest w pierścień, który utrzymuje karabinek 
wzdłuż jego osi podłużnej, 
- szeroki otwór pozwalający na łatwe wpięcia na stałe lonży lub przyrządu. 
• Ułatwia manipulacje: 
- uniknięcie skręcania lonży oraz utrzymywanie przyrządów w prawidłowej pozycji, 
- gdy krętlik nie jest obciążony obraca się swobodnie, pod obciążeniem blokuje się, by utrzymać przyrządy 
w odpowiedniej pozycji, 
- otwierany, bardzo zwarty, zmniejszający objętość i ciężar komponentów systemów. 
• Obciążenie niszczące: 23 kN.
• 75 g. 
• CE, EAC.

SWIVEL S P58 S

Krętlik
• Szczelne łożysko kulkowe. 
Umieszczany między ciężarem a liną. Zapobiega skręcaniu liny wskutek rotacji ciężaru. 
• Obciążenie niszczące: 23 kN. 
• 95 g. 
CE, EAC 
• NSN: 4030-145752156.

PAW
Wielootworowa płytka stanowiskowa
• Umożliwia łatwe tworzenie skomplikowanych stanowisk. 
• Otwory o średnicy 19 mm umożliwiają wpięcie większości karabinków. 
• Wykonana z aluminium: znakomity stosunek wytrzymałość / niewielki ciężar. 
• Otwory 19 mm. 
• Wykonana z aluminium. 
• Obciążenie niszczące: 36 kN. 
• Występuje w trzech wersjach: 
- PAW S (P63 S): mały, ciężar: 55 g, 
- PAW M (P63 M): średni, ciężar: 210 g, 
- PAW L (P63 L): duży, 350 g. 
• CE, NFPA 1983 General Use. 
• NSN: 4030-145670021 (P63 SN), 4030-145670025 (P63 MN), 4030-145670026 (P63 LN).

ANNEAU
Pętla z taśmy
• Obciążenie niszczące: 22 kN. 
• Występuje w trzech długościach.
- 60 cm (C40 60N), 60 g,
- 80 cm (C40 80N), 80 g,
- 120 cm (C40 120N), 100 g.
• CE EN 566, CE EN 795 B, EAC. 
• NSN : 3940-145568722 (C40 60N), 3940-145568730 (C40 80N), 3940-145568741 (C40 120N).

CONNEXION FIXE
Taśma stanowiskowa
• D-kształtne kolucha z kutej stali na obu końcach. 
• Obciążenie niszczące: 22 kN. 
• Występuje w trzech długościach. 
- 100 cm (C42 100), 365 g,
- 150 cm (C42 150), 425 g,
- 200 cm (C42 200), 485 g. 
• CE EN 795 B. 
• NSN 3940-145582847 (C42 100), 3940-145587144 (C42 200).

CONNEXION VARIO C42 V

Regulowana taśma stanowiskowa
• Klamerka do regulacji długości (w zakresie: 80 – 130 cm). 
• D-kształtne kolucha z kutej stali na obu końcach. 
• Obciążenie niszczące: 22 kN. 
• 480 g. 
• CE EN 795 B. 
• NSN: 4240-145635679.

CONNEXION FAST C42 F

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

Punkty stanowiskowe
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Liny półstatyczne

• Certyfikacja zgodna z wieloma normami
Liny półstatyczne Petzl są certyfikowane zgodnie z normami: 
- europejskimi CE EN 1891 typ A, 
- amerykańskim NFPA 1983, 
- rosyjskimi EAC.

• Konstrukcja EverFlex: parametry, które nie zmieniają się w czasie
Liny półstatyczne Petzl składają się z rdzenia z poliamidu i oplotu z poliestru, ze specjalnym 
sposobem plecenia.

Dzięki tej konstrukcji lina nie sztywnieje w miarę użytkowania, niezależnie od warunków (woda, 
pył, błoto...). Elastyczność pozwala na zachowanie stałej poręczności i optymalnego działania z 
przyrządami.

• Zapewnia dużą wytrzymałość 
i poręczność

• Poręczność

Lina półstatyczna o bardzo dużej średnicy 
zapewniająca wytrzymałość i łatwość 
manipulacji dużymi ciężarami.

Lina półstatyczna o średnicy standardowej, 
zapewniająca łatwość manipulacji.

• Dostępna w wielu długościach
Liny półstatyczne Petzl są dostępne w standardzie w wielu długościach   
w zależności od zastosowania i potrzeb użytkowników. 

• Zapewniają doskonałą giętkość 
i niewielki ciężar

Lina półstatyczna o małej średnicy, 
zapewniająca doskonałą giętkość i niewielki 
ciężar.

Liny

PARALLEL 10,5 mm
Lekka lina półstatyczna
• Dzięki niedużej średnicy jest giętka i lekka.
• Parametry, które nie zmieniają się w czasie:
- konstrukcja Everflex z rdzeniem z poliamidu i oplotem z poliestru, ze specjalnym sposobem plecenia,
- dzięki tej konstrukcji lina nie sztywnieje w miarę użytkowania, niezależnie od warunków (woda, pył, błoto...). 
Elastyczność pozwala na zachowanie stałej poręczności i optymalnego działania z przyrządami.
• Występuje w trzech długościach:
- 50 m (R077AA05),
- 100 m (R077AA11),
- 200 m (R077AA23).
• Ciężar jednego metra: 73 g.
• CE EN 1891 type A, NFPA 1983 Technical Use, EAC.
Personalizacja na zamówienie: możliwe jest zamówienie liny w pożądanej przez siebie długości.

AXIS 11 mm
Lina półstatyczna 
• Średnica standardowa, zapewniająca łatwość manipulacji.
• Parametry, które nie zmieniają się w czasie:
- konstrukcja Everflex z rdzeniem z poliamidu i oplotem z poliestru, ze specjalnym sposobem plecenia,
- dzięki tej konstrukcji lina nie sztywnieje w miarę użytkowania, niezależnie od warunków (woda, pył, błoto...). 
Elastyczność pozwala na zachowanie stałej poręczności i optymalnego działania z przyrządami.
• Występuje w sześciu długościach:
- 50 m (R074AA05),
- 100 m (R074AA11),
- 200 m (R074AA23).
- 150 ft (R074AA02),
- 200 ft (R074AA08),
- 600 ft (R074AA17).
• Ciężar jednego metra: 80 g.
• CE EN 1891 type A, NFPA 1983 Technical Use, EAC.
Personalizacja na zamówienie: możliwe jest zamówienie liny w pożądanej przez siebie długości.

VECTOR 12,5 mm
Lina o wysokiej wytrzymałości oraz łatwa w manewrach
• Bardzo duża średnica zapewnia wytrzymałość i łatwość manipulacji dużymi ciężarami.
• Parametry, które nie zmieniają się w czasie:
- konstrukcja Everflex z rdzeniem z poliamidu i oplotem z poliestru, ze specjalnym sposobem plecenia,
- dzięki tej konstrukcji lina nie sztywnieje w miarę użytkowania, niezależnie od warunków (woda, pył, błoto...). 
Elastyczność pozwala na zachowanie stałej poręczności i optymalnego działania z przyrządami.
• Występuje w sześciu długościach:
- 50 m (R078AA05),
- 100 m (R078AA11),
- 200 m (R078AA23).
- 150 ft (R078AA02),
- 200 ft (R078AA08),
- 600 ft (R078AA17).
• Ciężar jednego metra: 110 g.
• CE EN 1891 type A, NFPA 1983 General Use, EAC.
Personalizacja na zamówienie: możliwe jest zamówienie liny w pożądanej przez siebie długości.
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CORDEX
Lekkie rękawiczki do asekuracji i zjazdu
• Wyprodukowane z naturalnej skóry o wysokiej jakości. 
• Podwójna warstwa wytrzymałej skóry, chroniąca szczególnie eksponowane miejsca dłoni (palce, wnętrze 
dłoni, zwłaszcza między palcem wskazującym i kciukiem). 
• Na grzbiecie dłoni oddychający strech. 
• Nadgarstki neoprenowe z zapięciem Velcro. 
• Otwór do wpięcia rękawiczek do uprzęży.
• Dostępne rozmiary: S (K52 SN), M (K52 MN), L (K52 LN), XL (K52 XLN). 
• CE EN 420, CE EN 388 (3133). 
• NSN: 8415-145795758 (K52 SN), 8415-145686770 (K52 LN).

CORDEX PLUS
Rękawiczki do asekuracji i zjazdu
• Wyprodukowane z naturalnej skóry o wysokiej jakości, ze wzmocnionym wnętrzem dłoni. 
• Podwójna warstwa wytrzymałej skóry, chroniąca szczególnie eksponowane miejsca dłoni (palce, wnętrze 
dłoni, zwłaszcza między palcem wskazującym i kciukiem). 
• Na grzbiecie dłoni oddychający strech, chroniący przed zużyciem w miejscach zginania. 
• Nadgarstki neoprenowe z zapięciem Velcro. 
• Otwór do wpięcia rękawiczek do uprzęży.
• Dostępne rozmiary: S (K53 SN), M (K53 MN), L (K53 LN), XL (K53 XLN). 
• CE EN 420, CE EN 388 (3133). 
• NSN : 8415-01-606-2512.

UPRZĄŻ DLA PSA C99H

Uprząż umożliwiająca opuszczanie i podnoszenie psa na pokład 
helikoptera
• Ułatwiona regulacja uprzęży na psie.  
• Wiele możliwości regulacji, w zależności od wielkości i rasy psa. 
• Uprząż nie przeszkadza psu w interwencji. 
• Wymienne pianki dla łatwej konserwacji uprzęży. 
• Lekka (890 g) i zwarta. 
• NSN: 3770145633821.

VERTEX® BEST A10BNA

Kask
• Optymalna ochrona: 
- absorpcja uderzeń odbywa się przez deformację skorupy, 
- ograniczenie ryzyka utraty kasku podczas upadku z wysokości dzięki odpowiedniej wytrzymałości klamry 
paska pod brodę (większej niż 50 daN). 
• Wygoda noszenia: 
- wewnętrzne taśmy tekstylne z sześcioma punktami mocowania obejmują dokładnie głowę, 
- system CenterFit umożliwia idealne wycentrowanie i lepsze trzymanie się kasku na głowie,
- dostarczany z absorbującymi piankami w dwóch rozmiarach. 
• Dostępne akcesoria:
- latarka czołowa ULTRA VARIO (przedni i tylny otwór),
- latarka czołowa z opaską elastyczną (zaczepy podtrzymujące).
• Obwód głowy: 53-63 cm.
• 455 g.
• CE, ANSI Z89.1-2009 type I klasa E (+ CSA Z94.1-05 typ 1 klasa E dla wersji A10BNC).

VERTEX® VENT A10VNA

Kask z wentylacją
• Optymalna ochrona: 
- absorpcja uderzeń odbywa się przez deformację skorupy, 
- ograniczenie ryzyka utraty kasku podczas upadku z wysokości dzięki odpowiedniej wytrzymałości klamry 
paska pod brodę (większej niż 50 daN). 
• Wygoda noszenia: 
- wewnętrzne taśmy tekstylne z sześcioma punktami mocowania obejmują dokładnie głowę, 
- system CenterFit umożliwia idealne wycentrowanie i lepsze trzymanie się kasku na głowie,
- otwory z przesuwanymi od zewnątrz zatyczkami umożliwiają dostosowanie wentylacji w zależności od 
warunków użytkowania, 
- dostarczany z absorbującymi piankami w dwóch rozmiarach. 
• Dostępne akcesoria:
- latarka czołowa ULTRA VARIO (przedni i tylny otwór),
- latarka czołowa z opaską elastyczną (zaczepy podtrzymujące).
• Obwód głowy: 53-63 cm.
• 455 g.
• CE EN 12492, ANSI Z89.1-2009 typ I klasa C.

AkcesoriaKaski
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E90AHB N

E90BHB N E90BHB D

E90BHB C

E90AHB C E90AHB D

• Wyłącznie światło widzialne

• Światło widzialne i podczerwone

Dostępne w trzech trybach: dyskretnym, bliskim, 
przemieszczania się.

Dostępne jest wyłącznie w modelu STRIX IR 
w trzech trybach: bliskim, przemieszczania się, 
pulsującym IFF (identyfikacja przyjaciel lub wróg). 
W oświetlenie widzialne i podczerwone włącza 
się osobnymi pokrętłami, by uniknąć ryzyka 
pomyłki. Przejście na oświetlenie podczerwone 
automatycznie wyłącza światło widzialne. 
Może ono zostać włączone z powrotem, 
gdy oświetlenie podczerwone zostanie 
dezaktywowane. 

• Intuicyjna obsługa, wytrzymałość mechaniczna

• Niezawodne oświetlenie dopasowane do każdej sytuacji

• Różne możliwości zamocowania 

Intuicyjna obsługa
• Manipulacja pokrętłami jest prosta i cicha, 
nawet w rękawiczkach. 
• Pozwala na bardzo szybki dostęp do 
każdego trybu od najbardziej do najmniej 
dyskretnego. 
Wybrany tryb oraz pozycję wyłączoną 
“OFF” można zablokować, by uniknąć 
przypadkowego włączenia.

Duża wytrzymałość mechaniczna
• Wytrzymałość na upadek z 2 m, nawet 
przy -30°C, odporność  na uderzenia 
i miażdżenie (do 80 kg). 
• Wodoszczelne do -1 m przez 30 minut 
oraz pyłoszczelne (IP 67).

Podwójna rotacja
Podwójna rotacja korpusu i głowicy 
latarki STRIX zapewnia dużą swobodę 
w orientowaniu wiązki światła (180° 
poziomo i 120° pionowo). Użytkownik ma 
zapewnione oświetlenie w pożądanym przez 
siebie kierunku.

Na kasku, na kamizelce, na głowie
• Na kasku wyposażonym w system 
ACH-ARC Ops Core dzięki zintegrowanym 
szynom lub na kasku bez systemu 
szynowego, dzięki płytce ADAPT STRIX 
(akcesorium). 
• Na kamizelce przy pomocy 
zintegrowanego klipa MOLLE lub na głowie.

Światło widzialne białe lub kolorowe
Dostępne są trzy kolory zapewniające 
bliskie światło oraz do przemieszczania się: 
czerwony, zielony, niebieski.

Latarki czołowe STRIX mają wiele możliwości przenoszenia i są wszechstronne. Są wyposażone 
w kolorowe światło zapewniające zachowanie nocnego widzenia i zwiększające kontrast, jak również 
dyskrecję.

STRIX IR
Latarka czołowa z wieloma możliwościami przenoszenia, z funkcją 
oświetlenia widzialnego i podczerwonego. 40 lumenów maksimum
• Latarka nieabsorbująca rąk. Wiele możliwości przenoszenia: na kasku, kamizelce, na głowie lub na szyi. 
Podwójna rotacja korpusu i głowicy latarki zapewnia dużą swobodę w orientowaniu wiązki światła  
(180° poziomo i 120° pionowo). 
Technologia oświetlenia CONSTANT LIGHTING: parametry oświetlenia nie zmniejszają się w miarę 
rozładowywania baterii. Gdy to nastąpi latarka przełącza się na tryb rezerwowy. 
• Trzy tryby oświetlenia: 
- oświetlenie widzialne kolorowe: czerwone, zielone, niebieskie, 
- oświetlenie widzialne: tryb dyskretny, bliski, przemieszczania się, 
- oświetlenie podczerwone: tryb bliski, do przemieszczania się, pulsujący IFF (identyfikacja przyjaciel lub wróg) 
• Manipulacja pokrętłami jest prosta i cicha, nawet w rękawiczkach. 
• Intuicyjna obsługa dla zapewnienia dyskrecji: oświetlenie widzialne i podczerwone włącza się osobnymi 
pokrętłami, by uniknąć ryzyka pomyłki, tryby światła od najbardziej do najmniej dyskretnego. 
• Występuje w trzech wersjach: 
- kolor czarny (E90BHB N), kamuflaż (E90BHB C), pustynny (E90BHB D).
• Wersja Berry Compliant:
- kolor pustynny (E90BHB BC), czarny (E90BHB BN). 
• 100 g (bez baterii). 
• CE.

STRIX VL
Latarka czołowa z wieloma możliwościami przenoszenia, z funkcją 
oświetlenia widzialnego i kolorowego.  
40 lumenów maksimum
• Latarka nieabsorbująca rąk. Wiele możliwości przenoszenia: na kasku, kamizelce, na głowie lub na szyi. 
Podwójna rotacja korpusu i głowicy latarki zapewnia dużą swobodę w orientowaniu wiązki światła  
(180° poziomo i 120° pionowo). 
Technologia oświetlenia CONSTANT LIGHTING: parametry oświetlenia nie zmniejszają się w miarę 
rozładowywania baterii. Gdy to nastąpi latarka przełącza się na tryb rezerwowy. 
• Dwa tryby oświetlenia: 
- oświetlenie widzialne kolorowe: czerwone, zielone, niebieskie, 
- oświetlenie widzialne: tryb dyskretny, bliski, przemieszczania się. 
• Manipulacja pokrętłami jest prosta i cicha, nawet w rękawiczkach. 
 Intuicyjna obsługa dla zapewnienia dyskrecji, tryby światła włączają się od najbardziej do najmniej 
dyskretnego. 
• Występuje w trzech wersjach: 
- kolor czarny (E90AHB N), kamuflaż (E90AHB C), pustynny (E90AHB D).
• Wersja Berry Compliant:
- kolor pustynny (E90AHB BC), czarny (E90AHB BN). 
• 95 g (bez baterii). 
• CE. 
• NSN: 6230-145762073 (E90AHB N).

Akcesoria

ADAPT STRIX E90001

Płytka do mocowania latarek STRIX do kasków bez systemu szynowego
• Dostosowana do wszystkich modeli kasków wojskowych. 
• Eliminuje niedogodności związane z używaniem opaski elastycznej (zużycie itd.). 
• Dostarczana z 3 klamrami do dopasowania do kasku, którego brzeg ma szerokość od 7 do 20 mm. 
• 32 g. 
• CE.

Taktyczne latarki czołowe 
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Uniwersalne latarki czołowe

• Wiele wiązek i trybów oświetlenia

• Łatwość używania

• Wybór źródła zasilania

• Długi czas świecenia

Ultrakompaktowe latarki czołowe 
mają różne wiązki światła: szeroką do 
oświetlenia bliskiego zasięgu lub skupioną 
do przemieszczania się. Tryby świecenia 
umożliwiają użytkownikowi wybór pomiędzy 
mocą światła a czasem świecenia 
w zależności od potrzeb.

Ultrakompaktowe latarki czołowe są 
proste w użyciu, dzięki ergonomicznemu 
wyłącznikowi, który umożliwia łatwy 
i szybki wybór trybu oświetlenia, nawet 
w rękawiczkach (z wyjątkiem e+LITE).

Ultrakompaktowe latarki czołowe działają zarówno 
z akumulatorem CORE jak i z trzema bateriami AAA/LR03, 
bez adaptera. Praktyczne i elastyczne rozwiązanie kwestii 
zasilania w zależności od zastosowania.

Technologia STANDARD LIGHTING zapewnia idealny 
kompromis między mocą a czasem świecenia. 
Ultrakompaktowe latarki czołowe zapewniają czas świecenia 
do 100 godzin.

Ultrakompaktowe latarki czołowe praktyczne i lekkie, służą do przemieszczania się w ciemności 
i zachowania nocnego widzenia.

TACTIKKA® +RGB
Kompaktowa latarka czołowa z mocnym oświetleniem białym lub 
czerwonym/zielonym/niebieskim dla zachowania nocnego widzenia 
i dyskrecji. 250 lumenów maksimum
• Oświetlenie czerwone, zielone, niebieskie światło dla zachowania nocnego widzenia i dyskrecji.
• Mocne oświetlenie - maksymalnie do 250 lumenów.
• Długi czas świecenia.
• Trzy tryby oświetlenia: MAX AUTONOMY, STANDARD i MAX POWER.
• Prosta w użyciu:
- prosty w obsłudze włącznik, zapewniający łatwą i szybką zmianę trybu światła nawet w rękawiczkach,
- odpinana opaska ułatwia zakładanie.
• Kompatybilna z akumulatorem CORE.
• Występuje w trzech wersjach:
- kolor kamuflaż (E89ABB), czarny (E89ABA), pustynny (E89ABC).
• Wersja Berry Compliant:
- kolor pustynny (E089CA03), czarny (E089CA02). 
• 85 g z bateriami. 
• CE.

TACTIKKA® +
Kompaktowa latarka czołowa z mocnym oświetleniem białym lub 
czerwonym dla zachowania nocnego widzenia i dyskrecji. 250 lumenów
• Oświetlenie czerwone dla zachowania nocnego widzenia i dyskrecji.
• Mocne oświetlenie - maksymalnie do 250 lumenów.
• Długi czas świecenia.
• Trzy tryby oświetlenia: MAX AUTONOMY, STANDARD i MAX POWER.
• Prosta w użyciu:
- prosty w obsłudze włącznik, zapewniający łatwą i szybką zmianę trybu światła nawet w rękawiczkach,
- odpinana opaska ułatwia zakładanie.
• Kompatybilna z akumulatorem CORE.
• Występuje w trzech wersjach:
- kolor kamuflaż (E89AAB), czarny (E89AAA), pustynny (E89AAC).
• Wersja Berry Compliant:
- kolor pustynny (E089BA02), czarny (E089DA00).
• 85 g z bateriami. 
• CE.

TACTIKKA®

Kompaktowa latarka czołowa z oświetleniem białym lub czerwonym dla 
zachowania nocnego widzenia i dyskrecji. 200 lumenów
• Oświetlenie czerwone dla zachowania nocnego widzenia i dyskrecji.
• Długi czas świecenia.
• Trzy tryby oświetlenia: MAX AUTONOMY, STANDARD i MAX POWER.
- Prosty w obsłudze włącznik, zapewniający łatwą i szybką zmianę trybu światła nawet w rękawiczkach.
• Kompatybilna z akumulatorem CORE.
• Występuje w dwóch wersjach: 
- kamuflaż (E93ACB), 
- czarny (E93ACA). 
86 g z bateriami. 
• CE.

Dla zachowania nocnego widzenia 
i dyskrecji

Z oświetleniem czerwonym: TACTIKKA

Z mocnym oświetleniem czerwonym: 
TACTIKKA +

Z oświetleniem czerwonym, zielonym, niebieskim: 
TACTIKKA + RGB
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e+LITE®
 E02 P3

Latarka czołowa - oświetlenie zapasowe. 50 lumenów
• Ultralekka i ultrazwarta latarka czołowa, którą zawsze można mieć przy sobie.
• Zawsze gotowa do użycia, może być przechowywania przez 10 lat z bateriami (dwie baterie litowe CR 
2032).
• Białe światło umożliwia łatwe przemieszczanie się w ciemności.
• W sytuacjach awaryjnych, mocne czerwone światło jest widziane z dużej odległości. 
• Konstrukcja chroniąca przed przypadkowym uruchomieniem, wyłącznik ma blokadę.
• Odporna na ekstremalne temperatury -30 °C do +60 °C.
• Odporność na wodę -1 m przez 30 minut (IP67).
• 27 g.
• Typ wiązki: szeroka.
• Zasilanie: 2 baterie litowe CR2032 (dostarczone).
• CE.

Akcesoria do latarek 

CORE E99ACA

Akumulator o dużej pojemności do kompaktowych latarek czołowych 
TACTIKKA, TACTIKKA + oraz TACTIKKA +RGB
• Ładowanie przez wtyczkę USB.
• Wskaźnik naładowania/rozładowania akumulatora.
• Wskaźnik pozostałego czasu świecenia.
• Wydajny w niskiej temperaturze.
• Ekonomiczne i ekologiczne rozwiązanie jako główne lub zapasowe źródło energii.
• Kompatybilny z latarkami TACTIKKA, TACTIKKA +, TACTIKKA +RGB.
• Typ: akumulator litowo-jonowo-polimerowy, 1250 mAh
• Czas ładowania: 3 godziny.
• 23 g.
• CE.

MOCOWANIE TACTIKKA E093CA00

Zestaw umożliwiający zamocowanie latarek czołowych typu TACTIKKA, 
TACTIKKA +, TACTIKKA +RGB do kasku VERTEX
• Zestaw umożliwiający łatwe zamontowanie latarki czołowej TACTIKKA, TACTIKKA +, TACTIKKA +RGB do 
kasku VERTEX.
• Zachowuje możliwości nachylenia latarki w płaszczyźnie pionowej.
• Zestaw składa się z płytki zapewniającej połączenie między latarką a kaskiem.
• System szczególnie odporny na uderzenia i wilgoć.
• 30 g.

Latarka Certyfikacja Kolor 
oświetlenia Tryb oświetlenia  

Ciężar

STRIX IR

CE

Czerwony

-

1 lm 3 m 20 h

100 g

Zielony 1,5 lm 3 m 17 h

Niebieski 0,35 lm 2 m 17 h

Biały

Dyskretny 0,4 lm 3 m 65 h

Światło w zasięgu rąk 15 lm 20 m 20 h

Przemieszczanie się 40 lm 40 m 4 h 30

Podczerwień

Światło w zasięgu rąk 8,5 mW 20 h

Przemieszczanie się 25 mW 5 h 30

IFF 15 mW 40 h

STRIX VL

CE

Czerwony

-

1 lm 3 m 20 h

95 g

Zielony 1,5 lm 3 m 17 h

Niebieski 0,35 lm 2 m 17 h

Biały

Dyskretny 0,4 lm 3 m 65 h

Światło w zasięgu rąk 15 lm 20 m 20 h

Przemieszczanie się 40 lm 40 m 4 h 30

TACTIKKA +RGB

CE

Biały

Mała intensywność 5 lm 10 m 200 h

85 g

Praca w zasięgu rąk 100 lm 45 m 50 h

Przemieszczanie się 250 lm 65 m 50 h

Czerwony, 
zielony, 
niebieski

Praca w zasięgu rąk 2 lm 6 m 50 h

Pulsujące 2 lm 1000 m 450 h

TACTIKKA +

CE

Biały

Mała intensywność 5 lm 10 m 200 h

85 g

Praca w zasięgu rąk 100 lm 45 m 50 h

Przemieszczanie się 250 lm 65 m 50 h

Czerwony
Praca w zasięgu rąk 2 lm 6 m 70 h

Pulsujące 2 lm 1000 m 450 h

TACTIKKA

CE

Biały

Mała intensywność 5 lm 10 m 240 h

86 g

Praca w zasięgu rąk 100 lm 40 m 80 h

Przemieszczanie się 200 lm 60 m 60 h

Czerwony
Praca w zasięgu rąk 2 lm 5 m 45 h

Pulsujące 2 lm 1000 m 450 h

e+LITE

CE

Biały

Praca w zasięgu rąk - - 13 h

26 g

Przemieszczanie się 50 lm 10 m -

Pulsujące Widoczny z 600 m przez 95 h

Czerwony
Praca w zasięgu rąk 2 lm - -

Pulsujące Widoczny z 300 m przez 70 h

Parametry latarek czołowychOświetlenie awaryjne
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Przedstawione aktywności są z samej swojej natury niebezpieczne. 
Każdy użytkownik musi przejść przeszkolenie i posiadać odpowiednie 
kompetencje do używania sprzętu podczas tych aktywności.

Dane naszych przedstawicieli na całym świecie: www.petzl.com
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