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WYSOKOŚCIOWE



Zapoznaj się z uwagami technicznymi
Szczegółowe informacje dotyczące obszarów zastosowania, nazewnictwa produktów, informacji dotyczących kontroli, kompatybilności, zasady działania, instalacji, środków ostrożności 
dotyczących użytkowania, wolnej przestrzeni, czyszczenia i konserwacji oraz dodatkowych informacji można znaleźć w nocie technicznej. Informacje techniczne są dostępne dla poszczególnych 
produktów lub działalności na petzl.com.

Wprowadzenie

PODNOSZENIE

• ładunek jest podzielony pomiędzy dwoma
systemami, redukcja siły działającej na każdy z
elementów systemu

• w sytuacji uszkodzenia jednego z systemów,
ilość dodatkowego obciążenia przenoszonego
na drugi system wynosi około połowy całkowitej
masy ładunku, minimalizując w ten sposób
długość upadku i siły związane z jego
zatrzymaniem

• budowa obu systemów jest taka sama, co
zmniejsza złożoność szkolenia i obsługi

Zalety systemu MAESTRO

• funkcja AUTO-LOCK automatycznie blokuje linę,
kiedy rączka nie jest używana

• zintegrowany bloczek z blokadą dla zwiększenia
wydajności podnoszenia

• słyszalne kliknięcia w trakcie wciągania
wskazujące, że lina jest w ruchu

System dwóch obciążanych lin
System dwóch obciążanych lin rozdziela obciążenie pomiędzy dwie liny, obie liny są napięte.   
Każdy system może działać zarówno jako lina robocza, jak i asekuracja dla drugiej liny.

System

Przedstawiono sprawność w układzie 3:1

Zjazdówki
MAESTRO (x2)

Bloczki
ROLLCLIP Z lub A (x2) 

Liny
AXIS lub VECTOR (x2)

Karabinki
AM’D, VULCAN lub OXAN (x2)

Zaciski 
RESCUCENDER (x2)
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Wprowadzenie

OPUSZCZANIE

• ładunek jest podzielony pomiędzy dwoma
systemami, redukcja siły działającej na każdy z
elementów systemu

• w sytuacji uszkodzenia jednego z systemów,
ilość dodatkowego obciążenia przenoszonego
na drugi system wynosi około połowy całkowitej
masy ładunku, minimalizując w ten sposób
długość upadku i siły związane z jego
zatrzymaniem

• budowa obu systemów jest taka sama, co
zmniejsza złożoność szkolenia i obsługi

Zalety systemu MAESTRO

• funkcja AUTO-LOCK automatycznie blokuje
linę, kiedy rączka nie jest używana

• jednokierunkowa, fasetowana rolka oraz
dodatkowy hamulec zapewniają optymalną
kontrolę tarcia

• ergonomiczna rączka i zintegrowany hamulec
pozwalają na komfortową kontrolę opuszczania

System dwóch obciążanych lin
System dwóch obciążanych lin rozdziela obciążenie pomiędzy dwie liny, obie liny są napięte.  
Każdy system może działać zarówno jako lina robocza, jak i asekuracja dla drugiej liny.

System

Zjazdówki
MAESTRO (x2)

Liny
AXIS lub VECTOR (x2)

Karabinki
AM’D, VULCAN lub OXAN (x2)
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Wprowadzenie

PODNOSZENIE

• przejście krawędzi i transfer poziomy może
być łatwiejszy

• system może wymagać mniej sprzętu

Zalety systemu MAESTRO

• funkcja AUTO-LOCK automatycznie blokuje linę,
kiedy rączka nie jest używana

• zintegrowany bloczek z blokadą dla zwiększenia
wydajności podnoszenia

• słyszalne kliknięcia w trakcie wciągania
wskazujące, że lina jest w ruchu

System jednej obciążanej liny
W systemie jednej obciążanej liny, ładunek podwieszony jest na linie głównej, 
a zabezpieczony przez drugi system asekuracyjny, który działa tylko w przypadku 
uszkodzenia głównego systemu.

System

Zjazdówki
MAESTRO lub I’D

Liny
AXIS lub VECTOR (x2)

Karabinki
AM’D, VULCAN lub OXAN (x2)

Bloczki
ROLLCLIP Z lub A 
GEMINI

Zaciski
RESCUCENDER

Przedstawiono przewagę mechaniczną 5:1

SYSTEM 
ASEKURACYJNY

bartosz.baran
Pływające pole tekstowe
SYSTEM ASEKURACYJNY



Zapoznaj się z uwagami technicznymi
Szczegółowe informacje dotyczące obszarów zastosowania, nazewnictwa produktów, informacji dotyczących kontroli, kompatybilności, zasady działania, instalacji, środków ostrożności 
dotyczących użytkowania, wolnej przestrzeni, czyszczenia i konserwacji oraz dodatkowych informacji można znaleźć w nocie technicznej. Informacje techniczne są dostępne dla poszczególnych 
produktów lub działalności na petzl.com.

Wprowadzenie

OPUSZCZANIE

• przejście krawędzi i transfer poziomy może być
łatwiejszy

• system może wymagać mniej sprzętu

Zalety systemu MAESTRO

• funkcja AUTO-LOCK automatycznie blokuje linę,
kiedy rączka nie jest używana

• jednokierunkowa, fasetowana rolka oraz
dodatkowy hamulec zapewniają optymalną
kontrolę tarcia

• ergonomiczna rączka i zintegrowany hamulec
pozwalają na komfortową kontrolę opuszczania

System jednej obciążanej liny
W systemie jednej obciążanej liny, ładunek podwieszony jest na linie głównej,
a zabezpieczony przez drugi system asekuracyjny, który działa tylko w przypadku 
uszkodzenia głównego systemu.

System

Zjazdówki
MAESTRO lub I’D

Karabinki
AM’D, VULCAN lub OXAN

Liny
VECTOR lub AXIS (x2)

bartosz.baran
Pływające pole tekstowe
SYSTEM ASEKURACYJNY
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Wprowadzenie

PODNOSZENIE

• przydatny w ciasnych przestrzeniach
• nie wymaga resetowania
• wysoka sprawność dzięki niższemu tarciu

o krawędzie
• intuicyjne przejście od opuszczania do

podnoszenia i odwrotnie

Zalety systemu MAESTRO

• funkcja AUTO-LOCK automatycznie blokuje linę,
kiedy rączka nie jest używana

• zintegrowany bloczek z blokadą dla zwiększenia
wydajności podnoszenia

• słyszalne kliknięcia w trakcie wciągania
wskazujące, że lina jest w ruchu

Zjazdówka
MAESTRO 

Karabinki

Bloczki
TWIN
MINDER

AM’D, VULCAN lub 
OXAN (x3)

Liny
AXIS lub VECTOR (x2)

Krętlik
SWIVEL OPEN 

System jednej obciążanej liny (punkt ponad głową)
W systemie jednej obciążanej liny, ładunek podwieszony jest na linie głównej,
a zabezpieczony przez drugi system asekuracyjny, który działa tylko w przypadku 
uszkodzenia głównego systemu.

System

Przedstawiono sprawność w układzie 4:1

bartosz.baran
Pływające pole tekstowe
SYSTEM ASEKURACYJNY
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Wprowadzenie

OPUSZCZANIE

• przydatny w ciasnych przestrzeniach

• płynna kontrola opuszczania dzięki konfiguracji
systemu

• intuicyjne przejście od opuszczania do podnoszenia
i odwrotnie

Zalety systemu MAESTRO

• funkcja AUTO-LOCK automatycznie blokuje linę, kiedy
rączka nie jest używana

• jednokierunkowa, fasetowana rolka zapewnia
optymalną kontrolę tarcia

• ergonomiczna rączka pozwala na komfortową kontrolę
opuszczania

• może być obsługiwany zdalnie za pomocą dowiązanej
do rączki linki

Zjazdówka
MAESTRO 

Karabinki

Bloczki
TWIN
MINDER

AM’D, VULCAN lub 
OXAN (x3)

Liny
AXIS lub VECTOR (x2)

Krętlik
SWIVEL OPEN 

System jednej obciążanej liny (punkt ponad głową)
W systemie jednej obciążanej liny, ładunek podwieszony jest na linie głównej,
a zabezpieczony przez drugi system asekuracyjny, który działa tylko w przypadku 
uszkodzenia głównego systemu.

System

bartosz.baran
Pływające pole tekstowe
SYSTEM ASEKURACYJNY
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• Mechanizm blokujący ASAP LOCK nie może
zawieść podczas wypuszczania liny asekuracyjnej

• prosta konfiguracja zapewniająca szybkość i
wydajność

• łatwe w utrzymaniu napięcie liny asekuracyjnej
podczas podnoszenia i opuszczania

Zalety systemu

Wprowadzenie

ASEKURACJA

ASAP LOCK

• w przypadku nagłego pociągnięcia liny ASAP LOCK
zablokuje się

• Amortyzator ASAP’SORBER AXESS został
zaprojektowany w celu ograniczenia sił działających
na system

• łatwy w montażu i demontażu w dowolnym miejscu
na linie

ASAP System asekuracyjny w ratownictwie wysokościowym
Systemu asekuracyjnego używamy w połączeniu z systemem pojedynczej liny obciążanej. System 
zaczyna działać w przypadku uszkodzenia głównego systemu liniowego lub przekroczenia prędkości.

System

Przyrząd asekuracyjny
ASAP LOCK 
ASAP’SORBER AXESS

Liny
VECTOR lub AXIS

Karabinki
AM’D, VULCAN lub OXAN (x2)

Podnoszenie

Opuszczanie

bartosz.baran
Pływające pole tekstowe
LINA GŁÓWNASYSTEM PODNOSZENIA

bartosz.baran
Pływające pole tekstowe
LINA GŁÓWNASYSTEM OPUSZCZANIA
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• intuicyjna instalacja liny i obsługa rączki

• natychmiastowe przełączenie między Systemem
Jednej Obciążanej Liny i Systemem Dwóch
Obciążanych Lin

• można odblokować pod obciążeniem

• łatwa do utrzymania w naprężeniu lina asekuracyjna
podczas operacji opuszczania i podnoszenia

Zalety systemu 

Wprowadzenie

ASEKURACJA

MAESTRO

• funkcja AUTO-LOCK automatycznie blokuje linę, kiedy
rączka nie jest używana

• w przypadku nagłego pociągnięcia liny, MAESTRO
zablokuje się na linie asekuracyjnej po zwolnieniu rączki

• proste, intuicyjne i płynne podawanie liny podczas
opuszczania

MAESTRO System asekuracyjny w ratownictwie wysokościowym
Systemu asekuracyjnego używamy w połączeniu z systemem pojedynczej liny obciążanej. System 
zaczyna działać w przypadku uszkodzenia głównego systemu liniowego lub przekroczenia prędkości.

System

Podnoszenie

Przyrząd
asekuracyjny  
MAESTRO

Liny
VECTOR lub AXIS

Karabinki
AM’D, VULCAN lub OXAN

Opuszczanie

bartosz.baran
Pływające pole tekstowe
LINA GŁÓWNASYSTEM OPUSZCZANIA

bartosz.baran
Pływające pole tekstowe
LINA GŁÓWNASYSTEM PODNOSZENIA
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