
ZAADAPTOWANE NA  
KAŻDE WSPINANIE

Czekany techniczne



Zaadaptujecie swoje czekany do każdego 
wyzwania jakie góry stawiają przed wami 

Zmiana ostrzy 
żeby przejść od wspinania alpejskiego do 

wspinaczki w lodzie lub mikście 

Zmiana akcesoriów
dla zmniejszenia ciężaru czekana i zmiany jego  

w funkcjonalności w zależności od warunków otoczenia
Więcej informacji można znaleźć na petzl.com i w dokumentacji technicznej
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PETZL ALPEN ADAPTPETZL ALPEN ADAPT

PRZEJŚCIE Z JEDNEJ KONFIGURACJI DO DRUGIEJWYBÓR ODPOWIEDNIEJ KONFIGURACJI CZEKANA

ZAADAPTOWANE NA KAŻDE WSPINANIE

WSPINANIE W MIKŚCIE wymaga wyjątkowej skuteczności w skale 
i w lodzie, ponieważ praktycznie całe przemieszczanie się odbywa się 
z użyciem czekanów. Na jednej drodze wspinacz może potrzebować 
czekana skonfigurowanego do klinowania, skręcania, zahaczania 
o skałę, jak również do wygodnego wbijania w lód.

DRY TOOLING I WSPINANIE NA ZAWODACH wymagają mocno 
wygiętego czekana o wielu możliwościach chwycenia oraz 
o szczególnie wytrzymałych ostrzach. Do tego typu terenu niezbędny 
jest czekan pozwalający na wykonanie wręcz akrobatycznych ruchów 
w dużym przewieszeniu, a jednocześnie umożliwiający delikatne 
osadzanie.

Do WSPINANIA W LODZIE potrzebny jest dobrze wyważony 
czekan, zapewniający wygodnych uchwyt i znakomitą penetrację 
w lodzie, dzięki zwężającemu się ostrzu. Chcąc wybrać najbardziej 
zaadaptowaną konfigurację należy uwzględnić lokalizację, klimat oraz 
nachylenie terenu.

ALPINIZM I WSPINANIE ALPEJSKIE wymagają specjalnej 
konfiguracji umożliwiającej wbijanie czekana w twardym śniegu lub 
osadzania w lodzie, zatrzymania w razie poślizgnięcia, wycinania stopni 
na lodowcu, usuwanie sopli lodu, wbijania haków lub zahaczania 
o skałę. Priorytetem jest zatem trwałość, lekkość i duże możliwości 
adaptacji czekana.

System Petzl ALPEN ADAPT umożliwia łatwe dostosowanie czekanów do różnego 
typu wspinania, dzięki wielu opcjom konfiguracji ostrzy i akcesoriów. Poniższe 
piktogramy reprezentują cztery style wspinania i można je odnaleźć w niniejszym 
dokumencie, jako poradę dla możliwych konfiguracji dla danego stylu wspinania.  
Te porady nie wyczerpują możliwych konfiguracji jak również opcji jakie oferuje ALPEN 
ADAPT.



SUM’TEC

PETZL ALPEN ADAPT

ALPINIZM • LÓD • MISKT • DRY TOOLINGALPINIZM

Czekan

Ostrze PUR’ICE

Ostrze DRY

Ostrze PUR’DRY

WYWAŻACZE 

MINI MŁOTEK

Uchwyt TRIGREST QUARK

Pętla FREELOCK

Taśma V-LINK

OCHRONA DZIOBA I GROTA

Ostrze ICE

Uchwyt TRIGREST 

ŁOPATKA

lub

MŁOTEK

Długość 55 cm 

Ciężar 470 g 

Typ Typ 2 (stylisko i ostrze)

Materiał Aluminum, stal, nylon

Certyfikacja CE, UIAA

ZAADAPTOWANE NA KAŻDE WSPINANIE

SUM’TEC jest najlżejszy i ma najmniej wygięte stylisko z rodziny ALPEN ADAPT. Jest 
znakomity na długie wyjścia w niezbyt stromym ternie górskim. Zmiana konfiguracji 
pozwala adaptację tego czekana do innych rodzajów wspinania.

SUM’TEC to lekki i wszechstronny czekan, idealny do alpinizmu technicznego. Dzięki 
lekko wygiętemu stylisku z aluminium, modułowej głowicy, regulowanemu uchwytowi 
dobrze sprawdza się na stromych śnieżnych zboczach, średnio nachylonym terenie 
skalnym i na lodzie o niewielkim nachyleniu. SUM’TEC może służyć również jako lekki 
czekan do ski-alpinizmu.

Kompatybilne akcesoria

Parametry

Sprzedawany z

Konfiguracja do alpinizmu daje możliwość wbijania haków, wycinania 
stopni, wspinania w lodzie i osadzania na stromych, śnieżnych zboczach.
Szacowany ciężar konfiguracji: 470 gramów

Konfiguracja do wspinania w lodzie zwiększa ciężar na poziomie głowicy, 
dla lepszego zamachu i oferuje zwężające się ostrze do twardego lodu.
Szacowany ciężar konfiguracji: 473 gramy

SUM’TEC skonfigurowany do wspinaczki w mikście to odpowiednie 
narzędzie do wspinania w skale i w lodzie.
Szacowany ciężar konfiguracji: 470 gramów

SUMT’EC nie jest zalecany do użycia w konfiguracji do dry toolingu. 

Ostrze ICE
Skuteczne w lodzie 

i wytrzymałe w skale.

ŁOPATKA
Do wycinania stopni 

i usuwania lodu.

MŁOTEK
Do wbijania i dobijania haków.

Taśma V-LINK
Gdy utrata czekana nie 

wchodzi w grę.

Ostrze PUR’ICE
Najlepsze ostrze do wspinania  

w lodzie, zwężające się do 3 mm.

MINI MŁOTEK
Do dobijania haków 

w razie potrzeby.

WYWAŻACZE 
Dla lepszej równowagi, zamachu 

i klinowania w szczelinach.

Taśma V-LINK
Gdy utrata czekana nie 

wchodzi w grę.

Ostrze DRY
Maksymalna wytrzymałość 
przy klinowaniu i skręcaniu 

w szczelinach.

MŁOTEK
Do wbijania i dobijania haków.

Taśma V-LINK
Gdy utrata czekana nie 

wchodzi w grę.



QUARK

PETZL ALPEN ADAPT

Ostrze ICE

Uchwyt TRIGREST QUARK

ŁOPATKA

lub

MŁOTEK

Ostrze DRY
Maksymalna wytrzymałość 
przy klinowaniu i skręcaniu 

w szczelinach.

MŁOTEK
Do wbijania i dobijania haków.

Taśma V-LINK
Gdy utrata czekana nie 

wchodzi w grę.

ALPINIZM • LÓD • MISKT • DRY TOOLINGALPINIZM I WSPINANIE W LODZIE

Czekan

Ostrze PUR’ICE

Ostrze DRY

Ostrze PUR’DRY

WYWAŻACZE 

MINI MŁOTEK

Pętla FREELOCK

Taśma V-LINK

OCHRONA DZIOBA I GROTA

Długość 50 cm 

Ciężar 550 g 

Typ Typ 2 (stylisko i ostrze)

Materiał Aluminum, stal, nylon

Certyfikacja CE, UIAA

ZAADAPTOWANE NA KAŻDE WSPINANIE

QUARK sprawdza się wszędzie: od stromych śnieżnych zboczy do dróg w pionowym 
w lodzie. Dzięki systemowi Petzl ALPEN ADAPT jest to jeden z czekanów 
o największej możliwości adaptacji oraz jeden z najskuteczniejszych na rynku.

QUARK słynie ze swojej uniwersalności, został opracowany w taki sposób, by dało 
się go dostosować do różnego rodzaju wspinania. Średnio wygięty kształt jest idealny 
do stromego lub umiarkowanego terenu. Górny uchwyt z możliwością zmiany pozycji 
oraz dolny ułatwiają przejście pomiędzy wbijaniem i zamachem.

Kompatybilne akcesoria

Parametry

Sprzedawany z

Konfiguracja do alpinizmu daje możliwość wbijania haków, wycinania 
stopni, wspinania w lodzie i osadzania na stromych, śnieżnych zboczach.
Szacowany ciężar konfiguracji: 550 gramów

Konfiguracja do wspinania w lodzie zwiększa ciężar na poziomie głowicy, 
dla lepszego zamachu i oferuje zwężające się ostrze do twardego lodu.
Szacowany ciężar konfiguracji: 553 gramy

QUARK skonfigurowany do wspinaczki w mikście to odpowiednie 
narzędzie do wspinania w skale i w lodzie.
Szacowany ciężar konfiguracji: 550 gramów

QUARK nie jest zalecany do użycia w konfiguracji do dry toolingu.

Ostrze ICE
Skuteczne w lodzie 

i wytrzymałe w skale.

ŁOPATKA
Do wycinania stopni 

i usuwania lodu..

MŁOTEK
Do wbijania i dobijania haków.

Taśma V-LINK
Gdy utrata czekana nie 

wchodzi w grę.

Ostrze PUR’ICE
Najlepsze ostrze do wspinania  

w lodzie, zwężające się do 3 mm.

MINI MŁOTEK
Do dobijania haków 

w razie potrzeby.

WYWAŻACZE 
Dla lepszej równowagi, zamachu 

i klinowania w szczelinach.

Taśma V-LINK
Gdy utrata czekana nie 

wchodzi w grę.



NOMIC

PETZL ALPEN ADAPT

Ostrze ICE

Ostrze DRY

Ostrze PUR’DRY

ŁOPATKA

MŁOTEK

GRIPREST ERGONOMIC

Uchwyt TRIGREST QUARK

Taśma V-LINK

OCHRONA DZIOBA I GROTA

Ostrze DRY
Maksymalna wytrzymałość 
przy klinowaniu i skręcaniu 

w szczelinach.

MŁOTEK
Do wbijania i dobijania haków.

Taśma V-LINK
Gdy utrata czekana nie 

wchodzi w grę.

ALPINIZM • LÓD • MISKT • DRY TOOLINGWSPINANIE W LODZIE I W MIKŚCIE

Czekan

Ostrze PUR’ICE

WYWAŻACZE 

MINI MŁOTEK

Wspornik GRIPREST NOMIC

Ciężar 585 g 

Typ Typ 2 (stylisko) 
Typ 1 (ostrze)

Materiał Aluminum, stal, nylon

Certyfikacja CE, UIAA

ZAADAPTOWANE NA KAŻDE WSPINANIE

NOMIC jest najbardziej skutecznym czekanem Petzl. Wystarczy kilka adaptacji, by 
mieć taką identyczną skuteczność w całej gamie różnych zastosowaniach górskich. 
Jest to idealny czekan dla alpinistów, którzy szukają najbardziej efektywnego narzędzia 
do najtrudniejszych dróg.

NOMIC jest wzorcem czekana do wspinaczki w lodzie. Znakomicie wyważony, 
zapewnia doskonały zamach. Geometria czekana i jego podwójna rączka oferuje wiele 
możliwości uchwytu, jak również pewną zmianę rąk. Regulowany wspornik GRIPREST 
i kwadratowy kształt rączki zapewniają dopasowanie do każdej wielkości ręki.

Kompatybilne akcesoria

Parametry

Sprzedawany z

Konfiguracja do alpinizmu daje możliwość wbijania haków, wycinania 
stopni, wspinania w lodzie i osadzania na stromych, śnieżnych zboczach.
Szacowany ciężar konfiguracji: 582 gramy

Konfiguracja do wspinania w lodzie zwiększa ciężar na poziomie głowicy, 
dla lepszego zamachu i oferuje zwężające się ostrze do twardego lodu.
Szacowany ciężar konfiguracji: 585 gramów

NOMIC skonfigurowany do wspinaczki w mikście to wyjątkowe narzędzie 
do wspinania w skale i w lodzie.
Szacowany ciężar konfiguracji: 600 gramów

W konfiguracji do dry toolingu czekan ma bardziej wytrzymałe ostrze 
i tylko niezbędne akcesoria, dzięki czemu jego ciężar jest mniejszy.
Szacowany ciężar konfiguracji: 506 gramów

Ostrze ICE
Skuteczne w lodzie 

i wytrzymałe w skale.

ŁOPATKA
Do wycinania stopni 

i usuwania lodu..

MŁOTEK
Do wbijania i dobijania haków.

Taśma V-LINK
Gdy utrata czekana nie 

wchodzi w grę.

Ostrze PUR’ICE
Najlepsze ostrze do wspinania  

w lodzie, zwężające się do 3 mm.

MINI MŁOTEK
Do dobijania haków 

w razie potrzeby.

WYWAŻACZE 
Dla lepszej równowagi, zamachu 

i klinowania w szczelinach.

Taśma V-LINK
Gdy utrata czekana nie 

wchodzi w grę.

Ostrze PUR’DRY
Ostrze 4 mm o maksymalnej 

wytrzymałość w skale 
i sztucznych chwytach.

GRIPREST ERGONOMIC
Wspornik bez grota dla 

większego bezpieczeństwa.



ERGONOMIC

PETZL ALPEN ADAPT

Ostrze DRY
Maksymalna wytrzymałość 
przy klinowaniu i skręcaniu 

w szczelinach.

MŁOTEK
Do wbijania i dobijania haków.

Taśma V-LINK
Gdy utrata czekana nie 

wchodzi w grę.

ALPINIZM • LÓD • MISKT • DRY TOOLINGMIKST I DRY TOOLING

Czekan

Ostrze DRY

WYWAŻACZE 

MINI MŁOTEK

GRIPREST ERGONOMIC

Ostrze ICE

Ostrze PUR’ICE

Ostrze PUR’DRY

ŁOPATKA

MŁOTEK

Wspornik GRIPREST NOMIC

Uchwyt TRIGREST QUARK

OCHRONA DZIOBA I GROTA

Ciężar 635 g 

Typ Typ 2 (stylisko i ostrze)

Materiał Aluminum, stal, nylon

Certyfikacja CE, UIAA

ZAADAPTOWANE NA KAŻDE WSPINANIE

ERGONOMIC jest przeznaczony do najbardziej pionowego terenu. Jest znakomity 
w przewieszonych formacjach czy to w skale czy na sztucznej ściance. Modyfikacja przy 
pomocy Petzl ALPEN ADAPT zwiększa możliwości tego czekana.

Do stromego lodu, trudnej wspinaczki mikstowej, dry toolingu, zawodów nie ma nic 
lepszego niż ERGONOMIC. Bardzo agresywne wygięcie styliska i wiele możliwości 
uchwytu zapewniają wygodę podczas wiszenia i dodają siły przy podciąganiu.

Kompatybilne akcesoria

Parametry

Sprzedawany z

ERGONOMIC nie jest zalecany do użycia w konfiguracji do alpinizmu.

Konfiguracja do wspinania w lodzie zwiększa ciężar na poziomie głowicy, 
dla lepszego zamachu i oferuje zwężające się ostrze do twardego lodu.
Szacowany ciężar konfiguracji: 616 gramów

ERGONOMIC jest sprzedawany w konfiguracji do wspinaczki w mikście, 
jest naturalnym narzędziem do wspinania w skale i w lodzie.
Szacowany ciężar konfiguracji: 573 gramy

W konfiguracji do dry toolingu czekan ma bardziej wytrzymałe ostrze 
i tylko niezbędne akcesoria, dzięki czemu jego ciężar jest mniejszy..
Szacowany ciężar konfiguracji: 561 gramów

Ostrze PUR’ICE
Najlepsze ostrze do wspinania  

w lodzie, zwężające się do 3 mm.

WYWAŻACZE 
Dla lepszej równowagi, zamachu 

i klinowania w szczelinach.

GRIPREST NOMIC
For tethering the tool 

with the V-LINK.

Taśma V-LINK
Gdy utrata czekana nie 

wchodzi w grę.

Ostrze PUR’DRY
Ostrze 4 mm o maksymalnej 

wytrzymałość w skale 
i sztucznych chwytach.

GRIPREST ERGONOMIC
Wspornik bez grota dla 

większego bezpieczeństwa.



RIDE GLACIER GLACIER 
LITERIDE

SUMMIT® SUMMIT® EVO GULLY
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PETZL ALPEN ADAPT

Więcej informacji można znaleźć na petzl.com i w dokumentacji technicznej

Poznajcie inne czekany z oferty 
Petzl przeznaczone do turystyki 
lodowcowej, na skitury, alpinizmu 
klasycznego:

* Akcesoria dostarczane razem z czekanem

Andres Marin i jego konfiguracja czekana 
NOMIC
“Na stromych lodowych drogach w Canadian Rockies będę 
używał ostrzy PUR’ICE w połączeniu z MINI MŁOTKIEM. Jeżeli 
pojadę na Alaskę albo w Himalaje, będę używał ostrzy DRY oraz 
MŁOTKA na jednym czekanie i ŁOPATKI na drugim. 
W zależności od tego czy będę używał dolnej części czekana 
czy też będę chciał wpiąć taśmę V-LINK mam wybór pomiędzy 
wspornikami GRIPREST NOMIC lub GRIPREST ERGONOMIC.”

Anne Gilbert Chase i jej konfiguracja 
czekana NOMIC
“Podczas wielodniowego wspinania na Alasce używam czekana 
NOMIC w połączeniu z taśmą V-LINK. Wpinam ją do otworu 
w wsporniku GRIPREST, by uniknąć upadku czekana ze 900 
metrowej ściany. Używam ostrzy ICE, by tak samo skutecznie 
wspinać się w lodzie jak i w skale, Podczas wspinania typu 
alpejskiego nie używam wyważaczy, chcąc mieć lżejszy 
czekan.”

Conrad Anker i jego konfiguracja czekana 
QUARK
“Podczas wspinania o średniej trudności instaluje MŁOTEK 
na obu czekanach, by zmniejszyć liczbę ostrych lub tnących 
obiektów przed twarzą i by móc wbijać haki. W działaniach 
alpejskich dodaję ŁOPATKĘ do zakładania stanowisk lub 
przygotowania biwaku w lodzie. Do wspinania w większości 
przypadków używam ostrzy PUR’ICE. W lodzie WYWAŻACZE 
zwiększają precyzję mojego uderzenia.”

KONFIGURACJA CZEKANÓW W PRAKTYCE

ZAADAPTOWANE NA KAŻDE WSPINANIE

CZĘŚCI ZAMIENNE+
AKCESORIA

Ciężar SUM’TEC QUARK NOMIC ERGONOMIC

ICE
Ostrze stalowe - U19 ICE

129 g  •*  •* • •
PUR’ICE
Ostrze stalowe - U021CA00

105 g • •  •* •
DRY
Ostrze stalowe - U19 DRY

129 g • • •  •*
PUR’DRY
Ostrze stalowe - U022BA00

140 g - • • •
WYWAŻACZE 
Wyważacze - U021EA00

65 g • •  •*  •*
ŁOPATKA
Stalowa łopatka- U19 PAN

69 g  •* • • •
MŁOTEK
Młotek stalowy - U19 MAR

58 g  •* • • •
MINI MŁOTEK
Mini młotek stalowy - U021BA00

20 g • •  •*  •*
TRIGREST
Regulowany uchwyt - U016AA00

15 g  •* • • •
TRIGREST QUARK
Regulowany uchwyt - U19 TRI

19 g •  •* • •
GRIPREST NOMIC
Regulowany wspornik - U021DA00

40 g - -  •* •
GRIPREST ERGONOMIC
Regulowany wspornik - U022CA00

35 g - - •  •*
FREELOCK
Pętla nadgarstkowa - U81000

40 g • • - -

V-LINK
Taśma - U083AA00

80 g • • • •
OCHRONA DZIOBA I GROTA
Osłony - U82003

13 g • • • •




