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PHARIO PALM

Tlumič pádu s Keylock PALM karabinami pro zajištěné cesty via ferrata,
lanová centra a outdoorové parky. Vhodný pro všechny uživatele děti i
dospělé o hmotnosti 40–120 kg.

POPIS
J e d n o d u c h é n a v á zá n í n a
úvazek pomocí smyčky 20 mm
s překrutem.

Ergonomicky tvarované
Keylock PALM karabiny s indikátorem opotřebení jsou lehké
na manipulaci.

Tlumič pádu ukrytý v odolném
obalu.

Centrální oko pro odsednutí
s pevností 12 kN.

Délka setu po připojení k úvazku
je 75 cm, při maximálním prodloužení 115 cm.

Maximální brzdná délka tlumiče
po vypárání je 210 cm.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI
O d o l n o st 20 m m p r u ž nýc h
ramen je testována na cyklickém zařízení, proces natáhnutí a
smrštění se provádí minimálně
50 000 krát.

NORMY

pro uživatele o hmotnosti
40–120 kg

VLASTNOSTI

1019
EN 958
EN 12275

75–115 cm

MATERIÁLY

50 %
24 %
20 %
3%
3%
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ROKY

500 g

záruka

DALŠÍ POHLEDY

Indikátor pádu pomáhá odhalit, zda byl tlumič již
aktivován a je tak potřeba jej vyměnit.
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SROVNÁNÍ

PHARIO PALM – PHARIO PALM (předchozí generace)
snížení hmotnosti o 40 g

PHARIO PALM
ÚDRŽBA A ŽIVOTNOST
Životnost výrobku závisí na frekvenci používání a prostředí, ve kterém je
používán (působení vlhkého prostředí, písku, soli, atd. životnost výrobku
snižuje). Bez přihlédnutí k opotřebení či mechanickému poškození a při dodržení všech podmínek uvedených v návodu k použití, může být tento výrobek
používán 15 let od data výroby a 10 let od data prvního použití.
Avšak již při prvním použití může dojít k takovému poškození, které zkrátí
životnost výrobku pouze na toto první použití.

UV

chraňte
před solí

chraňte chraňte před
před UV chemikáliemi

30 °C

30 °C

praní

sušení

čtěte
návod

PŘÍBUZNÉ PRODUKTY

PHARIO LITE

PHARIO 360

C2319YB00

C2318YB00

DÉLKA

70–110 cm

75–115 cm

PRO UŽIVATELE

40–120 kg

40–120 kg

400 g

485 g

HMOTNOST

POZNÁMKY
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