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VLASTNOSTINORMY

EN 12277, typ C
1019

vel. M/L 
430 g

záruka

3
ROKY

TECHNICKÁ DATAMATERIÁLY

16 % ocel
11 % EVA pěna

66 % PAD

7 % PES

POPIS

SPINEL Plně nastavitelný úvazek se čtyřmi Rock&Lock sponami, ideální pro 
horolezectví a zimní lezení.

Verze: 07/2018C5074

Dvě spony v pase umožňují 
vystředit úvazek a udržet 
poutka na materiál v optimální 
poloze.

2 sloty pro jednodušší umístění 
přídavné karabiny PORTER.

Vyztužené navazovací body pro 
delší  životnost  úvazku.

Jisticí oko šíře 12 mm disponuje 
pevností 15 kN.

Poutka s textilním opletem jsou 
tvarována tak, aby poskytla 
dostatek prostoru a usnadnila 
manipulaci s lezeckým materiálem.

Tahací oko s nosností 30 kg 
v  zadní  části.

U nohaviček a na pase je použit 
speciální rozšiřovaný popruh. Pro 
maximální komfort se na nohách 
rozšiřuje z 16 mm na 40 mm uvnitř 
polstrování.

Patentovaná Rock Lock spona &
vyrobená z nerezové oceli, aby 
dobře odolávala povětrnostním 
vlivům.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

info@singingrock.com
www.singingrock.com

Patentované nerezové 16 mm 
R o c k L o c k  s p o n y  n a &
nohavičkách umožňují rychlé 
nastavení.

Ergonomická konstrukce kom- 
binuje maximální  komfort
a nízkou hmotnost.
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VELIKOT

VELIKOSTNÍ TABULKA

DALŠÍ POHLEDY

SROVNÁNÍ

SPINEL C5062 (starý) vs. SPINEL C5074 (nový)

Vyztuženější navazovací body pro delší životnost úvazku.
Trvanlivější a pohodlnější řešení slotu pro PORTER.
Lehčí o 20 g.
Menší a lehčí Rock&Lock spony na nohavičkách s šíří 16 mm. Uvnitř polstrování je popruh rozšířen na 
40 mm pro maximální komfort.

SPINEL C5062

Verze: 07/2018C5074

Silové rozložení v pase:

Tkanina s vysokou odolností proti oděru.

TECHNICKÁ DATA

Pro lepší rozložení sil v celém pase prochází 
spodní částí úvazku pomocný pevnostní popruh.

Polstrování – EVA pěna.

Hlavní pevnostní PAD popruh. Rozšířená aktivní 
část popruhu zajišťuje ideální rozložení sil uvnitř 
úvazku.

ÚDRŽBA
Životnost výrobku závisí na frekvenci používání a prostředí, 
ve kterém je používán (působení vlhkého prostředí, písku, 
soli, atd. životnost výrobku snižuje). Bez přihlédnutí k opo-
třebení 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 dojí k takovému poškození, 
které zkrátí životnost výrobku pouze na toto první použití.

praní sušení
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chraňte před
solí

čtěte návodchraňte před
chemikáliemi
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