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POPIS

VLASTNOSTINORMY

TECHNICKÁ DATAMATERIÁLY

Ultrasonic zakončení konců 
lana.

Určeno pro záchranné operace, 
manipulaci s předměty a práci 
v e  v ý š ká c h  a  n a d  v o l n o u 
hloubkou.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

STATIC 11
 

lze zakončit jedním nebo 
dvěma zašitými oky
3 barevné varianty

Statické lano pro záchranářské práce, práce ve výškách, vojenské a 
policejní použití. Vhodné také pro speleologii, alpinismus a big wall lezení.

100 % PAD

Na přání lze zakončit jedním 
nebo dvěma zašitými oky.

11 mm

(poznámka: produktový kód 
lana na cívce je L0251*)

L0250WR bílá
L0250RR červená
L0250BB černá

80 g/m34,5 kN

BAREVNÉ VARIANTY

Svazek:
30–80, 100 m
Cívka:
100, 200 m

záruka

3
ROKYEN 1891

1019

pevnost    = 34,5 kN

pevnost šitého oka   = 28,1 kN
pevnost v uzlu    = 22 kN

zakončení ultrazvukem

jádrooplet

koncové značení
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PŘÍBUZNÉ PRODUKTY

PRŮMĚR

STATIC 10.5

10.5 mm

L0230

POZNÁMKY

30,4 kNPEVNOST

BARVA khaki, bílá, červená, černá

HMOTNOST 69 g/m

STATIC 9.0

9 mm

L0220

24,4 kN

bílá, černá

54 g/m

STATIC R44 10.5

11 mm

L0430

34,9 kN

oranžová, bílá, červená, černá

77 g/m

10.5 mm

31,5 kN

khaki, bílá, červená, černá

72 g/m

STATIC R44 11.0
L0450

ÚDRŽBA

30 °C 50 °C
UV

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 dodr-
žení 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.

chraňte
před solí

chraňte před
chemikáliemi

chraňte
před UV

praní sušení čtěte
návod
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