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POPIS

VLASTNOSTINORMY

NFPA 1983 (2017)

TECHNICKÁ DATAMATERIÁLY

Splňuje nejnáročnější požadav-
ky záchranářů, hasičů, výško-
vých specialistů a všech ostat-
ních profesionálů, kteří vyžadují 
nejvyšší kvalitu při každoden-
ním nasazení.

Ultrazvukové zakončení konců 
lana.

Lano typu A – pro všeobecné 
použití (včetně záchrany a spe-
leologie). Určené pro lanový 
přístup, záchranu zraněných, 
manipulaci s předměty a další 
činnosti při práci ve výškách.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

větší průměr pro delší životnost
ROUTE 44 technologie

Odolné statické lano pro každodenní použití při 
práci ve výškách.

100 % PAD

Patentovaná technologie plete-
ní lan ROUTE 44.

zakončení ultrazvukem

jádrooplet

koncové značení

STATIC R44 NFPA 13.0
1/2 inch 

R0460WB

Svazek:
150, 200, 300 ft  46, 61, 92 mI

Cívka:
330, 600, 660 ft  100, 183, 200 mI

13 mm 108,7 g/m unikátní
číslování

záruka

3
ROKY

№
47 kN

průtah při 4,4 kN (1000 lbs)   = 7,6 %
průtah při 2,7 kN (600 lbs)   = 5,4 %

maximalni pevnost v uzlu  30 kN

průtah při 1,35 kN (300 lbs)   = 3,4 %

hmotnost jádra/opletu  26 % / 74 %
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PŘÍBUZNÉ PRODUKTY

ÚDRŽBA

30 °C 50 °C
UV

PRŮMĚR

POZNÁMKY

PEVNOST

BARVA khaki, bílá, červená, černá

HMOTNOST

Avšak již při prvním použití může dojí k takovému poškození, které zkrátí 
životnost výrobku pouze na toto první použití.

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. chraňte

před solí
chraňte před
chemikáliemi

chraňte
před UV

praní sušení čtěte
návod

STATIC R44 NFPA 10.5

10.5 mm

R0430

32 kN

72 g/m

STATIC R44 NFPA 11

11 mm

R0450

33,5 kN

oranžová, bílá, červená, černá

77 g/m
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