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POPIS

555 g
(s hrotem a lopatkou/tloukem;

bez poutka)

VLASTNOSTI

POUŽITÍMATERIÁLY

Prohnutý tvar násady umožňuje 
jednodušší lezení v ledových 
boulích nebo ve skále a zároveň 
zaručuje optimální úhel úchopu.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

EDGE
s tloukem / s lopatkou

kovaná hlava
modulární systém pro různé 
použití

Cepín EDGE je mezistupněm mezi klasickým turistickým cepínem a 
moderní zbraní do ledu. Kombinuje výhody obou typů: prohnutou násadu, 
která vytváří více prostoru při náročném lezení, a hladký spodní hrot, který 
lehce proniká do sněhu při jištění nebo při lehčích výstupech. Ideální cepín 
pro strmé žlaby a klasické alpské lezení.

55 % CrMo ocel

4 % plast
40 % hliníková slitina

1 % nerezová ocel

54 cm

cm
in

záruka

3
ROKY

Kovaná hlava dovoluje použití 
tlouku nebo lopatky a výměnu 
hrotu,  pro maximální  snížení 
hmotnosti může být cepín použit i 
bez tlouku/lopatky.

Hrot je dostatečně agresivní pro 
lezení  v  tvrdém ledu nebo 
lehčím mixu; spodní zuby nesa-
hají až k hlavě, což šetří rukavice 
při držení cepínu za hlavu.

Cepín je dodáván s poutkem FIX 
PLUS.

Spodní hrot dobře proniká do 
sněhu a firnu a je k němu možné 
připojit karabinu nebo pružnou 
smyčku BUNGEE.

Hlava cepínu je vytvarována 
tak, aby ji bylo možné zaklínit do 
spáry a zároveň aby poskyto-
vala oporu při lezení v měkkém 
sněhu; otvor v hlavě je dost 
velký pro připojení karabiny 
n e b o  za v ě š e n í  c e p í n u  n a 
PORTER.

NORMY

1019
pick type 2 (T)
shaft type 2 (T) 

EN 13089 

Category of use:
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POZNÁMKY

PŘÍBUZNÉ PRODUKTY

chraňte před
solí

čtěte
návod

ÚDRŽBA

sušení
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30 °C

chraňte před
UV

UV

chraňte před
chemikáliemi 

DALŠÍ POHLEDY

HROT EDGE
RK116XX000

Životnost výrobku není výrobcem striktně stanovena. V závis-
losti na stavu výrobku a historii jeho použití, však může být 
nezbytné vyřadit jej z provozu okamžitě (například při viditel-
ném poškození výrobku). Životnost závisí na řadě faktorů: 
intenzita a správnost použití, vnější podmínky při použití (vlh-
kost, mráz, vysoké teploty), opotřebení, koroze, nadměrné 
zatěžování výrobku, nesprávné skladování, atd.

nepoužívat
brusku

BUNGEE
RK112WX000

PROTISKLUZ
RK114BB000

TLOUK
RK105BB000

LOPATKA
RK106BB000

PODLOŽKA
 POD HROT
RK106BB000

BUNGEE SINGLE
RK117WY000
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