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POPIS

960 g
(s mono hrotem 910 g)

VLASTNOSTINORMY

EN 893

POUŽITÍMATERIÁLY

Nastavitelná délka předních 
hrotů.

Jedny z nejlehčích lezeckých 
maček na trhu, zároveň dosta-
tečně odolné d íky  použi té 
Cr-Mo oceli. 

Modulární konstrukce pro mono 
hrot nebo dva přední hroty.

Nastavení velikosti bez nářadí.

Svislé hroty ve středu špice 
usnadní  stání  na ledových 
boulích. Pár zpětných hrotů pro 
lepší stabilitu na volně visících 
ledových sloupech.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

LUCIFER III
tech

excelentní sbalitelnost

n a s t a ve n í  ve l i ko s t i  b e z 
použití nářadí

stabilita v terénu

variabilita

Extrémně lehké a výkonné mačky s vyměnitelnými a nastavitelnými 
předními hroty. Vyvinuty pro náročné lezení ledů, mixů a alpských stěn.

záruka

3
ROKY

60 % CrMo ocel
20 % TPU

5 % PAD
15 % nerezová ocel

37–47

EU

Jednoduché utažení a povolení 
popruhu díky patentované 
nerezové Rock&Lock sponě.

D o d á vá ny  s e  d vě m a  p á r y 
předních hrotů a vyhazovači 
sněhu BOUNCER.

Mačky jsou vyráběny s upína-
cím systémem pro tuhé lezecké 
boty s drážkou.

Možnost nahradit přední třmen 
za třmen Semi-Classic pro boty 
s upínací drážkou pouze na 
patě a třmen SKI pro skialpinis-
tickou obuv.

Agres ivn í  druhý pár  hrotů 
poskytuje dodatečnou oporu a 
větší stabilitu v kolmém terénu.

Vyhazovače sněhu BOUNCER.
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POZNÁMKY

VHODNÉ PRO OBUV

HMOTNOST

PŘÍBUZNÉ PRODUKTY

PŘEDNÍ HROT
LUCIFER III
RK609YY000

23 g

SROVNÁNÍ

LUCIFER III vs. LUCIFER II

lehčí o 65 g
nový systém pro nastavení velikosti (standardní systém)
vyhazovače sněhu BOUNCERS z pružného materiálu, s lepší efektivitou a delší živostností
nastavitelná délka předních hrotů
zúžená špice lépe pasuje na úzké lezecké boty

upravený tvar o nižší hmotnosti a delší životnosti

LUCIFER II / tech
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OBAL NA MAČKY

RK251XX000

188 g

TŘMEN SKI

RK613XX000

40 g (pár)

TŘMEN
SEMI-CLASSIC

RK612XX000

66 g (pár)

DALŠÍ POHLEDY

Životnost výrobku není výrobcem striktně stanovena. 
V závislosti na stavu výrobku a historii jeho použití 
však může být nezbytné vyřadit jej z provozu 
okamžitě.

chraňte před
solí

praní silikonový
olej

čtěte
návod

ÚDRŽBA

sušení

20 °C 50 °C

nepoužívat
brusku

mono hrot třmen SEMI-CLASSIC

SPOJOVACÍ PLECH 
FLEX III

RK611XX03
RK611XX05XL

M/L

80 g (pár M/L)
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