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POPIS

LIFT RLIFT L

190 g / 6,7 oz12 kN

O 8-13O 8-13
mmmm

O 10-13O 10-13
mmmm

EN 567EN 567 EN 12841EN 12841

2
ROKY

zárukajedinečné
číslo

VLASTNOSTINORMY

EN 567
1019

EN 12841/B

60 % dural

15 % plast
25 % nerez ocel

TECHNICKÁ DATAMATERIÁLY

Ozubený segment je vyrobený 
z nerez oceli, má vysokou koroz-
ní odolnost a blokuje i na 
namrzlých nebo špinavých 
lanech.

Rukojeť je dost prostorná i pro 
ruku v rukavicích.

Velké připojovací oko pojme 
dvě standardní karabiny. Je 
dostatečně velké, aby jím prošla 
pojistka zámku.

Ergonomický tvar pro pohodlný 
úchop druhou rukou.

Vrchní připojovací oko pro 
pojistnou karabinu.

Ergonomicky tvarovaná rukojeť 
z odolného vstřikovaného 
plastu.

Dostupný ve dvou verzích – pro 
pravou a levou ruku.

Pojistka se zobáčkem pro krátký 
sestup.

LIFT

19
2 

m
m

90 mm

Ruční blokant pro bezpečný a pohodlný výstup po laně. Prostorná rukojeť a 
velké připojovací oko, do kterého se vejdou dvě standardní karabiny, 
uspokojí všechny od bigwall lezců přes výškaře po speciální jednotky.

19 
mm

16 
mm

EN 567:2013     8-13mmEN 12841:2006/B         10-13mm 140 kg

0123RK8040517

           – datamatrix

CCCCC – kód produktu
MMYY – měsíc a roky výroby

XXXX – unikátní sériové číslo

XXXXCCCCCMMYY

F kN

Frope
8 mm
13 mm

4 kN
6,5 kN

№

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

výborná ergonomie
krátký sestup

velké připojovací oko

Verze: 03/2020RK804BX0R - pravý; RK804BX0L - levý



POZNÁMKY

PŘÍBUZNÉ PRODUKTY

V případě potřeby doporučujeme lehce promazat silikonovým olejem.

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

UDRŽBA

POROVNÁNÍ

LIFT / LIFT K6391, K6392 

možnost krátkého sestupu - upravený mechanismus
jedno velké připojovací oko

 

nyní o 25 g lehčí

vylepšená ergonomie

LIFT K6391/K6392

info@singingrock.cz
www.singingrock.cz

CAM CLEAN FOOTER II
RK805BB00 W1024BX

slané prostředí čištění silikonový
olej

čti instrukcesušení

50 °C20 °C

FOOTER XP
W1051

Verze: 03/2020RK804BX0R - pravý; RK804BX0L - levý
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