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Používá se při záchranných 
a kc í c h  a  s l o u ž í  k  p ře j ezd u 
záchranáře od podpěry lanové 
dráhy k sedačce/kabince a 
zachraňovaným osobám.

Určena k nasazení přímo na 
nosné lano lanovky.

Pro lano o max. průměru 60 mm.

Pro lepší evidenci a kontrolu je 
označena jedinečným číslem 
v rámci výrobní zakázky.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

EASY LIFT

k nasazení přímo na nosné 
lano lanovky
hladký pojezd díky 2 rolnám
pro lano o max. průměru 60 mm

Záchranářská kladka pro evakuaci z lanové dráhy.

63 % slitina hliníku
18,5 % POM
18,5 % nerezová ocel

Dílčí systém MK 006

Díky dvěma rolnám neskáče ani 
na ocelovém laně s hrubým 
laněním.

Vyšší světlost zámku usnadňuje 
použití  u lanovek s tlustším 
lanem a masivnějšími patkami 
sedaček, např. šesti sedačkové 
lanové dráhy.
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Dva upevňovací body pojmou 
až tři karabiny. 
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POZNÁMKY

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.

silikonový
olej

čtěte
návod

ÚDRŽBA A ŽIVOTNOST

SROVNÁNÍ

EASY LIFT - EASY LIFT new

o více než 50 g lehčí, než původní jedno-kladkový EASY LIFT

větší světlost zámku (pro lano o max. průměru 60 mm)
hladký pojezd díky 2 rolnám

EASYLIFT (K0004)

sušení
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50 °C

chraňte před
solí

VELIKOST

NORMY EN 1498 Dílčí systém MK 006

EVACUATION
TRIANGLE SIT II

W8201BY00

SYSTÉM PRO
EVAKUACI Z LANOVKY

MK006

UNI -

PŘÍBUZNÉ PRODUKTY

EN 1498, třída A

AXILLAR
W0003BY09

-

EN 1497

EVACUATION
TRIANGLE COMBI II

W8211BY00

UNI
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