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POPIS

VLASTNOSTI

TECHNICKÁ DATAMATERIÁLY

Pomocná šňůra 6 mm.

Fixační elastický pásek spolehli-
vě  u drž u j e  nohu  v  pe dál u. 
Stoupací část pedálu je vyztu-
žena.

Popruh zašitý ve sponě zlepšuje 
manipulac i  př i  povolování 
a dotahování popruhu.

Spona XP umožňuje širokou 
možnost nastavení.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

FOOTER XP

XP spona je stále propojena s 
blokantem, při nastavování 
délky  nedochází  k  jej ímu 
posuvu po funkční délce šňůry

spona XP
pomocná šňůra 6 mm

Stoupací popruh s využitím spony XP. Spona XP zaručuje snadné 
nastavení délky stoupacího popruhu. FOOTER XP je vyroben z pomocné 
šňůry o průměru 6 mm, což je výhoda především při záchraně z lanového 
přístupu.

86 % polyamid
14 % nerezová ocel

30–170 cm

cm
in

max. zatížení
180 kg

90 g záruka

3
ROKY

Made in
Czech Republic

CZ

správné umístění karabiny

Nejedná se o OOP (osobní 
ochranný prostředek). Nesmí 
být použit jako součást systému 
zachycení pádu.
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POZNÁMKY

DÉLKA

HMOTNOST

PŘÍBUZNÉ PRODUKTY

FOOTER II COMPLETE
W1025BX

čtěte
návod

ÚDRŽBA

SROVNÁNÍ

145 g

FOOTER XP – FOOTER II

FOOTER XP je vhodnější pro použití při záchranných technikách a průmyslovém 
lezení, kde je předpoklad pro časté nastavování délky
FOOTER II je odolnější vůči oděru

FOOTER II

sušení
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20 °C

praní

30 °C

pH čištění

pH
5,5–8,5

chraňte před
chemikáliemi 

chraňte
před solí

40–140 cm

FOOTER II
W1024BX

115 g

40–140 cm

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