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POPIS

VLASTNOSTINORMY

EN 1496:2007-B
EN 341:2011-1A

TECHNICKÁ DATA

Statické polyamidové lano dle 
EN 1891-A ø 9,6 mm. Oba konce 
jsou opatřeny šitými oky 
s automatickou dvojčinnou 
ocelovou spojkou se světlostí 
21 mm.

Uzavřený volant vyrobený 
z odolného plastu pro jednodu-
chou a snadnou manipulaci 
v obtížných podmínkách a pod 
plnou zátěží.

Šestihranný nástavec pro aku 
vrtačku ve standartní výbavě.Navrženo pro maximální pra-

covní zatížení 225 kg (2 osoby).

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

EvaQ HUB

Max. pracovní zatížení: 225 kg
Max. výška sestupu/zdvihání: 
300 m
Rychlost sestupu: cca 0,8 m/s
Provozní teplota: -40 °C až 
+65 °C

Slaňovací a záchranné zařízení se zdvihací funkcí pro záchranu z výšky. Je 
určeno pro hasiče, průmyslové lezce a všechny ostatní osoby pohybující se 
v rizikovém prostředí nad volnou hloubkou, jako jsou například lanovky, lanové 
parky, větrné elektrárny a výškové budovy. Lze využít i pro rychlou a jedno-
duchou záchranu, případně samostatnou záchranu více ohrožených osob.
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Tři oka z nerezové oceli pro 
možnost plynulé regulace 
slaňovací rychlosti a více způso-
bů použití. Lanová svěra v zadní 
části pro jednoduché zdvihání.

Automatická dvojčinná ocelová 
spojka se světlostí 21 mm pro 
univerzální a snadné zavěšení.

Automatický brzdný systém 
sestávající ze dvou nezávislých 
odstředivých brzd. Ocelové 
vložky brzdových bubnů zajišťu-
jí vysokou odolnost.
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PROVOZNÍ REŽIMY
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PP umělá hmotaNylon Ø 9,6 mm

Vakuové balení

ALU fólie

ŽIVOTNOST

Životnost kovových částí produktu je neomezená. Textilní komponenty 
musí být vyměněny nejdéle po uplynutí 10ti let. Zařízení musí být zrevi-
dováno nejméně jedenkrát za rok, maximálně však po proslaňování 
6000 m (při zátěži 100 kg). Vzdálenost evidujte v přehledu použití. 
Pokud je zařízení skladováno ve vakuovém balení, revize se vyžaduje 
pouze 1× za 10 let.

POZNÁMKY

MATERIÁL

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

jednoduché spouštění jednoduché spouštění
s dodatečným třením

použití lanové svěry slanění

Základní provozní režimy

sušenínářadí

50 °C

čtěte
návod

chraňte před
chemikáliemi

nutná
revize

rev ision

EvaQ lano
W1512X030

Ochranný kufr 17
W9002XX17
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