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Dynamické lano  Ø 11 mm.

Možnost  nastavení  délky a 
nahrazení většiny částí tohoto 
cambium  save ru  př i  je j i c h 
případném poškození.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

BARK PULLEY SAVER

stahovatelný ze země

dostupný ve dvou délkách: 
1,25 m a 1,5 m

Nastavitelná kotvicí smyčka – chránič cambia.

15,5 % dural
17 % ocel

0,6 % PVC

51,4 % PA

15,5 % PES

MAX
1

Použití kladky zaručuje hladký 
a rychlý pohyb v koruně stromu.

POPIS

VLASTNOSTINORMY

TECHNICKÁ DATAMATERIÁLY

pouze
1 osoba

SET ZAHRNUJE

stahovací plíšek na pomocné šňůrce
šekl

PATRON LANYARD STEEL RING (W2112)
PULLEY SLING (W2603YB00)

stahovací  plíšek  v  průměru 
22 mm  umožňuje  stahování 
BARK PULLEY SAVERu ze země.

470 g / 495 g záruka

3
ROKY

1,25 m / 1,5 m

m
ft

PATRON LANYARD
STEEL RING 

(W2112)
délka 1,25 m / 1,5 m

11 mmlano Ø 
hmotnost 292 g / 315 g

 EN 795B

EN 795B (PATRON LANYARD STEEL RING)
EN 795B (PULLEY SLING)

PULLEY SLING
(W2603YB00)
délka 40 cm

10 mmlano Ø 
hmotnost 160 g

 EN 795B

ŠEKL
WLL 300 kg

hmotnost 28 g

STAHOVACÍ PLÍŠEK
NA POMOCNÉ ŠŇŮRCE

(W2118XX00)
průměr 22 mm
hmotnost 13 g 

Vnitřní Ø 58 mm.
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POZNÁMKY

DALŠÍ POHLEDY

ÚDRŽBA A ŽIVOTNOST

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

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. chraňte

před solí
chraňte
před UV

UV

chraňte před
chemikáliemi

praní

30 °C

sušení

30 °C

čtěte
návod
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