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POPIS

VLASTNOSTINORMY

1019

TECHNICKÁ DATAMATERIÁLY

Lano Ø 10 mm.

Chránička opletu lana.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

PULLEY SLING

díky kladce se snižuje tření, a 
tím se zajišťuje lepší pohodlí 
při použití

použitý materiál PES/TECH-
NORA zajišťuje lepší tepelné 
a mechanické vlastnosti a 
delší životnost opletu

Prusíková smyčka se zašitou kladkou SMALL 
pro vytvoření kotevního bodu.

EN 795B

Chránička lana a chránička 
pevnostního šití pro delší život-
nost.

Pevnostní šití.

Kladla SMALL.

Náhradní díl pro BARK PULLEY 
SAVER.

L z e  h o  v y u ž í t  i  p r o  T R E E 
ANCHOR.

40 cm

pouze
1 osoba

MAX
1

160 g záruka

3
ROKY

40 cm

cm
in

18 kN

Prusík s kladkou lze použít jako 
textilní blokant pro širší použití 
zejména v arboristice a záchra-
nářství.

Vhodný taktéž pro práci ve 
výškách jako kotvicí prostředek.

50 % dural
40 % PES
10 % TECHNORA
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ÚDRŽBA A ŽIVOTNOST

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.

chraňte 
před solí

chraňte
před UV

UV

chraňte před
chemikáliemi 

praní

30 °C

sušení

30 °C

čtěte
návod
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POZNÁMKY

PŘÍBUZNÉ PRODUKTY

ARBO PRUSÍK
W2608, W2610

RING SLING
W2604RR00

8 mm / 10 mm 10 mm

75–100 cm 40 cm

48–55 g 115 g

TREE ANCHOR
W2114

11 mm

500 cm

525 g

PRUSIK SLING

8 mm / 10 mm

38 cm

48 g / 70 g

W2601R085

DÉLKA

PRŮMĚR LANA

HMOTNOST
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