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Zuhanási magasság kiszámítása az EN 355 alapján

Összekötő eszköz
hossza:
2,00 m

Szükséges szabad tér 
a peremtől:

6,75 m

2,00 m

Az energiaelnyelő
szakadási hossza:

1,75 m

Magasság a test számára:
1,50 m

Biztonsági távolság
1,0 m

 

De mekkora szabad tér elég?
A szükséges zuhanási magasság különböző 
keretfeltételekből adódik:
■ Magasságkülönbség a heveder és a rögzí-

tési pont között – lásd fent a piros pontot 
az ábrán.

■ Az összekötő eszköz hossza
■ Az energiaelnyelő szakadási hossza
■	 A felhasználó magassága és súlya
■ 1 m biztonsági távolság

Ezt követeli meg az EN 355
Az összekötő eszköz hosszához minden eset-
ben hozzáadódik még az a szakasz, amelyen 
az energiaelnyelő „felszakad”, hogy csökkent-
se a felhasználó terhelését.

Az EN 355 1,75 m-es maximális felszakadási 
hosszt tesz lehetővé, ami 3,75 m maximális 
összekötő eszköz hosszt jelent! Ez akár 6,25 m 
szükséges zuhanási magasságot eredményez 
a rögzítési pont alatt! (ez 6,75 m-nek felel 
meg a talpfelület alatt).

Ha ez a zuhanási magasság nem áll rendelke-
zésre, a felhasználónak vagy le kell rövidítenie 
az összekötő eszközt, vagy magasabb rögzíté-
si pontot kell választania.

Az EN 355 meghatározza a maximális fel-
szakadási hosszt 100 kg-os súly esetén.  
Nagyobb súlyoknál ezért hosszabb hosszok-
kal kell számolni!

A SpanSet energiaelnyelőknek még 140 kg-nál 
sem kell több 1,75 m-nél, és 100 kg-nál csak 
1,08 m. Vagyis 0,67 m-rel nagyobb a bizton-
ság!

Szabvány szerinti számítás 100 kg testsúllyal
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Zuhanási magasság kiszámítása az EN 355 alapján

A SpanSet segítségével nagyobb szabad tér 
áll rendelkezésére!
Az egyedi zuhanási magasság kiszámí-
tásával a SpanSet lényegesen nagyobb 
szabad teret biztosít a felhasználónak  
az egyéni védőeszközeinek használatához.

Hogyan csinálja ezt a SpanSet?
A döntő tényező a SpanSet összekötő eszköz. A 
SpanSet a DSL2 és SP140 sorozat termékeihez 
a felhasználó súlyától és a zuhanási szakasz-
tól függően meghatározott felszakítási hosszt 
tud megadni. Kiterjedt tesztsorozatokkal iga-

zoltuk az eredmények pontosságát és állan-
dóságát anélkül, hogy a test 6 kN-os terhe-
lését túlléptük volna. Még 140 kg munkasúlyú 
személyekkel is elérjük a felszakadási hosszt, 
amely a zuhanási szakasztól függetlenül min-
dig kevesebb, mint 1,75 m.

A SpanSet az első és egyetlen olyan gyártó, 
amely lehetővé teszi a zuhanás magasságá-
nak pontos és megbízható kiszámítását. Ez 
a felhasználó számára részben lényegesen 
kisebb szabad teret jelent.  Ugyanakkor je-
lentősen elmarad a BG ajánlásaitól, amely a 

Összekötő eszköz
hossza:
1,17 m

Szükséges szabad tér 
a peremtől:

5,03 m

2,00 m

Az energiaelnyelő
szakadási hossza:

0,86 m

Magasság a test számára:
1,50 m

Biztonsági távolság
1,0 m

2,00 m

6,08 m

2,00 m

1,08 m

1,50 m

1,0 m

Összekötő eszköz
hossza:

Szükséges szabad tér 
a peremtől:

Az energiaelnyelő
szakadási hossza:

Magasság a test számára:

Biztonsági távolság

SP140 példa 100 kg testsúllyal DSL2 példa 100 kg testsúllyal SP140 példa 100 kg testsúllyal

3,86 m

1,25 m

2,00 m

0,61 m

1,50 m

1,0 m

Összekötő eszköz
hossza:

Szükséges szabad tér 
a peremtől:

Az energiaelnyelő
szakadási hossza:

Magasság a
test számára:

Biztonsági távolság

legrosszabb esetre vonatkozik.

 Töltse le most a Zuhanási 
magasság kalkulátort 
okostelefonjára. Elérhető 
Android és iOS rendszerhez a 
www.spanset.de oldalon

Az alkalmazás kiszámítja mind az egyenes esést, mind 
a szélen átesést is.
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Leesés elleni óvintézkedések
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Hozza meg a helyes intézkedéseket

Zuhanásgátló rendszerek
Ez a kategória az egyetlen, amely lehetővé teszi az esetleges zuhanást. A 
felhasználót testheveder és megfelelő összekötő eszköz biztosítja energia-
elnyelővel vagy visszahúzható zuhanásgátlóval úgy, hogy esés esetén kont-
rolláltan elkapja.

B E G

I M

Visszatartó rendszerek
A visszatartó rendszer korlátozza a felhasználó mozgási szabadságát. Egy 
biztonságos rögzítési pontnál a személy úgy van rögzítve egy összekötő esz-
közzel, hogy ne érhessen el olyan széleket vagy területeket, ahol fennáll a 
leesés veszélye.

Szűk terek
Nehezen megközelíthető, korlátozott terű helyiségekben, például aknákban, 
csatornákban történő le- és felmászáskor a felhasználót egy második sze-
mélynek kell biztosítania rögzítőeszközök és visszahúzható zuhanásgátlók 
segítségével, és vészhelyzetben ki kell tudnia menteni.
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 Szükséges felszerelés

A Testheveder: 2 X; rögzítő szerkezet: Xtracta SPXT2, beleértve a tartozékokat; visszahúzható zuhanásgátló: Saverline
B Testheveder: 2 X Excel, MEWP Pro 2; összekötő eszköz: FAA-01C09, FAE-01C09; horizontális heveder: HSL; rögzítő körheveder (OPCIONÁLIS): BMS 1m; rögzítési pont: DUO
C Védelmi rendszer: SideXafe
D Védelmi rendszer: RoofXafe
E Testheveder: 2 X, 2 X Excel; védelmi rendszer: Safeline V8, Clima VL
F Testheveder: 2 X Excel, MEWP Pro 2; összekötő eszköz: FAA-01C09, FAE-01C09; védelmi rendszer: Safeline
G Testheveder: MEWP Pro 2, 1X Driver; visszahúzható zuhanásgátló: Saverline; védelmi rendszer: Safeline HT8
H Védelmi rendszer: Szabadon álló korlátok
I Testheveder: 2 X, 2 X Excel; összekötő eszköz: FAF-01C10, DSL2; rögzítő körheveder (OPCIONÁLIS): BMS 1m
J Testheveder: 2 X, 2 X Excel; összekötő eszköz: Clima WPL; rögzítő szerkezet: Szabadon álló rögzítési pont
K Testheveder: 2 X, MEWP Pro 2; összekötő eszköz: Saverline SRL.AW1.8
L Testheveder: 2 X; rögzítő szerkezet: Dreibaum; visszahúzható zuhanásgátló: Saverline
M Testheveder: 2 X Excel WPB, Clima Tech; összekötő eszköz: FAF-01C10, FAN-01C01, DSL2; tartókötél: WPlany
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Tartórendszerek / munkavégzési pozicionálás
Ez a munkamódszer lehetővé teszi a felhasználó számára a munkavégzési 
helyhez való hozzáférést és a pozícionálást. Minden esetben további zuha-
násgátló rendszerre van szükség M



Safeline A horizontális védelmi rendszer

A Safeline horizontális védelmi rendszer egy 
feszített drótkötélből áll, amelyre egy mobil 
kötélcsúszka van akasztva. A felhasználó 
ezen a kötélcsúszkán keresztül kapcsolódik a 
rendszerhez. A Safeline rendszerek nemcsak 
magasban védik a dolgozókat, hanem a válla-
lat felelősségi körében is védelmet nyújtanak. 

A rendszer alkalmas tetőre, de különösen az 
ipar területén történő felszereléshez. Felsze-
relhető közbenső tartókkal, valamint fej fölött 
hosszú kötelekkel közbenső tartók nélkül.

Az összes Safeline rendszer további műszaki 
különlegessége, hogy a rendszer akár négy 
felhasználó számára van méretezve.  Az erő 
korlátozása a határos alkotóelemekre, olyan 
végerők, melyeket a szerkezetbe csökkent-
ve kell bevezetni, vagy olyan elkapási erők, 
melyeket a felhasználók számára garantálni 
kell – mindezt a Safeline különböző rendszerű 
energiaelnyelőinek használata teszi lehetővé, 
amelyek korlátozzák az erőt a végpontokon.

Egy további műszaki különlegesség, hogy a 
különböző csillapítók könnyen cserélhetők 
anélkül, hogy a kötél hosszát módosítani kel-
lene.
A Safeline rugalmasságának köszönhetően 
szinte bármilyen épületszerkezeti adottság 
használható ahhoz, hogy garantálni lehessen 
a szükséges biztonságot.

Fontos funkciók és tulajdonságok
■	CE-jelölés az EN 795 szerint, B és C osztály

A számítógépes számítás garantálja, hogy a 
telepített Safeline rendszerek a biztonságos-
ként megjelölt zónákra korlátozzák a munkát.

Az ISO 9001:2008 szabvány szerint fejlesztve 
és gyártva
■ Minden alkotóelem 304 és 316 nemesacél-

ból
■ Drótkötél 8 mm, nemesacél
■ Minden alkatrész sorozatszámmal a nyo-

mon követhetőség érdekében
■ Teljes körű műszaki ügyfélszolgálat, a 

telepített rendszerek rendszeres ellenőrzése
■ A telepítés akár 15 fokos dőlésszögnél is 

lehetséges
■ A megfelelő egyéni védőeszközök biztosítása
■ Ezen túlmenően a SpanSet képzéseket is 

kínál.

Előnyök
■ visszafogott, kedvező árú megoldás ala-

csony karbantartási költségekkel 
■ a nemesacélból készült alkatrészek tartó-

sabbak a vasfémhez képest, még kemény 
környezeti feltételek mellett is

■ alacsony a szikraképződés veszélye
■ a felhasználók védelme az építési és szere-

lési szakaszban, valamint a rutin karban-
tartási feladatok befejezése után

■ kevesebb mozgó alkatrész, melyeket a 
használat közben hordozni és rögzíteni kell 

A legfontosabb alkalmazási példák közül né-
hány ezeknek a rendszereknek a használatá-
hoz:
■ A dolgozók védelme karbantartási, tisztítá-

si és tesztelési feladatok, valamint a tele-
pítés során 

■ Épületek, hidak, infrastruktúrák, daruk, 
erőművek építése, raktározása és értékesí-
tése

■ Biztonságos hozzáférés világítástechnikai 
és hangosító hidakhoz, raktárpolcokhoz, 
színházi építményekhez, gyártóberendezé-
sekhez, jármű karbantartó- és rakodó állo-
másokhoz, gyártáshoz

1)  A vízszintes mentőkötél végső rögzítési 
pontja

2) Villás süllyeszték a kötél végén
3) Rögzítési pont a további kötél elvezetéséhez
4)  90 fokos rögzítési pont a további kötél 

elvezetéséhez
5)  Drótkötél 8 mm, nemesacél. 7x7 szerkezet
6) Mobil Safeline rögzítő szerkezet
7)  Esési erő csillapító horizontális mentőkö-

teles rendszerekhez
8)  Mentőkötél feszesség visszajelző (60 daN 

és 240 daN között) 

28 LEESÉS ELLENI VÉDELEM Horizontális rendszerek

Biztonságos és rugalmas karbantartás, vizsgálat és javítás



HT8 Jól bevált Safeline rendszerünk továbbfejlesztése

Egyre többször van szükség arra, hogy a fel-
használó feje fölött is egy felszerelt rögzített 
rendszer legyen. Ezek a rendszerek gyakran 
nagyon hosszúak. A kötélrendszereken belüli 
közbenső tartóelemek a legtöbb esetben na-
gyon zavaróak, mivel a kötélcsúszka nem tud 
simán átfutni ezeken a közbenső tartókon. 
Ezen felül ezek a rendszerek gyakran vissza-
húzható zuhanásgátlókkal
működnek, és ahhoz, hogy ezek pontosan és 
alacsony súrlódással fussanak a kötélen, 
nagy előfeszítésre van szükség a kötélrend-
szerben.

Itt jött a SpanSet, és kifejlesztett egy új, egye-
di rendszert, a „HT8”-at a fej feletti felszere-
léshez. A rendszer legfeljebb 40 m kötélhosz-
szig telepíthető közbenső tartók nélkül.

A HT8 műszaki különlegessége egy feszí-
tőszerkezet, amely akár 400 daN előfeszítést 
tesz lehetővé, így biztosítva a kötél lehető leg-
csekélyebb belógását – különösen visszahúz-
ható zuhanásgátló használatakor. 

A HT8 további műszaki különlegessége, hogy 
a rendszer akár négy felhasználó számára van 
méretezve. Ez három különböző energiaelnyelő 
változatos használatával lehetséges.

Az erő korlátozása a határos alkotóelemekre, 
olyan végerők, melyeket a szerkezetbe csök-
kentve kell bevezetni, vagy olyan elkapási 
erők, melyeket a felhasználók számára garan-
tálni kell – mindezt a HT8 különböző energia-
elnyelőinek alkalmazása teszi lehetővé, ame-
lyek korlátozzák az erőt a végpontoknál.

A HT8 egy további műszaki különlegessége, 
hogy a különböző csillapítók könnyen cserél-
hetők anélkül, hogy a kötél hosszát módosí-
tani kellene.

A HT8 rugalmasságának köszönhetően szinte 
bármilyen épületszerkezeti adottság használ-
ható ahhoz, hogy garantálni lehessen a szük-
séges biztonságot.

A HT8 rendszer elemei:
1. Rögzítési pont
2. Feszítő szerkezet előfeszítés visszajelzővel
3. Kábelvég csavarozva
4. Kötélcsúszka
5. Kábelvég préselve
6. Energiaelnyelő rendszer

Speciális rögzítő adapter horizontális 
járásbiztosítókhoz trapézlemezeken (fenti 
ábra), acél vagy beton oszlopokon és ge-
rendákon stb. Forduljon hozzánk!

Hossz Szállítható energiaelnyelők
15 m 12 vagy 18 kN
25 m 12 vagy 18 kN
40 m 12 vagy 18 kN

A HT8 rendszer elemei

Speciális rögzítő adapter

1 2 3 4
5 6 1
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„ERGO LINE“ HSL horizontális heveder  (EN 795)

Ha a magasban végzett munka során gyak-
ran változtatja a helyszínt, akkor újra és 
újra telepítenie kell a védelmi rendszert. A 
HSL megkönnyíti ezt Önnek: Húzza ki a ho-
rizontális hevedert a két megfogási pont 
között, és a racsnival feszítse elő. A he-
veder laza vége a szállítótáskában tá-
rolható – egy botlásveszéllyel kevesebb. 
A biztonsági heveder teljes hosszában  
szabad a mozgása.

SiP  
cikkszám

Megnevezés Hossz 
[m]

Végkapcsolat Kb. súly (nettó) 
[kg]

ER.LINE.F3 ErgoLine DWH 20,00 2 forgószemes karabiner 5,73
ER.LINE.K3 ErgoLine SK 20,00 2 biztonsági karabiner 5,50

Ideiglenes horizontális védelem A sokoldalúság új dimenziója

SpanSet letekeredő mentőeszköz integrált 
előfeszítés jelzővel ideiglenes vízszintes kö-
télrendszerként. A rendszer egy bevizsgált és 
engedélyezett zuhanásgátló egyéni védőesz-
köz az EN 360 szerinti SpanSet visszahúzha-
tó zuhanásgátlóval vagy az EN 355 szerinti 
energiaelnyelő hevederrel. A rendszer ideális 
megoldás olyan alkalmazási területeken, 
ahol ideiglenes zuhanásvédelem szükséges. 
Az integrált átkapcsolható visszafutásgátló 
megkönnyíti a kábelrendszer előfeszítését. 
Az innovatív előfeszítésjelző közvetlenül jelzi 
a felhasználónak, amikor a megfelelő előfe-
szítési erőt elérte. Ezen túlmenően a rendszer 
letekeredő mentőeszközként szolgál.

A megengedett legnagyobb fesztáv 12,5 m. 
Ezen kívül a rendszerbe zuhant személy ma-
ximum 100 méterre engedhető le. Integrált 
mentési terv vészhelyzetekre.

Ezzel a rendszerrel védelmet lehet kialakítani 
olyan rögzítési pontoknál, melyek nem ren-

delkeznek túl nagy szilárdsággal. Ezért ide-
ális állványzatra való rögzítéshez, pl. ácsok 
számára, vagy lapostetőn lévő külön rögzítő 
szemekhez!
A rögzítési pontokon fellépő maximális erő 
nem haladja meg a 6 kN értéket.

50 m kötéllel szállítjuk, erős zsákban, 2 rögzí-
tőhevederrel EN 795 szerint.
Eltérő hosszúságú kötél külön érdeklődésre.

2 szabadon álló mobilE rögzítési pont-
tal is használható, lásd 41. oldal.

SiP  
cikkszám

D.078.316.1
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Mobil biztonság az ideiglenes vízszintes rögzítőeszköznek köszönhetően



 Oldalsó- és biztonsági hálók

A nagy szilárdságú polipropilénből készült ol-
dalsó- és biztonsági hálókat a BauBG vizsgál-
ta és engedélyezte. A következő tulajdonságok 
jellemzik őket:

■	Hosszú élettartam
■	Nagyon stabil hálószemek
■	Optimális nyúlási viselkedés
■	 Kis térfogat a hatékony összeszerelés érde-

kében

Oldalsó védőháló DIN EN 1263-1 szerint

■	 Kötél vastagsága: 5mm
■	Hálószem mérete: 100mm
■	 Szín: zöld
■	Csatok nélküli változat

SiP  
cikkszám

Méretek 
[m]

SN.100.05.1 5,0 x 1,5
SN.100.05.2 5,0 x 2,0
SN.100.10.1 10,0 x 1,5
SN.100.10.2 10,0 x 2,0

Eltérő méretek külön érdeklődésre szállíthatóak.

Biztonsági háló DIN EN 1263-1 szerint

■	 Kötél vastagsága: 5mm
■	Hálószem mérete: 100mm
■	 Szín: zöld

SiP  
cikkszám

Méretek 
[m]

AN.10.05.10 5,0 x 10,0
AN.10.06.10 6,0 x 10,0
AN.10.10.10 10,0 x 10,0
AN.10.10.25 10,0 x 25,0
AN.KAUS.00 A hálón kötélszívvel

Eltérő méretek külön érdeklődésre szállíthatóak.

Hálóbetét kisméretű, leeső tárgyak elkapásához

■	 Anyag: nylon
■	 Kötél vastagsága: 1,2mm
■	Hálószem mérete: 20mm
■	 Szín: fehér

SiP  
cikkszám

Méretek 
[m]

AN.02.05.10 5,0 x 10,0
AN.02.06.10 6,0 x 10,0
AN.02.10.10 10,0 x 10,0
AN.02.10.25 10,0 x 25,0

Eltérő méretek külön érdeklődésre szállíthatóak.
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3M™ DBI-SALA® ISO konténer oszlop 

A 3M™ DBI-SALA® ISO konténer oszlop egy 
könnyen összeszerelhető és könnyen szállítha-
tó teljes körű megoldás zuhanás elleni véde-
lemhez minden olyan tevékenységnél, amelyet 
személyeknek ISO konténeren kell végezniük.

Az 1,25 m magas zuhanásgátló oszlop min-
den ISO-tanúsítvánnyal rendelkező konténer-
rel kompatibilis, és megemelt rögzítési pontot 
kínál, amely csökkenti az esési térrel szemben 
támasztott követelményeket.

A nagyméretű D-gyűrű segítségével az össze-
kötő eszköz egyszerűen és gyorsan rögzíthető 
az oszlophoz. Zuhanás esetén ezáltal biztosí-
tott, hogy az összekötő eszköz horgát ne érje 
keresztirányú terhelés.

Az áttekinthető összeszerelésnek köszönhető-
en a zuhanásgátló oszlop használatának már 
egyetlen konténeren végzett munka esetén is 
nagyon sok értelme van. 

■	Nyissa ki az oszlop szorítókarjait
■	 Illessze az oszlopot az ISO  

konténer forgózárjába
■	 Zárja be az oszlop szorítókarjait
■	  Szerelő szerszám nem szükséges
■	  A konténer módosítása nem szükséges

Az összeszerelés után az oszlop egy teljesen 
tanúsított CE EN 795 B kategóriájú rögzítési 
pont.

Ideális zuhanásvédelem ellenőrzések-
hez, felszerelések beigazításához, javítási 
és karbantartási munkákhoz kikötőkben, 
konténerbérléshez, tengeri szállítmányozá-
si társaságoknak, offshore platformokhoz, 
az építőiparban és ellenőrző/karbantartó 
vállalatok számára.

SiP  
cikkszám

Megnevezés Kb. súly (nettó) 
[kg]

Felhasználók száma (max.) 
[személyek]

ISO.8563161 ISO konténer oszlop 12,00 1

3M™ DBI-SALA® Flexiguard Moduláris karos rendszerek

A 3M™ DBI-SALA® Flexiguard™ egy sokoldalú 
és moduláris zuhanásvédelmi rendszer, amely 
a magasban történő biztonságos munkavég-
zéshez szükséges védelmet nyújtja.

Az M100 és M200 kivitelben érhető el, egy-
szerű design jellemzi, és akár 80 különböző 
felhasználási megoldást kínál.

A felépítés
■	 Vízszintes futósín(ek) alumíniumból.
■	 Futó négy golyóscsapágyazott görgővel.
■ Integrált libellák az ellensúlyrendszer beállításához.
■ Az oszlop akár 360 fokos elforgatása (a 

legtöbb modellen).
■ Alacsonyabb a lengő zuhanás kockázata – a 

függőleges helyzetben lévő ütköző következ-
tében a biztonságos munkaterület mindig 
meg van határozva, mind a felhasználók, 
mind a kívülállók számára.

■ Egyszerű az esési magasság kiszámítása 0 
esési tényezővel.

Akár két felhasználó számára engedélyezett 
(az M200 modellsorozatnál)
■ A két felhasználó számára készült rendszerek két 

egymás mellett futó horizontális sínnel rendelkez-
nek. Minden felhasználónak saját sínje van.

■ A karos rendszerek megfelelnek a következő 
szabványoknak: EN 795:2012, CEN/TS 16415:2013, 
OSHA 1962.502 és OSHA 1910.140.

Az oszlopemelő biztosítása
■ Az automatikus oszlopemelő biztosítás 

működésbe lép, ha a csörlő emelőszer-
kezete meghibásodik. Az oszlop ekkor az 
aktuális helyzetében rögzül.

■ Összecsukható hajtószár a kar mozgatásához.
■ További csapok vagy csavarok nem szük-

ségesek.

Kibővített magasság
■ Magasság 3,0 m-től max. 9,1 m-ig lehet-

séges (modelltől függően).
■ A szabadon állítható magasságú oszlopok 

egyszerűen és fokozatmentesen mozgatha-
tóak a beépített csörlővel vagy az opcioná-
lis túlterhelés-kuplunggal (megfelelő  
akkus csavarhúzóval hajtható).

■ Az előre szerelhető magasságállítású 
oszlopok lehetővé teszik a rögzítési pont 
magasságának fokozatos beállítását 
(152 mm-es lépésekben) az összeszerelés 
során.

Fall Protection
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Kompatibilis az összes ISO tanúsítvánnyal rendelkező konténerrel

Hogy biztonságosan dolgozhasson.



A kinyúlás
■ M100: akár 2,3 m kinyúlás.
■ M200: akár 3,7 m (két felhasználó) vagy 

4,6 m kinyúlás (egy felhasználó).

Könnyű szállítás
■ Az opcionálisan rendelhető ellensúlyrend-

szer számos targoncavilla-változathoz 
rendelkezik nyílásokkal és emelőgyűrűkhöz 
rögzítési pontokkal (külön megvásárolható).

■ A súlyelosztás lehetővé teszi az M100 
rendszer 2,5 tonnához engedélyezett 
targoncával történő szállítását.

■ 3M™ Safety-Walk™ csúszásgátló járófelü-
lettel.

Kiegészítők széles választéka
A 3M™ DBI-SALA® Flexiguard™ rendszerválto-
zatok funkciói az Ön egyedi kívánsága szerint 
bővíthetők különféle oszlop rögzítési válto-
zatokkal (alapokkal), szállítási és stabilizáló 
készletekkel.

3M™ DBI-SALA® Flexiguard M100

■	 7 oszlop opció
■	 4 padlórögzítés (alap)
■	 Kar/hatótáv: 2,3 m
■	Oszlop forgatása: 270° (ellensúlyos rend-

szerrel) vagy 360° (más alapoknál)
■	 A HSG maximális tartóereje: 6 kN
■	 A rendszer súlya (ellensúly nélkül): 866 kg

SiP  
cikkszám

Megnevezés Magasság (min/max) 
[m]

M100.8530882 Oszlop előszerelhető magasságállítással 4,6-6,1
M100.8530883 Oszlop előszerelhető magasságállítással 6,1-7,6
M100.8530884 Oszlop előszerelhető magasságállítással 7,6-9,1
M100.8530874 Oszlop állítható magasságállítással 3,0-4,6
M100.8530875 Oszlop állítható magasságállítással 3,8-6,1
M100.8530876 Oszlop állítható magasságállítással 4,6-7,6
M100.8530877 Oszlop állítható magasságállítással 5,3-9,1
M100.8530869 Ellensúly alap beton töltet nélkül
M100.8530870 Ellensúly alap beton töltettel
M100.8530871 Persely a padlóra szereléshez
M100.8530872 Persely betonpadlóba szereléshez
M100.8530873 Persely mobil H-kereten
M100.8530911 Szállítókészlet targonca nyílásokkal
M100.8530914 Rögzítési pont készlet
FLXG.8530908 Szállítógörgő készlet
FLXG.8512936 Túlterhelés tengelykapcsoló

■	 14 oszlop opció
■	 3 padlórögzítés (alap)
■	Oszlop forgatása: 360° (minden alapnál)
■	 A HSG maximális tartóereje: 6 kN
■	 A rendszer súlya (ellensúlyok nélkül): 1.210 kg

SiP  
cikkszám 

Megnevezés  Felhasználók 
száma (max.) 
[személyek]

Magasság (min/
max) 
[m]

Kar/hatótáv 
[m]

M200.8530899 Oszlop előszerelhető magasságállítással 1 4,6-6,1 4,6
M200.8530900 Oszlop előszerelhető magasságállítással 1 6,1-7,6 4,6
M200.8530901 Oszlop előszerelhető magasságállítással 1 7,6-9,1 4,6
M200.8530902 Oszlop előszerelhető magasságállítással 2 4,6-6,1 3,7
M200.8530903 Oszlop előszerelhető magasságállítással 2 6,1-7,6 3,7
M200.8530904 Oszlop előszerelhető magasságállítással 2 7,6-9,1 3,7
M200.8530891 Oszlop állítható magasságállítással 1 3,8-4,6 4,6
M200.8530892 Oszlop állítható magasságállítással 1 4,5-6,1 4,6
M200.8530893 Oszlop állítható magasságállítással 1 5,3-7,6 4,6
M200.8530894 Oszlop állítható magasságállítással 1 6,0-9,1 4,6
M200.8530895 Oszlop állítható magasságállítással 2 3,8-4,6 3,7
M200.8530896 Oszlop állítható magasságállítással 2 4,5-6,1 3,7
M200.8530897 Oszlop állítható magasságállítással 2 5,3-7,6 3,7
M200.8530898 Oszlop állítható magasságállítással 2 6,0-9,1 3,7
M200.8530887 Ellensúly alap beton töltettel
M200.8530886 Ellensúly alap beton töltet nélkül
M200.8530888 Persely a padlóra szereléshez
M200.8530889 Persely betonpadlóba szereléshez
M200.8530907 Stabilizációs készlet 4 emelővel
M200.8530912 Szállítókészlet targonca nyílásokkal
M200.8530777 Rögzítési pont készlet

Fall Protection
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Könnyű rendszer 1 felhasználó számára

3M™ DBI-SALA® Flexiguard M200
A sokoldalú rendszer 1 vagy 2 felhasználó számára



RoofXafe és SideXafe 

RoofXafe 

SideXafe 

Az építési területek leesés elleni hatékony és 
költségoptimalizált védelme – ezt nyújtják az 
innovatív oldalsó védelmi RoofXafe (laposte-
tő biztosítás) és SideXafe (oldalsó védelem) 
rendszerek.

Az oldalsó védelmi rendszerek hatékonysága 
lenyűgöző  felépítés és a lebontás során, mert 
az össze- és szétszerelés rövid időn belül el-
végezhető. 

A felépítés
A RoofXafe és a SideXafe hasonló elven műkö-
dik: A szükséges stabilitást a robusztus osz-
lopokból vagy konzolokból álló alaprendszere 
biztosítja, amelyeket a tető szélére vagy a 
meglévő oszlopokra kell felszerelni. A követ-
kező lépésben a feszítőhevedereket ehhez kell 
rögzíteni és megfeszíteni – a leesés elleni vé-
delem már el is készült.

A szétszerelés természetesen ugyanilyen egy-
szerű.

De nem csak ez az egyetlen módja az értékes 
kapacitás megtakarításának. A RoofXafe és 
a SideXafe a teljes építési szakaszban való 
használatra készült. Költségigényes átala-
kítások vagy időigényes rendszerváltások az 
építési projekt során nem szükségesek.

Biztonságos az összeszereléskor és szét-
szereléskor is
A feszítőheveder alapú rendszerekben hasz-
nált racsnik Tension Force Indicator-ral 
(TFI) rendelkeznek, amely egy megbízható 
biztonsági elem a véletlen túlfeszítés ellen.

A szintén alapfelszereltséget jelentő „An-
ti-Belt-Slip” eljárással az előfeszítési 
erő kis lépésekkel szabadul fel. Így a fe-
szítőhevederek teljes ellenőrzés mellett  
lazíthatóak meg.

Ennek a hatékony zuhanásvédelmi elvnek kö-
szönhetően az építőipari cégek megtakarítják 
a telepítési, szállítási és tárolási költségeket.

Ellenőrzött biztonság
Az oldalsó védelem csak akkor jó, ha garan-
tálja a biztonságot az építési területen. Ennek 
biztosítása érdekében a RoofXafe és a Side-
Xafe DEKRA bevizsgálással és DIN EN 13374 - 
A osztály szerinti tanúsítvánnyal rendelkezik.

Mindkét rendszer előnyeinek áttekintése:

■	Gyors összeszerelés/szétszerelés
■	Maximális rugalmasság
■	Csekély méretek
■	Okos szállítási megoldás
■	 Többször használható

A RoofXafe vagy SideXafe védelmi 
rendszer beszerzését a BG Bau 2021 óta 
akár 50%-kal (munkabiztonsági prémi-
um) támogatja.
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Feszítőheveder alapú oldalsó védelmi rendszerek



RoofXafe 

A lapostetők ugyanolyan gyakoriak az építke-
zéseken, mint amilyen veszélyesek. A RoofXafe 
akár 10°-os dőlésszögű lapostetőn is megvédi 
a dolgozókat, így biztonságos munkahelyet 
biztosít.

■	DIN EN 13374 A kategória szerint tanúsított.
■	DEKRA által bevizsgálva

■	Racsnis Anti-Belt-Slip eljárással és TFI 
előfeszítés jelzővel

■	 Akár 7,5 m mezőhosszig
■	 A teljes építési fázisban való használathoz 

készült
■	Opcionális rácsos szállítódoboz  

vagy egymásra rakható keret kapható

SideXafe 

Míg más oldalsó védelmi rendszerek össze-
szerelése és szétszerelése jelentős kapacitást 
igényel, a SideXafe felépítése rövid időn belül 
elvégezhető.

■	DIN EN 13374 A kategória szerint tanúsított.
■	DEKRA által bevizsgálva
■	Racsnis Anti-Belt-Slip eljárással és TFI 

előfeszítés jelzővel
■	 Akár 9 m mezőhosszig
■	 A teljes építési fázisban való használathoz 

készült
■	Opcionális szállító rácsos doboz vagy 

egymásra rakható keret kapható

SiP  
cikkszám

Megnevezés 

RX.SX.8131656 Horgonycsavar (beton) HUS3-H 10x110
RX.8169506 Keretes raklap betétekkel

RX.SX.8156888 Rácsos doboz daruszemekkel

Hüvely acélszer-
kezethez (cikksz. 
RX.8158375)

Kiemelés biztosítás (cikksz. 
RX.8123895)

Középső oszlop 
(cikksz. RX.8129344)

Sarokoszlop 
(cikksz. RX.8129678)

Nyomó kereszttartó 4,0-6,0  
ill. max. 7,5 m (cikksz.  
RX.8170094, RX.8171739)

Bilincspár nyomó kereszttar-
tóhoz (cikksz. RX.8161141)

Feszítő-/korlátheveder 18,5 m (cikksz.RX.8129685)

Hőszigetelő búra 
(cikksz. RX.34366)

Racsni hosszabbító 
(cikksz. RX.SX.8124470)

Horgonycsavar (beton) HUS3-H  
10x110 mm (cikksz. RX.SX.8131656)

HV csavarkészletek M12x35-
60mm (cikksz. RX.8116839, 
RX.8158464, RX.8158603)

Sarokhüvely beton-
szerkezetekhez 
(cikksz. X.8160991)

Hüvely a betonszerkezethez 
való középső oszlophoz 
(cikksz. RX.8160992)

Hüvely faszerke-
zethez  
(cikksz. RX.8164586)

Assy Plus VG facsavar 12x1200 mm 
(cikksz. RX.8165485)

Feszítőheveder a csatlakozókonzolhoz 3,0 m  
(cikksz. SX.8129683)

0,25 m SLIP védőtömlő (cikksz. SX.8133043)

Feszítő-/korlátheveder 9,5 m  
(cikksz. RX.8129685)

9,5 m palló (cikksz. SX.8129686)

SiP  
cikkszám

Megnevezés 

RX.8169506 Keretes raklap betétekkel
RX.SX.8156888 Rácsos doboz daruszemekkel

Csatlakozó konzol (cikksz. SX.8129342)
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Lapostető biztosítás gyorsan és egyszerűen!

Oldalsó védelmi rendszer hatékonyan és rugalmasan



Korlátrendszer 

Az ASR A2.1 munkahelyi irányelv szerint a 
lapostetőkön és hasonló platókon 1 m feletti 
magasságtól lezuhanás veszélye áll fenn. A 
veszélyzóna a lezuhanási peremtől számított 
2 m-en belül van, azaz a peremterületen vagy 
egy nem lépésálló területen (pl. felülvilágító 
kupolák). Ezen a veszélyes területen belül 
az üzemeltetőnek minden személyt meg kell 
védenie a leeséstől. Az óvintézkedéseknek 
megfelelően a kollektív leesés elleni védelem 
kiemelten fontos!

A rögzített korlát megfelel ezeknek a követel-
ményeknek, de gyakran nehéz utólag besze-
relni, ezért drága. A rögzítések behatolnak a 
tető héjazatába, és így növelik a tömítettlen 
alkotóelemek kockázatát.

A SpanSet szabadon álló korlátja meggyőző 
moduláris felépítéssel rendelkezik. Szabadon 
van felállítva és betonlapokkal van lesúlyozva, 
és ezáltal a súlyok rögzítik. Fix és összecsuk-
ható változatokban érhető el. Opcionálisan 
kiegészítő alkotóelemek, például ajtónyílások 
kaphatóak.

Különböző felületekre helyezhető, gyorsan és 
egyszerűen összeszerelhető.
A moduláris felépítésnek köszönhetően szinte 
bármilyen tetőhöz alkalmazható. Felülvilágító 
kupolákhoz/megvilágító elemekhez kész kész-
letek állnak rendelkezésre 1,95 x 2,75 m, 2,75 
x 2,75 m, 2,75 x 4,75 m és 4,75 x 4,75 m mé-
retekben. 

Az ellensúlyok mindössze 5 cm magasak, ami 
minimálisra csökkenti a botlás kockázatát,  
sőt, kavicsréteggel rendelkező tetőkön a ka-
vicsréteggel egy síkban történő elhelyezést is 
lehetővé teszi.

■ Önhordó oldalsó védelmi rendszer laposte-
tőkön történő használathoz

■ Az EN 13374 A o. szerint tesztelve és tanúsítva
■ Megfelel a DGUV-I 201-056 és az ÖNORM 

B3417 követelményeinek
■ Karbantartási, menekülési és mentési útvonal-

ként is engedélyezett a DIN 14094-2 szerint
■ Nem összecsukható és összecsukható változatok
■ Akár 2,5 m-es oszloptávolság lehetséges
■ Gyors és egyszerű telepítés az előre össze-

szerelt rendszerelemeknek köszönhetően
■ Nincs tetőáttörés
■ A mindössze 5 cm magas ellensúlyoknak  

köszönhetően minimális a megbotlás kockázata

Szívesen készítünk az Ön tetőjéhez 
megfelelő ajánlatot. Forduljon hozzánk!
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Súllyal megtartott szabadon álló korlátok



A Safeline V8-at épületeken, szélturbinákon, 
magaspolcos raktárakon vagy üzemeken vég-
zett munkához fejlesztették ki. Az EN 361 sze-
rinti testhevederekkel kombinálva biztosítja a 
felhasználót a létrákon való mászás során.

A rendszer egy megfeszített drótkötélből áll, 
amelyre egy vezérelt zuhanásgátló van rögzít-
ve. A felhasználó rácsatlakozik a zuhanásgát-
ló eszközre, és biztonságosan kapcsolódik a 
rendszerhez. A futó követi a felhasználót fel és 
le. Zuhanás esetén azonban az eszköz azonnal 
blokkol, és az integrált hevederes zuhanás-
csillapító minimalizálja az elkapási erőket.

A V8 felszereléséhez egy 8 mm-es rozsdamen-
tes acél kábelt kell rögzíteni a létra felső és 
alsó végére. A felső rögzítési ponton találha-
tó energiaelnyelő rendszer további védelmet 
nyújt a rendszernek és a létrának. A létra alsó 
végén lévő feszítőszerkezet meghatározott 
előfeszítést fejt ki a vezetőkötélre. A színnel 
jelölt területekkel rendelkező visszajelző mu-
tatja, hogy elérte-e az optimális feszültséget. 

A zuhanásgátló rugós zár segítségével a 
rendszer alsó végéhez van rögzítve. Alter-
natív megoldásként a felhasználó bármikor 
felakaszthatja a kötél másik részére. Ehhez a 
dupla biztonsági zárat ki kell nyitnia. Ez meg-
akadályozza a zuhanásgátló véletlen levá-
lasztását az acélkábelről. A nyitás egyszerű: 
egy kézzel is megoldható, és még kesztyűben 
sem okoz gondot. 

Safeline V8 Kötél megvezetésű mászásvédelem

A mobil zuhanásgátló eszközt rugós 
zárral kell beakasztani.
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Xtracta Intelligens megoldások a szűk helyeken végzett munkához az EN 795 szerint.

SpanSet Xtracta sorozat a biztonságos mun-
kavégzéshez és mentéshez zárt térben és ab-
ból. A sorozat számos intelligens, moduláris 
rendszerből és tartozékból áll. Ez megkönnyíti 
ezt a munkát, és mindenekelőtt biztonságo-
sabbá teszi.

Ezen az oldalon az alapvető összetevők vá-
logatását találja rendszerként összeállítva. 
Amennyiben további termékekre, tartozékokra 
vagy információkra van szüksége, forduljon 
SIP partneréhez.

Erős ponyvából készült szállítótáska 
az Xtracta sorozathoz, cipzárral és hordozó 
füllel igény esetén.

Xtracta SPXT2 Készlet

SiP  
cikkszám

A készlet tartalma Kb. súly (nettó) 
[kg]

XT.2210.00
SPXTIN2210 

állítható magasságú XTIRPA Davit kar 24”, 2 adapterlappal
15,00

XT.2108.00
SPXTIN2108,  

XTIRPA hordozható korlát L=1x1m
13,00

XT.2108.18
SPXTIN2108-18,  

XTIRPA stabilizátor az SPXTIN2108 hordozható korláthoz
2,00

Xtracta SPXT5 Készlet

SiP 
 cikkszám

A készlet tartalma Kb. súly (nettó) 
[kg]

XT.2003.00 SPXTIN2003, XTIRPA Davit kar 0,9m SPXTIN2210-hez 10,00
XT.2118.00 SPXTIN2118, XTIRPA H alakú alapegység 1,27 m kerekeken 36,80

Xtracta SPXT24 Készlet

SiP  
cikkszám

A készlet tartalma Kb. súly (nettó) 
[kg]

XT.2005.00 SPXTIN2005, nemesacél padlóhüvely az SPTXIN2003-hoz 10,00

38 LEESÉS ELLENI VÉDELEM További rögzítő eszközök Xtracta

Davit kar integrált korláttal

Davit kar moduláris H talppal 

Davit kar felcsavarozható padlóhüvellyel



PSA állvány 2 személy részére EN 795 B típus szerint

SiP  
cikkszám

Megnevezés Teherbírás 
[személyek]

Anyag Kb. súly (nettó) 
[kg]

D.003.345.1 DB-A3 állvány 3 terelőgörgővel 2 Alumínium 24,00

■	Mobil rögzítő szerkezet
■ Visszahúzható zuhanásgátlókkal vagy csör-

lőkkel való használatra
■ Állvány 3 belső görgővel, max. magasság 

2,35m

Csörlők 

SiP  
cikkszám

Megnevezés Szabvány(ok) Kötélhossz 
max.)[m]

Anyag Kb. súly (nettó) 
[kg]

D.074.885.1 Személy- és tehercsörlők 
RL 2006/42/EG,  

EN 1808
30,0 Fém 18,50

D.003.321.1 Tehercsörlő RL 2006/42/EG 20,0 Fém 7,00
D.053.834.1 RW Tehercsörlő Xtracta-hoz 20,0 Fém 11,00

■	Nemesacél kötél 6 mm
■	 A felszereléshez egy rögzítőlemez szüksé-

ges, amely illik a rögzítő szerkezethez

Tartó csörlőhöz 

SiP  
cikkszám

Megnevezés 

D.074.883.1 Állvány tartólap/zuhanásgátló 42m-ig
D.074.884.1 Állvány tartólap/csörlő

Tartólemezek csörlőkhöz és SRLR eszközök 
állványokhoz a szállítás közbeni gyors szét-
szereléshez.

Tartó a SpanSet Xtracta sorozathoz 

SiP  
cikkszám

A készlet tartalma 

XT.LWRW.00 XT LW RW tartó
XT.SVLRB.15 SRLR tartólap 24”-os Davit karhoz

Tartó a csörlőkhöz és SRLR eszközök Xtrac-
ta-hoz a szállítás közbeni gyors szétszerelés-
hez.

■ Könnyű alumínium kivitel, teljes súlya csu-
pán 24 kg

■ Konzolok a visszahúzható zuhanásgátlók-
hoz és csörlőkhöz külön vásárolhatók meg

SVLRB-15

LW RW

D.074.885.1 D.003.321.1

D.053.834.1
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Gerendafogó (EN795)

Mobil rögzítési pont egy személynek acélge-
rendákhoz való rögzítéséhez. A fogazott vál-
tozat csak vízszintesen használható, de nincs 
rögzítve a tartóhoz, ezért húzható. 

A Quickfix a gerendához van csavarozva, és 
függőleges tartókra is rögzíthető. Ideiglenes 
horizontális védelmünkkel való rögzítésre is 
használható maximum 7,5 m távolsággal. 
A Quickfix-nél a perem vastagságának 8-15 
mm-nek kell lennie.

SiP  
cikkszám

Perem vastagsága (min/max) 
[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

D.041.648.1 100 - 200 0,00
D.083.526.1 90 − 350 1,7

Rögzítőheveder ATSL (EN 795) 

Könnyű és praktikus rögzítőheveder poliész-
terből, 70 kN szakítószilárdsággal. Kialakítá-
sának köszönhetően lényegesen rugalmasabb 
és könnyebben használható, mint a heveder-
pántok.

SiP  
cikkszám

Hasznos hossz L1 
[m]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

D.013.412.1 1,0 0,20
D.041.248.1 1,5 0,30
D.016.728.1 2,0 0,40

Rögzítőheveder BMS (EN 795) 

A BMS heveder új dimenziót nyit a rögzítő kör-
kötelek területén. Ez az első körkötél a piacon, 
amely 70 kN-os szilárdsága ellenére kompakt 
és könnyű. A kötélszerű kialakítás megkönnyíti 
a kezelést.

SiP  
cikkszám

Hasznos hossz L1 
[m]

Rendszer szilárdsága 
[kN]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

D.043.112.1 1,0 70 0,20
D.043.113.1 1,5 70 0,30
D.043.114.1 2,0 70 0,40

Gerendafogó 90-350mm

Quickfix II
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„DUO“ és „QUATTRO“ multi rögzítési pont  (EN795)

A „Duo” és „Quattro” rögzítési pontok jel-
lemzői és előnyei

- A rögzítési pontokat felül, oldalra és padló-
szintre történő felszereléshez is bevizsgálták. 
A Duo ill. a Quattro fixen felcsavarozva rögzí-
tendő, nem fordulhat el.
- Felszerelés előtt csak egyetlen furat szük-
séges, így gyorsan és egyszerűen telepíthető.
- Kompatibilis különféle rögzítő anyagokkal, 
mint a betonhoz való horgonycsavar vagy V4A 
átmenő csavarok biztosítóanyával. A rögzítés-
ről a szerkezetre átvihető maximális terhelés a 
Duo esetében 14kN, a Quattro esetében pedig 
18kN.

A Spanset® DUO és Quattro emelési pontjait 2 
vagy 4 személy rögzítésére tervezték, és alkal-
masak betonra és acélra történő felszerelés-

SiP  
cikkszám

Megnevezés Teherbírás 
[személyek]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

MAP.DUO DUO 2 0,20
MAP.QUATTRO QUATTRO 4 0,30

mobilE Szabadon álló rögzítési pont (EN 795)

A szabadon álló mobilE rögzítési pont szabad-
ságot ad a rögzítési pontok elhelyezésére ott, 
ahol szüksége van rá. Nemesacél keretből áll 
rögzítési ponttal, amelyet szabványos beton 
járólapokkal kell lesúlyozni.
Használható ferde felületeken 5°-ig, valamint 
betonból, fából, fémlemezből és bitumenből 
készült alapfelületeken és műanyag tetőtömí-
tő lemezeken (attika magasság min. 150mm). 
Az EN 795 szabvány szerint tesztelt és tanúsí-
tott 2 személyhez, amely egy személyt a men-
téshez és az elsősegélynyújtáshoz tartalmaz.

Rögzítési pontunk külön rögzítési pontként és 
ideiglenes kötélrendszerünkkel kombinálva is 

használható zuhanási kötélként, maximum 
7,5 m hosszúságban. Ez nagyon hatékony 
munkavégzést tesz lehetővé a tetőn.
A rendszer súlya szállításkor mindössze kb. 25 
kg, és rövid időn belül önállóan összeszerel-
hető. Elvégzéséhez mindössze 12 db 50x50x5 
méretű járólapra van szükség, amelyet a szál-
lítási terjedelem nem tartalmaz. Mozgatáskor 
csak a lapokat kell eltávolítani, majd a keretet 
át kell helyezni és a lapokat visszatenni! A tel-
jes súly 355 kg 1 x 1 m méretű keretnél.

SiP 
cikkszám

Hossz x szélesség (max) 
[mm]

Teherbírás 
[személyek]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

D.081.561.1 1000 x 1000 2 25,00

„DUO” multi rögzítési pont

„QUATTRO” multi rögzítési pont

A járólapok nem képezik a tartozékok részét.

hez. Akár ideiglenes rögzítési pontként az épí-
tési szakaszban, akár egy állandó biztonsági 
rendszer részeként, az 1.4404 nemesacélból 
készült rozsdamentes rögzítési pontok mindig 
a legjobb választást jelentik.

Ideiglenes horizontális védelemmel is 
használható, lásd a 30. oldalt.
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PSA-INOX-Star Rögzítő eszközök egyéni védőeszközökhöz

Az egyéni védőeszközökhöz való rögzítő esz-
közök nem a hagyományos értelemben vett 
rögzítési pontok. Rögzítési pontként szolgál-
nak az EN 363:2008 szerinti egyéni zuha-
násvédelmi eszközök (PSA) rendszereihez, 
amelyekbe ezeket a rögzítési pont felszerelése 
után be lehet akasztani. Ezek a rögzítési pon-
tok tartósan is rögzíthetők egy szerkezethez 
az egyéni védőeszközök beakasztásához. Az 
alkatrészeket a DGUV (Német Balesetbiztosí-
tási Intézet) bejelentett szervezete tanúsítja: 
PS17060031, PS17060032 és PS17060033 
számú DGUV vizsgálati tanúsítvány az OSHA 
1926.502:2001/01 (d)(15) bekezdésében és 
a DIN EN 50308:2004/503 szakaszban a rög-
zítési pontokhoz megkövetelt erők igazolásá-
val. Az európai 2016/425 rendelet és a DIN 
795:2012-10 ill. DIN CEN /TS 16415:2013-4 
szerint eleget tesznek egy „rögzítési pontnak” 
és CE jelöléssel és az őket elviselő személyek 
számával (1 vagy 1-2 személy) vannak jelölve. 

PSA INOX-STAR: 
■	 Az ötszög alakja miatt egyértelműen megkü-

lönböztethető a hagyományos emelőszemektől
■	Gyűrűs test és a csavar 1.4462 duplex acélból 

a nagy ellenállás érdekében tengervízben és 
magas klór-ion koncentrációjú környezetben

■	 Az alkatrész állandó szabadtéri használat-
hoz engedélyezett

SiP  
cikkszám

Megnevezés Teherbírás 
[személyek]

D  
[mm]

E  
[mm]

L  
[mm]

M  
[mm]

T 
 [mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

IS.12.7097 PSA-INOX-STAR-M12 1 30 30 18 12 42 0,20
IS.12.7820 PSA-INOX-STAR-M12, L=50 1 30 30 50 12 42 0,22
IS.16.6757 PSA-INOX-STAR-M16 2 35 35 24 16 49 0,33
IS.16.7821 PSA-INOX-STAR-M16, L=50 2 35 35 50 16 49 0,38
IS.20.3057 PSA-INOX-STAR-M20 2 40 43 30 20 57 0,56
IS.20.7821 PSA-INOX-STAR-M20, L=60 2 40 43 60 20 57 0,62

PSA-VRS Rögzítő eszközök egyéni védőeszközökhöz

SiP  
cikkszám 

Megnevezés  Teherbírás 
 

[személyek]

D  

[mm]

E  

[mm]

L  

[mm]

 L
Vario
[mm]

M  

[mm]

T  

[mm]

Kb. súly  
(nettó) 

[kg]
IS.12.7100 PSA-VRS-M12 1 30 30 18 M12 42 0,20
IS.12.0400 PSA-VRS-M12-So-hossz 1 30 30 18-150 M12 42
IS.16.7854 PSA-VRS-M16 2 35 35 24 M16 49 0,33
IS.16.0120 PSA-VRS-M16-So-hossz 2 35 35 24-120 M16 49
IS.20.2222 PSA-VRS-M20 2 40 43 30 M20 57 0,56
IS.13.7103 PSA-VRS-1/2“-13UNC 1 30 30 19 1/2“ 42 0,20
IS.11.0508 PSA-VRS-5/8“-11UNC 2 35 35 24 5/8“ 49 0,32
IS.10.0304 PSA-VRS-3/4“-10UNC 2 40 43 30 3/4“ 57 0,56
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SP140 összekötő eszköz Általános funkciók és előnyök

■	 Tesztelés és tanúsítás az EN-355 teljesít-
ménykövetelményei szerint 140 kg-os vizs-
gálósúly segítségével

■	 100 kg súlynál akár 37%-kal a szabvány 
határértéke alatt marad

■	 A felhasználó súlya nincs korlátozva, így 
nem áll fenn az összetévesztés veszélye

■	 Az energiaelnyelő könnyű, kompakt kialakí-
tása nagyobb mozgásszabadságot biztosít 
a felhasználó számára

■	 A 80 kg-os, 100 kg-os, 120 kg-os és 140 
kg-os súlyú felhasználók számára szük-
séges szabad tér értékeinek megadása,  
az esésmagasság pontos kiszámítása bár-
mikor lehetséges az applikációval

■	 Az energiaelnyelő még kompaktabb kiala-
kítású, amely nagyobb hasznos hosszt biz-
tosít a rögzítési pontok között Y összekötő 
eszköz esetén

■	Új bevonat, amely nagyobb biztonságot ad 
a hevedernek, és megkönnyíti az ellenőrzést

■	 A CE-jelölést stb. tartalmazó címke védett 
helyen van az energiaelnyelőben a hosz-
szabb élettartam érdekében

■	 Az élettartam tíz év a gyártástól számítva

A 3 füles rendszer különlegessége
A karabinerek gyakran túl kicsik, és senki nem 
akar rögzítőhevedert magával vinni. Ebben 
segít az „integrált rögzítőhevederrel” ellátott 
összekötő eszköz. Ez különböző hosszokban 
az alkatrészek köré akasztható anélkül, hogy 
csökkenne a szilárdság.

A SpanSet SP140 összekötő eszköz sorozat 
tulajdonságai:
[1.] Nagy szakítószilárdságú poliészter szövet
[2.]   A modell, a gyártási év, a szabvány és az 

egyedi sorozatszám belső jelölése a nyo-
mon követhetőség érdekében

[3.]  További megerősítések ott, ahol a kopás 
miatt nagyobb igénybevétel jelentkezik

[4.]  Integrált hevederes energiaelnyelő. A he-
veder teljes bevonattal rendelkezik a tar-
tósság és szilárdság növelése érdekében, 
magas UV állóság

[5.]   A heveder teljes bevonattal rendelkezik az 
élettartam és szilárdság növelése érdeké-
ben, magas UV állóság.

[6.]  Az integrált gyűrű lehetővé teszi a karabi-
ner közvetlen visszaakasztását, egy má-
sodik ág beakasztását és megkönnyíti a 
mentési műveleteket

[7.]  Az SP140 összekötő eszköz sorozatot az EN 
355 szerint tesztelték és tanúsították 140 
kg-os felhasználók számára

[8.]  Opcióként utólag felszerelhető RFID 
transzponderrel IDXpert kezeléshez

1
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3 fülSP140 összekötő 
eszköz EN 355 szerint
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Merev összekötő eszköz (EN 355)

■	 Kétrétegű hevederpánt a fokozott élvéde-
lem érdekében esés közben

■	 1,0 m, 1,5 m és 2,0 m hasznos hosszban 
kapható

SiP  
cikkszám

Megnevezés Hossz 
[m]

Karabiner felhasználói oldal Karabiner beakasztási oldal 

D.069.364.1 FAA-01C09 2,00 Twistlock Akasztó

Rugalmas összekötő eszköz (EN 355)

■	 A rugalmas hevederpánt csökkenti a 
megbotlás kockázatát

■	 A hossza egyénileg állítható 1,4 és 2,0 
méter között

■	 2,0 m-rel meghosszabbítva vagy 1,1 m-rel 
tehermentesítve

■	 Könnyű beállítás csattal

SiP  
cikkszám

Megnevezés Hossz 
[m]

Karabiner felhasználói oldal Karabiner beakasztási oldal 

D.069.324.1 FAE-01C09 2,00 Twistlock Akasztó

Állítható összekötő eszköz (EN 355)

SiP  
cikkszám

Megnevezés Hossz min. max. 
[m]

Karabiner felhasználói oldal Karabiner beakasztási oldal 

D.069.367.1 FAG-08C01 1,4 − 2,0 Twistlock Twistlock
D.069.373.1 FAG-08C09 1,4 − 2,0 Twistlock Akasztó

3 füles rendszer (EN 355)

■	 A rögzítőeszközök visszahurkolhatók a 
rögzítési pont körül a fülekhez

■	 A közlekedési lámpák színével jelzett fülek 
az állítható hosszúságot jelzik

■	Maximális hasznos hossz: 1,8m
■	 Piros fül 1,55 m, sárga fül 1,35 m, zöld fül: 

1,2 m, gyűrű az energiaelnyelőn: 1,0m

SiP  
cikkszám

Megnevezés 
[]

Hossz min. max. 
[m]

D.069.192.1 FAM-01C01 1,0 − 1,8
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SP140 (EN 355)

■	 Twistlock karabiner automatikus zárással, 
elveszíthetetlen

■	 Twistlock karabiner vagy akasztós karabi-
ner a beakasztási oldalhoz

■	 Egyedi sorozatszám tanúsítás a pontos 
nyomon követhetőség érdekében

■	 Az RFID transzponderek az IDXpert keze-
léséhez opcionálisan utólag beszerelhetők 
(lásd x oldal)

■	 Személyre szabott speciális megoldásokat 
szállítunk. Forduljon hozzánk!

Merev Y összekötő eszköz (EN 355)

SiP  
cikkszám

Megnevezés Hossz 
[m]

Karabiner felhasználói oldal Karabiner beakasztási oldal 

D.069.385.1 FAB-01C09 2,00 Twistlock Akasztó

■	 Kétrétegű hevederpánt a fokozott élvéde-
lem érdekében esés közben

Rugalmas Y összekötő eszköz (EN 355)

SiP  
cikkszám

Megnevezés Hossz 
[m]

Karabiner felhasználói oldal Karabiner beakasztási oldal 

D.069.386.1 FAF-01C10 2,00 Twistlock Akasztó

■	 A rugalmas hevederpánt csökkenti a 
megbotlás kockázatát

3 füles rendszerű Y összekötő eszköz (EN 355)

SiP  
cikkszám

Megnevezés Hossz min. max. 
[m]

Karabiner felhasználói oldal Karabiner beakasztási oldal 

D.069.384.1 FAN-01C01 1,0 − 1,8 Twistlock Twistlock/3 fül

■	 A rögzítőeszközök visszavezethetőek a 
rögzítési pont körül a fülekhez

■	 A közlekedési lámpák színével jelzett fülek 
az állítható hosszúságot jelzik

■	 Piros fül: 1,55 m, sárga fül:  

■	 1,0 m, 1,5 m és 2,0 m hasznos hosszban 
kapható

■	 2,0 m-rel meghosszabbítva vagy 1,1 m-rel 
tehermentesítve

1,35 m, zöld fül: 1,2 m, gyűrű az energiael-
nyelőn: 1,0 m
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Magasban nyújtott biztonsági technikák és 
zuhanás elleni egyéni védőeszközök (PSAgA) 
használatakor a felhasználónak ügyelnie kell 
arra, hogy esés esetén elegendő szabad helyre 
van szüksége maga alatt. Ez az esési magas-
ság két tényezőből adódik:
1. abból az esési magasságból, amelyre az 

eszköznek szüksége van a felhasználó 
biztosításához esés esetén,

2. 1 m biztonsági távolságból a felhasználó 
alatt a talajig.

A DSL2 kínálat általános jellemzői és előnyei
■ Két eszköz keresztezése: Úgy működik, mint 

egy visszahúzható zuhanásgátló, de úgy 
használható, mint egy összekötő eszköz

■ Egy darabból álló dinamikus önbehúzó ösz-
szekötő eszköz zuhanás elleni védelemhez

■ Önbehúzódó hevederpánt – csökkenti az 
esési magasságot és a botlásveszélyt

■ Könnyű, keskeny hevederpánt energiaelnyelővel
■ A hevederes energiaelnyelőt szorosan a 

testheveder közelében tárolja – kompakt és 
egyszerű

DSL 2 (EN 355)  

+ 1,5

± 0

- 1,5

100 kg súlyú felhasználó 140 kg súlyú felhasználó
1,4m 1,48 m

2,4 m 2,55 m

4,3 m 4,66 m

Szükséges távolság a láb szintje alatt

■ Úgy működik, mint egy visszahúzható 
zuhanásgátló, de úgy használandó, mint 
egy összekötő eszköz

■ Egyedi sorozatszám tanúsítás a pontos 
nyomon követhetőség érdekében

■ CE jelölés EN 360 szerint
■ Megfelel az EN 355 dinamikus határértéke-

inek 140 kg-ig
■ Akár 50%-kal lerövidíti a szükséges zuha-

nási utat/esési szakaszt
■ Nincsenek korlátozások a használat során, 

mint a legtöbb magassági biztonsági 
eszköz esetében

■ Szakértővel kell ellenőriztetni
■ Nem kell kinyitni
■ Az élettartam tíz év a gyártástól számítva

A DSL2-t függetlenül minden szélsőséges 
esethez tesztelték. Az erő minden esetben 6 kN 
alatt maradt, még akkor is, ha a DSL2 mind-
két szára teljesen kihúzva és rögzítve volt. A 
SpanSet DSL2 bevált, kipróbált és használat-
ra kész.

Fej felett

Mell- és 
hátszem

Lábszint
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Dinamikus önbehúzó összekötő eszköz



SiP  
cikkszám

Megnevezés Hossz 
[m]

Karabiner felhasználói oldal Karabiner beakasztási oldal 

D.069.387.1 FAR-11G04 2,00 Trilok alumínium karabiner 2 x Twistlock alumínium karabiner

SiP  
cikkszám

Megnevezés Hossz 
[m]

Karabiner felhasználói 
oldal 

Karabiner beakasztási oldal 

D.069.388.1 FAQ-11G10 2,00 Trilok alumínium karabiner Acél akasztós karabiner, súlyoptimalizált

SiP  
cikkszám

Megnevezés Hossz 
[m]

Karabiner felhasználói oldal Karabiner beakasztási oldal 

D.068.726.1 FAQ-11G04 2,00 Trilok alumínium karabiner Twistlock, alumíniumötvözet

Egyágú, dinamikus önbehúzó összekötő eszköz

SiP  
cikkszám

Megnevezés Hossz 
[m]

Karabiner felhasználói 
oldal 

Karabiner beakasztási oldal 

D.069.381.1 FAR-11G10 2,00 Trilok alumínium karabiner 2x könnyű acél állványhorog

Kétágú, dinamikus önbehúzó Y összekötő 
eszköz
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Saverline visszahúzható zuhanásgátló kosaras emelőkhöz (EN 360)

Személyeknek emelhető munkaállványokon 
való rögzítéshez szolgáló Saverline - SRL SDE 
AW 1.8 ATA, alumínium házas visszahúzható 
zuhanásgátló mérföldkő a leesés elleni egyéni 
védőeszközök területén. A leesés elleni egyé-
ni védőeszközökre vonatkozó legmagasabb 
szabványok szerint tesztelték és jóváhagyták. 
Az összekötő eszköz dupla éllel tesztelt. Az 
innovatív technológia az integrált energia-
elnyelő funkció területén biztosítja, hogy a 
rögzítési pontra 3 kN-nál kisebb erők hatnak!  
A felhasználási hossz 1,8 m.

A visszahúzható zuhanásgátlót emel-
hető munkaállványokon való rögzítéshez 
tesztelték és jóváhagyták.

SiP  
cikkszám
SRL.AW1.8

Saverline visszahúzható zuhanásgátló (EN 360)

A SpanSet visszahúzható zuhanásgátlók pl. 
rögzítőeszközzel kombinálva védelmet nyújta-
nak karbantartási és szerelési munkáknál. Az 
integrált energiaelnyelő leesés esetén lefékezi 
és biztonságosan megtartja a rögzítendő sze-
mélyt. A visszahúzható zuhanásgátlók Twist-
lock karabinerrel vannak felszerelve a házon, 
ezért azonnal használhatók. A beakasztási ol-
dalon a Trilok karabiner található forgószem-
mel és esésjelzővel. A SpanSet visszahúzható 
zuhanásgátlókat 136 kg-mal tesztelték, és 
minden eszköz éle tesztelt és vízszintes hasz-
nálatra engedélyezett.

Szívesen vállaljuk visszahúzható zu-
hanásgátlók rendszeres ellenőrzését. Ezzel 
kapcsolatban forduljon hozzánk!

SiP  
cikkszám

Hossz 
[m]

Teherbírás 
[kg]

Tartóeszköz Ház Mentés funkció Kb. súly (nettó) 
[kg]

SRL.PS3 3,00 136 Acélkábel Műanyag Nem 1,90
SRL.PW3.5 3,50 136 Hevederpánt Műanyag Nem 1,20
SRL.PS6 6,00 136 Acélkábel Műanyag Nem 2,50
SRL.PW7 7,00 136 Hevederpánt Műanyag Nem 1,80
SRL.PS12 12,00 136 Acélkábel Műanyag Nem 4,90
SRL.PW12 12,00 136 Hevederpánt Műanyag Nem 3,40
SRL.AS18 18,00 136 Acélkábel Alumínium Nem 9,50

Függőleges és vízszintes  
használathoz engedélyezett
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Biztonságos munkavégzés szűk helyeken! 



Saverline visszahúzható zuhanásgátlóval mentési emelővel 

Az öntött alumínium házas Saverline SRLR 
S 12m egy nagyon robusztus visszahúzható 
zuhanásgátló mentési emelővel és csörlővel. 
Leesés után ezt a csörlőt egy másik személy 
könnyen beakaszthatja, pl. aknákban és csa-
tornákban lévő gázok miatti eszméletvesztés 
esetén. Így a balesetet szenvedett személy 
gyorsan és biztonságosan kimenthető. A 
mentési emelő berendezés integrált zuha-
náscsillapító funkcióval rendelkezik az új EN 
1496 európai harmonizált szabvány követel-
ményeinek megfelelően. Az egység teljesen zár 
és nincsenek rajta kopó alkatrészek. Minden 
alkatrész nemesacélból, alumíniumból vagy 
ütésálló műanyagból készül. A különböző ká-
belhosszoknak köszönhetően minden felhasz-
náláshoz elérhető a megfelelő készülék.

A mentőemelős és hajtókaros készülékek fix 
felszerelési pontokhoz való rögzítéshez ké-
szültek (állvány, David kar stb.) tartók segít-
ségével! Ha szabadon kell felakasztani őket, 
kérjük, forduljon hozzánk az orsós változatért. 

Alkalmas PSA állványhoz és Xtractához.

SiP  
cikkszám

Hossz 
[m]

Teherbírás 
[kg]

Tartóeszköz Ház Mentés funkció Kb. súly (nettó) 
[kg]

SRLR.AS12 12,00 136 Acélkábel Alumínium igen 7,00

Tartókötél WPLANY 2M  (EN 358)

SiP  
cikkszám

Megnevezés Kötélhossz (max.) 
[m]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

D.013.232.1 WPLANY csavaros karabinerrel 1,9 1,00
D.048.960.1 WPLANY Twistlock karabinerrel 2.0 1,00

A munkaállomás pozícionálás legelterjedtebb 
módja a pozicionáló tartókötél. Ahhoz készült, 
hogy a testhevederen lévő heveder rögzítések-
kel együtt a felhasználót a megfelelő pozíció-
ban tartsa. 

■	Beállítható tartókötél  
12 mm-es mászókötélből

Tartókötél kosaras emelőkhöz (WRI) (EN 354)

A WRI-09E03 kizárólag tartókötélnek készült, 
és az EN 354 szabvány betartása mellett 
legfeljebb 140 kg-os felhasználói súlyhoz al-
kalmas. Megvéd a zuhanásveszélyes peremek 
elérése és a magasból való lezuhanás ellen. 
Fontos, hogy a hosszt mindig a lehető legrö-

videbbre, de a szükséges hosszra állítsa be. 
Körülbelül 1,4 m és 1,75 m közötti hosszú-
ságok lehetségesek. Mindkét végén Twistlok 
karabinerrel van felszerelve, melynek élettar-
tama 10 év.

SiP  
cikkszám

Megnevezés Kötélhossz (max.) 
[m]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

D.069.372.1 Tartókötél kosaras emelőkhöz 1,8 1,00

■	 EN 358 szerint tesztelve
■	 Teljes hossz 2,0 m
■	 0,5 m-es védőtömlővel a sérülések elleni 

védelem érdekében
■	 Transzponderrel felszerelve  

az elektronikus nyilvántartáshoz
■	 Élettartam 10 év
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Szabad kézzel végett munkához



Clima mászásvédelmi rendszer EN 353-2 szerint

Ez a nem rögzített zuhanásvédelmi kötél 
olyan helyekre készült, mint például létrák, 
oszlopok vagy magas raklapraktárakban lévő 
rakodódaruk. A rögzítő kötelet a rögzítőheve-
der segítségével kell pozícionálni és a kötél-
szorító segítségével meg kell megfeszíteni. A 
kötélcsúszka rövid összekötő kötéllel rendel-
kezik, és levehető a kötélről, vagy csavarral 
biztosítható az eltávolítás ellen. A rendszert a 
könnyű szállítás és tárolás érdekében válltás-
kában szállítjuk.

SiP  
cikkszám

Megnevezés Kötélhossz (max.) 
[m]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

D.037.806.1 Clima Vertical Line 15 15,0 2,50
D.037.809.1 Clima Vertical Line 20 20,0 2,90

Clima WPL Horizontális tartókötél

A CLIMA tartókötelet ott használják, ahol egy 
megtartó rendszert a lehető legszabadabban 
kell mozgatni. A zuhanási terület korlátozása 
érdekében a zár a kötél hosszának bármely 
pontján rögzíthető. A zár egy összekötő eszköz-
zel van a testhevederhez rögzítve. A tartókötél 
úgy van méretezve, hogy megtartsa a felhasz-
náló súlyát, és az egy megtartó rendszer része.

SiP  
cikkszám

Megnevezés Kötélhossz (max.) 
[m]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

D.017.236.1 Clima WPL 10 10,0 1,82

További hosszok külön érdeklődésre.
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Miért SpanSet testheveder? 

A termékek fejlesztése során a SpanSet két fő 
irányelvet követ: Egyrészt ügyelünk arra, hogy 
egy termék teljesítse az európai irányelveket, 
másrészt, hogy megfeleljen a rendeltetésének 
és megfeleljen a mindennapi követelmények-
nek. 

Ez a két cél nagyon eltérő lehet, pl. ATLAS 
összekötő eszközünk és ATLAS testhevede-
rünk nagyobb testméretekhez: Mindkét kivitel 
megfelel a vonatkozó szabványoknak, de a 
felhasználó egyedi igényeihez szabott kiegé-
szítő funkciókkal is rendelkeznek. A SpanSet 
testhevedereket a felhasználóknak és munká-
jukhoz fejlesztették ki.

Fejlesztési kritériumaink szerint a testhe-
vedernek olyan anyagokból kell készülnie, 
amelyek hozzáigazíthatóak a felhasználó tes-
téhez, és ezáltal a lehető legnagyobb mozgás-
szabadságot és optimális viselési kényelmet 
nyújtják. A testhevedereknek könnyen felve-
hetőknek és beállíthatóknak kell lenniük. Esés 
esetén – tényleges vészhelyzetben – a meg-
felelő ponton kell elkapniuk a felhasználót 
anélkül, hogy túlzottan megnyúlnának vagy 
deformálódnának.
A SpanSet testhevedereket a következőkkel 
szállítjuk:
■	 Érthető használati utasítás
■	 Egyértelmű sorozatszám
■	 Egyedi tanúsítás és vizsgálati  

jegyzőkönyv
■	 Kísérő lap a lényeges információkkal

A számos praktikus részlettel és kifinomult 
funkcióval rendelkező SpanSet testhevederek-
nél tapasztalható, hogy a gyakorlati felhasz-
nálás alapján lettek kifejlesztve, és maximális 
biztonságot és nagy viselési kényelmet nyúj-
tanak. 

Nem számít, milyen magasságban mozog, 
biztonsági testhevedereink megbízható part-
nerek minden szinten.

ASpanSet testhevederek jellemzői:
1.  Nagy szilárdságú és lágy, a test formájához 

illaszkedő poliészter szövet
2.  A modelltől függően horganyzott vagy rozs-

damentes acél szemek és csatok magas 
korrózióállóságot és egyszerű beállítási le-
hetőségeket kínálnak 

3.  További megerősítések a kopás miatt na-
gyobb igénybevételú helyken

4.  Világos, szabvány szerinti jelölés nyomon 
követhetőségi kóddal és plusz védőfóliával 
a cínkn a kopás elleni védelem érdekében

5.  Használati utasítás piktogramokkal
6.  A varratminta színei egyértelműen eltérnek 

a hevedertől, hogy testheveder könnyebben 
ellenőrizhető legyen

7.  Szíjbeállító csat a hevedervégek rögzítésé-
hez

8.  Az élettartam 10 év a gyártástól számítva

Bekattintható csatok

Övcsatok

Zárrendszer
A SpanSet testhevederek két különböző zár-
rendszerrel kaphatók.

A praktikus bekattintható csatoknak köszön-
hetően a testhevederek még gyorsabban és 
könnyebben felvehetők. Az Ön biztonsága ér-
dekében egy zöld pont jelenik meg, ha a csat 
megfelelően be van zárva. A zár nem teszi le-
hetővé a véletlen nyitást.

A jól bevált övcsatok gyorsan és egyszerűen 
beállíthatóak. Ezek ellenállnak a szennyező-
déseknek, például a cementpornak.

1
2

5

2
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4
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8
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1X testheveder (EN 361) 

Az 1-X egy különösen könnyű és könnyen felve-
hető testheveder. Az illeszkedést egy beépített 
műanyag borda biztosítja. A címkén van egy 
területet az Ön egyéni jelöléséhez. Egy másik 
fontos előny a nem forgatható rögzítési pont 
a hátrészen.

SiP 
cikkszám

Megnevezés

D.038.977.1 1-X testheveder

2X testheveder (EN 361) 

A 2-X testheveder könnyű, mely kiváló minő-
ségű hevederből és korrózióvédett vasalatok-
ból készült. Ezek acélból vannak, maximális 
kényelmet nyújtanak és a hátrészen nem for-
gatható rögzítési ponttal vannak felszerelve a 
stabil forma érdekében. A használati utasítást 
piktogramok jelzik a címkén, ami garantálja 
a heveder egyszerű használatát. Az első és a 

hátsó szemek ideálissá teszik a testhevedert 
szűk helyeken és leesésveszélyes területeken 
történő használatra. A hevederhez különféle 
kiegészítők kaphatóak. Állványépítőknek pl. 
kopásvédelemmel szerelhető fel a vállrésznél.

SiP 
cikkszám

Megnevezés

D.038.060.1 2-X testheveder
D.021.357.1 2-X testheveder csatokkal
D.045.143.1 2-X testheveder tartópánttal
D.042.614.1 2-X testheveder mentőfüllel
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Optimális illeszkedés a műanyag bordának köszönhetően

Korrózióvédett acél vasalatokkal



2 pontos „Atlas“ testheveder (EN 361) 

Az ATLAS testheveder max. 140 kg-os felhasz-
nálók számára készült. Az európai szabvány 
a tesztek során jelenleg csak maximum 100 
kg-os súlyt feltételez. Az ATLAS testheveder 
megfelel a jelenlegi szabványnak, és 100 kg-
os, sőt 140 kg-os súllyal is tesztelve van. Ez 
a nagyteljesítményű heveder kibővített beál-
lítási lehetőségeket kínál az erősebb alkatú 
felhasználók számára. Az első és a hátsó sze-
mek ideálissá teszik a testhevedert korlátozott 

munkaterületeken való használatra, valamint 
zuhanásgátló eszközként. Az ATLAS testheve-
der felhasználóinak ügyelniük kell arra, hogy 
a többi tartozék is ennek megfelelően nagyobb 
testsúlyhoz készüljön. A SpanSet a termékek 
teljes skáláját kínálja ehhez – például az 
SP140 összekötő eszközt. Szívesen szolgálunk 
tanácsokkal Önnek.

SiP 
cikkszám

Megnevezés Szabvány(ok) 

D.003.346.1 ATLAS testheveder EN 361
D.035.726.1 ATLAS testheveder csatokkal EN 361
D.042.916.1 Atlas Excel testheveder EN 361
D.047.935.1 Atlas Excel testheveder tartóhevederrel EN 361 + EN 358

2X „EXCEL“ testheveder (EN 361) 

Az EXCEL 2-X egy prémium testheveder. 
Azoknak a felhasználóknak, akiknek további 
komponensekre van szükségük és nagyobb 
kényelmet várnak. A párnázott váll- és hátrész 
ideális nyomáseloszlást biztosít. A csatos zá-
raknak és a párnázás által meghatározott il-

leszkedésnek köszönhetően a heveder gyorsan 
és egyszerűen felvehető. Az első és a hátsó 
szemek ideálissá teszik a testhevedert kor-
látozott munkaterületeken való használatra, 
valamint zuhanásgátló eszközként.

SiP 
cikkszám

Megnevezés Szabvány(ok)

D.027.105.1 2-X Excel testheveder, fekete testheveder, párnázott EN 361

D.039.760.1
2-X WPB Excel testheveder, fekete testheveder,  

párnázott, tartóhevederrel, oldalsó rögzítési pontokkal
EN 361 + EN 358

2-X testheveder tartópánttal
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Láthatósági mellényes testhevederek (EN 361) 

A SpanSet láthatósági mellényes testheve-
derek a teljes testet védő testhevederek és 
láthatósági mellények egyben! Az integrált 
testheveder a láb-, a mellkas- és a vállheve-
dernél állítható. A vízálló és szellőző látható-
sági mellény könnyen kinyitható a testheveder 
szemrevételezéses ellenőrzéséhez.

A jól látható, rögzítő füles és fényvisszaverő 
csíkos egész testes láthatósági mellényes 
testheveder és elöl és hátul egy-egy rögzítő 
fülel van felszerelve. A Multifit rendszernek 
köszönhetően XL méretig nagyítható. A mel-
lény gyorszáras csattal, két elülső zsebbel és 
két oldalzsebbel rendelkezik.

SiP 
cikkszám

Megnevezés Szabvány(ok) 

D.056.215.1 DRIVER 1-X láthatósági mellényes testheveder EN 361
D.037.637.1 2-X láthatósági mellényes testheveder EN 361

„ScaffPro“ testheveder (EN 361) 

Egy testheveder, amely a lehető legkönnyebbé 
teszi a mindennapi munkát egy leesés elleni 
védelemmel az építkezéseken dolgozók szá-
mára. Mindenekelőtt nagy távolságok meg-
tétele és a vállon való anyaghordás tartoznak 

a mindennapi tevékenységei közé? Akkor ez a 
kifejezetten ehhez kifejlesztett könnyű test-
heveder biztonságos társ ebben a munkában 
– innovatív oldalsó varrással és a lábrészen 
könnyű csatokkal. A vállrészben lévő védőpánt 
megvédi a testhevedert a külső hatásoktól.

SiP 
cikkszám

Megnevezés Szabvány(ok) 

D.057.414.1 ScaffPro testheveder EN 361
D.057.415.1 ScaffPro XL testheveder EN 361
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Tökéletes biztonság a testhevederrel kombinálva

Állványépítők által állványépítőknek kifejlesztve



„Clima Tech“ testheveder (EN 813) 

Ez a testheveder a beülő és a testheveder 
kombinációja. A párnázott lábhevedereknek 
és a központi zuhanásgátló pontnak köszön-
hetően különösen alkalmas kötélen végzett 
munkához. Az oldalsó rögzítési pontokkal ellá-
tott, anatómiailag párnázott deréköv pozício-
náló kötéllel való használatra készült mászás 

közben. A további füleken és csatokon szer-
számok és egyéb felszerelések rögzíthetők. A 
mellkason és a háton található rögzítési pon-
tokkal a CLIMA testhevederként és pozícionáló 
hevederként is használható.

SiP  
cikkszám

Megnevezés Szabvány(ok) 

D.051.584.1 Clima Tech testheveder EN 361 + EN 358 + EN 813

„MEWP PRO 2“ testheveder (EN 361) 

Az MWEP-Pro 2 testhevedert kifejezetten a 
munkaállványok és munkadobogók felhasz-
nálói számára fejlesztették ki. Különös figyel-
met fordítottak az egyszerű felhasználásra 
(kezelésre) és a láthatósági funkcióra, ami 

nagyon fontos az építkezéseken. A 2 rögzítő 
füllel rendelkező MWEP-Pro 2 a munkaállvá-
nyon végzett rugalmas munkához van kiala-
kítva. A láthatósági funkciónak köszönhetően 
jól látható mások számára.

SiP  
cikkszám

Megnevezés 

D.062.240.1 MWEP-Pro 2 testheveder két rögzítő füllel
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Válassza ki a megfelelő mentési megoldást 
dolgozói számára.

Elsősegély
Azonnali helyszíni mentési intézkedésekhez. 
Különösen alkalmas gyors feladatokhoz, vagy 
olyan cégek számára, amelyeknek független 
megoldást kell nyújtaniuk a magasban vég-
zett munkához. Megköveteli a dolgozók kép-
zettségét és elkötelezettségét a kollégáktól.

Vészhelyzeti csapatok
Kiválasztott személyek, akiket intenzíven ki-
képeztek az adott célra az azonnali helyszíni 
mentési intézkedésekhez. A helyszínen lévő 
személyektől elkötelezettséget és a változó 
feladatok miatt folyamatos újraértékelést kö-
vetel meg. Ez a lehetőség nagyon költséges-
sé válhat, de nagyobb telephelyeken megéri, 
mert a csapat sokféle feladatot meg képes 
oldani.

Mentőszolgálatok
Professzionális személyzet professzionális 
felszereléssel a legkülönfélébb helyzetekre, 
folyamatosan aktuális tudással és ismere-

tekkel. Elsősegélynyújtáshoz azonban nem 
alkalmas, mivel utazási és reagálási idők-
kel kell számolni, és a készenlét nem az Ön 
cégének a kezében van. Vegye figyelembe:  
A hivatásos mentők is csak azt tudják, amit 
tudnak és megtanultak. Ne hagyatkozzon rá-
juk, beszéljen a helyi mentőszolgálattal, és 
nézze meg, hogy megfelelnek-e az Ön igénye-
inek.

1. Balesetet szenvedett személy
Amit tudunk:
Egy rögzítési ponton lógnak. Teljes testhe-
vedert viselnek. Veszélyben vannak, mivel ki 
vannak téve a lógás hatásának. Amíg a bal-
esetet szenvedett személy még lóg, a legegy-
szerűbb elsősegélynyújtás sem lehetséges.

2. Mentők
Mi szükséges:
Először meg kell teremtenie saját biztonságát. 
Tudnia kell higgadtan és hatékonyan csele-
kedni. Rendszeres gyakorlati tapasztalattal 
kell rendelkezniük a mentési technikák terén. 
Meg kell nyugtatniuk a szerencsétlenül járt 
személy.

3. Felszerelés
Mi szükséges:
A szerencsétlenül járt személyt biztonságos 
helyre kell szállítani a sérült és a mentők 
minimális veszélyeztetése mellett. Könnyen 
használhatónak kell lennie. Ahhoz a feladat-
hoz kell készülnie, amelyet el kell látnia.
Vészhelyzeti kínálat Miért segíthet Önnek a 
SpanSet a megoldás megtalálásában?

Ha munkavégzés közben zuhanás elleni védel-
met vagy pozícionáló technikákat használ, fi-
gyelembe kell vennie az esetleges mentést is. 
A testhevederen függő személy mentése min-
den dolgozót közvetlenül érint, akár 2, akár 
200 m magasságban. Aki extrém környezet-
ben dolgozik, érthetően nagy hangsúlyt fektet 
ezekre a szempontokra. Látszólag ártalmatlan 
területek is érintettek, de itt ritkán esik szó 
róla. Eszméletvesztés vagy halál is előfordul-
hat egy zuhanás következtében, még akkor is, 
ha az áldozat az esés után sértetlennek tűnik.

Ennek oka a rosszabb vérkeringés, amelyet 
többek között a szokatlan testtartás vagy a 
testheveder nyomása okoz. Ha a dolgozó tud 
mozogni vagy a nyomáspontokat tehermente-
síteni, a mellékhatások jelentősen csökkent-
hetők. Eszméletvesztés esetén a mellékhatá-
sok továbbra is ellenőrizetlenül fennállnak és 
a mentés az egyetlen lehetőség. Az, hogy az 
ilyen feltételek milyen gyorsan érintik az em-
bert, nagyon erősen ingadozik. Mindenesetre 
alapvető fontosságú, hogy hatékony megoldás 
álljon rendelkezésre a gyors mentéshez.

A mentési intézkedéseknek különböző módjai 
vannak: Elsősegélynyújtás, vészhelyzeti csa-
patok és mentőszolgálatok. A mentőfelszere-
lések is nagyon eltérőek az alkalmazásukban, 
kiképzési követelményeikben, alkalmasságuk-
ban és használati módjukban. Annak eldönté-
séhez, hogy melyik a megfelelő megoldás az 
Ön felhasználásához, mérlegelnie kell minden 
tényezőt, pl. a felszerelés helye, használatá-
nak típusa, a felhasználók képességei stb. A 
GOTCHA™ Rescue Range egyszerű, előre ösz-
szeállított megoldásokhoz készült a sokoldalú 
felhasználás érdekében.
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Gotcha Basic Kit (EN 1496) 

A Gotcha Basic tartalmaz egy csigasort, ame-
lyet a körkötéllel biztonságosan bárhová rög-
zíthet. A rögzítési pont lehet a saját pozíciója 
felett vagy alatt. Ne kockáztasson: Nem kell 
lemásznia a megmentendő személyhez! Ehe-
lyett használja a könnyű és stabil szénszálas 
teleszkópos rudat. Ez arra szolgál, hogy a spe-
ciális „Frog” csapózárat a mentendő szemé-
lyen lévő zuhanásgátló egyik szemébe akasz-
sza. Így a mentést mindig egyedül elvégezheti. 

Ezután mentse ki a személyt a felhúzásával 
vagy a leengedésével. Ezzel a módszerrel azok 
a személyek is kimenthetőek, akik épület lét-
rákon lógnak. A Gotcha rendszer különböző 
hosszúságú kötelekkel kapható, amelyek akár 
68 m-es effektív ereszkedést tesznek lehetővé 
(magas rögzítési pont, 200 m kötél).

SiP  
cikkszám

Megnevezés Kötélhossz  
[m]

GOT.KT.050 Gotcha Basic Kit 50m 50
GOT.KT.100 Gotcha Basic Kit 100m 100

További hosszok külön érdeklődésre

Gotcha Shark Kit (EN 341) 

A GOTCHA Sharkkal Ön optimálisan fel van 
készülve a legnehezebb helyzetekre is. Még 
komplex szerkezeteknél is könnyedén rögzít-
heti a Shark-ot a rögzítő hevederrel. Maguktól 
beakadnak a Rope Riderbe, és leereszkednek 
a sérülthöz. A Rope Rider megbízhatóan sza-
bályozza az ereszkedési sebességet, és min-
den helytelen kezelés esetén automatikusan 
megáll. Ez a funkció extra biztonságot nyújt 

a nehéz mentési műveletek során. Amikor el-
éri a sérültet, rögzítse őt is a Rope Rider-hez. 
Ezután vágja el a hevederét a penge nélkü-
li drótkötélvágóval, további sérülésveszély 
nélkül. Így lehetővé teszi a lassú, ellenőrzött 
ereszkedést.

SiP  
cikkszám

Megnevezés  Leengedési hossz  
[m]

G.SHAR.066 Gotcha Shark Kit 66m 66
G.SHAR.100 Gotcha Shark Kit 100m 100

További hosszok külön érdeklődésre

Gotcha CRD Kit (EN 1496 + EN 341) 

A köteles emelő mentőkészülék integrált emelő 
funkcióval is rendelkezik kapcsolható vissza-
futásgátlóval, ezért ideális partner az egyéni 
zuhanásvédelmi rendszereken lógó személyek 
mentéséhez. A WKF kötéltárcsához kapcsolódó 
emelő mentőszerkezettel a balesetet szenve-
dett személy a kötél sérülése nélkül emelhető 
fel. A bekapcsolt visszafutásgátló automati-
kusan megakadályozza, hogy az emelési fo-
lyamat során a balesetet szenvedett személy 
visszasüllyedjen az eredeti helyzetébe. Az 
emelési folyamat után a mentő leakasztja a 

biztonsági rendszert, amelyen a sérült lóg, a 
visszafutásgátlót szabadonfutó üzemmódba 
kapcsolja, és megkezdi a leengedési folya-
matot. 
A leengedési sebességet a mentő az ellenol-
dali kötéllel is szabályozhatja a készüléken 
található átfordulási pontok segítségével. A 
mentési és kiképzési intézkedésekhez a ké-
szüléken lévő funkciókat úgy alakítottuk ki, 
hogy lengő mentési eljárás is végrehajtható 
legyen, azaz gondos tervezéssel nincs szükség 
a leeresztő kötél időigényes visszahúzására 

SiP  
cikkszám

Megnevezés Leengedési hossz  
[m]

G.CRD.0025 Gotcha CRD Kit 25m 25
G.CRD.0050 Gotcha CRD Kit 50m 50

További hosszok külön érdeklődésre

annak érdekében, hogy új mentési folyamatot 
hajthasson végre. 
Alternatív megoldásként a rendszer evakuá-
lásra is használható.
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Emelő mentőkészülék

Leeresztő mentőkészülék

Leeresztő-emelő mentőkészülék



PSA szerszámos táska 

SiP  
cikkszám

Megnevezés 

D.076.965.0 PSA szerszámos táska

■	 Anyaga: stabil ponyva.
■	Rögzítés a derékövhöz vagy az övhöz 2 

karabinerrel vagy 2 bújtatóval.
■	 2 különálló belső rekesz fülekkel az egyes 

szerszámokhoz.

Táska 

SiP  
cikkszám

Megnevezés  

D023.161.0 Táska, fekete

D047.694.0
PSA-SpanSet hátizsák (üres)  

kék színben
D.043.214.1 PSA kötélzsák kék (üres)
D.002.113.1 Acéllemez láda, piros

SiP  
cikkszám

Megnevezés  

D.036.158.1 Karabiner NZ09
D.015.606.1 Karabiner ML-2
D.039.616.1 Karabiner Twistlock
D.035.236.1 Karabiner Tri-Lock

Karabiner EN 362 szerint

Parking Point Rögzítési pont

SiP  
cikkszám

Megnevezés  

PP.022.901 Parking Point

Ezzel a rögzítési ponttal visszaakaszthatja a 
nem használt összekötő eszközöket a testhe-
vederre. A Parking Point maximum 80 kg ter-
helésnél leszakad.

Karabiner 
Trilock

Karabiner 
Twistlock

D.047.694.1 D.043.214.1 D.002.113.1D.023.161.0

Csavaros karabiner 
ML2

Csavaros karabiner 
NZ09
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Safe Lifting Kit 

SiP  
cikkszám

Megnevezés  Kötélhossz 
[mm]

Teherbírás 
[kg]

D.046.634.1 Safe Lifting Kit 25000 150

A Safe Lifting Kit egy csigasor rendszer kis 
terhek kézi emeléséhez. A rendszer készre van 
szerelve és az EN 1492 szabvány szerint jelölt, 
így emelési folyamatokhoz engedélyezett, és 

az éves ellenőrzés során csak a rendszert kell 
dokumentálni, nem pedig a rendszer minden 
egyes részét. A rendszer szabvány szerinti ma-
ximális teherbírása 150 kg.

GRABBA Bag (EN 1492- 1)

SiP  
cikkszám

Méret  
[m]

GB.036.487 small
GB.041.649 medium
GB.036.488 large

A SpanSet Lifting Bag-ek az egyedüli emelőz-
sákok, amely teheremeléshez is engedélyezet-
tek, és a DIN EN 1492-1 (textil emelőszerkezet) 
szerint tanúsítottak. Az egyéni védőeszközök 
(PSA) tartozékaként és függesztékként szol-
gálnak.

Extension strap 

SiP  
cikkszám

Megnevezés  

D0.3841.70.1 Extension Strap, hátsó fül hosszabbító

Hosszabbító a hátsó rögzítő fülhöz. Megköny-
nyíti a visszahúzható zuhanásgátlók rögzíté-
sét. Nem használható összekötő eszköz meg-
hosszabbítására!

Trauma pánt Suspension Loop & Suspension Relief Straps

SiP  
cikkszám

Megnevezés  

SU.015.611 Suspension Loop
SU.037.304 Suspension Relief Straps

A lógási trauma hatásainak enyhítése érdeké-
ben a SpanSet a Suspension-Loop valamint a 
Suspension-Relief-Straps termékeket kínálja 
kicsi és praktikus kiegészítőként a Gotcha 
készletekhez. Ezeket a trauma pántokat az 

egyik mentőkészlettel együtt kell használni A 
trauma pántok segíthetnek egy lezuhant áldo-
zatnak abban – csak ha eszméleténél van –, 
hogy a hurokban állva helyezkedjen el, és így 
késleltesse a lógási traumát.

Suspension Loop
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Mechanikus emelőrendszer



■	 Kiviteltől függően biztonsági karabinerrel 
felszerelve

■	 Egyedi sorozatszámok az ellenőrzés és a 
nyomon követhetőség érdekében

■	Neonsárga szín a magasban való látható-
ságért

A SpanSet-Tool Tether-t a meglévő szerszám- 
és anyagszállítási megoldásaink kiegészítése 
érdekében fejlesztettük ki magasban végzett 
munkához. A szerszámtartók kompatibilisek 

Rugalmas spirálpánt 

SiP 
cikkszám

Megnevezés Kb. súly (nettó) 
[kg]

2010205 Rugalmas spirál pánt 0,15

Ideális kisméretű kéziszerszámokhoz. Maxi-
mális munkaterhelés 2,3 kg. Maximális hossz 
150 cm.

Tool Tether Szerszámok és anyagok rögzítése magasban

szerszámos táskáink kínálatával. Számos 
különböző szerszámtartó létezik a magasban 
használt különböző szerszámokhoz és felsze-
relésekhez.

Rugalmas szerszámtartó 

SiP 
cikkszám

Megnevezés Teherbírás 
[kg]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

2010194 Rugalmas szerszámtartó 7 0,10
2010172 Rugalmas szerszámtartó HD 18 0,19
2010195 Rugalmas szerszámtartó LT 2 0,08

A rugalmas szerszámtartók a hurokkal közvet-
lenül a szerszámhoz rögzíthetők. A szerszámok 
ezután a karabinerekkel rögzíthetők a testhe-
vederhez (L és M esetén még forgószemes ka-
rabinerekkel is).
A tartó elasztikus, ezért teljes hosszában 

használható, majd összehúzódik, és nem za-
varó, ha a szerszám nincs használatban.
A 2 karabineres változat ideális a közvetlenül 
beakasztható füles szerszámok cseréjéhez. 
Minden rugalmas szerszámtartó címkével és 
sorozatszámmal rendelkezik

Szerszámrögzítő

SiP 
cikkszám

Megnevezés Kb. súly (nettó) 
[kg]

2010196 Szerszámrögzítő S 0,01
2010197 Szerszámrögzítő M 0,01
2010198 Szerszámrögzítő L 0,02

A szerszámrögzítés kis és közepes méretű 
szerszámokhoz való. Az S és M méreteknél ide-
ális a rögzítés az elasztikus, önzáró szalaggal 
(nem tartozék) a szerszámoknak szemek nél-

kül történő használata érdekében.
A hurokkal rendelkező L méret közvetlenül a 
szerszámhoz rögzíthető.

Rugalmas szerszámtartó

HD LT

Szerszámrögzítő S

M L
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VERTEX A moduláris ipari védősisak

A VERTEX® sisak magas szintű kényelmet 
biztosít a 6 pontos textil rögzítésnek, a CENT-
REFIT és a FLIP&FIT rendszereknek köszönhe-
tően, amelyek biztosítják a sisak kiváló illesz-
kedését a fejre.

A DUAL állszíj lehetőséget kínál a felhasználó-
nak az állszíj tartóerejének megváltoztatásá-
ra, hogy a sisakot a különböző munkahelyze-
tekhez igazíthassa. Ehhez az állszíj kapcsának 
két pozíciója van két különböző célra:

■ Nagy tartóerő: Csökkenti annak kockázatát, 
hogy a sisak zuhanás esetén leszakadjon a 
fejéről (magasságban az EN 12492 szab-
vány szerint).

■ Alacsony tartóerő: A fulladás veszélyének 
csökkentése érdekében, ha a sisak beakad 
a földön végzett munka során (a talajon 
végzett munka az EN 397 szerint).

A zárt külső burkolat védelmet nyújt az elekt-
romos veszélyek, az olvadt fém fröccsenése és 
a lángok ellen.

A láthatósági HI-VIZ kivitelek élénk színű 
sisakhéjjal, foszforeszkáló csatokkal és fény-
visszaverő csíkokkal rendelkeznek, hogy a fel-
használó éjjel-nappal jól látható legyen.

A PETZL homloklámpákkal, rostélyokkal, 
szabványos hallásvédőkkel és számos kiegé-
szítővel (pl. nyakvédő, igazolványtartó...) való 
optimálisan kompatibilitásnak köszönhető-
en a VERTEX-et® sisak egy moduláris sisak, 
amely megfelel a professzionális felhasználók 
igényeinek.

■ Tanúsítvány(ok): CE, EN 397, EN 12492* 
(*minden követelmény, kivéve a szellőzés 
követelményét), EN 50365, ANSI Z89.1, I 
típus E kategória, EAC, AS/NZS 1801.

■ Fejpánt kerülete: 53-63 cm

VERTEX® CUSTOM
Ha 20 vagy több sisakot rendel, szíve-
sen leszállítjuk az „Ön” VERTEX sisakját, 
amelyen szerepel például cége logója 
vagy neve.

Kérjük, jelezze felénk kívánságát!

SiP  
cikkszám

Szín Kb. súly (nettó) 
[g]

VERTEX.00 fehér 490
VERTEX.01 sárga 490
VERTEX.02 piros 490
VERTEX.03 fekete 490
VERTEX.04 narancs 490
VERTEX.05 kék 490
VERTEX.06 zöld 490

VERTEX.HIVIZ.00 sárga 495
VERTEX.HIVIZ.01 narancs 495

VERTEX HI-VIZ sisak foszforeszkáló csatokkal és fény-
visszaverő csíkokkal

Igazolvány tartók és egyéb kiegészítők igény esetén 
kaphatóak.
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kívánságra láthatósági kivitelben



PIXA Homloklámpa

SiP  
cikkszám

Kivitel Világítási módok Fényáram 
[lm]

Kb. súly (nettó) 
[g]

PIXA.1 széles fénycsóvával közeli/mozgás 60 160
PIXA.2 plusz kombinált fénycsóvával közeli/mozgás 80 160
PIXA.3 plusz fókuszált fénycsóvával közeli/mozgás/távollátás 100 160

PIXA.3R tölthető, beállítható fényteljesítmény közeli/mozgás/távollátás 90 145
PIXA.Z1 CONSTANT LIGHTING nélkül, ATEX 1/21... zóna közeli/mozgás/távollátás 100 170

PIXA.DAPT sisakrögzítés VERTEX sisakokhoz 20

A tartozékként kapható rögzítőrendszerek lehetővé teszik a lámpa rögzítését minden sisakmodellen.

TACTIKKA Homloklámpa

SiP  
cikkszám

Kivitel Szín Világítási módok Fényáram 
[lm]

Kb. súly (nettó) 
[g]

TACT.S széles fénycsóvával fekete közeli 300 82
TACT.T széles fénycsóvával terepmintás közeli 300 82
TACT.D széles fénycsóvával sivatag közeli 300 82

TACT.PLUS.S plusz kombinált fénycsóvával fekete közeli/gyors mozgás 350 85
TACT.PLUS.T plusz kombinált fénycsóvával terepmintás közeli/gyors mozgás 350 85
TACT.PLUS.D plusz kombinált fénycsóvával sivatag közeli/gyors mozgás 350 85
TACT.RGB.S plusz (piros)/zöld/kék fénnyel fekete közeli/gyors mozgás 350 85
TACT.RGB.T plusz (piros)/zöld/kék fénnyel terepmintás közeli/gyors mozgás 350 85
TACT.RGB.D plusz (piros)/zöld/kék fénnyel sivatag közeli/gyors mozgás 350 85
TACT.CORE tölthető CORE AKKU fekete közeli/gyors mozgás/távollátás 450 77
FIX.TACT sisakrögzítés VERTEX sisakokhoz 12

CORE.TACT tölthető CORE AKKU (1250 mAh) 23

A tartozékként kapható rögzítőrendszerek lehetővé teszik a lámpa rögzítését minden sisakmodellen.

SWIFT RL PRO Homloklámpa

■	Minden funkció elérhető egy kapcsolón  
keresztül: BE/KI, világítási módok,  
világítási fokozatok és zár.

■	Három világítási mód: STANDARD LIGH-
TING, REACTIVE LIGHTING® és állandó piros 
fény.

■	 Könnyű, újratölthető és vízálló (IPX4, 
időjárásálló).

A SWIFT® RL PRO homloklámpa REACTIVE 
LIGHTING® technológiával rendelkezik: Egy 
érzékelő méri a környező fényerőt, és auto-
matikusan beállítja a fényerőt és a fénycsóva 
alakját.
■	 A töltési állapot öt fokozatú kijelzője 

lehetővé teszi az akkumulátor hátralévő 
működési idejének pontos ellenőrzését.

SiP  
cikkszám 

Kivitel  Világítási módok  Fényáram 
[lm]

Kb. súly (nettó) 
[g]

SWIFT.RL.PRO kombinált vagy fókuszált fénycsóva közeli/távollátás 900 123

A tartozékként kapható rögzítőrendszerek lehetővé teszik a lámpa rögzítését minden sisakmodellen.

■	 ATEX-tanúsítvány (1/21 ill. 2/22 zóna II 3 
GD Ex nA ic IIB T4 Gc tc IIIC T135°C Dc), 
használható robbanásveszélyes környezet-
ben, alkalmanként előforduló kockázattal

■	Három fokozatú fehér fény a kényelmes 
közeli világításért

■ Állandó vagy villogó piros fény, amely 
egyesíti a kényelmes látást és a csillapított 
fényt

■ A	TACTIKKA® homloklámpákat (AAA) ele-

■ Ergonomikus forgókapcsoló (kesztyűben 
kezelhető)

■ Kiváló zuhanás- (2 m), ütés- és nyomásál-
lóság (80 kg)

■ Vegyszerálló és vízálló (IP67)

mekkel szállítjuk, a HYBRID CONCEPT-nek 
köszönhetően kompatibilis a CORE újra-
tölthető akkumulátorral

■ Ergonomikus kapcsoló (kesztyűben kezel-
hető) a fényerő fokozat ill. a fény színének 
gyors kiválasztásához

■ Vízálló (IPX4, időjárásálló)
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Kompakt és robusztus

Könnyű és sokoldalú

Hosszabb világítási idő, kényelmes látás és kevesebb kézi beavatkozás



Javítási és szerelési szolgáltatás Védje a munkatársait és az anyagokat

A magasban végzett munka során a hatékony 
biztonsági rendszer a legfontosabb. Sok fel-
adatnál olyan biztonsági intézkedésekre van 
szükség, amelyeket csak a munka idejére kell 
telepíteni, majd ismét el kell távolítani. Ezek 
az intézkedések gyakran időigényesek, bizo-
nyos korlátokkal rendelkeznek, és kockázatok-
kal is járhatnak.

A kockázatok minimalizálása érdekében a 
SpanSet telepítési szolgáltatásokat kínál szé-
les termékválasztékunkhoz. Ez az állandó és 
ideiglenes telepítéseknél magában foglalja a 
teljes körű megoldásokat a tervezésre, telepí-
tésre, karbantartásra és javításre vonatkozó-
an, nem csak a magasban nyújtott biztonság 
és az egyéni védőeszközök területén. Annak 
érdekében, hogy a védőfelszerelés ne váljon 
biztonsági kockázattá, soha nem szabad el-
hanyagolni a rendszeres ellenőrzéseket.

Kerülje el a kockázatokat és a baleseteket, és 
növelje termékei élettartamát. Mi örömmel se-
gítünk ebben.

A magasban végzett munka során különféle 
veszélyzónák vannak

Ezek a veszélyes területek különböző rend-
szerekkel biztosíthatók. A megfelelő óvintéz-
kedések az elvégzendő munka típusától és a 
szerkezeti feltételektől függenek. Választani 
lehet az egyéni és a kollektív, valamint a rö-
vid távú és hosszú távú védelmi intézkedések 
között. A költségek és a hatékonyság sem el-
hanyagolható tényező. Sok munkánál gyakran 
a kollektív és állandó védőintézkedések (pl. 
korlátok) jelentik a legegyszerűbb és legbiz-
tonságosabb megoldást. Szerkezeti okokból 
azonban nem mindig lehetségesek a korlátok.

Az ideiglenes megoldásoknak megvan az az 
előnyük, hogy az építkezés előrehaladtával 
eltávolíthatók a szerkezetről, vagy azok át-
helyezhetőek. A zuhanás elleni állandó egyé-
ni óvintézkedések azzal az előnnyel járnak, 
hogy a betanított felhasználó számára magas 
fokú biztonságot nyújtanak és – a telepítést 
követően – bármikor rendelkezésre állnak. A 
SpanSet számos terméke speciálisan az Ön 

igényeihez igazítható és Önnél telepíthető. A 
rakodóknak szóló biztonsági rendszerek épp-
úgy idetartoznak, mint az egyéni és csoportos 
zuhanásgátló rendszerek, pl. tető- és magas-
építési munkáknál.

A következő termékek telepítését nyújtjuk:
■	 Safeline
■	 Tempoline
■	 SideXafe
■	RoofXafe

Az új beszerzés mindig költségtényező

Az Ön egyéni védőeszközei folyamatosan 
használatban vannak, és nehéz üzemi felté-
teleknek kell megfelelniük. Egy idő után még 
jó minőség esetén is megjelennek a kopás 
nyomai, vagy helytelen használat esetén a 
termékeken bevágások, becsípődések alakul-
nak ki. Az első pillantásra gyakran nem lehet 
eldönteni, hogy a termékek javíthatók-e, vagy 
új eszköz vásárlása szükséges. 

A balesetek elkerülhetők 

A testhevedereket, visszahúzható zuhanás-
gátlókat stb. ellenőrizni kell. Ez speciális 
szakértelmet és szükség esetén megfelelő 
ellenőrző személyzetet igényel. Azoknak a fel-
használóknak, akik üzemen belül szeretnék 
elvégezni az ellenőrzéseket, szakmai képzett-
séggel kell rendelkezniük.

Szakmai szolgáltatásunk maximalizálja biz-
tonságát

Karbantartási és javítási szolgáltatással 
foglalkozó szakmai részlegünk gondosan 
ellenőriz minden egyes munkaeszközt, és 
tájékoztatja Önt, hogy szükséges-e vagy le-
hetséges-e a javítás. Egyszerűen küldje el 
termékeit a SpanSet-hez karbantartásra, és 
kímélje meg magát az időigényes belső tesz-
telési folyamatoktól. Semmi másról nem kell 
gondoskodnia. A javítás után vizsgálati tanú-
sítványt és szükség esetén ellenőrző plakettet 
adunk, amely tájékoztatja a jövőbeni ismételt 
vizsgálatról.

Teljes körű szolgáltatásokkal és szakértői ta-
nácsadással biztosítjuk, hogy minden fontos 
információ birtokában legyen a használattal, 
ápolással, karbantartással és javítással kap-
csolatban. Az Ön biztonsága tapasztalt kezek-
ben van nálunk.

Önnél a helyszínen is

A szolgáltatás közvetlenül Önnél a helyszínen 
is elérhető, így Ön nem veszít időt, és gyor-
san folytathatja munkáját. Megvizsgáljuk a 
termékeit (harmadik fél termékeit is) az Ön 
üzemében, és megjelöljük és regisztráljuk 
Önnek. Minden ellenőrzés után részletes vizs-
gálati tanúsítványt kap termékei állapotáról. 
Csekély ráfordítással hosszabbítsa meg ter-
mékei élettartamát, és spóroljon a drága új 
eszközbeszerzéseken. Ezzel aktívan elkerülheti 
a baleseteket és azok következményeit.

A forduljon az egyik közeli SiP partnerhez és 
egyeztessen egy időpontot közvetlenül velük.
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A rendszeres karbantartás elengedhetetlen
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RUD-SpanSet Emeléstechnika Kft.

2049 Diósd, Ipar utca 12.
Telefon: +36 23 500 720
Fax:       +36 23 430 520
E-mail:   info@rud-spanset.hu
www.rud-spanset.hu
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