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 ITC uprz¹¿ piersiowa   nr zam. 1007016 (rozmiar STD )    
 
- uprz¹¿ piersiow¹ ITC zaprojektowana w ten sposób, ¿e w po³¹czeniu z uprzê¿¹ 
  biodrow¹ RAT, POLECAT lub RAM po zastosowaniu ³¹cznika Combi Sling 
  numer zam 1007030 i karabinka 1007032 tworzy pe³n¹ uprz¹¿ spe³niaj¹c¹ normy 
  na sprzêt chroni¹cy przed upadkiem z wysokoœci
- piersiowy punkt zaczepienia
- ³atwa regulacja
- rozmiary:                      STD, XL 
- rozmiar:                    XL nr zam. 1007370

Uprz¹¿ biodrowa RAT 
nr zam. 1007062   (rozmiar STD)

- Komfortowa uprz¹¿ do pracy na siedz¹co 
  przeznaczona do prac przemys³owych 
  oraz dla ekip ewakuacyjnych 
- uchwyt do mocowania sprzêtu z przodu 
- 2 uchwyty sprzêtowe
-  regulowany pas i taœmy udowe
Dostêpne rozmiary S, STD, XL
- rozmiary:                  S nr zam. 1007396 
                                    XL nr zam. 1007397
- norma:                      PN-EN813

Uprz¹¿ biodrowa RAM  
nr zam. 1007025  (rozmiar STD)
 
- komfortowa wiod¹ca uprz¹¿ wœród s³u¿b 
  ratowniczych i technicznych, ³¹czy 
  w sobie ³atwe dopasowanie i komfort
- w kolorze czarnym u¿ywana jest przez 
  jednostki wojskowe i specjalne na ca³ym 
  œwiece
- 2 uchwyty sprzêtowe 
-  regulowany pas i taœmy udowe 
Dostêpne rozmiary S, STD, XL

- rozmiar:                    S nr zam. 1007390,    
                                    XL nr zam. 1007391
- norma:                      PN-EN813

Uprz¹¿ biodrowa Polecat  
nr zam. 1007018  (rozmiar STD)

- komfortowa uprz¹¿ do pracy na siedz¹co 
  przeznaczona do prac przemys³owych 
  oraz dla ekip ewakuacyjnych
- dwie symetryczne boczne klamry 
  zapewniaj¹ du¿¹ stabilnoœæ w pozycji 
  roboczej - praca w podparciu
- 2 uchwyty sprzêtowe 
-  regulowany pas i taœmy udowe
Dostêpne rozmiary XS, STD, XL
- rozmiary:                XS nr zam. 1007371 
                                  XL nr zam. 1007372
- norma:                    PN-EN358, PN-EN813 

£¹cznik Combi 
nr zam 1007030
- pêtla do ³¹czenia uprzê¿y 
  piersiowej z uprzê¿¹ biodrow¹
- kolor czarny
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Firma Sundoor od prawie 10 lat zajmuje siê sprzeda¿¹ 

i monta¿em systemów zabezpieczaj¹cych przy 

pracach na wysokoœci, podczas akcji ratowniczych 

i dzia³añ interwencyjnych oddzia³ów specjalnych. 

Posiadamy równie¿ w swojej ofercie sprzêt ochrony 

s³uchu, wzroku, r¹k, dróg oddechowych oraz maszty 

teleskopowe i osprzêt pomocniczy.

Firma Sundoor jest autoryzowanym przedstawicielem 

koncernu Bacou Dalloz, który od ponad 50 lat 

produkuje najwy¿szej jakoœci sprzêt ochronny 

stosowany w ¿yciu codziennym, jak i w ekstremal-

nych warunkach. Nowinki techniczne firm Miller 

i Troll od kilkudziesiêciu lat wskazuj¹ kierunki 

rozwoju dla ca³ej bran¿y zajmuj¹cej siê produkcj¹ 

zabezpieczeñ do dzia³añ na wysokoœci. W sk³ad 

koncernu Bacou Dalloz wchodz¹ miêdzy innymi takie 

firmy jak: Komet, Troll, SÖLL, Swelloc, Miller, 

Bilson, Perfect Fit, Pulsafe, Bacou, Mutexil. 

U¿ytkownikami sprzêtu koncernu Bacou Dalloz 

w Polsce s¹ miêdzy innymi: 

Jednostki Ratownicze Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, 

Jednostki Antyterrorystyczne Policji, Wojsko, 

Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, 

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego, Zak³ady 

Elektroenergetyczne, Polski Koncern Naftowy, 

Petrobaltic, Era GSM, Centertel, Polkomtel, Ericsson, 

Siemens, TP Emitel, Netia, kpalnie wêgla 

kamiennego, kopalnia KGHM POLSKA MIED�, 

Zak³ady Azotowe, Dyrekcja Eksploatacji Cystern, 

Miejskie Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji, 

Miejskie Przedsiêbiorstwa Gospodarki Komunalnej, 

Volvo Polska, Browary WARKA.

Pracownicy i wspó³pracownicy firmy Sundoor od 

ponad 20 lat zwi¹zani z górami, wykonuj¹cy na co 

dzieñ szkolenia (przeszkolonych ponad 6 tysiêcy osób 

do prac na wysokoœci, prac pod napiêciem i pos³ugi-

wania siê sprzêtem asekuracyjnym) i prace 

wysokoœciowe s³u¿¹ pomoc¹ w doborze jak 

najbardziej optymalnego sprzêtu. 

Posiadamy akredytowane Laboratorium Badawcze- 

wykonujemy pomiary pola eletromagnetycznego.

 Zapraszamy do wspó³pracy.

WSTÊP 
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 UPRZÊ¯E EWAKUACYJNE

Magma uprz¹¿ biodrowa dla stra¿y po¿arnej  
nr zam. 1007064 STD
- lekka i wygodna uprz¹¿ do pracy w zawieszeniu na linach
- taœmy udowe mog¹ byæ schowane w pasie biodrowym gdy 
  nie s¹ potrzebne,
- dodatkowe uchwyty na sprzêt
- pas odblaskowy, woreczek na narzêdzia pomocnicze 

- rozmiary:    S, STD, XL
                      S (nr zam. 1007398) i XL (nr zam. 1007399)
- norma:        PN-EN358, PN-EN813

Sherpa uprz¹¿ piersiowa    nr zam. 1007026
- zaprojektowana dla zapewnienia wysokiego 
  komfortu podczas przenoszenia ciê¿kich ³adunków,
- odpinane zaczepy na ³adunek,
- miêkkie pasy barkowe

rozmiary:    STD równie¿ XL (nr zam. 1007397)

Trójk¹t ewakuacyjny   nr zam. 1004876
Lekki i ³atwy do za³o¿enia trójk¹t przeznaczony do szybkiej 
ewakuacji osób doros³ych i dzieci.
Wyposa¿ony w regulowane szelki.
- masa:          1,164 kg      - norma:    PN-EN 1498 B

Szelki ewakuacyjne   nr zam. 1007063
Idealne do wszystkich technik ewakuacyjnych
- kolejki, woda, budynki, gruzowiska, góry
- pas piersiowy z ³atw¹ i szybk¹ regulacj¹ obwodu
  za pomoc¹ karabinka
- odpinane pasy udowe z szybk¹ regulacj¹

- masa:          1,92 kg        - norma:    PN-EN 1497

Pêtla ewakuacyjna   nr zam. 1003434
Bardzo prosta w u¿yciu pêtle ewakuacyjna spinana karabinkiem

- rozmiary:   S, M, XL     - masa:  0,48 kg    - norma:   PN-EN 1498 B

Uprz¹¿ ratownicza 486/520
nr zam. 1006254
B Ergonomiczna uprz¹¿ zaprojektowana 

do wymagaj¹cych akcji ratowniczych,
B z 9 punktami zaczepowymi pozwa-   

laj¹cymi na ³atwe przystosowanie do 
wszystkich sytuacji,
B bardzo miêkkie pasy szelek barko-

wych,
B dodatkowe taœmy na pasach udowych 

umo¿liwiaj¹ce opuszczanie ratownika 
do w¹skich kana³ów lub studni, zape-  
wniaj¹ najwy¿szy mo¿liwy komfort.
B uchwyty sprzêtowe
B pe³na regulacja pasa piersiowego oraz 

pasów udowych i barkowych

- norma: 
 PN-EN361, PN-EN358, PN-EN813

Uprz¹¿ elastyczna RM
nr zam. 1003438 S/M
B wykonane z elastycznych taœm,
B szelki RM dostosowuj¹ siê do kszta³tów cia³a u¿ytkownika,
B elastyczne i ³atwe do regulacji pasy barkowe zapewniaj¹ 

wiêksz¹ swobodê ruchów,
B wygodne pasy udowe oraz pas biodrowy dostosowuj¹ siê 

do kszta³tów u¿ytkownika.
 

Szelki RM s¹ lekkie i ³atwe do dopasowania, posiadaj¹ 
równie¿ automatyczne zapiêcia pasa biodrowego oraz pasów  
udowych.
B dwa zaczepy z przodu na ró¿nej wysokoœci umo¿liwiaj¹ 

wszechstronne wykorzystanie uprzê¿y
B zaprojektowane do pracy w zawieszeniu na linach
B 2 boczne klamry u³atwiaj¹ stabilizacjê w miejscu pracy

Dostêpne rozmiary S/M , M/L
- rozmiar:         M/L numer zam 1003439
- norma:        PN-EN 358, PN-EN361

Szelki TS
nr zam. 1003440
B wykonane z elastycznych taœm,
B szelki TS dostosowuj¹ siê do kszta³tów cia³a u¿ytkownika,
B elastyczne i ³atwe do regulacji pasy barkowe zapewniaj¹ 

wiêksz¹ swobodê ruchów,
B wygodne pasy udowe oraz pas biodrowy dostosowuj¹ siê do 

kszta³ów u¿ytkownika.
- norma:        PN-EN361
 
Uprz¹¿ asekuracyjna  Hyrax3   
nr zam. 1007023 STD
Ze wzglêdu na ³atwoœæ zak³adania i funkcjonalnoœæ szczególne 
polecana dla ratowników wysokoœciowych
B klamra zaczepowa z ty³u oraz punkt zaczepowy przedni
B dwa dodatkowe boczne punkty zaczepowe zapewniaj¹ 

  dobr¹ stabilizacjê w miejscu pracy
B regulacja taœm barkowych i udowych

- rozmiary:     STD, XL      XL  nr zam. 1007388
- norma:         PN-EN361, PN-EN358



PRZYRZ¥DY ASEKURACYJNE
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Parametry techniczne
- œrednie obci¹¿enie statyczne:              3,5 kN
- max uderzenie dynamiczne:                5.9 kN
- wytrzyma³oœæ statyczna:      15 kN przez 3 min

- max uderzenie:          200 kg obci¹¿enie 5,7 kN
- masa:                                                   169 g

To Urz¹dzenie mo¿na stosowaæ w nastêpuj¹cych sytuacjach:

a. Zabezpieczenie przed upadkieme. Przyrz¹d zaciskowy (wspinaczka solowa, 
zawody wysokociowe) z wysokoœci EN353-2.

b. Pozycjonowanie w czasie  wykonywania prac EN358
c. Pozioma lina zabezpieczaj¹ca EN795
d. Urz¹dzenie zabezpieczaj¹ce w czasie akcji ratowniczej EN353-2 

PN-
PN-

PN-
PN-

Prace na wie¿y

Pozioma lina 
zabezpieczaj¹ca

Praca 
na powierzchni nachylonej Praca na s³upach 

Wspinaczka 
Dojœcie przy 
u¿yciu liny 

Krzese³ko 
bosmañskieTrudny dostêp

Ratownictwo 

PRZYRZ¥DY ZACISKOWE

PRZYRZ¥DY ZACISKOWE I ASEKURACYJNE

Przyrz¹d zaciskowy z r¹czk¹ nr zam. 1007041
nr zam. 1007393 wersja na lew¹ rêkê
- wersja na praw¹ i lew¹ rêkê
- u³atwia poruszanie siê po linie pionowej lub ukoœnej
- odlewany aluminiowy korpus zwiêksza wytrzyma³oœæ przyrz¹du na linie.  Na linie  
  12 mm obci¹¿enie si³¹ 11kN nie wp³ynê³o na poprawnoœæ dzia³ania przyrz¹du
- ergonomiczna r¹czka zwiêksza wygodê u¿ytkowania
- bolec na jêzyku zaciskowym u³atwia obs³ugê (zw³aszcza w rêkawiczkach)
- masa:      380 g
- norma:    PN-EN 567

Piersiowy przyrz¹d zaciskowy CAM CLEAN nr zam. 1004254
- stosowany g³ównie jako piersiowy przyrz¹d zaciskowy- w po³¹czeniu z  przy¿¹dem 
  nr zam. 1004249  tworzy komplet do wchodzenia po linie
- dziêki specjalnemu wyprofilowaniu, wpiêty w uprz¹¿ 
  przybiera optymaln¹ pozycjê  (przylega do cia³a)
- stosowany do lin pojedynczych o œrednicy od 8 do 13mm
- masa:      160 g
- norma:    PN-EN 567

Przyrz¹d zaciskowy z r¹czk¹ nr zam. 1004249
nr zam. 1004250 wersja na lew¹ rêkê
- wersja na praw¹ i lew¹ rêkê
- u³atwia poruszanie siê po linie pionowej lub ukoœnej
- ergonomiczna r¹czka zwiêksza wygodê u¿ytkowania
- bolec na jêzyku zaciskowym u³atwia obs³ugê zw³aszcza
   w rêkawiczkach
- masa:      206 g
- norma:    PN-EN 567

Przyrz¹d asekuracyjny ABS nr zam. 1004210
Prosty i lekki przyrz¹d idealny do asekuracji 
dynamicznej zarówno przy wspinaczce z doln¹ jak 
i z górn¹ asekuracj¹. Unikatowa konstrukcja pozwala 
na kontrolowany poœlizg liny przez co  znacznie 
zmniejsza siê si³a powstaj¹ca przy nawet d³ugim locie 
i przy niekorzystnym wspó³czynniku odpadniêcia. 
Mo¿e byæ stosowany równie¿ do podchodzenia 
na linie. Przystosowany do lin od  9 do 11 mm.
- masa:      105 g

Przyrz¹d zaciskowy z r¹czk¹ na dwie liny 
nr zam. 1003045
- u³atwia wchodzenie na podwójnej linie pionowej lub 
ukoœnej (np. lina przerzucona przez ga³¹Ÿ drzewa itp.)
- ergonomiczna r¹czka zwiêksza wygodê u¿ytkowania
- bolec na jêzyku zaciskowym u³atwia obs³ugê 
  (zw³aszcza w rêkawiczkach)
- masa:      400 g
- norma:    PN-EN5673
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Urz¹dzenie asekuracyjne samozaciskowe ROCKER
                                                  - numer zam. 1007031
                               wersja czarna - numer zam. 1010221

                                                                                                  
Pomyœlnie przesz³o próby w warunkach pracy na wysokoœci, akcji ratunkowej 

i interwencji.
Urz¹dzenie ROCKER firmy Troll stanowi prze³om w zakresie 

bezpieczeñstwa dla osób zajmuj¹cych siê profesjonalnym ratownictwem 
technicznym przy u¿yciu lin, realizuj¹cych prace wymagaj¹ce dojœcia do miejsc 
trudnodostêpnych, wspinaj¹cych siê solowo oraz uczestnicz¹cych w akcjach 
interwencyjnych (wersja w kolorze czarnym).

Na podstawie badañ poszczególnych elementów sprzêtu ochrony osobistej 
u¿ywanego w czasie dojœcia do trudnodostêpnych elementów infrastruktury 
przemys³owej przy u¿yciu lin, urz¹dzenie ROCKER uznano,  za najlepsze 
urz¹dzenie, które charakteryzuje siê najwy¿szym stopniem integralnoœci 
a zarazem lekkoœci¹ i ³atwoœci¹ obs³ugi.

Urz¹dzenie ROCKER firmy Troll spe³nia wymagania norm PN-EN353-2, 
PN-EN358 oraz PN-EN795. Zgodnoœæ z wymaganiami normy PN-EN795 
dotyczy kotwy amortyzuj¹cej w poziomym linowym systemie bezpieczeñstwa.

Urz¹dzenie ROCKER firmy Troll poddano równie¿ próbom dynamicznym 
pod obci¹¿eniem 200 kg pod k¹tem stosowania go przez ratowników jako 
urz¹dzenia zabezpieczaj¹cego w czasie przeprowadzania akcji ratowniczej. 
Wszystkie próby przeprowadzono na pó³statycznych linach o œrednicy 10,5mm do 
12,7mm pochodz¹cych od tego samego producenta. Ró¿ne warunki fizyczne (tj. 
mokro, lód, sucho) oraz zastosowanie lin o ró¿nych splotach daj¹ pozytywne 
wyniki.
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PRZYRZ¥DY ZJAZDOWE
I EWAKUACYJNE

INDY przyrz¹d zjazdowy z podwójn¹ blokad¹   nr zam. 1004253

- przyrz¹d zjazdowy z automatycznym systemem hamowania, 
- przystosowany do ewakuacji i ratownictwa,
- funkcja "podwójny stop"
- Indy automatycznie blokuje siê po puszczeniu  lub nacisniêciu r¹czki 
  hamulca, (funkcja ANTY PANIK)
- prêdkoœæ zjazdu mo¿e byæ regulowana przez si³ê nacisku r¹czki, 
- przeznaczony do lin pojedynczych o œrednicy 9 do 13 mm,
- dzêki specjalnemu hamulcowi po zatrzymaniu nie ma efektu œlizgania siê liny w przyrz¹dzie

- si³a hamowania:   2200 kg      
- masa:                    0.385 kg     
- norma:                  PN-EN 341

Wymiary w mm

Linka
bezpieczeñstwa

Max prêdkoœæ
opuszczania

Masa w kg

Obci¹¿enie 
u¿yteczne

Zastosowanie

1,4 (bez linki)

170 x 115 x 85

Linka z rdzeniem
i oplotem 0 = 9mm

ok. 0,7 m/s

(2 osoby) 225 kg 
przy max 100 m
(1 osoba) 150 kg
przy max 400 m

wy³¹cznie
opuszczanie

Wymiary w mm

Linka
bezpieczeñstwa

Max prêdkoœæ
opuszczania

Masa w kg

Obci¹¿enie 
u¿yteczne

Zastosowanie

2,5 (bez linki)

230 x 180 x 85

Linka z rdzeniem
i oplotem 0 = 9mm

ok. 0,7 m/s

(2 osoby) 225 kg 
przy max 100 m
(1 osoba) 150 kg
przy max 400 m

opuszczanie 
i podnoszenie

AG 10 Hub A AG 10

AG 10

Ósemka przyrz¹d zjazdowy    
nr zam. 1004442

- przyrz¹d do zjazdów na linach 
  pojedynczych i podwójnych 
  o œrednicy 9 do 12 mm, 
- wykonany z aluminium

 - masa:                  0.132 kg 

URZ¥DZENIE AG 10 jest jednym z niewielu certyfikowanych 
urz¹dzeñ, które mog¹ byæ stosowane do ewakuacji ze sta³¹ prêdkoœci¹ do 
0,7 m/s z maksymalnej wysokoœci 400 m (przy jednoczesnej ewakuacji 
2 osób maksymalna  wysokoœæ wynosi 150 m).
Sta³¹ prêdkoœæ opuszczania reguluje automatyczny hamulec odœrodkowy. 
AG10 umo¿liwia ewakuacjê w ruchu wahad³owym tzn. po opuszczeniu 
poszkodowanego na pod³o¿e urz¹dzenie jest natychmiast gotowe do 
ewakuacji drugiego poszkodowanego.
Wersja AG10 Hub A umo¿liwia dodatkowo podniesienie poszkodowanego 
do góry, np. w celu jego oswobodzenia.

AG 10 Hub A

URZ¥DZENIE PRO ALLP
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Przyrz¹d zjazdowo ewakuacyjny Pro Allp Tech
                      - nr zam. 1007057
wersja czarna - nr zam. 1010222

Przyrz¹d pro ALLP tech firmy Troll to wynik trwaj¹cych wiele lat prac badawczo-
rozwojowych. Przyrz¹d ten stanowi prze³om w zakresie bezpieczeñstwa dla 
personelu zajmuj¹cego siê profesjonalnym ratownictwem wysokoœciowym przy 
u¿yciu lin, realizuj¹cego prace wymagaj¹ce dojœcia do miejsc trudno dostêpnych 
oraz uczestnicz¹cego w akcjach interwencyjnych (wersja w kolorze czarnym).
Pro Allp Tech pomyœlnie przeszed³ próby w warunkach prac na wysokoœci 
wykonywanych technikami alpinistycznymi, akcji ratowniczych górskich i na 
obiektach przemys³owych przeprowadzanych przy u¿yciu technik linowych oraz 
dzia³añ interwencyjnych oddzia³ów wojska i antyterrorystów (wersja w kolorze 
czarnym).
Na podstawie badañ ró¿nych przyrz¹dów ochrony osobistej stosowanych w czasie 
dojœcia do trudnodostêpnych elementów infrastruktury przemys³owej za pomoc¹ lin, 
dzia³añ interwencyjnych i wysokoœciowych akcji ratunkowych, uznano przyrz¹d 
pro Allp Tech za charakteryzuj¹ce siê bardzo dobrymi parametrami oraz 
wszechstronnymi w³aœciwoœciami, tym samym wyró¿niaj¹cego siê na tle innych 
renomowanych przyrz¹dów zjazdowych i ewakuacyjnych.
Przyrz¹d pro ALLP tech firmy Troll by³o pierwszym przyrz¹dem zjazdowym 
testowanym ze wzglêdu na wymagania normy PN-EN 12841-C Linowe Urz¹dzenia 
Regulacyjne. Próba zakoñczy³a siê pomyœlnie.
Przyrz¹d pro ALLP tech wspó³pracuje z pó³stycznymi i statycznymi  linami 
o œrednicy 10,5 do 12,7 mm i spe³nia wymagania normy PN-EN1891. 
Pro Allp tech jako nieliczny z  przyrz¹dów  umo¿liwia jednoczesny zjazd lub 
ewakuacjê dwóch osób lub 250kg ³adunku.
Korpus wykonany z grubego aluminium po uderzeniu np. o karabinki nie wydaje 
metalicznego dŸwiêku co jest szczególnie wa¿ne przy akcjach interwencyjnych 
(kolor czarny)
Urz¹dzenie wyposa¿ony jest w pewny hamulec  nie ma koniecznoœci dodatkowego 
blokowania liny.
Przyrz¹d jest ergonomiczny, mo¿liwa jest równie¿ obs³uga jedn¹ rêk¹.
Pro Allp tech umo¿liwia po regulacji pokrêt³em, na zjazd powolny lub szybszy ze  
sta³¹ szybkoœci¹ bez koniecznoœci obs³ugi przyrz¹du  zjazd z poszkodowanym lub 
dzia³ania interwencyjne, gdzie potrzebujemy mieæ dwie rêce wolne.
Przyrz¹d pro ALLP tech poddawano równie¿ próbom dynamicznym pod obci¹¿e-
niem 200kg pod k¹tem stosowania go przez ratowników i antyterrorystów. Wyniki 
by³y pozytywne.

Przyrz¹d mo¿na stosowaæ w nastêpuj¹cych sytuacjach:

a. Przyrz¹d zjazdowy w zale¿noœci od potrzeb i stosowanej liny regulacja prêdkoœci zjazdu
za pomoc¹ œruby oraz uzyskanie du¿ych szybkoœci zjazdu przez obrót dŸwigni- akcje 
ewakuacyjne, interwencje, prace wysokoœciowe

b. Przyrz¹d zjazdowy z blokad¹ automatyczn¹ (Autoblock).
c. Przyrz¹d zaciskowy  podchodzenie na linie
d. Przyrz¹d zabezpieczaj¹cy- przy pracach na wysokoœci
e. Przyrz¹d asekuracyjny- do wspinaczki klasycznej.
f. Przyrz¹d ewakuacyjny- kontrolowane opuszczanie z wysokoœci do dwóch

osób lub 250kg. 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Load (Kgs)

TROLL pro ALLP tech - Dynamic Test 
                             (100 Kilo weight)
                             Fall Factor 2 - 2 metres
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TROLL pro ALLP tech - Static Load Test
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Test Load
Specyfikacja techniczna
- zjazd lub opuszczanie - 2 osoby lub 250 kg
- maksymalny uœlizg na linie - 0,0 mm przy 3 kN
- maksymalna wytrzyma³oœæ statyczna - testowana si³¹ 15 kN przez 3 minuty
- maksymalna si³a uderzenia - odpadniêcie ze wspó³czynnikiem 2 na linie 1m 6 kN
- masa: 0,54kg
- norma: PN-EN12841-C,  PN-EN1891

 

Trójnóg z kr¹¿kiem zwrotnym do przenoszenia obci¹¿eñ, zabezpieczenia 
osób i transportu materia³ów, np. w  szybach i otworach.
Instalacja bez narzêdzi. 
Nogi z anodowanego aluminium, g³owica ze staliwa cynkowanego 
i chromianowanego na ¿ó³to. 
Wbudowane punkty do kr¹¿ków zwrotnych i zatrzaœnika.
Maksymalna wytrzyma³oœæ w pionie: 2000 kG (20kN)
- masa:  30,5 kg

- Brak ruchu wahad³owego nóg, przez zazêbienie w pozycji roboczej.
- Indywidualne nastawianie wysokoœci poszczególnych nóg.
- Podstawy nóg z zabezpieczeniem przeciwpoœlizgowym.
- Zmienna wysokoœæ nastawy od 150 cm do 244 cm.

Urz¹dzenie mo¿na stosowaæ 
w nastêpuj¹cych sytuacjach:

a. Urz¹dzenie zjazdowe w zale¿noœci od 
potrzeb i stosowanej liny regulacja 
prêdkoœci zjazdu za pomoc¹ œruby oraz 
uzyskanie du¿ych szybkoœci zjazdu przez 
obrót dŸwigni- akcje ewakuacyjne, 
interwencje, prace wysokoœciowe

b. Urz¹dzenie zjazdowe z blokad¹ automa-
tyczn¹ (Autoblock).

c.  Przyrz¹d zaciskowy  podchodzenie na linie
d.  Urz¹dzenie zabezpieczaj¹ce- przy pracach 

na wysokoœci
e.  Urz¹dzenie asekuracyjne- do wspinaczki 

klasycznej.
f. Urz¹dzenie ewakuacyjne- kontrolowane 

opuszczanie z wysokoœci do dwóch osób 
lub 250 kg. 

Zjazd lub opuszczanie - 2 osoby lub 250 kg
Maksymalny uœlizg na linie - 0,0 mm przy 3 kN
Maksymalna wytrzyma³oœæ statyczna - 
Testowana si³¹ 15 kN przez 3 minuty
Maksymalna si³a uderzenia              
Odpadniêcie 
ze wspó³czynnikiem 2 na linie 1m 6 kN
- masa:     0,54 kg
- norma:   EN12841-CPN-

Przyrz¹d zjazdowo ewakuacyjny Pro Allp Tech
                        -nr zam 1007057
wersja czarna - nr zam.

Przyrz¹d pro ALLP tech firmy Troll to wynik trwaj¹cych wiele lat prac badawczo-rozwojowych. Przyrz¹d ten stanowi prze³om 
w zakresie bezpieczeñstwa dla personelu zajmuj¹cego siê profesjonalnym ratownictwem wysokoœciowym przy u¿yciu lin, 
realizuj¹cego prace wymagaj¹ce dojœcia do miejsc trudnodostêpnych oraz uczestnicz¹cego w akcjach interwencyjnych (wersja 
w kolorze czarnym).

Pro Allp Tech pomyœlnie przeszed³ próby w warunkach prac na wysokoœci wykonywanych technikami alpinistycznymi, akcji 
ratowniczych górskich i na obiektach przemys³owych przeprowadzanych przy u¿yciu technik linowych oraz dzia³añ 
interwencyjnych oddzia³ów wojska i antyterrorystów (wersja w kolorze czarnym).

Na podstawie badañ ró¿nych przyrz¹dów ochrony osobistej stosowanych w czasie dojœcia do trudnodostêpnych elementów 
infrastruktury przemys³owej za pomoc¹ lin, dzia³añ interwencyjnych i wysokoœciowych akcji ratunkowych, uznano przyrz¹d 
Pro Allp Tech za charakteryzuj¹ce siê bardzo dobrymi parametrami oraz wszechstronnymi w³aœciwoœciami, tym samym 
wyró¿niaj¹cego siê na tle innych renomowanych przyrz¹dów zjazdowych i ewakuacyjnych.

Przyrz¹d pro ALLP tech firmy Troll by³o pierwszym przyrz¹dem zjazdowym testowanym ze wzglêdu na wymagania normy 
PN-EN 12841-C Linowe Urz¹dzenia Regulacyjne. Próba zakoñczy³a siê pomyœlnie.

Przyrz¹d pro ALLP tech wspó³pracuje z pó³stycznymi i statycznymi  linami o œrednicy 10,5 do 12,7mm i spe³nia wymagania 
normy PN-EN1891. 
Pro Allp tech jako nieliczny z  przyrz¹dów  umo¿liwia jednoczesny zjazd lub ewakuacjê dwóch osób lub 250kg ³adunku.
Korpus wykonany z grubego aluminium po uderzeniu np. o karabinki nie wydaje metalicznego dŸwiêku co jest szczególnie 
wa¿ne przy akcjach interwencyjnych (kolor czarny)
Urz¹dzenie wyposa¿ony jest w pewny hamulec  nie ma koniecznoœci dodatkowego blokowania liny.
Przyrz¹d jest ergonomiczny, mo¿liwa jest równie¿ obs³uga jedn¹ rêk¹ .
Pro Allp tech umo¿liwia po regulacji pokrêt³em, na zjazd powolny lub szybszy ze  sta³¹ szybkoœci¹ bez koniecznoœci obs³ugi 
przyrz¹du  zjazd z poszkodowanym lub dzia³ania interwencyjne, gdzie potrzebujemy mieæ dwie rêce wolne.

Przyrz¹d pro ALLP tech poddawano równie¿ próbom dynamicznym pod obci¹¿eniem 200kg 
pod k¹tem stosowania go przez ratowników i antyterrorystów. Wyniki by³y pozytywne.

Przyrz¹d mo¿na stosowaæ 
w nastêpuj¹cych sytuacjach:

a.

 Przyrz¹d zjazdowy w zale¿noœci od potrzeb i stosowanej liny regulacja prêdkoœci zjazdu za pomoc¹ œruby oraz uzyskanie 
du¿ych szybkoœci zjazdu przez obrót dŸwigni- akcje ewakuacyjne, interwencje, prace wysokoœciowe
b. Przyrz¹d zjazdowy z blokad¹ automatyczn¹ (Autoblock).
c. Przyrz¹d zaciskowy  podchodzenie na linie
d. Przyrz¹d zabezpieczaj¹cy- przy pracach na wysokoœci
e. Przyrz¹d asekuracyjny- do wspinaczki klasycznej.
f. Przyrz¹d ewakuacyjny- kontrolowane opuszczanie z wysokoœci do dwóch osób lub 250kg. 
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TRÓJNÓG 500

Trójnóg 500       
nr zam. 1017014

Szczególne zalety:
- indywidualne nastawianie wysokoœci 
  poszczególnych nóg
- podstawy nóg 
  z zabezpieczeniem antypoœlizgowym
- maksymalny rozstaw nóg:   2,1 m
- maksymalna wysokoœæ:      2,1 m
- masa:                                  15 kg
- norma:                                 PN-EN 795

Trójnóg aluminiowy MN 10 Miller 
nr zam. 1005041

- lekki trójnóg aluminiowy 
  o regulowanej wysokoœci
- maksymalna wysokoœæ:    2,1m
- podstawy nóg 
  z zabezpieczeniem antypoœlizgowym
- masa:     15 kg
- norma:   PN-EN 795

Wyci¹garka AG10 Hub C

Urz¹dzenie AG10 Hub C jest wyposa¿one 
dodatkowo w adapter umo¿liwiaj¹cy 
przymocowanie urz¹dzenia do trójnogu 
(Trójnóg 500 lub MN10)

Lekki trójnóg aluminiowy rozk³adany bez u¿ycia dodatkowych narzêdzi.
Maksymalna wytrzyma³oœæ w pionie 500 kG (5 kN).

CZWÓRNÓG

Lekki czwórnóg aluminiowy idealny do stosowania na 
urwiskach skalnych oraz w ciasnych przestrzeniach. Cztery 
nogi stojaka zapewniaj¹ lepsz¹ stabilnoœæ, u³atwiaj¹ dostêp do 
miejsc trudnodostêpnych i zwiêkszaj¹ elastycznoœæ. Wiele 
mo¿liwoœci ustawienia. Niezale¿na regulacja ka¿dej z nóg od 
135 cm do 230 cm umo¿liwia dopasowanie ustawieñ 
czwórnogu do pracy w trudnym terenie, nawet górskim. Nogi 
s¹ zdejmowalne dla celów transportu. Istnieje mo¿liwoœæ 
za³o¿enia ³añcucha zapobiegaj¹cego rozsuniêciu siê nóg na 
niepewnym gruncie. Bezpieczne obci¹¿enie robocze – 500 kg 
lub 3 osoby. Wykonany z wysokiej jakoœci aluminium dla 
zwiêkszenia odpornoœci w agresywnym otoczeniu. Czwórnóg 
jest dostêpny w komplecie z torb¹ transportow¹. 

- kolor:      czarny
- norma:    EN795 klasa B
- masa:      12,5 kg

PN-

Samoblokuj¹ca siê wci¹garka 
dwubiegowa umo¿liwia obs³ugê uchwytu 
obu rêkoma.
Bêben wyposa¿ony jest w system Power 
Rib, który pewnie chwyta nawet bardzo 
g³adk¹ linê.
Przy obci¹¿eniu 500 kg, uchwyt zacznie 
siê obracaæ nie dopuszczaj¹c do 
przeci¹¿enia (przy u¿yciu liny 
rdzeniowej o gruboœci 11 mm). 
Wci¹garka jest w komplecie 
z konsol¹ i uchwytem. 

- masa:    5,45 kg

WCI¥GARKA PRZELOTOWA
nr zam. 1007029

- przelotowa wyci¹garka na linê 
  poliamidow¹ (dowolna d³ugoœæ liny)

CZWÓRNÓG aluminiowy 
nr zam. 1007027
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Trójnóg z kr¹¿kiem zwrotnym do przenoszenia obci¹¿eñ, zabezpieczenia 
osób i transportu materia³ów, np. w  szybach i otworach.
Instalacja bez narzêdzi. 
Nogi z anodowanego aluminium, g³owica ze staliwa cynkowanego 
i chromianowanego na ¿ó³to. 
Wbudowane punkty do kr¹¿ków zwrotnych i zatrzaœnika.
Maksymalna wytrzyma³oœæ w pionie: 2000 kG (20kN)
- masa:  30,5 kg

- Brak ruchu wahad³owego nóg, przez zazêbienie w pozycji roboczej.
- Indywidualne nastawianie wysokoœci poszczególnych nóg.
- Podstawy nóg z zabezpieczeniem przeciwpoœlizgowym.
- Zmienna wysokoœæ nastawy od 150 cm do 244 cm.

Urz¹dzenie mo¿na stosowaæ 
w nastêpuj¹cych sytuacjach:

a. Urz¹dzenie zjazdowe w zale¿noœci od 
potrzeb i stosowanej liny regulacja 
prêdkoœci zjazdu za pomoc¹ œruby oraz 
uzyskanie du¿ych szybkoœci zjazdu przez 
obrót dŸwigni- akcje ewakuacyjne, 
interwencje, prace wysokoœciowe

b. Urz¹dzenie zjazdowe z blokad¹ automa-
tyczn¹ (Autoblock).

c.  Przyrz¹d zaciskowy  podchodzenie na linie
d.  Urz¹dzenie zabezpieczaj¹ce- przy pracach 

na wysokoœci
e.  Urz¹dzenie asekuracyjne- do wspinaczki 

klasycznej.
f. Urz¹dzenie ewakuacyjne- kontrolowane 

opuszczanie z wysokoœci do dwóch osób 
lub 250 kg. 

Zjazd lub opuszczanie - 2 osoby lub 250 kg
Maksymalny uœlizg na linie - 0,0 mm przy 3 kN
Maksymalna wytrzyma³oœæ statyczna - 
Testowana si³¹ 15 kN przez 3 minuty
Maksymalna si³a uderzenia              
Odpadniêcie 
ze wspó³czynnikiem 2 na linie 1m 6 kN
- masa:     0,54 kg
- norma:   EN12841-CPN-

Przyrz¹d zjazdowo ewakuacyjny Pro Allp Tech
                        -nr zam 1007057
wersja czarna - nr zam.

Przyrz¹d pro ALLP tech firmy Troll to wynik trwaj¹cych wiele lat prac badawczo-rozwojowych. Przyrz¹d ten stanowi prze³om 
w zakresie bezpieczeñstwa dla personelu zajmuj¹cego siê profesjonalnym ratownictwem wysokoœciowym przy u¿yciu lin, 
realizuj¹cego prace wymagaj¹ce dojœcia do miejsc trudnodostêpnych oraz uczestnicz¹cego w akcjach interwencyjnych (wersja 
w kolorze czarnym).

Pro Allp Tech pomyœlnie przeszed³ próby w warunkach prac na wysokoœci wykonywanych technikami alpinistycznymi, akcji 
ratowniczych górskich i na obiektach przemys³owych przeprowadzanych przy u¿yciu technik linowych oraz dzia³añ 
interwencyjnych oddzia³ów wojska i antyterrorystów (wersja w kolorze czarnym).

Na podstawie badañ ró¿nych przyrz¹dów ochrony osobistej stosowanych w czasie dojœcia do trudnodostêpnych elementów 
infrastruktury przemys³owej za pomoc¹ lin, dzia³añ interwencyjnych i wysokoœciowych akcji ratunkowych, uznano przyrz¹d 
Pro Allp Tech za charakteryzuj¹ce siê bardzo dobrymi parametrami oraz wszechstronnymi w³aœciwoœciami, tym samym 
wyró¿niaj¹cego siê na tle innych renomowanych przyrz¹dów zjazdowych i ewakuacyjnych.

Przyrz¹d pro ALLP tech firmy Troll by³o pierwszym przyrz¹dem zjazdowym testowanym ze wzglêdu na wymagania normy 
PN-EN 12841-C Linowe Urz¹dzenia Regulacyjne. Próba zakoñczy³a siê pomyœlnie.

Przyrz¹d pro ALLP tech wspó³pracuje z pó³stycznymi i statycznymi  linami o œrednicy 10,5 do 12,7mm i spe³nia wymagania 
normy PN-EN1891. 
Pro Allp tech jako nieliczny z  przyrz¹dów  umo¿liwia jednoczesny zjazd lub ewakuacjê dwóch osób lub 250kg ³adunku.
Korpus wykonany z grubego aluminium po uderzeniu np. o karabinki nie wydaje metalicznego dŸwiêku co jest szczególnie 
wa¿ne przy akcjach interwencyjnych (kolor czarny)
Urz¹dzenie wyposa¿ony jest w pewny hamulec  nie ma koniecznoœci dodatkowego blokowania liny.
Przyrz¹d jest ergonomiczny, mo¿liwa jest równie¿ obs³uga jedn¹ rêk¹ .
Pro Allp tech umo¿liwia po regulacji pokrêt³em, na zjazd powolny lub szybszy ze  sta³¹ szybkoœci¹ bez koniecznoœci obs³ugi 
przyrz¹du  zjazd z poszkodowanym lub dzia³ania interwencyjne, gdzie potrzebujemy mieæ dwie rêce wolne.

Przyrz¹d pro ALLP tech poddawano równie¿ próbom dynamicznym pod obci¹¿eniem 200kg 
pod k¹tem stosowania go przez ratowników i antyterrorystów. Wyniki by³y pozytywne.

Przyrz¹d mo¿na stosowaæ 
w nastêpuj¹cych sytuacjach:

a.

 Przyrz¹d zjazdowy w zale¿noœci od potrzeb i stosowanej liny regulacja prêdkoœci zjazdu za pomoc¹ œruby oraz uzyskanie 
du¿ych szybkoœci zjazdu przez obrót dŸwigni- akcje ewakuacyjne, interwencje, prace wysokoœciowe
b. Przyrz¹d zjazdowy z blokad¹ automatyczn¹ (Autoblock).
c. Przyrz¹d zaciskowy  podchodzenie na linie
d. Przyrz¹d zabezpieczaj¹cy- przy pracach na wysokoœci
e. Przyrz¹d asekuracyjny- do wspinaczki klasycznej.
f. Przyrz¹d ewakuacyjny- kontrolowane opuszczanie z wysokoœci do dwóch osób lub 250kg. 
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NOSZE

ALPHIN M.R.       nr zam. 1007044
Nosze Troll Alphin M.R. s¹ o po³owê l¿ejsze od najczêœciej stosowanych 
noszy w ratownictwie górskim. Ich udoskonalony kszta³t czyni je ³atwymi 
w obs³udze. Nosze s¹ przeznaczone przede wszystkim do przewo¿enia ofiar, 
ale równie¿ s¹ szeroko stosowane w czasie akcji ratunkowych prowadzonych 
na urwiskach skalnych. W celu przewiezienia ofiary lub przeprowadzenia 
akcji poszukiwawczej przez ratowników nosze Alphin M.R. mo¿na podzieliæ 
na dwie czêœci. Nosze mog¹ byæ szybko z³o¿one przez jednego ratownika. 
Nosze Troll Alphin M.R. s¹ wyposa¿one w narty rurowe z p³yt¹ nartow¹ 
zamocowan¹ pomiêdzy nimi na koñcu kolumny. Zarówno p³yta nartowa jak 
i ³o¿e wykonane s¹ z polipropylenu. 
Nosze Troll Alphin M.R. posiadaj¹ w standardowym wyposa¿eniu pasy do 
mocowania ofiary, cztery regulowane pasy do podnoszenia ofiary, uchwyty 
oraz torbê do przechowywania.

Warunki techniczne: 
masa noszy 15,02 kg; uchwyty 3,42 kg; 
pasy do podnoszenia ofiary 1,54 kg; d³ugoœæ po roz³o¿eniu 2 m; 
d³ugoœæ po z³o¿eniu 1 m; g³êbokoœæ narty 12 cm

ALPHIN LITE       nr zam. 1007045
Nosze Troll Alphin Lite zosta³y opracowane na bazie noszy Alphin M.R. 
Pocz¹tkowo by³y przeznaczone dla œmig³owców S.A.R., ale szybko zosta³y 
przejête przez stra¿ po¿arn¹ i s³u¿by ratunkowe oraz przemys³owe s³u¿by 
ratunkowe na ca³ym œwiecie. Nosze Troll Alphin Lite s¹ sk³adane, ale nie 
mo¿na ich podzieliæ na dwie czêœci. Ich konstrukcja jest zbli¿ona do noszy 
Alphin M.R. W wyposa¿eniu standardowym znajduje siê torba do 
przechowywania, pasy do zamocowania i podnoszenia ofiary, ale brak jest 
uchwytów. Centralny trzpieñ obrotowy znajduje siê w œrodku. Mo¿na go 
ustawiaæ pod k¹tem umo¿liwiaj¹c ratownikowi za³adowanie ofiary na nosze.
 
Warunki techniczne:
masa noszy 13,74 kg; pasy podnoœnikowe do podnoszenia 1,40 kg; 
d³ugoœæ po roz³o¿eniu 2 m; d³ugoœæ po z³o¿eniu 1 m; g³êbokoœæ narty 7 cm

Nosze Alphin firmy Troll zosta³y zaprojektowane przez Dave'a Allport'a i dr Andrew Taylor'a, cz³onków ekipy ratowników 
górskich z piêædziesiêcioletnim doœwiadczeniem. 
Pocz¹tkowo nosze Alphin by³y przeznaczone do przewo¿enia ofiar z miejsca wypadku, a ich lekka konstrukcja mia³a na celu 
zapewnienie wygody zarówno dla ratownika, jak i ofiary. 
Po wprowadzeniu ich do powszechnego u¿ytku, uznano, ¿e znakomicie nadaj¹ siê do prowadzenia akcji ratunkowych przy 
u¿yciu lin na du¿ych wysokoœciach zarówno na terenach trudno dostêpnych jak i w warunkach przemys³owych.

Uwaga.
W celu ³atwego wypoziomowania noszy w czasie transportu linowego posiadaj¹ one regulowane taœmy no¿ne. W przypadku obydwu 
noszy, narty sk³adaj¹ siê do siebie wzd³u¿ osi œrodkowej. 
W czasie przemieszczania noszy na wysokoœci w poziomie ciê¿ar ofiary powoduje, ¿e nosze s¹ ca³kowicie roz³o¿one (na p³asko), a ich 
wytrzyma³oœæ nie zale¿y od blokady.

ZGODNOŒÆ NOSZY ALPHIN M.R. & LITE:
DEKLARACJA ZGODNOŒCI UE z postanowieniami Dyrektywy Rady nr 93/42/EEC dotycz¹cej urz¹dzeñ medycznych. 
Artyku³ 11 (5) oraz za³¹cznik VII Urz¹dzenia klasy 1.
Akceptacja Królewskich Si³ Powietrznych, DTEO/AT&E/RW/0100 grudzieñ 1996 Sea King MK3 & 3A, nosze i sprzêt towarzysz¹ce. 
Wydano zezwolenie Bristow i G³ównego Inspektoratu Lotnictwa Cywilnego dotycz¹ce transportowania noszy Alphin przez lotnictwo 
cywilne, tj. M.C.A. (Agencja Stra¿y Morskiej i Przybrze¿nej).

nosze 
ALPHIN M.R.

nosze 
ALPHIN LITE

NOSZE

£o¿e polipropylenowe po roz³o¿eniu na p³asko jest elastyczne,  ale po 
zawiniêciu ofiary staje siê sztywne. Mo¿na je podnosiæ zarówno 
w pionie,  jak i w poziomie. Obecnie stosowane s¹ na ca³ym œwiecie 
przez s³u¿by ratownicze cywilne, przemys³owe, rz¹dowe oraz 
wojskowe.
Kszta³t noszy dopasowuje siê do ofiary,  tzn. nosze s¹ w¹skie w nogach 
i rozszerzaj¹ siê ku górze osi¹gaj¹c maksymaln¹ szerokoœæ w okolicy 
ramion, a nastêpnie tworz¹ sto¿ek wokó³ g³owy. 
Pasy zabezpieczaj¹ce mocno trzymaj¹ ofiarê. 
Pasy mo¿na krzy¿owaæ tworz¹c dowolne konfiguracje, aby unikn¹æ 
obszarów, na których wystêpuj¹ rany. 
Zintegrowane szelki oraz regulowany pasek na stopy chroni przed  
wysuniêciem siê ofiary w czasie podnoszenia w pionie lub poziomie.
Dwie g³ówne pêtle barkowe do podnoszenia s¹ wykorzystywane 
w  akcjach ratowniczych prowadzonych w pionie. Poza tym, nosze s¹ 
wyposa¿one w 4 uchwyty transportowe, które mo¿na tak¿e u¿yæ do 
zamocowania pasów  do podnoszenia. 
Pêtle do ci¹gniêcia znajduj¹ siê zarówno w czêœci górnej (g³owa)  jak 
i dolnej (nogi) szyny. Pasek, który s³u¿y do przewi¹zania zwiniêtej 
szyny, mo¿na wykorzystaæ do podtrzymywania g³owy. 
W tym celu nale¿y go przeci¹gn¹æ przez pêtle boczne znajduj¹ce siê 
w górnej czêœci noszy (w sto¿ku na g³owê).

ZGODNOŒÆ  NOSZY  ALPHIN  M.R. & LITE: 
DEKLARACJA ZGODNOŒCI UE z postanowieniami Dyrektywy Rady 
nr 93/42/EEC dotycz¹cej urz¹dzeñ medycznych. Artyku³ 11 (5) oraz za³¹cznik 
VII Urz¹dzenia klasy 1.

W³aœciwoœci techniczne: 
                          
- masa:                              5,4 kg
- d³ugoœæ po roz³o¿eniu:       2 m
- d³ugoœæ po z³o¿eniu:          1 m
- œrednica po z³o¿eniu:      25 cm

- dostêpne kolory: 
      ¿ó³ty 
      czarny  (nr zam. 1012062)

Lekkie nosze zwijane EVAC BODY firmy Troll  
nr zam. 1007046

s¹ przeznaczone do przeprowadzania akcji ratowniczej 
w ciasnych przestrzeniach. 
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Trójnóg z kr¹¿kiem zwrotnym do przenoszenia obci¹¿eñ, zabezpieczenia 
osób i transportu materia³ów, np. w  szybach i otworach.
Instalacja bez narzêdzi. 
Nogi z anodowanego aluminium, g³owica ze staliwa cynkowanego 
i chromianowanego na ¿ó³to. 
Wbudowane punkty do kr¹¿ków zwrotnych i zatrzaœnika.
Maksymalna wytrzyma³oœæ w pionie: 2000 kG (20kN)
- masa:  30,5 kg

- Brak ruchu wahad³owego nóg, przez zazêbienie w pozycji roboczej.
- Indywidualne nastawianie wysokoœci poszczególnych nóg.
- Podstawy nóg z zabezpieczeniem przeciwpoœlizgowym.
- Zmienna wysokoœæ nastawy od 150 cm do 244 cm.

Urz¹dzenie mo¿na stosowaæ 
w nastêpuj¹cych sytuacjach:

a. Urz¹dzenie zjazdowe w zale¿noœci od 
potrzeb i stosowanej liny regulacja 
prêdkoœci zjazdu za pomoc¹ œruby oraz 
uzyskanie du¿ych szybkoœci zjazdu przez 
obrót dŸwigni- akcje ewakuacyjne, 
interwencje, prace wysokoœciowe

b. Urz¹dzenie zjazdowe z blokad¹ automa-
tyczn¹ (Autoblock).

c.  Przyrz¹d zaciskowy  podchodzenie na linie
d.  Urz¹dzenie zabezpieczaj¹ce- przy pracach 

na wysokoœci
e.  Urz¹dzenie asekuracyjne- do wspinaczki 

klasycznej.
f. Urz¹dzenie ewakuacyjne- kontrolowane 

opuszczanie z wysokoœci do dwóch osób 
lub 250 kg. 

Zjazd lub opuszczanie - 2 osoby lub 250 kg
Maksymalny uœlizg na linie - 0,0 mm przy 3 kN
Maksymalna wytrzyma³oœæ statyczna - 
Testowana si³¹ 15 kN przez 3 minuty
Maksymalna si³a uderzenia              
Odpadniêcie 
ze wspó³czynnikiem 2 na linie 1m 6 kN
- masa:     0,54 kg
- norma:   EN12841-CPN-

Przyrz¹d zjazdowo ewakuacyjny Pro Allp Tech
                        -nr zam 1007057
wersja czarna - nr zam.

Przyrz¹d pro ALLP tech firmy Troll to wynik trwaj¹cych wiele lat prac badawczo-rozwojowych. Przyrz¹d ten stanowi prze³om 
w zakresie bezpieczeñstwa dla personelu zajmuj¹cego siê profesjonalnym ratownictwem wysokoœciowym przy u¿yciu lin, 
realizuj¹cego prace wymagaj¹ce dojœcia do miejsc trudnodostêpnych oraz uczestnicz¹cego w akcjach interwencyjnych (wersja 
w kolorze czarnym).

Pro Allp Tech pomyœlnie przeszed³ próby w warunkach prac na wysokoœci wykonywanych technikami alpinistycznymi, akcji 
ratowniczych górskich i na obiektach przemys³owych przeprowadzanych przy u¿yciu technik linowych oraz dzia³añ 
interwencyjnych oddzia³ów wojska i antyterrorystów (wersja w kolorze czarnym).

Na podstawie badañ ró¿nych przyrz¹dów ochrony osobistej stosowanych w czasie dojœcia do trudnodostêpnych elementów 
infrastruktury przemys³owej za pomoc¹ lin, dzia³añ interwencyjnych i wysokoœciowych akcji ratunkowych, uznano przyrz¹d 
Pro Allp Tech za charakteryzuj¹ce siê bardzo dobrymi parametrami oraz wszechstronnymi w³aœciwoœciami, tym samym 
wyró¿niaj¹cego siê na tle innych renomowanych przyrz¹dów zjazdowych i ewakuacyjnych.

Przyrz¹d pro ALLP tech firmy Troll by³o pierwszym przyrz¹dem zjazdowym testowanym ze wzglêdu na wymagania normy 
PN-EN 12841-C Linowe Urz¹dzenia Regulacyjne. Próba zakoñczy³a siê pomyœlnie.

Przyrz¹d pro ALLP tech wspó³pracuje z pó³stycznymi i statycznymi  linami o œrednicy 10,5 do 12,7mm i spe³nia wymagania 
normy PN-EN1891. 
Pro Allp tech jako nieliczny z  przyrz¹dów  umo¿liwia jednoczesny zjazd lub ewakuacjê dwóch osób lub 250kg ³adunku.
Korpus wykonany z grubego aluminium po uderzeniu np. o karabinki nie wydaje metalicznego dŸwiêku co jest szczególnie 
wa¿ne przy akcjach interwencyjnych (kolor czarny)
Urz¹dzenie wyposa¿ony jest w pewny hamulec  nie ma koniecznoœci dodatkowego blokowania liny.
Przyrz¹d jest ergonomiczny, mo¿liwa jest równie¿ obs³uga jedn¹ rêk¹ .
Pro Allp tech umo¿liwia po regulacji pokrêt³em, na zjazd powolny lub szybszy ze  sta³¹ szybkoœci¹ bez koniecznoœci obs³ugi 
przyrz¹du  zjazd z poszkodowanym lub dzia³ania interwencyjne, gdzie potrzebujemy mieæ dwie rêce wolne.

Przyrz¹d pro ALLP tech poddawano równie¿ próbom dynamicznym pod obci¹¿eniem 200kg 
pod k¹tem stosowania go przez ratowników i antyterrorystów. Wyniki by³y pozytywne.

Przyrz¹d mo¿na stosowaæ 
w nastêpuj¹cych sytuacjach:

a.

 Przyrz¹d zjazdowy w zale¿noœci od potrzeb i stosowanej liny regulacja prêdkoœci zjazdu za pomoc¹ œruby oraz uzyskanie 
du¿ych szybkoœci zjazdu przez obrót dŸwigni- akcje ewakuacyjne, interwencje, prace wysokoœciowe
b. Przyrz¹d zjazdowy z blokad¹ automatyczn¹ (Autoblock).
c. Przyrz¹d zaciskowy  podchodzenie na linie
d. Przyrz¹d zabezpieczaj¹cy- przy pracach na wysokoœci
e. Przyrz¹d asekuracyjny- do wspinaczki klasycznej.
f. Przyrz¹d ewakuacyjny- kontrolowane opuszczanie z wysokoœci do dwóch osób lub 250kg. 
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ZESTAWY EWAKUACYJNE

³ugoœæ liny na zamówienie

³ugoœæ liny na zamówienie

³ugoœæ liny na zamówienie

Zestaw ewakuacyjny   
nr zam. 1007050
Sk³ad zestawu
- urz¹dzenie Pro Alp tech
- lina 10 mm z zatrzaœnikiem
- d
- os³ona na linê
- ekspress z dwoma karabinkami 
- worek transportowy
- zaczep taœmowy 
- nó¿

Zestaw ewakuacyjny 
nr zam. 1006027
Sk³ad zestawu
- urz¹dzenie zjazdowe INDY
- lina 10 mm z karabinkiem
- d
- zaczep taœmowy
- torba transportowa

Zestaw ewakuacyjny 
 nr zam. 1006026
Sk³ad zestawu
- urz¹dzenie ewakuacyjne AG10
- lina 9 mm z karabinkiem
- d
- zaczep taœmowy 
- torba transportowa 
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BLOCZKI

Rolka ewakuacyjna  
nr zam. 1003057 

- przeznaczona do lin trawersowych 
  o gruboœci do 70 mm 
- masa:                         1,956 kg

Bloczek z blokad¹  
nr zam. 1004404 

- rolka z blokad¹ do systemów 
  wyci¹gowych o obci¹¿eniach do 500 kg 
- masa:                         0,49 kg
- norma:                       2 m

Rolka krawêdziowa   
nr zam. 1007043

- rolka szerokoœci 50 mm umo¿liwia 
  prowadzenie trzech lin obok siebie, 
- ka¿da rolka zamocowana jest w uchwycie 
  ze stali nierdzewnej na ³o¿yskach,
- urz¹dzenie chroni linê na chropowatych 
  krawêdziach 
- masa:                         0,54 kg

Bloczek pomocniczy  
nr zam. 1004403

- o ok³adkach ruchomych, 
- lekki praktyczny i wytrzyma³y,
- max. œrednica liny 11 mm, 
- obudowa z lekkiego aluminium
- masa:                         0,085 kg
- norma:                       PN-EN12278 

Pojedynczy bloczek ratowniczy 
nr zam. 1007038

- ruchome ok³adziny z du¿ym otworem
- ³o¿yska kulkowe
- max œrednica liny:     12,7 mm
- wytrzyma³oœæ:           30kN
- masa:                         0,12 kg
- dostêpna równie¿ wersja 
  z dwoma otworami nr zam. 1010224

Podwójny bloczek ratowniczy 
nr zam. 1007040

- ruchome ok³adziny z du¿ymi otworami
- ³o¿yska kulkowe
- max œrednica liny:     12,7 mm
- wytrzyma³oœæ:           30kN
- masa:                         0,28 kg

1

1

2

2

3

34

4

5

6

Zestaw ewakuacyjny nr zam. 1007042
Miniaturowy zestaw ewakuacyjny umo¿liwia podniesienie poszkodowanego 
do góry na wysokoœæ maks. 2m - idealny podczas akcji linowych, mo¿e byæ 
zastosowany do naci¹gania tyrolek. W zestawie zastosowano bloczki potrójne 
dziêki czemu otrzymano prze³o¿enie 6:1,  Jeden bloczek posiada patent 
blokuj¹cy, który umo¿liwia w bardzo prosty sposób zablokowaæ napiêt¹ linê 
co znacznie u³atwia pos³ugiwanie siê zestawem. Zestaw mo¿emy przypi¹æ 
bezpoœrednio do liny za pomoc¹ przyrz¹du zaciskowego wchodz¹cego 
w sk³ad zestawu lub za pomoc¹ karabinka do innych elementów systemu.
Sk³ad zestawu
- 2 bloczki potrójne umo¿liwiaj¹ce prze³o¿enie 6:1 
  (jeden bloczek posiada patent blokuj¹cy)
- przyrz¹d zaciskowy na linê Cam Clean
      
- masa zestawu: 1,2 kg          
- norma:             PN-EN 567 pr1278

- lina 12m
- karabinek
- woreczek

13
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LINY I OS£ONY NA LINY

Nr zam.

Norma

Typ

Wytrzyma³oœæ 
statyczna

Wytrzyma³oœæ statyczna  
liny z wêz³em typ 8

Iloœæ odpadniêæ  
wspó³czynnik 1

Si³a uderzenia  
wspó³czynnik 0,3

Wyd³u¿enie 50/150 kg

Œlizganie  oplotu

Masa

Procentowy udzia³ oplotu 

Labolatorium 

Kolor

Zastosowanie

Ø11mm

1010186

PN-EN1891

A

3480 kg

>1500 kg

10

4,8 kW

4,25 %

15 mm

76 g/m

65 %

APAVE

czarny

Desant, 
ratownictwo, 

speleo

Ø 11mm

1007090

PN-EN1891

A

3480 kg

>1500 kg

10

4,8 kW

4,25 %

15 mm

76 g/m

65 %

APAVE

bia³y

Desant, 
ratownictwo, 

speleo

Ø 11mm

1007091

PN-EN1891

A

3150 kg

>1900 kg

8

5,5 kW

1,8 %

1 mm

75,4 g/m

55,4 %

APAVE

bia³y

ratownictwo, 
speleo

Ø 10,5mm

1004512

PN-EN1891

A

2790 kg

>1800 kg

10

4,7 kW

2,8 %

0 mm

71,3 g/m

57,9 %

APAVE

bia³y

Desant, 
ratownictwo, 

speleo

Ø 9mm

1007093

PN-EN1891

B

2320 kg

>1500 kg

7

4,3 kW

3,8 %

0,5 %

57,8 g/m

55,5 %

APAVE

bia³y

Speleo, 
do urz¹dzenia 

AG10

LINY PÓ£STATYCZNE 

Os³ona na linê 
nr zam. 1007065
Wykonana z PCV, 
rzep na ca³ej d³ugoœci,
linka umo¿liwiaj¹ca zamocowanie na linie

Os³ona na linê 
nr zam. 1020001
Wykonana z PCV, rzep na ca³ej d³ugoœci, linka 
umo¿liwiaj¹ca zamocowanie na linie,
d³ugoœci i kolory na zamówienie

ELEMENTY MOCUJ¥CE

Zaczep taœmowy
nr zam. 1003250 d³ugoœæ 0,8 m 
nr zam. 1003251 d³ugoœæ 1,2 m

Zaczep taœmowy
nr zam. 1002983 d³ugoœæ 0,6 m 
nr zam. 1003242 d³ugoœæ 0,8 m
nr zam. 1003243 d³ugoœæ 1,2 m 
nr zam. 1003244 d³ugoœæ 1,5 m

Linka stalowa 
nr zam. 1002976
- stal nierdzewna
- masa: 0,28 kg
- norma: PN-EN795
- d³ugoœæ: 1 m

Belka asekuracyjna do otworów 
drzwiowych lub okiennych  PN-EN 795                
nr zam. 1012030
 
Belka asekuracyjna - rozporowa belka 
do zak³adania we framugach drzwi lub okien, 
umo¿liwia stworzenie punktu kotwi¹cego 
zgodnego z norm¹ PN-EN 795 

- d³ugoœæ ca³kowita belki 140 cm
- szerokoœæ otworu okiennego lub drzwiowego 110 cm 
  (w przypadku asekuracji 2 osób do 90 cm)
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KARABINKI
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740 g

100 g

72 g

96 g

65 g

245 g

132 g

442 g

158 g

100 g

1274 g

110 g

308 g

740 g

76 g

87 g

40 kN 27 mm

22 mm

25 mm

16 mm

16 mm

62 mm

55 mm

16 mm

18 mm

19 mm

150 mm

19 mm

PN-EN362

PN-EN795

PN-EN362

PN-EN362

PN-EN362

PN-EN362

PN-EN362

PN-EN362
UIAA

PN-EN362
UIAA

PN-EN362

75 mm

PN-EN362

PN-EN362

PN-EN362

PN-EN362

PN-EN362

PN-EN362

stalowy zakrêcany

aluminiowy anodowany zakrêcany 
czerwony lub czarny

aluminiowy zakrêcany

aluminiowy z blokad¹ automatyczn¹ GO60

aluminiowy z blokad¹ automatyczn¹ GO30

zaczep ze stali odpornej na korozjê

stalowy z blokad¹ automatyczn¹

aluminiowy zakrêcany

aluminiowy zakrêcany

aluminiowy z blokad¹ Twist Lock

Opis                                                      Wytrzyma³oœæ         Masa                Przeœwit           NormaNr zam.               

30 kN

> 22 kN

> 22 kN

> 22 kN

> 28 kN

22 kN

22 kN

23 kN

> 22 kN

> 20 kN

> 22 kN

24 kN

> 28 kN

> 24 kN

1002835

1004318

1004324

1002896

1007032

1007061

1007034

1002833

1002836

1006994

1004316

1002832

1004300

1019005

1019105

1002829

30 mm

63 mm

aluminiowy zaczep hakowy z r¹czk¹

aluminiowy zakrêcany

aluminiowy typ HMS 
z blokad¹ automatyczn¹ Twist lock  

stalowy zakrêcany

stalowy zakrêcany

aluminiowy z podwójn¹ blokad¹   
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1002835

1004318

1004324 1002896

1007032

1007061

10070341002833

1002836

1006994 1004316 1002832

1004300

1019005 1019105

1002829



Specjalistyczny kombinezon chroni¹cy przed promieniowaniem mikrofalowym

Ubiór przeznaczony jest g³ównie dla operatorów sprzêtu emituj¹cego promieniowanie mikrofalowe oraz pracowników zajmuj¹cych siê napraw¹ i konserwacj¹ takich urz¹dzeñ. Dotyczy to g³ownie eksploatacji urz¹dzeñ nadawczych, radiostacji, nadajników komórkowych i satelitarnych systemów ³¹cznoœci, stacji radiolokacyjnych itp. Emituj¹cy promieniowanie elektromagnetyczne wielkich czêstotliwoœci w zakresie od  400MHz   do 4 GHz
Kombinezon wykonany jest w ca³oœci z materia³ów elektroprzewodz¹cych.
spe³nienie wymagañ normy DIN 32780-100:2002;
bardzo dobre w³aœciwoœci przepuszczalnoœci pary wodnej (jest to wskaŸnik higieniczny dla wyrobów odzie¿owych);
zapewnia pe³ne pole widzenia (nie ogranicza fizjologicznego pola widzenia);
zapewnia dobr¹ s³yszalnoœæ;

³atwy sposób zak³adania i zdejmowania ubioru;

nie ogranicza wykonywania czynnoœci zawodowych;

nie krêpuje ruchów;

lekki.

 
 

 

TYCZKA I AKCESORIA

Uniwersalny dr¹¿ek teleskopowy 
z w³ókna szklanego Jiraf 
nr zam. 1002979
- maksymalna d³ugoœæ: 9,4 m
- piêcio-elementowy
- bardzo lekka - masa: 4,6 kg 
- zakoñczony uniwersaln¹ koñcówk¹

Uniwersalny dr¹¿ek teleskopowy 
z w³ókna szklanego Jiraf  
nr zam. 1006629
- maksymalna d³ugoœæ 6,5 m
- piêcio-elementowy
- bardzo lekka - masa: 3,1 kg 
- zakoñczony uniwersaln¹ koñcówk¹

Zaczep hakowy Jiraf GO100 
nr zam. 1002981
- aluminiowy z podwójnym 
  zabezpieczeniem
- otwarcie 100 mm
- wytrzyma³oœæ 2200 daN
- koñcówka uniwersalna
norma: PN-EN795

Adapter do dr¹¿ka Jiraf 
nr zam. 1003345

Zaczep z linki stalowej Jiraf 
nr zam. 1002977
- masa: 0,716 kg
- maksymalna œrednica opasania 450 mm
norma: PN-EN795

Zaczep hakowy Jiraf 
nr zam. 1002973 

- otwarcie 150 mm
- wytrzyma³oœæ 220 kW
- koñcówka uniwersalna

norma: PN-EN362

Lekkie tyczki teleskopowe w po³¹czeniu z uniwersalnymi koñcówkami mog¹ mieæ bardzo szerokie zastosowanie od zak³adania 
punktów asekuracyjnych nawet 10 m powy¿ej miejsca, na którym stoimy po podawanie liny, np. na lodzie, wodzie itp. - zasiêg 10 m!  
Wszystkie tyczki posiadaj¹ prosty system regulacji d³ugoœci.
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LINKI DO PRACY
 W PODPARCIU

Linka do pracy w podparciu REGLEX 3000 1003110
- do u¿ycia z szelkami z pasem do pracy w podparciu
- bardz ³atwa regulacja d³ugoœci linki za pomoc¹ jednej rêki
- os³ona linki chroni¹ca przed przetarciami
- linka zakoñczona zatrzaœnikiem automatycznym u³atwiaj¹cym 
  i przyœpieszaj¹cym wpinanie siê
- d³ugoœæ linki 2 m (1003111, 3 m, 1003112, 4 m)

Urz¹dzenia samohamowne 
Linki do pracy w podparciu

Urz¹dzenie samohamowne z taœm¹ poliamidow¹ lub link¹ 
stalow¹ pozwala na swobodne poruszanie siê osoby po 
obiekcie w górê (mechanizm samozwijaj¹cy) lub w dó³ (oraz 
w niektórych przypadkach na boki) a w razie zaistnienia 
odpadniêcia natychmiastowe powstrzymanie spadania. 
Dlatego urz¹dzenia z link¹ stalow¹ znalaz³y szerokie 
zastosowanie zarówno w przemyœle, jak i w jednostkach PSP 
oraz szko³ach szkol¹cych kursantów na wysokoœci.
Nowa seria urz¹dzeñ samohamownych wykonana jest 
z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego.
 
Wszystkie urz¹dzenia samohamowne spe³niaj¹ normê EN360.
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Falcon PFL z taœm¹ poliamidow¹
Zastosowania 
- asekuracja w koszu podnoœnika, na pok³adzie œmig³owca 
Szczególne zalety 
- bardzo lekkie i bardzo ma³e gabaryty mieœci siê w d³oni
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1 2

3 4 5 Falcon SRL z link¹ stalow¹
Zastosowanie. Asekuracja na obiektach (balkony, dachy), asekuracja instruktorska podczas æwiczeñ. 
- wbudowane elementy ograniczaj¹ce si³ê upadku do 6 kN, 
- krótka droga hamowania - do 0,5 m

Dostêpne s¹ równie¿ urz¹dzenia samohamowne z d³u¿sz¹ link¹ asekuracyjn¹ nawet do 60 m.

Numer zam.

D³ugosæ linki

Materia³ linki

Falcon SRL 6 Falcon SRL 6 Falcon SRL 10 Falcon SRL 10 Falcon SRL 15 Falcon SRL 15 Falcon SRL 20 Falcon SRL 20

1011728

6,2 m

4,1 kg

Stal 
galwanizowana

1011729

6,2 m

4,1 kg

Stal odporna 
na korozje

Stal odporna 
na korozje

Stal odporna 
na korozje

Stal odporna 
na korozje

1011742

10 m

5,0 kg

Stal 
galwanizowana

1011743

10 m

5,0 kg

1011746

15 m

6,7 kg

Stal 
galwanizowana

1011747

152 m

6,7 kg

1011750

20 m

7,7 kg

Stal 
galwanizowana

1011751

20 m

7,7 kgciezar

Numer zam.

D³ugosæ robocza

Falcon PFL Falcon PFL

ciezar

Wyposazenie

1011270

1,75 m

kg

dwa karabinki zakrecane owalne

1011530

1,9 m

kg

jeden karabinek zakrecany owalny, 
drugi automatyczny o otwarciu 63 mm
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Specjalistyczny kombinezon chroni¹cy przed promieniowaniem mikrofalowym

Ubiór przeznaczony jest g³ównie dla operatorów sprzêtu emituj¹cego promieniowanie mikrofalowe oraz pracowników zajmuj¹cych siê napraw¹ i konserwacj¹ takich urz¹dzeñ. Dotyczy to g³ownie eksploatacji urz¹dzeñ nadawczych, radiostacji, nadajników komórkowych i satelitarnych systemów ³¹cznoœci, stacji radiolokacyjnych itp. Emituj¹cy promieniowanie elektromagnetyczne wielkich czêstotliwoœci w zakresie od  400MHz   do 4 GHz
Kombinezon wykonany jest w ca³oœci z materia³ów elektroprzewodz¹cych.
spe³nienie wymagañ normy DIN 32780-100:2002;
bardzo dobre w³aœciwoœci przepuszczalnoœci pary wodnej (jest to wskaŸnik higieniczny dla wyrobów odzie¿owych);
zapewnia pe³ne pole widzenia (nie ogranicza fizjologicznego pola widzenia);
zapewnia dobr¹ s³yszalnoœæ;

³atwy sposób zak³adania i zdejmowania ubioru;

nie ogranicza wykonywania czynnoœci zawodowych;

nie krêpuje ruchów;

lekki.
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 OKULARY

21

Okulary MILLENNIA
Wszystkie szybki zastosowane w okularach ochronnych MILLENNIA s¹ wykonane w 1. klasie wykonania optycznego i chroni¹ oczy równie¿ 
z przodu i z boku przed odpryskami cia³ sta³ych o niskiej energii uderzenia (prêdkoœæ uderzenia do 45 m/s), powstaj¹cym np. przy rêcznej lub 
maszynowej obróbce drewna, metali lub tworzyw sztucznych. Szybki okularów wykonano w technice 3D, co zapewnia jednakow¹ odleg³oœæ ich 
powierzchni  od  soczewki  oka.  Absorbuj¹ do 99.9 % promieniowania  nadfioletowego o  d³ugoœci  fal  do 385 nm.
Dostêpne  z  9  rodzajami  szkie³.  Spe³niaj¹  wymagania  normy  EN 166. Waga 32g

Szk³o

Zdolnoœæ 
przepuszczania 

œwiat³a 
widzialnego

zastosowanieNieparuj¹ce

1000001

1002781   

1000002   

1002782   

1000003   

1000004   

1000010   

1006405   

1006406

przeŸroczyste

PrzeŸroczyste 
Fog-Ban

TSR szare

TSR szare 
Fog-Ban

HDL ¿ó³te

I/O srebrne

srebrne 
lustrzanka

IR 3

IR 5

tak

tak

92%

92%

22%

22%

87%

45%

12%

17%

2%

Ochrona oczu przed odpryskami

Ochrona oczu przed odpryskami podczas spawania

Ochrona oczu przed odpryskami podczas spawania

Ochrona oczu przed odpryskami

Ochrona oczu przed odpryskami podczas u¿ytku 
wewn¹trz i na zewn¹trz pomieszczeñ przy silnym 

nas³onecznieniu. Zapewniaj¹ dobre rozpoznawanie 
œwiate³ sygnalizacyjnych.

Ochrona oczu przed odpryskami podczas u¿ytku 
wewn¹trz i na zewn¹trz pomieszczeñ przy silnym 

nas³onecznieniu. Zapewniaj¹ dobre rozpoznawanie 
œwiate³ sygnalizacyjnych.

Ochrona oczu przed odpryskami w obecnoœci 
sztucznych Ÿróde³ œwiat³a emituj¹cych g³ównie 

promieniowanie ultrafioletowe. Zapewniaj¹ dobr¹ 
widzialnoœæ i kontrast w s³abych warunkach 

oœwietlenia.

Ochrona oczu przed odpryskami przy silnym 
nas³onecznieniu oraz wewn¹trz pomieszczeñ.  

Zapewniaj¹ dobre rozpoznawanie œwiate³ 
sygnalizacyjnych

Ochrona oczu przed odpryskami podczas silnego 
nas³onecznienia.  Zapewniaj¹ dobre rozpoznawanie 

œwiate³ sygnalizacyjnych.

Okulary  XC
Dziêki dwuwarstwowej konstrukcji zapewniaj¹ wysoki komfort poprzez œcis³e 
przyleganie ka¿dej czêœci oprawki do twarzy. Idealne dopasowanie gwarantuj¹ w pe³ni 
regulowane zauszniki. Szk³a mog¹ byæ w ³atwy i szybki sposób wymieniane bez 
koniecznoœci wymiany ca³ej ramki. Istnieje mo¿liwoœæ zamontowania wk³adki ze szk³ami 
korekcyjnymi.
Szk³a z odpornego na zarysowanie poliwêglanu, zapewniaj¹ ochronê  przed uderzeniami 
cia³ sta³ych o niskiej energii uderzenia (prêdkoœæ uderzenia do 45 m/s). Absorbuj¹ do 
99.9 %  promieniowania  nadfioletowego o d³ugoœci  fal do 385 nm.
Dostêpne z 9 rodzajami szkie³. Kolor oprawki niebieski. 

Nr zam. 
dla modelu 
Millennia

Nr zam. 
dla modelu 

XC

1010950

1011027

1011026

1011025

1011024

1011023

1011022

1011021

1011020

KASKI, WORKI 
I SKRZYNIE
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Worki transportowe 
- pojemnoœæ od 40 do 100 l

- wykonane z grubego PCV, 
- system noœny z regulacj¹ lub bez 
  regulacji, 
- owalne dno, 
- system umo¿liwiaj¹cy transport 
  w œcianie, 
- zastosowanie: sport, ratownictwo, 
  prace na wysokoœci, kolory i wielkoœæ 
  na zamówienie

Worek sprzêtowy z kominem 
- pojemnoœæ 3 l

wykonane z grubego PCV, 
zastosowanie:
transport lub przechowywanie 
drobnego sprzêtu i narzêdzi

Worek desantowy 
- pojemnoœæ na 25 m liny 

wykonany z czarnego PCV - 3 taœmy 
regulowane umo¿liwiaj¹ce zamocowanie 
na udzie lub na podudziu, owalne denko 
wykonane z siatki; na zamówienie 
mo¿liwe inne wymiary i kolory

worek transportowy

nr zam. 1007069 - na linê 200 m
nr zam. 1007055 - na linê 100 m
nr zam. 1007054 - na linê 25 m
- wykonany z bardzo mocnego 
  materia³u 
- system noœny

worek transportowy

nr zam. 1007006 
wykonany z PCV,

system noœny

kask kompozytowy
do zastosowania w ratownictwie 
jak i do prac na wysokoœci 

nr zam. 1007394 (rozmiar S)

nr zam. 1007595 (rozmiar L)

nr zam. 1007048B (niebieski)

nr zam. 10070048R (czerwony)

nr zam. 1007048Y (¿ó³ty)

- system regulacji obw. g³owy

- okres u¿ytkowania 10 lat
- rozmiary: S, M, L
- norma: PN-EN12492

- system mocowania 
  oœwietlenia

kask Magic 
nr zam. 1004351

- lekki kask zarówno do 
  celów ratowniczych jak 
  i prac na wysokoœci
- system mocowania 
  oœwietlenia



Specjalistyczny kombinezon chroni¹cy przed promieniowaniem mikrofalowym

Ubiór przeznaczony jest g³ównie dla operatorów sprzêtu emituj¹cego promieniowanie mikrofalowe oraz pracowników zajmuj¹cych siê napraw¹ i konserwacj¹ takich urz¹dzeñ. Dotyczy to g³ownie eksploatacji urz¹dzeñ nadawczych, radiostacji, nadajników komórkowych i satelitarnych systemów ³¹cznoœci, stacji radiolokacyjnych itp. Emituj¹cy promieniowanie elektromagnetyczne wielkich czêstotliwoœci w zakresie od  400MHz   do 4 GHz
Kombinezon wykonany jest w ca³oœci z materia³ów elektroprzewodz¹cych.
spe³nienie wymagañ normy DIN 32780-100:2002;
bardzo dobre w³aœciwoœci przepuszczalnoœci pary wodnej (jest to wskaŸnik higieniczny dla wyrobów odzie¿owych);
zapewnia pe³ne pole widzenia (nie ogranicza fizjologicznego pola widzenia);
zapewnia dobr¹ s³yszalnoœæ;

³atwy sposób zak³adania i zdejmowania ubioru;

nie ogranicza wykonywania czynnoœci zawodowych;

nie krêpuje ruchów;

lekki.
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NOMEX® CVC

Produkowane zgodnie z wymogami armii USA, 
100% Nomex® 
- W³ókno 100% Nomex®, oliwkowe,
- Klasa A, odcieñ chromu,
- Zgodna z  wymaganiami  USAF dot. ochrony 
  termicznej.

DESERT FLIGHT

Produkowane zgodnie z wymogami armi USA 
Nomex® Desert Zaprojektowane Dla naziemnych 
jednostek pustynnych  w 100% z w³ókien Nomex 
zapewniaj¹ pe³n¹ ochronê przed p³omieniami. 
- 100% Nomex®, 
- Klasa A,
- Zgodna z  wymaganiami  USAF dot. ochrony 
  termicznej.

WHYSKYDRO 
nr zam. 20 545 60

Rêkawica ze skóry wo³owej 
groszkowanej, niezwil¿alna wod¹, 
mankiet ze œci¹gaczem, skrzydlaty 
kciuk, ochrona nadgarstka. 
Doskona³y komfort i du¿a 
wytrzyma³oœæ. 

HYDROSOFT
nr zam. 20 545 20  

Rêkawica ze skóry wo³owej 
groszkowanej, zamszowej , 
niezwil¿alna wod¹, mankiet 
ze œci¹gaczem, skrzydlaty kciuk, 
ochrona nadgarstka. 

ARACUT CLEAN
nr zam. 22 323 91    

Czarna dziana rêkawica z czystego 
100% tworzywa KEVLAR, 
gruboœæ 10 „gauge", oburêczna.
Przeznaczona do powszechnego 
przenoszenia suchych, zabrudzonych 
i ostrych wyrobów w œrodowisku 
o du¿ym stopniu œciernoœci. 
Nie mechaci siê.

SAPEUR-POMPIER
nr zam. 22 815 61  

Skóra impregnowana, rêkawica z wo³o-
wej skóry groszkowanej, z wszytym 
kciukiem, uelastyczniona w nadgarstku. 

®Czêœæ wewnêtrzna wy³o¿ona KEVLAR , 
jerseyem i bawe³n¹. 15 cm skórzany 
mankiet. Ochrona nadgarstka. 
Uelastycznione u podstawy mankietu 
siê paskiem na rzep. Wszystkie szwy  
z w³ókna KEVLAR, zgodnie 
z wymogami stra¿y po¿arnej. 

Rozmiary:  6-12

Rozmiary: 6-12

 RÊKAWICE
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KEVLAR® SWAT
Wyj¹tkowo lekkie i komfortowe rêkawice 
Kevlar® SWAT wykonane w 100% 
z w³ókien Kevlar® oferuj¹ najwy¿szy 
poziom ochrony przed wysok¹ temperatur¹, 
doskona³¹ odpornoœæ na przeciêcia daj¹c 
wysoki poziom ogólnej ochrony. 
- W³ókno 100% Kevlar®, kolor czarny,
- Klasa A, odcieñ chromu,
- Wyj¹tkowa ochrona przed przeciêciem, 
- Idealna ochrona termiczna.
 

KEVLAR® SHOOTER
Rêkawice dla strzelców, snajperów. 
Doskona³a ochrona przed  p³omieniami 
oraz przeciêciem, profilowane 
w nadgarstkach dla zapewnienia 
wiêkszego komfortu. 
- W³ókno 100% Nomex®, kolor czarny,
- Klasa A, wyj¹tkowa ochrona przed 
  przeciêciem,
- Idealna ochrona termiczna.

PATROL FIT™
Wyj¹tkowo cienkie i wytrzyma³e, 
podstawowy model u¿ywany  przez 
s³u¿by w ca³ych USA. Skóra najwy¿szej 
jakoœci i  wykonanie sprawiaj¹ ¿e Patrol 
Fit™ s¹ jak druga skóra. 
- Mocne, rêcznie wykonane szwy, 
- Wytrzyma³e i trwa³e,
- Ultracienkie i ultrakomfortowe Równie¿ 
  dostêpne bez palców dla zwiêkszenia 
  u¿ytecznoœci.

Rozmiary: S, M, L

SEARCH GUARD™
Rêkawice bezszwowe, ³¹cz¹ w sobie 
wysoki poziom wra¿liwoœci dotykowej 
dziêki w³óknom Kevlar®. 
- W³ókno 100% Kevlar®, czarne 
  wzmocnione skór¹ groszkow¹ bezszwowe 
  zapewniaj¹ dobre dopasowanie.

Rozmiary: S, M, L, i XL

Rozmiary: 
S,M,L,XL

Rozmiary : 6-12

NOMEX® SWAT
Wyprodukowane w  100% z w³ókien Nomex®. Rêkawice 
Nomex® Swat w kolorze czarnym chroni¹ przed 
p³omieniem oraz iskrami oraz zapewniaj¹ dobry uchwyt 
i komfort. 
- W³ókno 100% Nomex®, kolor czarny,
- Klasa A, odcieñ chromu, 
- Zgodna z wymaganiami USAF dot. ochrony termicznej,
- Wyj¹tkowo podatne na dopasowanie dla zapewnienia 
  optymalnej sprawnoœci.

NOMEX® FLIGHT
Produkowane zgodnie z wymogami armii USA, 
wykonane w 100% z w³ókien Nomex zapewniaj¹ 
pe³n¹ ochronê przed p³omieniami.
- W³ókno 100% Nomex® zielone,
- Klasa A, odcien chromu, 
- Zgodna z  wymaganiami  USAF dot. ochrony 
  termicznej.

Rozmiary  6-12

SEARCH ULTIMATE™
Podszyte  w³óknem Spectra®, maksymalna 
ochrona przed przeciêciem i p³omieniami przy 
zachowaniu wysokiego komfortu, kolor szary, 
bezszwowe, zapewniaj¹ dobre dopasowanie.
- W ca³oœci ze skóry groszkowej, czarne, 
- Poszycie Spectra®,
- Podszycie 10 krotnie silniejsze od stali,
- Wyj¹tkowa odpornoœæ na przeciêcia 
  i wysok¹ temperaturê, 
- Doskona³e dopasowanie i podwy¿szony 
  komfort.

Rozmiary: 
S, M, L, i XL

Rozmiary: 
6-12



Specjalistyczny kombinezon chroni¹cy przed promieniowaniem mikrofalowym

Ubiór przeznaczony jest g³ównie dla operatorów sprzêtu emituj¹cego promieniowanie mikrofalowe oraz pracowników zajmuj¹cych siê napraw¹ i konserwacj¹ takich urz¹dzeñ. Dotyczy to g³ownie eksploatacji urz¹dzeñ nadawczych, radiostacji, nadajników komórkowych i satelitarnych systemów ³¹cznoœci, stacji radiolokacyjnych itp. Emituj¹cy promieniowanie elektromagnetyczne wielkich czêstotliwoœci w zakresie od  400MHz   do 4 GHz
Kombinezon wykonany jest w ca³oœci z materia³ów elektroprzewodz¹cych.
spe³nienie wymagañ normy DIN 32780-100:2002;
bardzo dobre w³aœciwoœci przepuszczalnoœci pary wodnej (jest to wskaŸnik higieniczny dla wyrobów odzie¿owych);
zapewnia pe³ne pole widzenia (nie ogranicza fizjologicznego pola widzenia);
zapewnia dobr¹ s³yszalnoœæ;

³atwy sposób zak³adania i zdejmowania ubioru;

nie ogranicza wykonywania czynnoœci zawodowych;

nie krêpuje ruchów;

lekki.
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Dane Techniczne

G³owica pomiarowa
³o¿yskowanie z kamieni szlachetnych, pomiar niezale¿ny 
od kierunku wiatru, zabezpieczona g³owica pomiarowa 

Wyœwietlacz

aktualna si³a (prêdkoœæ) wiatru, œrednia si³a (prêdkoœæ) 
wiatru, maksymalna si³a (prêdkoœæ) wiatru, Bargraf 
Beauforta, ( dane zapamiêtywane przez okres max. 8 dni) 
Jednostki si³y (prêdkoœci) wiatru: KM/H (km/godzinê), 
KTS (wêz³y), m/s (metry/sek.),  MPH (mile/godzinê)

 Zakres pomiaru

2.5 ... 150 KM/H,   1.3 ... 81 wêz³y,   0.7 ... 42 m/s, 
1.5 ... 93 MPH  
Podzia³ka:   0.1 (0 ... 19.9),   1 (20 ... 150) 
Dok³adnoœæ:   +/- 4%, +/- 1 cyfra

Zakres temp. Roboczej  -20 ...+50 Grad

Zakres temp. przecho-
wywania przyrz¹du

 -25 ... +70 Grad
Automatyczne wy³¹czenie przyrz¹du: po ok. 8 dniach

Gwint Statywu: UNC 6.35 x 1.27
Typ baterii: litowa CR2032, wymienialna

¯ywotnoœæ baterii
do 10 lat
Batterieleerstandsanzeige: ja (Blinkbetrieb AV, MX)

Wymiary  127 x 55 x 28 mm (39 u góry), 

Masa  ok. 95 g

Odpornoœæ wp³ywy atmosferyczne EMV: Znak CE

Gwarancja 2 lata (nie dotyczy baterii) 

Komfortowa obs³uga
Oryginalna g³owica pomiarowa umo¿liwia Pañstwu pomiar 
niezale¿nie od kierunku wiatru. W praktyce otrzymuj¹ Pañstwo 
powtarzalne i dok³adne wyniki pomiarów. 

Przejrzysty wyœwietlacz 
Du¿y LCD-wyœwietlacz informuje Pañstwa o:  aktualnej prêdkoœci 
wiatru, maksymalnej prêdkoœci wiatru. (MX),  aktualnych stopniach 
w skali Beauforta. 

Mo¿liwoœæ wyboru jednostek
Jednym naciœniêciem mo¿na wybieraæ nastêpuj¹ce jednostki: 
KM/H kilometry/godzinê KTS wêz³y M/S metry/sekundê MPH 
mile/godzinê. 

Pomiar rêczny i stacjonarny 
Poprzez zintegrowany gwint w obudowie istnieje mo¿liwoœæ 
mocowania przyrz¹du do statywu. Dok³adne pomiary. 
Kombinacja precyzyjnej mechaniki i elektroniki sterowanej 
kwarcowo gwarantuje najwy¿sz¹ dok³adnoœæ pomiaru w ca³ym 
zakresie temperatur. 

Minimalny pobór pr¹du 
Standardowa bateria litowa wystarcza na ok. 10 lat pracy. Wymianê 
baterii mo¿na w bardzo prosty sposób przeprowadziæ samodzielnie.

KOMBINEZONY , 
AKCESORIA KEVLAROWE

KOMBINEZON 
Kombinezon techniczny polecany do u¿ytkowania w bardzo trudnych 
warunkach atmosferycznych m.in. na œmig³owcu, przy akcjach poszukiwa-
wczych oraz wysokoœciowych. 

Wykonany jest z mocnej „oddychaj¹cej” tkaniny Thermoactive® wed³ug 
specjalnego dopasowanego do sylwetki kroju. Dla zapewnienia maksymalnego 
komfortu u¿ytkowania wyposa¿ony jest w otwierane otwory wentylacyjne pod 
pachami oraz na plecach, wymodelowane ³okcie, kolana, regulowany kaptur ( np. 
do u¿ycia na kasku), kieszenie na ramionach, na klatce piersiowej, na udach oraz 
w tzw „such¹ kieszeñ”. Wyposa¿ony jest w pasy odblaskowe. Kolana i ³okcie 
wzmocnione tkanin¹ typu Cordura®. Wszystkie zamki s¹ wodoodporne.
  
Zdjêcie przedstawia wersjê dla Stra¿y Po¿arnej. Na zamówienie dostêpne s¹ inne 
kolory, mo¿liwe s¹ równie¿ modyfikacje kroju oraz zastosowanie innych 
materia³ów.

Odpornoœæ na deszcz ok. 10 000 mmH2O/m²/24 h
Oddychalnoúã   ok. 4000g/m²/24 h
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®
KOMINIARKA KEVLAR  

Ochrona dla g³owy i szyi przed przeciêciem i p³omieniami 
®

w³ókno Kevlar  pozwala na zachowanie swobody ruchów, 
wyciêcie na oczy zapewnia pe³en zakres widocznoœci. 

- Odporne na przeciêcia i p³omienie 
- Miêkkie i wygodne 

®KEVLAR  T-SHIRT
®Dodatkowa ochrona torsu, w³ókno Kevlar  zapewnia 

„oddychanie”, pozwala na zachowanie swobody ruchów 
- Odporne na przeciêcia i p³omienie
- Miêkkie i wygodne

RÊKAW KEVLAR® 
Rêkawy zapewniaj¹ ochronê 
od nadgarstka do przedramienia. 
Otwór na kciuk trzyma
- rêkaw na swoim miejscu  
  przy najgwa³towniejszych ruchach.. 
- Odporne na przeciêcia i p³omienie
- Dostêpna szeroka gama d³ugoœci
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