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Felfogókapcsok & biztonsági kötelek

 

GRIP 12 - együtt mozgó felfogókapocs beépített zuhanáscsillapítóval
Együtt mozgó felfogókapocs beépített zuhanáscsillapítóval, mely elválaszthatatlanul kapcsolódik a mun-
kakötélhez és zuhanási megfogóként szolgál. Szabadon mozog fel és le, de egy esetleges lezuhanáskor 
leblokkol. Standard szállítási terjedelem: GRIP 12 integrált zuhanáscsillapítóval, 40 cm felfogókötéllel, 
karabinerrel, valamint munkakötéllel, melynek egyik végén karabiner, a másik végén pedig végcsomó van. 
EN 353-2 szerint bevizsgálva. Az építőiparban tetőfedők, ácsok, homlokzatburkolók stb. részére alkalmas.

Típus Hossz (m) Megr. sz.
GRIP 12/10 10 1761110
GRIP 12/15 15 1761115
GRIP 12/20 20 1761120
GRIP 12/30 30 1761130

Karabiner - biztonsági felfogókötél
A felfogókötelet egy együttmozgó felfogókapocs (ROPSTOP 2 & GRIP RESCUE) segítségével kell a 
munkakötélhez csatlakoztatni. Alapkivitel: az egyik végen karabiner, a másikon hurok. EN 353-2 szerint 
bevizsgálva.

Típus Átmérő (mm) Hossz (m) Megr. sz.
WLK-10M 12 10 1761141
WLK-15M 12 15 1761142
WLK-20M 12 20 1761143
WLK-40M 12 40 1761144
WLK-30M 12 30 1761145

 

ROPSTOP 2 - együtt mozgó felfogókapocs
Együtt mozgó - nyitható – felfogókapocs, mely bármely tetszőleges helyen rögzíthető. 12 mm-es magköpe-
nyes kötélen fut, és egy esetleges lezuhanáskor automatikusan blokkol. Egy adott helyen is fixálható egy 
kar segítségével. Alapkivitel: ROPSTOP 2 zuhanáscsillapítóval és karabinerrel. EN-353 szerint minősítve, 
kombinációban a 12 mm-es magköpenyes kötéllel és zuhanáscsillapító hevederrel. Alkalmazás többek 
között acélszerkezeteken és létrákon.

Típus Hossz (m) Megr. sz.
ROPSTOP 2 HEVEDERES  
ZUHANÁSCSILLAPÍTÓVAL

6 1730503

GRIP RESCUE
Együtt mozgó felfogókapocs integrált zuhanáscsillapítóval, mely bármely tetszőleges ponton elhelyezhető 
vagy onnan leszerelhető, mivel a felfogókapocs nyitható. Leereszkedési funkcióval, mely egy kar segít-
ségével kapcsolható. A rögzítő szerkezettel bármely kívánt ponton fixálható. EN-353-2 szerint minősítve, 
kombinációban a 12 mm-es magköpenyes kötéllel. Alkalmazás többek között elektromos karbantartó 
csoportok által, adó- és magasfeszültségű oszlopokon. A rögzítő szerkezet miatt lapos tetőkön végzett 
munkákhoz is ideális.

Típus Megr. sz.
GRIP RESCUE 1730506
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