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Link do produktu: https://www.wspin.net/absorbica-y-mgo-150-lonza-petzl-p-8257.html

ABSORBICA Y MGO 150 LONŻA PETZL
Cena

695,00 zł

Dostępność

Na zamówienie - prosimy o kontakt w celu
ustalenia czasu realizacji

Numer katalogowy

L64YAM 150

Opis produktu

ABSORBICA Y MGO 150 - LONŻA PETZL
Lonża podwójna ze zintegrowanym absorberem energii
Przeznaczona do autoasekuracji przy przepinaniu się, ABSORBICA-Y jest dostępna w wersji 80
lub 150 cm (bez łączników). Ramiona wersji 150 cm są elastyczne, by nie przeszkadzały przy
przemieszczaniu się. Produkowana z lub bez łączników o dużym prześwicie MGO, jest zgodna
z normami północnoamerykańskimi, europejskimi i rosyjskimi.
● Przeznaczona do autoasekuracji podczas przepinania się.
● Pochłania energię w razie upadku:
- rozdarcie taśmy absorbera ogranicza siłę uderzenia działającą na użytkownika,
- przeznaczona dla użytkowników ważących pomiędzy 50 a 130 kg,
- w razie odpadnięcia nawet lekkich użytkowników absorber pochłania energię, prując się stopniowo.
● Bardzo zwarty absorber energii:
- nie przeszkadza użytkownikowi przy poruszaniu się czy manipulacjach,
- ramiona wersji 150 cm są elastyczne, by nie przeszkadzały przy przemieszczaniu się.
● Odporny na zużycie:
- pokrowiec z odpornego materiału chroni absorber energii przed tarciem oraz zanieczyszczeniami,
jednocześnie dzięki zamkowi błyskawicznemu umożliwiając kontrolę absorbera,
- lonża i pokrowiec ograniczają ryzyko przecięć na krawędziach
● Dwie możliwości wpięcia do uprzęży w zależności od użycia:
- częste wpinanie/wypinanie: przy pomocy karabinka utrzymywanego w dobrej pozycji przez STRING
(dostarczany z lonżą) lub krętlika MICRO SWIVEL chroniącego ramiona lonży przed skręcaniem się,
- połączenie na stałe: przy pomocy kolucha RING OPEN, którego okrągły kształt zapewnia optymalna pozycję
lub krętlika SWIVEL OPEN chroniącego ramiona lonży przed skręcaniem się,
● Dwa rodzaje łączników na końcu lonży: karabinek lub łącznik o dużym prześwicie MGO OPEN.
● Dostępna w dwóch długościach: 80 i 150 cm oraz w wersji z i bez łączników MGO.

Kod

L64YAM 150

Łączniki

MGO

Długość bez łączników

150 cm

Długość z łącznikami

175 cm

Maksymalna dozwolona długość (z łącznikami)

185 cm

Maksymalna długość rozdartej lonży po upadku

300 cm
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Wolna przestrzeń po użytkownikiem (współczynnik 2)

585 cm

Ciężar
1430 g
Certyfikcja:
L64YA 80 I L64YA 150 - CE EN 355, CE EN 354
L64YAM 80 I L64YAM 150 - CE EN 355, CE EN 354, CE EN 362
KARTA PRODUKTU
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