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Zachycovače pádu KRATOS SAFETY

ZACHYCOVAČ PÁDU FA2050106

zatahovací zachycovač pádu

•šířka popruhu 25 mm, délka popruhu 6 m
•karabina, indikátor pádu
•hmotnost 2,56 kg
•certifikováno pro horizontální použití
POUŽITÍ:
•vybavení pro práci na lešení (1)
•práce v zavěšení (3)
•vybavení pro stísněné prostory (6)
•materiál:polymer, polyester, ocel
•norma:EN 360
•barva:šedá

ZACHYCOVAČ PÁDU FA2050003
zatahovací zachycovač pádu

•šířka popruhu 25 mm, délka popruhu 3,5 m
•karabina, indikátor pádu
•hmotnost 1,8 kg
POUŽITÍ:
•vybavení pro práci na lešení (1)
•vybavení pro stísněné prostory (6)
•materiál:polymer, polyester, ocel
•norma:EN 360
•barva:šedá
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ZACHYCOVAČ PÁDU FA2030202
zatahovací zachycovač pádu

•šířka popruhu 50 mm, maximální délka 2,5 m
•zabudovaný tlumič pádu a ocelový hák, indikátor pádu
•otočné zavěšení zatahovacího zachycovače pádu
•zařízení může být použito pro pádový faktor 2 (maximální
délka 1,8 m)
•umožňuje maximální volnost pohybu, bezpečnost a pohodlí
při práci na svazích, střechách a uzavřených prostorech
POUŽITÍ:
•vymezení pracovního prostoru (4)
•materiál:polymer, polyester, ocel
•norma:EN 360
•barva:černo-červená

ZACHYCOVAČ PÁDU FA2030002
zatahovací zachycovač pádu

•celková délka 2,5 m
•zabudovaný tlumič pádu, 1 karabina a hák s indikátorem
pádu
•umožňuje maximální volnost pohybu, bezpečnost a pohodlí
při práci na svazích, střechách a uzavřených prostorech
•hmotnost 1,2 kg
POUŽITÍ:
•vymezení pracovního prostoru (4)
•materiál:polymer, polyester, ocel
•norma:EN 360
•barva:černá
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ZACHYCOVAČ PÁDU FA2010210
pohyblivý zachycovač pádu
•kotevní lano v kombinaci s tlumičem pádu
•délka lana 10 m
•průměr 12 mm
•kotevní lano má na jednom konci oko pro
ukotvení a na druhém konci zastavující uzel
POUŽITÍ:
•vybavení na šikmé střechy (5)
•materiál:polyamid, polyester, ocel
•norma:EN 353
•barva:bílá

ZACHYCOVAČ PÁDU FA2040010
zatahovací zachycovač pádu

•délka ocelového lana 10m
•karabina, indikátor pádu
•hmotnost 4,38kg
POUŽITÍ:
•vybavení pro práci na lešení (1)
•vybavení pro stísněné prostory (6)
•materiál:polymer, ocel
•norma:EN 360
•barva:šedá
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