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 Maintenance Moray Met Mast, Wick, Scotland.
 © Petzl / vuedici.org / Asaken Rope Access 

 Replacement and maintenance of the lighting system inside a cement mine, France.
 © Petzl / Lafouche / Vicat
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Löydä lähin Petzl-jälleenmyyjäsi mistä 
vain maailmalta osoitteesta:

www.petzl.com/dealers
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Olemme vakuuttuneita siitä, että nämä sanat kuvaavat työssäsi kohtaamia haasteita, olipa työsi korkeanpaikantyötä, pelastustyötä 
tai työskentelyä pimeässä. Ne kuvaavat olemassaolomme tarkoitusta ja omistautumistamme työssäsi tarvitsemiesi ratkaisujen 
kehittämiseen. 
Vuonna 2018 Petzl tuo markkinoille uusia kiinnostavia tuotteita, jotka edustavat tätä filosofiaa. ASTRO BOD FAST –
valjaissa on otettu huomioon mahdolliset haasteet ja olosuhteet, joita köysityöskentelyammattilaisen kohtaa. Kaikki lähtee 
köysityöskentelystä Uusi MAESTRO-laskeutumislaite, jossa on integroitu taljapyörä, on suunniteltu auttamaan käyttäjiä kaikissa 
pelastustilanteissa. Laitteen tehokkuus perustuu sen monipuolisuuteen. Valaistusta koskien uudessa DUOssa on FACE2FACE-
häikäisysuojaominaisuus, joka on huomattava etu silloin, kun työskennellään tiimissä.

Toivomme, että kaikki tuotteet osoittautuvat luottamuksenne arvoisiksi.
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Petzlin asiantuntemus

Petzlin tavoitteena on luoda innovatiivisia työkaluja ja 
palveluita, jotka auttavat miehiä ja naisia etenemään, 
asemoitumaan ja suojaamaan itseään korkeissa paikoissa 
sekä valaisevat heidän tietään pimeässä. Etsimme aina 
parhaita ratkaisuja, jotka vastaavat käyttäjien tarpeita 
suorituskyvyn, ergonomian, mukavuuden ja luotettavuuden 
kannalta. Asiakkaiden vaatimukset, sitoutuminen ja into 
innostavat meitä auttamaan heitä kohti saavuttamattomia 
korkeuksia. Olemme seisseet heidän rinnallaan viimeiset 
neljäkymmentä vuotta.

Paul Petzl

Jokaisen asiakkaan palveluksessa
Petzlin seikkailu alkoi Fernand Petzlin intohimosta 
luolatutkimukseen – intohimosta jolle hän omisti 
käsityöläistaitonsa. Petzlin asiantuntijuus alkoi kehittyä kiipeilyyn, 
laskeutumiseen, varmistamiseen ja pimeässä liikkumiseen 
tarvittavien ratkaisujen suunnittelussa ja luomisessa alkoi. 
Vuonna 1970 ensimmäiset Ferdinand Petzl – tuotemerkillä 
valmistetut tuotteet näkivät päivänvalon in Saint-Nazaire-Les-
Eymessä, Ranskan Isèressä. 
Sen jälkeen vuonna 1975 perustettu Petzl on kasvanut 
kansainväliseksi yritykseksi säilyttäen samalla kaikessa 
toiminnassaan Fernard Petzliä motivoineen henkilökohtaisen 
otteen ja intohimon työhön. 
Petzlillä ratkaisujen etsiminen alkaa sillä, että keskustelemme 
käyttäjien kanssa, jotta oppisimme ymmärtämään heidän 
tarpeensa projektin eri vaiheissa teknistä ohjeistusta, 
koulutusta, työkaluja ja varusteita koskien. Innovoinnin myötä 
annamme heille mahdollisuuden hahmotella uusia projekteja.

 
Ratkaisuja kiipeilyyn ja työhön
Tänä päivänä Petzl-ratkaisuja käytetään monilla eri sektoreilla: 
• ulkoilussa: kiipeily, vuorikiipeily, vuoristovaellus, polkujuoksu, 
via ferrata ja kanjonikäyttö. 
• korkeanpaikantyössä: köysityö, puunhoito, energia ja 
verkonrakentaminen, katolla ja rakenteissa liikkuminen... 
• pelastustyössä: tekninen pelastustyö, pelastautuminen, 
mekaanisista hisseistä evakuointi 
• henkilökohtaiseen valaisuun pajalle, huoltotöihin, 
teollisuuslaitoksiin 
• taktisissa operaatioissa

http://www.petzl.com
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Petzlin asiantuntemus

Aikajana

1936: Fernand Petzl alkaa tutkia Dent de Crollesin 
aluetta Ranskassa

1950: Fernand Petzl ystävineen tutkivat Gouffre 
Bergeriä Ranskassa ja laskeutuvat ensimmäisinä 
1000-metrisen luolaan

1968: Ensimmäiset nousuvarmistimet ja 
laskeutumislaitteet (BASIC, SIMPLE) tuodaan 
markkinoille tuotemerkillä Produits Fernand Petzl 
(Fernand Petzl -tuotteet)

1973: Kehitetään ensimmäinen vuorikiipeilyyn 
tarkoitettu Petzl-otsavalaisin

1975: Petzl-yhtiö perustetaan Crolles'ssa, Ranskassa

1977: Ensimmäiset Petzl-valjaat valmistetaan

1990:Kehitetään ensimmäiset ammattikäyttöön 
tarkoitetut tuotteet

1991: Kehitetään GRIGRI, ensimmäinen 
automaattisesti lukkiutuva varmistuslaite

1998: TIBLOC, ultrakompakti nousulaite, esitellään

1999: Yhdysvaltojen Salt Lake Cityyn perustetaan 
tytäryhtiö

2000: Esiteltiin ensimmäinen TIKKA LED –
otsavalaisin. Charlet Moser, jäähakkujen ja -rautojen 
valmistaja, ostetaan

2004: ASAP-köysitarrain

2006: Petzl Foundation perustetaan. 
New York Cityn palokunnalle suunniteltu 
henkilökohtainen EXO-pelastautumisjärjestelmä 
esitellään

2008: Koulutukseen ja harjoitteluun tarkoitettu Petzl 
Solutions perustetaan

2010: Petzlin tuotantolaitos perustetaan Malesiaan

2012: NAO-otsavalaisin REACTIVE LIGHTING –
teknologialla

2013: Arboristeille suunniteltu ZIGZAG -mekaaninen 
Prusik esitellään

2014: Espanjaan ja Saksaan perustetaan Petzlin 
tytäryhtiöt

2017: Uudet FALCON-valjaat

2018: Uudet MAESTRO-laskeutumislaitteet ja DUO-
otsavalaisimien uudet versiot

Fernand Petzl

Pierre, Catherine, Fernand ja Paul Petzl

Taktiset erikoisjoukot

Polkujuoksu



4 Petzlin asiantuntemus

Eybens, RanskaCrolles, Ranska

Rawang, MalesiaRotherens, Ranska

Asiantuntemus ja sitoutuminen laatuun
Yli neljänkymmenen vuoden ajan Petzl on kasvattanut asiantuntemustaan sekä korkeanpaikantyö- että valaisutuotteiden 
suunnittelussa ja valmistuksessa. Tänä päivänä Petzl suunnittelee, valmistaa ja myy miljoonia tuotteita ympäri maailman.

Petzl-tuotteen valmistaminen vaatii asiantuntemusta monen eri materiaalin (tekstiilit, metallit, muovit, elektroniikka) ja monen 
eri työmenetelmän (muovin käsittely, ompeleminen, ruiskuvalukoneen käyttö, takominen, LEDit, elektroniikka jne.) suhteen. 
Asiantuntemuksemme ansiosta tuotteemme täyttävät kaikki niiden käyttöön vaadittavat tekniset vaatimukset: iskunkestävyys, 
kulumisen kesto, äärimmäiset olosuhteet jne.

http://www.petzl.com
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Petzlin asiantuntemus

Suunnittelu
Petzl-tutkimusosastossa Ranskan Crolles'ssa hyödynnetään 
kaikkia tuotesuunnitteluun liittyviä tieteenaloja: mekaniikkaa, 
tekstiilityötä, elektroniikkaa, optiikkaa ja tietokonealaa. Tuotteen 
luotettavuus ja käyttäjän turvallisuus ovat jatkuvan arvioinnin 
kohteena suunnittelu- ja prototyyppivaiheista asti,  
ja arvioinnissa keskitytään vahvasti tuotteen käyttäjälle 
aiheutuviin riskeihin.

 
Testaus
Petzlillä on Crolles'ssa laboratorioita, jotka on omistettu 
korkeanpaikanvarusteiden ja otsavalaisimien testaamiseen. 
Nämä testit ylittävät usein vaaditut kriteerit, jotta tuotteiden 
luotettavuus ja käyttäjän turvallisuus saadaan mahdollisimman 
korkealle tasolle: on dynaamisia pudotustestejä, 
iskunkestävyystestausta, syklistä testausta, suorituskykytestejä, 
otsavalaisimen valokeilan ja paloajan testausta. Näitä testejä 
tukee kenttätestaus, joko valvottu tai ei, jossa keskitytään 
ergonomiaan ja luotettavuuteen.

 
Valmistus ja tarkastaminen
Petzlin tuotantotilat ovat Ranskan Crolles'ssa, Eybensissä ja 
Rotherensissä sekä Malesian Rawangissa.

Tuotantoa täydentävät pitkäaikaiset kumppanuudet 
avaintoimittajien kanssa Euroopassa ja Aasiassa. Osto- ja 
laaduntarkkailutiimimme työskentelevät läheisesti toimittajien 
kanssa taatakseen tuotteiden luotettavuuden ja laadun,  
joka täyttää meidän vaatimuksemme.

Valmistusvaiheessa laatutarkkailu ulottuu koko tuotantoketjuun: 
automaattinen koneellinen tarkastus, avainkohtien 
tarkastaminen ihmisten toimesta sekä virhevarmat järjestelmät 
ja kunkin tuotteen yksilöllinen tarkastaminen tuotannon 
päätteeksi.

 
Jakelu
Petzl-tuotteiden jakelu kattaa yli viisikymmentä maata. Jakelu 
tapahtuu paikallisten jakeluverkostojen sekä Yhdysvalloissa, 
Saksassa, Espanjassa ja Italiassa sijaitsevien tytäryhtiöiden 
kautta.

Suunnittelytyötä tuotekehitysosastolla Ranskan Crolles'ssa

Petzl-valjaiden tikkaukset

Otsavalaisimen piirilevyn testi

Jakelu
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Petzl Solutions: oppiminen, ymmärtäminen, jakaminen
Petzl Solutionsin päämääränä on jakaa kansainvälisesti Petzlin koulutukseen, kokeiluihin ja teknisten ratkaisujen suunnitteluun 
liittyvää kokemusta. Osasto kouluttaa henkilöitä, joiden työ liittyy korkealla käytettävien henkilösuojaimien (PPE) myyntiin, 
käyttöön ja ylläpitoon liittyviin tehtäviin. Petzl Solutions on myös yhteisö, jossa voi keskustella Petzlin tuotteiden käyttöön ja 
käyttötekniikkoihin liittyvistä asioista. Työkalujemme avulla pystymme tarjoamaan teknisiä ratkaisuja yksilöityihin ongelmiin. 
Asiakkaitamme ovat Petzlin myyntihenkilöstö, jälleenmyyjät, koulutuskeskukset, pelastus- ja ensiaputiimit sekä eri ammattien 
edustajista koostuvat ryhmät.

Petzlin asiantuntemus

Petzl Solutionsin asiantuntemus
Petzl Solutionsin asiantuntemus perustuu seuraaviin 
seikkoihin: 
- tietämykseen Petzlin tuotteista, niiden käytöstä sekä 
tavasta, jolla eri tuotteet täydentävät toisiaan 
- Petzlilla olevaan tekniseen tietämykseen 
- erinomaiseen kykyyn tehdä riskienarviointeja 
- ainutlaatuisiin testausmenetelmien käyttömahdollisuuksiin 
- koulutusmoduuleihin 
- aitoon koulutustaitoon sekä haluun jakaa yrityksen 
asiantuntemusta perusteista lähtien

 
Asiantuntijuudelle perustuvat koulutusmoduulit
Jokainen koulutusmoduuli keskittyy tiettyyn ongelmaan.  
Ne perustuvat käytännön kokeiluihin todenmukaisissa 
tilanteissa ja ne tuottavat: 
- tuotetietämystä ja taitojen kehittämistä 
- ymmärrystä tuotteiden keskinäisestä vuorovaikutuksesta 
- tapoja mukauttaa käyttäytymistä ja varusteiden käyttöä 
tiettyihin korkean toimintaympäristön olosuhteisiin

Lisätietoja Petzl Solutionsista on saatavissa osoitteessa 
www.Petzl.com

Koulutus

Henkilösuojainten ylläpito

Köysityöskentelyyn erikoistuneiden kokoontuminen

http://www.petzl.com
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Uusia suuntia etsimässä

The Petzl Foundation
- rohkaisee oppimaan ja suojautumaan vaaroilta 
- puhuu vaikeapääsyisten luontokohteiden suojelun puolesta 
- panostaa toimintatapojen ja toimintaympäristöjen parempaan ymmärtämiseen

The Petzl Foundation -säätiö 

Esimerkki rahoitetusta projektista

Köysityöskentelyssä sattuvien työtapaturmien 
parempi ymmärtäminen
Köysien käyttöön perustuva työ johtaa usein lihasten ja 
luuston vaivoihin, jotka liittyvät suoraan työolosuhteisiin, 
vaikeapääsyisiin työpaikkoihin sekä valjaiden varassa 
roikkumiseen. Jotta korkealla työskentelevien vammoja 
opittaisiin ymmärtämään paremmin, Petzl Foundation tukee 
monitieteellistä tutkimustiimiä, joka on tehnyt Ranskassa 
Rhône-Alpesin alueella työssään köysiä käyttävien työntekijöitä 
koskevan tutkimuksen vuosina 2016 ja 2017.

Vaikka putoamiset näyttävätkin olevan suurin riski työssään 
köysiä käyttäville, vammat, joihin ei liity välitöntä vaikutusta, 
sekä lihaksiin ja luustoon liittyviä vammat voivat olla työntekijöille 
riskitekijä ja vaikuttaa negatiivisesti heidän työnantajiensa 
toimintaan.

Petzl Foundationin tukeman ja alaa tutkivien sosiologinen 
tekemän tutkimuksen tarkoituksena oli oppia ymmärtämään 
työssään köysiä käyttävien työntekijöitä sekä heidän 
työstä aiheutuvien vammojen ja sairauksien perussyitä. 
Tutkimusryhmä ei ollut kiinnostunut ainoastaan selkeistä 
vammoista vaan myös rasitusvammoista sekä muista 
ammatinharjoittamiseen liittyvistä tekijöistä.

Tutkimus suoritettiin siten, että Ranskassa Rhône-
Alpes –alueella 500:lle köysityöskentelijälle lähettiin 
kyselylomake. Määrä edustaa noin 10 prosenttia Ranskan 
köysityöskentelijöistä. Työssään köyttä käyttävät työntekijät 
täyttivät kyselylomakkeet nimettöminä yksityisyyssyistä johtuen. 
Kenttätyön taulukoimisen jälkeen tutkimus tuotti  

478 käyttökelpoista täytettyä kyselylomaketta, joka otoskokona 
on riittävän suuri luotettavan tiedon saamiseksi.

Kesäkuussa 2017 Petzl Foundationin sivuilla englanniksi ja 
ranskaksi julkaistussa ja maksuttomasti saatavilla olevassa 
raportissa tutkijat julkaisivat tuloksensa: 
- tutkimuskohteiden kuvaus (työolosuhteet, elinolosuhteet, 
työurat, vammat 
- vammojen laatu 
- työssään köysiä käyttävien työntekijöiden  .....profiilit 
suhteessa vammoihin 
- ennaltaehkäisy sekä tutkimusta koskevat näkökohdat

Tarkoituksena oli löytää tapoja, joilla voidaan parantaa 
köysityöskentelijöiden terveyttä ottaen huomioon, että heidän 
työuransa aivan liian usein päättyvät vammautumiseen.

Tämän tutkimuksen ovat suorittaneet: 
- Laboratoire Interuniversitaire de Biologie de la Motricité (LIBM) 
ja Laboratoire sur les Vulnérabilités et l’innovation dans le Sport 
(L-Viss), jotka molemmat toimivat Lyonin yliopistossa 
- yhteistyössä OPPBTP:n, SFETH:n, Dien GRETA:n, DPMC:n 
ja SYFFORAH kanssa

Petzl Foundationin tuki tutkimusryhmälle vuonna 2016 ja 2017 
on 20 000 €

Lue lisää Petzl Foundationista osoitteessa  
www.fondation-petzl.org

Huippua kohti kiipeäminen ja korkealla liikkuminen synnyttää ihmisessä innon oppia uutta, ylittää esteet, 
nauttia ja unelmoida. Yli 10 vuoden ajan Petzl Foundationin päämääränä on ollut tukea ja käynnistää 
vuoristoissa ja muissa korkeissa paikoissa projekteja, jotka auttavat ihmiskuntaa löytämään tasapainon 
luonnon, kulttuurin ja talouden piirissä.

https://www.petzl.com/fondation/fondation-petzl?language=en
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SUOJAINRATKAISUT

Petzl-ratkaisuja yli 100 kg painaville 
työntekijöille
Petzl tarjoaa sopivia ratkaisuja (esim. ASAP, 
ABSORBICA, RIG) 100–140 kg painaville 
(varusteet mukaan lukien) työntekijöille.

Lisätietoa saa teknisistä vinkeistä osoitteessa 
www.petzl.com

Erikoistuotteita mustana
Joitakin tuotteita on saatavilla myös mustana; 
ne on suunniteltu työhön jossa on tärkeää olla 
havaitsematon.

Varusteiden tarkastus ja yksilöllinen 
tunnistekoodi
Varmistaaksesi että varusteesi on hyvässä 
kunnossa koko käyttöikänsä, se täytyy 
tarkastaa säännöllisesti. Riippuen tuotteen 
valmistuspäivämäärästä yksilöllinen tunnistekoodi 
voi rakentua kahdella tavalla, joko niin että siinä 
on 11 merkkiä tai niin että siinä on 13 merkkiä.

Lisätietoa sivulta www.petzl.com

Tuotteiden räätälöinti ja muuttaminen
Petzl Customized -räätälöintipalvelu on tarkoitettu 
ammattilaisille, joilla on erityisvaatimuksia, 
joita perustuotteet eivät täytä: tuotemerkintää, 
muokkausta ym.

Lisätietoa saa Petzl-maahantuojalta.

Petzlin vertikaalisen työskentelyn asiantuntemus näkyy tuotesarjassa, joka on 
erityisesti suunniteltu korkeanpaikantyöskentelyyn ja pelastusalan ammattilaisille. 
Nämä tuotteet kestävät kaikki haasteet, joita ammattilaiset kohtaavat päivittäin: 
toistuva ja intensiivinen varusteiden käyttö, erilaiset sää- ja maasto-olosuhteet jne. 
Ne ovat erittäin helppokäyttöisiä ja täyttävät korkeimmat laatustandardit.

https://www.petzl.com/en/Professional/Petzl-solutions-for-workers-over-100-kg?ProductName=ASCENSION&utm_source=catalog-pro-2018&utm_medium=pdf
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Kulun rajoittaminen
Putoamisvaaralliselle 
alueelle pääsyn estävä 
järjestelmä rajoittaa 
työaluetta ja pitää 
työntekijät poissa alueilta, 
joilla on putoamisriski. 
Järjestelmää ei ole 
suunniteltu korkealta 
tapahtuvan putoamisen 
pysäyttämiseen.

Yleisiä tietoja putoamisesta
Putoamisriski on käsite, joka on ymmärrettävä täydellisesti 
korkealla työskenneltäessä. Putoamisen vakavuuteen 
vaikuttaa moni toisistaan riippumaton tekijä:

• Käyttäjän paino, mukaan lukien varusteet:

Mitä enemmän painoa, sitä suuremmat ovat nykäysvoimat 
putoamistilanteessa.

• Putoamismatka:

Mitä pidempi matka, sitä enemmän energiaa pitää 
vaimentaa putoamistilanteessa. Sitä suurempi on myös 
riski, että osuu rakenteisiin.

• Asento suhteessa ankkuriin:

Kun työntekijä on ankkuripisteensä yläpuolella, putoaminen 
on vaarallisempaa. Putoamiskerroin-käsitettä käytetään 
joskus kuvailemaan sitä, miten työntekijän asema 
suhteessa ankkuriin vaikuttaa putoamisen vakavuuteen. 
Käsite pätee kiipeämiseen, putoamisen ehkäisemiseen ja 
työasemointitilanteisiin, kun käytetään dynaamista 
liitosköyttä.

Järjestelmien varotoimet: 
Käyttöohjeista löytyvät varusteiden käyttörajoitukset, 
erityisesti liittyen putoamismatkaan ja työntekijän 
asemaan suhteessa ankkuriin.

Putoamisen pysäyttävä järjestelmä on 
etenemis- tai työasemointijärjestelmästä 
erillinen varmistusjärjestelmä.

Putoamisen pysäyttävä järjestelmä 
estää käyttäjää putoamasta maahan 
putoamistilanteessa. Sen tehtävä on 
pysäyttää putoaminen ja rajoittaa 
käyttäjään kohdistuvia nykäysvoimia. 
Sen kanssa pitää muistaa jättää 
tarpeeksi tilaa vapaalle putoamiselle.

Varoitus
• Sinun tulee ymmärtää ja pitää mielessä tuotteiden käyttöohjeet, jotta voit käyttää tässä asiakirjassa esiteltyjä tekniikoita

• On omalla vastuullasi hankkia riittävä koulutus asianmukaisiin turvamenettelyihin ja -tekniikoihin. Petzl-ratkaisut on esitelty vain tiedon 
vuoksi, ilman takeita siitä, että ne toimivat kaikissa työtilanteissa. Näiden ratkaisujen sopivuus riippuu tilanteesta, joten tee aina oma 
riskianalyysisi työkohteessa

• Esiteltyjen tekniikoiden hallitseminen edellyttää erikoiskoulutusta ja harjoittelua; työskentele alaan erikoistuneen organisaation kanssa 
kaikkien koulutustarpeiden järjestämiseksi

Työasemointijärjestelmä tukee käyttäjää 
ja mahdollistaa tarkan asemoinnin niin, 
että käyttäjän paino on jaloilla. 
Järjestelmää ei ole suunniteltu 
putoamisen pysäyttämiseen; käyttäjän 
painon tulee olla 
työasemointijärjestelmän varassa.

Työasemointijärjestelmään pitää lisätä 
putoamisen pysäyttävä järjestelmä.

Käyttäjä työskentelee roikkuen silloin, 
kun hän ei enää kannattele painoaan 
jaloillaan ja hän on pääasiallisesti 
tuettuna valjaiden avulla. Kuormitus 
jakaantuu silloin lantiovyön ja 
jalkalenkkien/istuimen välillä.

Putoamisen 
pysäyttäminen

Työasemointi

Roikkuminen

http://www.petzl.com
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Nopean evakuoinnin ennakointi
• Suspensiotrauman vaikutusten rajoittaminen:

Putoamistilanteessa, jossa työntekijä menettää tajunnan tai on 
toimintakyvytön, valjaiden varassa roikkuminen aiheuttaa hengenvaaran 
ja vaatii kiireellistä hoitoa. Työryhmillä tulee olla oikeat varusteet ja 
koulutus, jotta he osaavat nopeasti evakuoida loukkaantuneen 
työntekijän.

• Uhrin evakuointi ilman apua:

Aina kun uusi työmaa aloitetaan, on laadittava työntekijöiden 
evakuoimissuunnitelma.

Työköysiä asentaessa voi tehdä vapautettavia järjestelmiä, jotta 
evakuoiminen alhaalta käsin olisi mahdollista.

Yksin työskenteleminen tulee kieltää: työntekijä saattaa työskennellä 
yksin korkealla, mutta ainakin yhden evakuointikoulutuksen saaneen 
henkilön varusteineen tulee olla paikalla.

Turvaetäisyys
Turvaetäisyys tarkoittaa käyttäjän alla olevaa 
minimimäärää tyhjää tilaa, joka estää käyttäjää 
osumasta maahan tai rakenteisiin 
putoamistilanteessa.

Turvaetäisyys ottaa huomioon: 
- työntekijän painon 
- putoamismatkan 
- nykäyksenvaimentimen repeytymispituuden 
- työntekijän keskiarvoisen pituuden 
- 1 metrin turvavaran

Turvaetäisyyden pituus

Nykäyksenvaimentimen putoamisen pituudesta 
riippuvan repeytymispituuden saa selville vain 
valmistajan tiedoista; kunkin putoamisen pysäyttävän 
laitteen teknisistä tiedoista löytyy 
turvaetäisyysehdotus.

Nykäysvoima
Putoamisen pysäyttävä järjestelmä vähentää 
käyttäjään kohdistuvia nykäysvoimia.

Järjestelmä koostuu yleensä 
nykäyksenvaimentimesta, joka repeytyy ja siten 
vähentää nykäysvoimia tietyllä 
pysähtymisetäisyydellä.

Dynaamisessa liitosköydessä on alhainen 
nykäyksenvaimennuskapasiteetti. Sen käyttö vaatii 
suurta ennakkointia: mahdollinen putoamismatka 
täytyy pitää lyhyenä, ja työskentelyn tapahtua 
ankkuripisteen alla.

Nauhasta valmistettua liitosköyttä tai vaijeria, joissa 
ei ole yhtään nykäyksenvaimennuskapasiteettia,  
ei voi käyttää putoamisen pysäyttämiseen.

Lisätietoa turvaetäisyyden laskemisesta 
saat teknisistä tiedoista sivulta Petzl.com

Korkeanpaikantyöskentelyn yleisperiaatteet

Esimerkki 80 kg:lle

JANE- tai PROGRESS-liitosköysi ilman 
nykäyksenvaimenninta

Liitosköysi ABSORBICA 
I- tai 
Y-nykäyksenvaimentimella

Turvaetäisyys
Turvaetäisyys 
sivuutettu

https://www.petzl.com/en/Professional/General-principles-for-work-at-height?ActivityName=Rope-access-and-confined-space&utm_source=catalog-pro-2018&utm_medium=pdf
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Köyden varassa työskentely ja ahtaat tilat

Köyden varassa työskentely 
tapahtuu usein huomattavassa 
korkeudessa. Työskentely voi 
tapahtua sisällä tai ulkona, 
jopa ahtaassa tilassa, eikä 
siinä voi suojautua yleisellä 
putoamissuojainrakenteella. 
Ahtaissa tiloissa työskentelyssä 
on omat lisävaikeutensa, 
jotka liittyvät vähäiseen 
tilaan ja toisesta riippuvaan 
etenemiseen.

Esimerkkejä työtilanteista:
• kivivyöryltä suojaavien tai 
muiden verkkojen asentaminen 
tien ylle 
• rakenteen tarkastaminen  
(sillan tuet ym.) 
• korkeiden rakennusten 
ikkunoiden pesu ulkopuolelta 
• säiliöiden tarkastaminen

Tekniset tiedot:
• köysityöskentelyyn 
erikoistuneet ammattilaiset 
saavuttavat työpisteen käyttäen 
harjoittelemiaan köysitekniikoita 
• ylhäältäpäin laskeutuminen 
on suositeltavaa, sillä se on 
turvallisempaa ja helpompaa 
valmistella

ASTRO BOD FAST
CROLL-nousuvarmistimella varustetut ASTRO BOD FAST 
-valjaat on suunniteltu tarjoamaan tehokkuutta ja mukavuutta 
köysinousun aikana. Avattavaan lantiokiinnityspisteeseen 
on helppo yhdistää muita varusteita (nousuvarmistin, 
liitosköysi, yms.). Lantiovyö ja jalkalenkit ovat leveät ja 
keskijäykät taatakseen erinomaisen tuen. Ne on muotoiltu ja 
vuorattu hengittävällä, muotoillulla vaahtomuovipehmusteella 
mukavuuden varmistamiseksi köyden varassa 
työskenneltäessä.

http://www.petzl.com
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60°

120°

58 %

58 %

50 %

100 %

50 %

100 %
100 %

< 8°

100 %

100 %

RIG

PROTEC

Kiinteä ankkuri Vapautettava ankkuri

Köyden varassa työskentely

Köysien asentaminen
Ankkureiden kuorman jakaminen köyden avulla.

Erikoistapaus: tee vahingoittunut köyden osa 
turvalliseksi alppiperhossolmulla.

Tuplaumpisolmu (köyden päähän tai köysisilmukan 
tekemiseen).

Bunny knot -solmu  
(kuormaa jakaville ankkureille).

Ankkureiden kuorman jakaminen nauhalenkin 
avulla: kulman vaikutus kuormaa jakavassa 
ankkurissa.

http://www.petzl.com


8 kN
16 kN

2 x 22 kN

12 mm12 mm12 mm

STEEL STAINLESS HCR

COEUR PULSE

COEUR BOLT

Väliaikainen ankkuri.

Ankkurin materiaali ympäristön mukaan.

ASAP-köysitarraimella varustetun elämänlangan asentaminen

Ankkuri palkin ympärillä.

Köyden varassa työskentely
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Ohjeet ASAPilla varaustetun 
elämänlangan tekoon 
löytyvät teknisistä tiedoista 
osoitteessa Petzl.com

Sisä- tai väliaikainen käyttö

Ulkona

Erittäin syövyttävä ympäristö

https://www.petzl.com/en/Professional/Installing-a-life-line?ProductName=ASAP&utm_source=catalog-pro-2018&utm_medium=pdf
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PROGRESS ADJUST

CROLL

RIG

PODIUM

Köyden varassa työskentely

ASTRO-valjaiden portillinen lantiokiinnityspiste voidaan 
avata, jolloin muu varustus voidaan helposti liittää valjaisiin.

Laskeutuminen
RIG-laskeutumislaite kiinnitetään suureen metalliseen D-lenkkiin.

PODIUM-istuin kiinnitetään sokkaan kiinnitysrenkailla, mikä mahdollistaa 
laskeutumislaitteen kytkemisen siten, että lantiokiinnityspisteen tarjoama 
liikkuvuus säilyy.

Nouseminen
Nousun tehostamiseksi CROLL-nousuvarmistin 
on liitetty pieneen metalliseen D-renkaaseen.

Väliankkureiden ohittaminen
PROGRESS-liitosköysi kiinnitetään suoraan sokkaan, 
jolloin kiinnitintä ei tarvita.

ASTRO-valjaiden avattava lantiokiinnityspiste

Kiinnitysrenkaat

http://www.petzl.com


TWINTWIN

RIG RIG

JAG SYSTEM

BASIC

PAW PAW

MAESTRO

MINDERMINDER

Ahtaat tilat

1. Yhdistetty laskeutumis- ja nousemisjärjestelmä
• Etu: toimintatilan (laskeutuminen/nouseminen) nopea vaihto

• Haitta: köysi on neljä kertaa liikkumismatkaa pidempi

2. Erilliset laskeutumis- ja nousemisjärjestelmät
• Etu: köysi on yhtä pitkä kuin liikkumismatka

• Haitta: Järjestelmän uudelleen asentaminen on suoritettava, 
kun siirrytään laskemisesta nostamiseen ja päinvastoin

Nouseminen

NouseminenLaskeutuminen

Laskeutuminen
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18 Arboristityö

Arboristityötä ei voi tehdä 
pelkästään nostokoreja 
tai tikkaita käyttäen. 
Silloin arboristit käyttävät 
liikkumiseen ja työskentelyyn 
köysityöskentelytekniikoita.

Esimerkkejä työtilanteista:
• koristeellinen trimmaus jossa 
puu mukautetaan ympäristöön 
tai sen ulkonäköä muutetaan 
• hoitava trimmaus jossa puun 
kuolleet osat poistetaan 
• puun asteittainen kaataminen 
latvasta alaspäin kun puu on 
kuollut tai vaarallinen

Tekniset tiedot:
• puuhun nouseminen alkaa 
yleensä heittämällä sen juurelta 
heittopainollinen heittoliina. 
Heittoliinaa käytetään työköyden 
ankkuroimiseen ylös puuhun 
• liikkuessaan oksistossa 
arboristi nojautuu painollaan 
työköyteen, mikä helpottaa 
tasapainoa ja vähentää 
mahdollista putoamisetäisyyttä 
• käyttäessään jotain 
leikkausvälinettä (käsisaha, 
moottorisaha) arboristin 
täytyy käyttää kahta erillistä 
varmistusjärjestelmää

ROLLCLIP Z
ROLLCLIP Z -taljapyöräsulkurenkaan (TRIACT-LOCK-mallin) 
portti avautuu taljapyörän vastakkaisella puolella, mikä helpottaa 
sen asentamista laitteeseen. Sitä voidaan käyttää ZIGZAGin 
kiinnittämiseen SEQUOIA-valjaiden kiinnityssiltaan,  
mikä tehostaa sivuttain liikkumista.

http://www.petzl.com
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ASCENTREE

ROLLCLIP Z 
TRIACT-LOCK

ZIGZAG

PANTIN

SEQUOIA

ZIGZAG

ROLLCLIP Z
TRIACT-LOCK

Arboristityö

Puussa työskentely
Nousu kaksoisköysitekniikalla.

Arboristi nousee nousuköyttä pitkin (liila). Ampiaisista tai muusta 
johtuvan ongelman sattuessa hän voi poistua käyttäen työköyttä 
(sininen). ZIGZAG varmistetaan muulisolmulla tai vapautettavalla 
solmulla. Tämä nousemistekniikka on erittäin tehokas.

Puussa liikkuminen: puunrunkoa kohti liikkuminen
ZIGZAG kiinnitetään säädettävään kiinnityssiltaan. Kiinnityssiltaa 
pidennetään, mikä parantaa ergonomiaa puunrunkoa kohti 
liikkuessa. ZIGZAGin ja valjaiden väliin jäävän tilan ansiosta 
köyden vapaata päätä pystyy vetämään molemmin käsin.

PANTINin salpa 
auttaa 
pitämään 
köyden 
laitteessa 
köydessä 
nousun aikana.

Säädettävä 
kiinnityssilta

Lisätietoa ASCENTREEn 
turvaamisesta ZIGZAGin 
avulla saat teknisistä 
tiedoista osoitteessa  
Petzl.com

http://www.petzl.com
https://www.petzl.com/INT/en/Professional/Securing-the-ASCENTREE-with-the-ZIGZAG---Technique-for-access-and-work-on-a-single-rope?ActivityName=Elagage&utm_source=catalog-pro-2018&utm_medium=pdf


SEQUOIA

SEQUOIAZILLON

MICROFLIP

MICRO SWIVEL

ZIGZAG

ZIGZAG

ROLLCLIP Z 
TRIACT-LOCK

ROLLCLIP Z 
TRIACT-LOCK

Puunrungolla purkaminen
Sahaaminen toisen varmistusjärjestelmän kanssa. ZIGZAGin 
kanssa on mahdollista käyttää toista varmistusjärjestelmää ja 
evakuoida ongelmatilanteessa.

Työasemointi: kaksi pistettä
Asemointi käyttäen ZIGZAGia työköydellä ja säädettävää ZILLON-
liitosköyttä lisäankkuripisteen ympäri.

Arboristityö
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Lisätietoa toisen 
varmistuspisteen 
tekemisestä puun runkoon 
ilman ankkurinauhaa saat 
teknisistä tiedoista 
osoitteessa Petzl.com

https://www.petzl.com/en/Professional/Second-belay-point-on-the-trunk--without-false-crotch--evacuation-system-with-the-ZIGZAG-in-single-mode-with-added-friction?ActivityName=Tree-care&utm_source=catalog-pro-2018&utm_medium=pdf
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Energia ja verkonrakentaminen

Tässä työssä liikutaan torneissa, 
mastoissa, tuuliturbiineissa 
ja muissa sen kaltaisissa 
rakenteissa. Liikkumistavat 
vaihtelevat rakenteesta riippuen.

Esimerkkejä työtilanteista:
• korkeajännitejohdoissa 
työskentely 
• maston rakentaminen 
• tuulivoimaloiden huoltotyöt

Tekniset tiedot:
• työntekijä etenee yleensä 
käyttäen elämänlankaa, 
vaijeri- tai kiskotyypin kiinteää 
putoamisen pysäyttävää 
järjestelmää 
• näiden puuttuessa hänen 
pitää suojata itsensä 
henkilösuojaimilla: nykäysvoimia 
vaimentavalla liitosköydellä 
tai putoamisen pysäyttävällä 
köysitarraimella

GRILLON
Säädettäviä GRILLON-liitosköysiä käytetään 
työasemointijärjestelmissä putoamisen pysäyttävän järjestelmän 
lisänä. Niiden pituuden voi säätää helposti ja tarkasti, mikä 
mahdollistaa mukavan asemoinnin työpisteessä. Niitä voi 
kokoonpanosta riippuen käyttää yhden tai kahden pisteen 
tekniikalla. 

http://www.petzl.com
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Energia ja verkonrakentaminen
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ABSORBICA-Y

ABSORBICA-Y

Energia ja verkonrakentaminen

Varmistettu nouseminen käyttäen 
kaksihaaraista liitosköyttä integroidulla 
nykäyksenvaimentimella

Putoamisen pysäyttävällä kiskovaunulla turvattu nousu
Vaunu kiinnitetään valjaiden lantiovyön etukiinnityspisteeseen  
(LADDER CLIMB), jolloin paino jakautuu lantiovyöllä ja eteneminen on 
mahdollisimman miellyttävää. Putoamistilanteessa kiinnityspiste liikkuu 
ylöspäin rintaa kohti, mikä takaa sen, että vartalo pysyy pystyasennossa 
putomisen jälkeen.

Varmistettu eteneminen käyttäen kaksihaaraista 
liitosköyttä integroidulla nykäyksenvaimentimella
Putoamisriski pienenee kun nykäysvoimia vaimentavan liitosköyden 
kaksi haaraa kiinnitetään käyttäjän molemmille puolille.

Lisätietoa liitosköyden sulkurenkaan 
kiinnityspisteistä valjaissasi saat teknisistä 
tiedoista osoitteessa Petzl.com

http://www.petzl.com
https://www.petzl.com/fr/Professionnel/Longes-ABSORBICA-Y-et-porte-connecteurs-de-longe-antichute-sur-le-harnais?ActivityName=Charpentes-et-couvertures&utm_source=catalog-pro-2018&utm_medium=pdf


ASAP LOCK

PRO

ASAP’SORBER AXESS

Energia ja verkonrakentaminen

Mastoon nousun 
varmistaminen ASAP LOCK 
–köysitarraimella
Kiipeilijän nousun varmistaminen

Laskeutumisen varmistus

Yksityiskohta ASAP LOCK -köysitarraimen asennuksesta

Maassa oleva henkilö varmistaa, että köysi liukuu 
ASAP LOCKissa; laitetta ei tarvitse käyttää. 
VAROITUS: liidauksessa ankkureiden on oltava 
lähellä toisiaan potentiaalisen putoamismatkan 
vähentämiseksi.

Evakuonintitekniikka kiipeilijän pudotessa

1. Tarjausjärjestelmän asennus

2. ASAP LOCKin avaaminen

3. Työparin laskeminen
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Katolla ja rakenteissa liikkuminen

Tällaisessa työssä liukastumisen 
ja putoamisen vaara on suuri. 
Vaaralta suojautuakseen pitää 
käyttää turvalaitetta.

Esimerkkejä työtilanteista:
• rakennus jonka rakentaminen 
on vielä kesken 
• katon korjaus tai 
vedeneristystyö 
• katon tarkastaminen 
teollisuusalueella

Tekniset tiedot:
• tilanteen salliessa 
työskentelyalueelle mennään 
nostokorin avulla. Työntekijä 
varmistaa turvallisuutensa 
nykäysvoimia vaimentamalla 
liitosköydellä 
• mikäli alueella ei ole yleistä 
putoamissuojausrakennetta, 
työntekijän pitää käyttää 
putoamisen pysäyttävää 
järjestelmää 
• putoamisen 
pysäyttäviä järjestelmiä 
tarvitaan myös yleistä 
putoamissuojausrakennetta 
asentaessa

AVAO BOD FAST
AVAO BOD FAST -putoamissuojain-, työasemointi- ja 
roikkumisvaljaat on suunniteltu edistämään ergonomiaa kaikissa 
tilanteissa. Lantiovyö ja jalkalenkit ovat leveät ja keskijäykät 
taatakseen erinomaisen tuen. Kevyt, hengittävä rakenne 
maksimoi ilman virtaamisen. Olkahihnoissa on lenkit, joissa on 
mahdollisuus säilyttää putoamissuojainliitosköysien liittimet, 
jolloin ne ovat helposti saatavilla.

http://www.petzl.com
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a.

c. d.

b.

a.

c. d.

b.

ASAP

GRILLON

GRILLON

AVAO

Katolla ja rakenteissa liikkuminen

1. Kattotyöskentely
Köyden asentaminen 
vapautettavalla ankkurilla; 
nousu varmistetaan ASAPilla.

2. Pitkäaikainen käyttö
Henkilökohtainen asemointijärjestelmä yhdistettynä yleiseen putoamissuojausrakenteeseen.

http://www.petzl.com


NEWTON EASYFIT

CAPTIV
NEWTON EASYFIT

ASAP

3. Ajoittainen käyttö
Henkilökohtainen putoamisen pysäyttävä järjestelmä.

• Reunoilla työskentely• Katon keskellä työskentely (alueella liikkuminen rajoitettu)

Katolla ja rakenteissa liikkuminen
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Lisätietoa ASAPin käytöstä kaltevalla tasolla saat 
teknisistä tiedoista osoitteessa Petzl.com

https://www.petzl.com/en/Professional/ASAP-usage-on-an-incline?ActivityName=Framing-and-roofing&utm_source=catalog-pro-2018&utm_medium=pdf
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Valjaissa roikkuminen liikkumattomana, vaikka vain hetken,  
voi aiheuttaa vakavia fysiologisia vammoja. Tapaturman sattuessa 
on tärkeää toimia nopeasti oikeita tekniikoita käyttäen.

Pelastautuminen

Paikoissa, joissa tuli voi estää poistumisen pääuloskäynnin kautta, 
tulee olla valmiina poistumaan rakennuksesta nopeasti. Tätä varten 
on evakuointipakkauksia. Pakkaukset ovat joko kannettavia tai ne 
on asennettu pysyvästi rakenteisiin. Jos ankkurointimahdollisuutta 
ei ole, voidaan käyttää järjestelmään, joka perustuu koukkuun. 
Molempia tapauksia varten työryhmiä pitää kouluttaa säännöllisesti, 
jotta paniikki ei iske tulipalon sattuessa.

Pelastus työmaalla

Kun työmaata aloitetaan, yrityksen pitää tehdä 
riskinehkäisysuunnitelma (luettelo riskitilanteista): 
1. Sen pitää suojella työntekijöitä korkealta putoamiselta. Valittujen 
ratkaisujen, olivat ne yhteisiä tai yksittäisiä, pitää suojella työryhmän 
jäseniä heidän työssään. 
2. Tapaturman sattuessa yrityksellä on oltava valmiina 
pelastusjärjestelmät paikalle pääsyä ja uhrin irrottamista sekä 
evakuoimista varten. 
Pelastusratkaisuihin kuuluu: 
- käyttövalmiit pelastuspakkaukset, jotka soveltuvat useaan 
tilanteeseen ja ovat helppoja käyttää 
- korkeanpaikantyöskentelijän henkilökohtaiset varusteet  
(ratkaisu kokeneille ja hyvin koulutetuille työryhmille) 
Molemmissa tapauksissa työryhmät käyvät säännöllisesti 
koulutuksissa, jotta he osaavat reagoida nopeasti 
tapaturmatilanteessa.

Tekninen pelastustyö

Pelastustyöryhmien pitää pystyä toimimaan nopeasti tilanteessa 
kuin tilanteessa. Ryhmien pitää valita nopein ja tehokkain tapa 
päästä uhrin luo. 
- Kun pääsy on helppoa tai moottorilla avustettua, 
pelastustarvikkeet saa helposti paikalle. 
- Vaativimmissa olosuhteissa työryhmät voivat käyttää 
köysitekniikoita uhrin luo pääsemiseen, joko ala- tai yläpuolelta. 
Silloin he tarvitsevat kevyitä, monikäyttöisiä varusteita 
- Helikopteria voi käyttää silloin, kun uhrin luokse pääseminen on 
monimutkaista tai erittäin vaarallista, kuten vuoristossa.

Hiihtohissievakuointi

Hiihtohissistä evakuoidessa noudatetaan evakuointisuunnitelmaa. 
Pelastuspakkaukset kootaan niin, että ne vastaavat jokaisen 
hiihtokeskuksen omiin vaatimuksiin.

1. Uhrin luokse meneminen
Uhrin luokse meneminen voi joskus olla vaikeaa. Silloin käytetään 
köyden varassa työskentelyn tekniikoita. Kun pääsy on mahdollista 
ylhtäältäpäin, pelastajat käyttävät köydellälaskeutumistekniikoita. 
Jos työköysi on paikoillaan, pelastajat voivat nousta köyttä pitkin 
käyttäen nousuvarmistintekniikoita. Muissa tilanteissa pelastajien 
täytyy käyttää kiipeilytekniikoita saavuttaakseen uhrin.

Esimerkki ylhäältä lähestymisestä

Esimerkki alhaalta lähestymisestä

http://www.petzl.com
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2. Uhrin irrottaminen

Nosto
Tässä tekniikassa käytetään mekaanista taljajärjestelmää uhrin 
noston helpottamiseksi. Yksin työskentelevä pelastaja käyttää 
taljajärjestelmää työn vaatiman ponnistuksen pienentämiseksi. 
Haittana on se, että tarvitaan pitkä köysi. Jos pelastajia on 
tarpeeksi, käytetään yksinkertaisempaa järjestelmää operaation 
nopeuttamiseksi.

Vastapainojärjestelmä
Tämä on vastapainojärjestelmä. Pelastaja on yhdellä puolella ja uhri 
toisella. Pelastaja poistaa uhrin puoleisen köyden kuormituksen 
vetämällä siitä. Uhri nousee ja pelastaja laskee. Tämän järjestelmän 
etuna on se, että se on helppo tehdä pienellä määrällä varusteita. 
Vastapainon tuottaminen on eniten energiaa kuluttava vaihe.  
Sen jälkeen on tärkeää olla varovainen ja pitää järjestelmä 
hallinnassa. Ole varovainen kun pelastajan ja uhrin painojen välillä 
on suuri ero.

3. Uhrin evakuoiminen
Evakuoiminen alaspäin tehdään laskeutumislaitteella. Se on tällä 
hetkellä helpoin käytössä oleva tekniikka. Kun evakuoiminen 
alaspäin on mahdotonta, uhri evakuoidaan ylöspäin tai 
vaakatasossa. Ylöspäin evakuoitaessa pelastajat käyttävät joko 
vastapaino- tai taljaustekniikkaa. Sivulle evakuoitaessa yksi tai 
useampi köysi on jännitettynä. Yhtä köyttä käytetään 
kuljettamiseen, toista varavarmistukseen ja kolmatta paarien 
liikuttamiseen.

Pelastuksen yleiset periaatteet

Vaakatasossa

Alaspäin Ylöspäin

Esimerkki vastapainosta

Esimerkki nostamisesta
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Yleisin pelastautumista vaativa 
tilanne on se, että palomies 
jää loukkuun palavaan 
rakennukseen. Hänellä pitää 
olla omaan pelastautumiseensa 
tarvittavat varusteet.

Tekniset tiedot:
• tässä tilanteessa palomiehen 
pitää pystyä hyödyntämään 
mitä tahansa vapaana olevaa 
ankkuripistettä rakennuksen 
sisällä tai, viimeisenä 
vaihtoehtona, ikkunalautaa 
• pelastautuminen tapahtuu 
yleensä erittäin kuumassa, 
savuisessa ja vaarallisessa 
ympäristössä, mikä tekee siitä 
vielä haastavampaa 
• liikkeiden pitää olla 
mahdollisimman yksinkertaisia, 
jotta ne ovat myös nopeita

Pelastautuminen

EXO AP HOOK
EXO AP HOOK on henkilökohtainen pelastautumisjärjestelmä 
ankkurikoukulla, ja se on suunniteltu paikkoihin, joissa ankkuripistettä 
ei välttämättä löydy. Siinä on itsejarruttava järjestelmä Anti-Panic-
toiminnolla, mikä mahdollistaa nopean vaakatasossa liikkumisen, 
ikkunan läpi kiipeämiseen sekä laskeutumisen hallitsemisen ja 
pysäyttämisen. Jos käyttäjä vetää kahvasta liian kovaa, Anti-Panic-
toiminto jarruttaa ja laskeutuminen pysähtyy automaattisesti.

http://www.petzl.com
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EXO AP HOOK

EXO AP HOOK

Ikkunan läpi meneminen samalla pitäen 
ankkurikoukun ikkunalaudalla. Vasemman 
jalan koukistaminen sisäpuolen seinää 
vasten liikkeen helpottamiseksi.

Nopea sivuttainen liike

Asemointi ikkunan alla samalla 
pitäen kiinni köyden vapaasta 
päästä.

Laskeutuessa toisella kädellä käsitellään 
kahvaa ja toisella kontrolloidaan köyttä.

Tiedot eivät ole kattavia. Perehdy myös muihin sivuihin,  
käyttöohjeisiin ja teknisiin käsikirjoihin. Tekninen koulutus on välttämätön.

Pelastautuminen

Anti-Panic-toiminto



34 Pelastus työmaalla

Mikäli uhri ei pysty pelastamaan 
itseään, työmaalla olevien 
henkilöiden tulee vastata 
tilanteeseen välittömästi ja siirtää 
hänet turvaan.

Esimerkkejä työtilanteista:
• työryhmän jäsen menee uhrin 
luo, irrottaa hänet ja laskee 
hänet yksin maahan 
• työryhmän jäsen menee uhrin 
luo, irrottaa hänet ja laskeutuu 
hänen kanssaan maahan 
• uhri roikkuu etukäteen 
asennetun pelastusjärjestelmän 
varassa, joka ei edellytä sitä, 
että toinen työntekijä menee 
tämän luo

Tekniset tiedot:
• pelastaminen ilman 
avustamista hoituu 
yleensä käyttövalmiin 
pelastuspakkauksen avulla 
• avustettu laskeutuminen 
edellyttää kunnon 
koulutusta, sillä siinä 
tarvitsee pitkälle kehittyneitä 
köysityöskentelytaitoja 
• kaikissa tilanteissa on tärkeää, 
että pelastaminen tapahtuu 
niin nopeasti kuin mahdollista, 
jotta suspensiotrauman riski on 
mahdollisimman pieni, etenkin 
silloin kun uhri on tajuton

JAG RESCUE KIT
Käyttövalmis JAG RESCUE KIT nosto- ja laskutoiminnolla 
on suunniteltu uhrin helppoon irrottamiseen ja laskemiseen. 
Pakkaus sisältää JAG SYSTEM -taljajärjestelmän, portillisen 
RING OPEN -renkaan, I'D S -laskeutumislaitteen, 150 cm:n 
CONNEXION FIXE ankkurinauhan, BUCKET-kassin ja 11 mm:n 
AXIS-köyden kahdella ommellulla päätöslenkillä.

http://www.petzl.com
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Pelastus työmaalla
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1 2

3 4

ASAP LOCK

PROGRESS

RING OPEN

CAPTIV

RIG

ASCENSION

FOOTCORD

CROLL

CAPTIV

RIG

Pelastus työmaalla

CROLLin varassa roikkuvan 
uhrin irrottaminen ja evakuointi
Alhaalta päin lähestyminen omilla 
varusteilla. Pelastajan tulee tehdä 
riskiarviointi ja tarkastaa uhrin köysien 
olevan hyvässä kunnossa ennen kuin 
lähestyy uhria. Vastapainojärjestelmää 
käytetään uhrin siirtämiseen 
laskeutumislaitteen varaan.

Pelastaja nousee uhrin turvaköydellä.

1. Pelastaja vaihtaa RIG-
laskeutumislaitteeseen, kiinnittää 
liitosköytensä uhriin ja siirtää ASAPin 
uhrin yläpuolelle.

2. Pelastaja asettaa toisen kiinnityksen 
paikoilleen. Sen jälkeen hän voi siirtää 
uhrin edessä olevat varusteet pois 
tieltä.

5. RIGin varassa roikkuva pelastaja ottaa 
ASCENSION-köysitarraimensa takaisin. 
Hän asentaa jarruttavan sulkurenkaan ja 
laskeutuu uhrin kanssa maahan.

3. Pelastaja asentaa jalkalenkkinsä 
vastapainoksi uhrin köyteen, kahvalliseen 
ASCENSION-köysitarraimeen.

4. Käyttäen jalkalenkkiä vastapainona 
pelastaja estää köyttä liukumasta 
CROLLin läpi ja nostaa uhria. Hän irrottaa 
CROLLin ja ottaa mahdollisimman paljon 
löysää RIG-laskeutumislaitteeseen.

http://www.petzl.com
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JAG RESCUE KIT

ABSORBICA-I

JAG RESCUE KIT

ABSORBICA-I

Irrottaminen ja pelastaminen kaksisuuntaisella pelastuspakkauksella
• Avustamaton evakuointi (kun uhria ei tarvitse valvoa eikä evakuointitapa ole vapaasti roikkuen suoritettava):

1. Uhri roikkuu liitosköyden varassa, nykäyksenvaimennin revenneenä putoamisen johdosta.

2. Taljaus (mahdollistaa uhrin irrottamisen).

3. Uhrin laskeminen.

• Avustettu evakuointi (uhrin suojeleminen ja rakenteista loitontaminen):

1. Uhri roikkuu liitosköyden varassa, nykäyksenvaimennin revenneenä putoamisen johdosta.

2. Taljaus (mahdollistaa uhrin irrottamisen).

3. Avustettu laskeutuminen.

Pelastus työmaalla
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Lisätietoa JAG 
RESCUE KIT 
-pakkauksen 
käytöstä 
köydessä 
roikkuvan uhrin 
pelastamiseen on 
saatavilla 
teknisistä 
tiedoista 
osoitteessa  
Petzl.com

https://www.petzl.com/en/Parks/Release-and-rescue-of-a-co-worker-using-a-rescue-kit?ProductName=JAG-RESCUE-KIT&utm_source=catalog-pro-2018&utm_medium=pdf
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Tekninen pelastustyö

Teknistä pelastustyöryhmää 
tarvitaan poikkeuksellisen 
vaativiin tilanteisiin, ja sen työ 
vaatii paljon resursseja.

Esimerkkejä 
pelastustilanteista:
• ajoneuvon ajautuminen 
rotkoon, jolloin uhrit pitää 
pelastaa moottorikäyttöisillä 
välineillä 
• haavoittuneen työntekijän 
pelastaminen vaikeasti 
saavutettavasta kohteesta 
• helikopteripelastus vuoristossa

Tekniset tiedot:
• tekniset pelastustyöryhmät 
työskentelevät kaikenlaisessa 
maastossa. He hallitsevat 
kaikki köydessä etenemis- ja 
varmistustekniikat 
• maaston salliessa alaspäin 
pelastaminen on suositeltavaa, 
sillä painovoima edistää 
pelastusta 
• pelastaminen ylöspäin 
vaatii ryhmätyötä ja kaikkien 
osallistuvien täydellistä 
koordinointia. Se vaatii 
tekniikoita, jotka voivat 
olla erittäin monimutkaisia: 
nostojärjestelmiä, 
taljajärjestelmän rakentamista 
kevyistä taljapyöristä, 
vastapainotekniikoita jne.

MAESTRO
MAESTRO S ja MAESTRO L ovat teknisiin pelastusoperaatioihin 
suunniteltuja laskeutumislaitteita. Laitteet helpottavat raskaiden 
kuormien käsittelyä, niiden laskemista tai nostamista, ja niitä 
voidaan käyttää sekä pää- että varmistusjärjestelmässä. Tämän 
monipuolisuuden ansiosta pelastajat pysyvät sopeutumaan 
kaikkiin kohtaamiinsa tilanteisiin. 

http://www.petzl.com
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Tekninen pelastustyö
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3:1 5:1

1. 2. 3.

AUTO-LOCK
SYSTEM

Tekninen pelastustyö

Helppo siirtyminen tehokkaampaan taljausmenetelmään
MAESTROssa on lisäkiinnitysreikä, jolla sitä voidaan ohjata 5:1-taljajärjestelmässä.

AUTO-LOCK
AUTO LOCK –järjestelmä lukitsee kuorman 
automaattisesti ja palauttaa kahvan 
pysäytysasentoon.

Käyttäjä voi päästää tarvittaessa köydestä irti.

Nostaminen on aina mahdollista kahvaa käyttämättä.

MAESTROn käyttö
MAESTROn avulla voidaan laskea hallitusti kuormia 250 kiloon (MAESTRO S) 
tai 280 kiloon saakka (MAESTRO L).

Erilaiset jarrutusasennot
Parantavat laskeutumisen hallintaa kitkaa 
säätämällä.

http://www.petzl.com


MAESTRO

MAESTRO

ROLLCLIP A + CAPTIV

ROLLCLIP A + CAPTIV

RESCUCENDER

RESCUCENDER

MAESTRO

MAESTROROLLCLIP ARESCUCENDER

Tekninen pelastustyö
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Evakuointi ylöspäin kahta nostoköyttä käyttäen
Kumpikin köysi tukee puolta kuormasta.

MAESTROn taljapyörän tehokkuuden ansiosta nosto voidaan suorittaa 
yksinkertaista nostosysteemiä käyttäen (3:1).

Evakuointi ylöspäin nosto- ja varmistusköyttä käyttäen
Nostoköysi tukee koko kuormaa.

Koska varmistusköydessä ei saa olla löysää, kuorma lukkiutuu paikalleen heti, 
jos nostoköydessä on toimintahäiriö.

Lisätietoja MAESTROsta saat ryhmänä suoritettavan 
pelastuksen nosto- ja laskutekniikoista osoitteessa Petzl.com
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Hiihtohissievakuointi

Mikäli hiihtohissi hajoaa, 
vastuuhenkilön tulee 
evakuoida matkustajat 
pelastussuunnitelman 
mukaisesti. Pelastaminen pitää 
suorittaa ennalta määritetyn 
ajan kuluessa, ja se tapahtuu 
yleensä henkilökunnan toimesta.

Tekniset tiedot:
• matkustajien luo päästään 
vaijeria pitkin etenemällä 
• operaatioihin tarvitaan 
samanaikaisesti monta erillistä 
työryhmää, yleensä: 
- vaijerin varassa roikkuva 
henkilö, joka evakuoi 
matkustajat ja kenen liikkumista 
turvaa tornissa oleva henkilö 
- maassa oleva henkilö, joka 
ottaa matkustajat vastaan ja 
ohjaa vaijerin varassa olevan 
henkilön liikkeitä 
• tällaisten operaatioiden 
onnistuminen riippuu 
suurilta osin henkilökunnan 
ohjeistuksista, koulutuksesta ja 
harjoittelusta (tulee tehdä ainakin 
kerran vuodessa).

AVAO BOD FAST
AVAO BOD FAST -putoamissuojain-, työasemointi- ja 
roikkumisvaljaat on suunniteltu edistämään ergonomiaa kaikissa 
tilanteissa. Lantiovyö ja jalkalenkit ovat leveät ja keskijäykät 
taatakseen erinomaisen tuen. Kevyt, hengittävä rakenne 
maksimoi ilman virtaamisen. Olkahihnoissa on lenkit, joissa on 
mahdollisuus säilyttää putoamissuojainliitosköysien liittimet, 
jolloin ne ovat helposti saatavilla.

http://www.petzl.com


R
es

cu
e 

ex
er

ci
ce

 o
n 

th
e 

B
as

til
le

 te
le

ph
er

iq
ue

, G
re

no
bl

e,
 F

ra
nc

e.
 ©

 P
et

zl
 /

 R
em

y 
G

ér
ou

de
t /

 V
ille

 d
e 

G
re

no
bl

e 
/ 

G
R

IM
P

 3
8

Hiihtohissievakuointi



44

I’D S

BERMUDE

CONNEXION VARIO

MGO OPEN

ROLLCAB

GRILLON

SWIVEL OPEN

ABSORBICA-Y MGO

I’D S

Hiihtohissievakuointi

Hiihtohissievakuointi niin, että pelastaja on vaijerilla
Hiihtohissistä evakuoimisen tekniikat vaihtelevat tilanteesta 
riippuen. Oikea tekniikka valitaan mm. vaijerin kallistuskulman, 
etäisyyden maasta, tolppien välisen etäisyyden, evakuoitavien 
henkilöiden määrän ja pelastusalueen perusteella.

Jotta operaatiosta suoriuduttaisiin hyvin ja nopeasti, sitä varten 
tulee harjoitella.

1. Pelastaja lähestymässä tuolia
Tolpalta voi varmistaa. Siten pelastajat voivat tarkastaa toistensa 
järjestelmät ennen toisen menoa vaijerille. Pelastaja roikkuu 
ROLLCABin varassa ja GRILLON-liitosköysi päästetään hieman 
löysälle, jotta vaijerissa laskeutuminen onnistuu.

Pelastuspakkauksen tuotteet: 
- BERMUDE 
- I’D S 
- CONNEXION VARIO 
- ROLLCAB 
- SWIVEL OPEN 
- PAW S 
- JANE 
- GRILLON 
- MGO OPEN 
- GO x 4 
- Am’D x 4 
- CAPTIV x 3 
- AXIS 11 mm ommellulla päätöslenkillä

http://www.petzl.com


2. Matkustajan evakuoiminen
Pelastaja laskeutuu GRILLON-liitosköydellä 
tuolille. Hän asentaa BERMUDE-pelastuskolmion 
uhrin ylle ja evakuoi uhrin I'D S 
-laskeutumislaitteellaan.
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Valjaat

Automaattiset soljet
Automaattiset soljet 
avautuvat ja sulkeutuvat 
helposti ja nopeasti, myös 
hanskat kädessä, ilman että 
säädöt muuttuvat.

Itselukkiutuvat soljet
Solkia ei tarvitse pujottaa 
ennen lukitsemista: ne 
säädetään helposti hetkessä.

Jotta valjaat istuisivat käyttäjälle mahdollisimman hyvin, Petzl-valjaita pystyy säätämään lantiolta, olkapäistä ja jalkalenkeistä. Niissä on erityyppisiä solkia:

http://www.petzl.com
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Putoamissuojainvaljaat
Putoamissuojainvaljaat yksinkertaisella ja 
kevyellä muotoilulla.

Valjaat yleiskäyttöön

Valjaat erityiskäyttöön

Valjaat 
köysityöskentelyyn
Erittäin mukavat valjaat 
integroidulla köysitarraimella 
auttamaan köydessä nousua.

Valjaat putoamisen pysäyttämiseen, 
työasemointiin ja roikkumiseen
Monipuoliset ja erittäin mukavat valjaat 
putoamisen pysäyttämiseen, työasemointiin ja 
roikkumiseen

Paarit ja pelastuskolmiot
Köysipelastukseen suunnitellut varusteet (ahtaat 
tilat, hiihtohissit...).

Putoamissuojain- ja 
työasemointivaljaat
Putoamissuojain- ja työasemointivaljaat jotka 
ovat mukavat ja helposti puettavat. 

Valjaat arboristityöhön
Erittäin mukavat valjaat kiinnityssillalla 
vapaampaan liikkumiseen puussa.

Valjaat pelastuskäyttöön
Kevyet valjaat jotka sopivat moniin 
pelastustilanteisiin.

Valjaat
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Putoamissuojainvaljaat

Nämä valjaat on suunniteltu erityisesti putoamisen pysäyttämiseen. Niihin pystyy 
kiinnittämään nykäysvoimia vaimentavan ABSORBICA-liitosköyden tai putoamisen 
pysäyttävän ASAP-köysitarraimen.

• Mukava kaikissa työvaiheissa
NEWTON-valjaat eivät häiritse työntekijän liikkumista. Ergonominen ja kevyt muotoilu istuu hyvin 
mahdollistaen samalla vapaan liikkumiseen.

• Saatavilla kansainvälisinä versioina
NEWTON-valjaissa, jotka täyttävät kaikki Yhdysvaltojen, Euroopan ja Venäjän standardien 
vaatimukset, on lisäominaisuuksia.

NEWTON EASYFIT HI-VIZ -valjaissa on 
huomiovärinen liivi heijastavilla osioilla, joten 
työntekijä näkyy erittäin hyvin. Sen ansiosta 
työntekijä näkyy paremmin työmaalla, tiellä 
tai teollisuuslaitoksissa valaisun määrästä 
riippumatta.

NEWTON-valjaissa on värikoodatut hihnat 
(keltainen/musta), joiden avulla valjaiden ylä- ja 
alaosat pystytään erottamaan nopeasti toisistaan 
valjaita pukiessa.

Valjaat on helppo avata ja laittaa kiinni
Etuosan automaattinen FAST-solki 
mahdollistaa valjaiden avaamisen ja kiinni 
laittamisen helposti ja nopeasti.

Sulkurenkaiden ja liitosköysien 
säilytykseen
Valjaiden molemmissa olkahihoissa on 
putoamissuojainliitosköysien MGO-liittimien 
säilytysjärjestelmä. Putoamistilanteessa 
MGO-kiinnittimet irtoavat, jolloin 
nykäyksenvaimennin pääsee aukeamaan.

Työkalut heti saatavilla
Varustelenkit helpottavat työkalujen pitämistä 
järjestyksessä, ja pidikkeeseen voi kiinnittää 
TOOLBAG-pussin.

Helppo tarkastaa
Rinta- ja selkäkiinnityspisteissä on 
putoamisenilmaisimet: punainen hihna tulee 
näkyviin putoamisen jälkeen, jolloin valjaat 
pitää poistaa käytöstä.

• Helppokäyttöinen

• Erittäin yksinkertainen

• Erottuu hyvin

NEWTON EASYFIT -valjaat ovat nopeasti 
puettavissa niiden muodon säilyttävän liivin 
ansiosta. Valjaiden automaattiset FAST-soljet 
jalkalenkeissä helpottavat valjaiden pukemista 
molemmat jalat maassa.

• Nopeasti puettava

http://www.petzl.com


Putoamissuojainvaljaat

NEWTON Eurooppalainen versio
Putoamissuojainvaljaat
NEWTON-putoamissuojainvaljaat ovat helppokäyttöiset ja mukavat päällä. Täyttää Euroopan ja 
Venäjän standardien vaatimukset.

NEWTON Kansainvälinen versio
Putoamissuojainvaljaat
NEWTON-putoamissuojainvaljaat ovat helppokäyttöiset ja mukavat päällä. Ne tarjoavat ergonomisen 
MGO-kiinnittimien kantomahdollisuuden ja niissä on putoamisenilmaisimet. Ne täyttävät 
Yhdysvaltojen, Euroopan ja Venäjän standardien vaatimukset.

NEWTON EASYFIT Eurooppalainen versio
Helposti puettavat putoamissuojainvaljaat
NEWTON EASYFIT -putoamissuojainvaljaat on helppo pukea EASYFIT-muotoilun ansiosta: liiviosa 
takaa sen, että valjaat säilyttävät muotonsa, ja (etuosan ja jalkalenkkien) automaattiset FAST-soljet 
mahdollistavat sen, että valjaat saa puettua nostamatta jalkoja maasta. Täyttää Euroopan ja Venäjän 
standardien vaatimukset.

NEWTON EASYFIT Kansainvälinen versio
Helposti puettavat putoamissuojainvaljaat
NEWTON EASYFIT -putoamissuojainvaljaat on helppo pukea EASYFIT-muotoilun ansiosta: 
liiviosa takaa sen, että valjaat säilyttävät muotonsa, ja (etuosan ja jalkalenkkien) automaattiset 
FAST-soljet mahdollistavat sen, että valjaat saa puettua nostamatta jalkoja maasta. Ne tarjoavat 
ergonomisen MGO-kiinnittimien kantomahdollisuuden ja niissä on putoamisenilmaisimet. Ne täyttävät 
Yhdysvaltojen, Euroopan ja Venäjän standardien vaatimukset.

NEWTON EASYFIT HI-VIZ
Huomioväriset putoamissuojainvaljaat jotka on helppo pukea
NEWTON EASYFIT HI-VIZ -putoamissuojainvaljaissa on huomiovärinen liivi heijastavilla osioilla,  
joten työntekijä näkyy erittäin hyvin. Valjaat on helppo pukea EASYFIT-muotoilun ansiosta.  
Liivimalli varmistaa istuvuuden ja automaattiset FAST-soljet (etuosassa ja jalkalenkeissä) helpottavat 
valjaiden pukemista molemmat jalat maassa. Ne tarjoavat ergonomisen MGO-kiinnittimien 
kantomahdollisuuden ja niissä on putoamisenilmaisimet. Ne täyttävät Yhdysvaltojen, Euroopan ja 
Venäjän standardien vaatimukset.
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Putoamissuojain- ja työasemointivaljaat

Nämä valjaat edesauttavat työntekijän putoamissuojauksessa ja tekevät työpisteelle 
asemoitumisesta mahdollista, esimerkiksi GRILLON-liitosköyden avulla. Lisäksi valjaat 
on erityisesti suunniteltu helpottamaan pystysuoraa etenemistä putoamiselta suojaavissa 
kisko- tai vaijerijärjestelmissä (vain VOLT- ja VOLT WIND -valjaat).

VOLT- ja VOLT LT -valjaiden leveässä 
lantiovyössä on takana varustelenkit, mitkä 
helpottavat työkalujen järjestyksessä pitämistä.

EASYFIT-muotoilu
VOLT-valjaat ovat nopeasti puettavissa 
niiden muodon säilyttävän liivin ansiosta. 
Valjaiden automaattiset FAST-soljet 
lantiovyössä ja jalkalenkeissä helpottavat 
valjaiden pukemista molemmat jalat maassa.

Sulkurenkaiden ja liitosköysien 
säilytykseen
Valjaiden molemmissa olkahihoissa on 
putoamissuojainliitosköysien MGO-liittimien 
säilytysjärjestelmä. Putoamistilanteessa 
MGO-kiinnittimet irtoavat, jolloin 
nykäyksenvaimennin pääsee aukeamaan.

Taiteltavat sivukiinnityspisteet
Sivukiinnityspisteet voi taitella kokoon, 
jotta ne eivät takerru mihinkään kun ne 
eivät ole käytössä.

Mukavan tuntuinen työasemointi
Leveä, keskijäykkä lantiovyö tukee lantiota 
erinomaisesti työasemointitilanteissa. 
Lisäksi valjaiden kevyt, hengittävä rakenne 
maksimoi ilman virtaamisen.

Helppo tarkastaa
Rinta- ja selkäkiinnityspisteissä on 
putoamisenilmaisimet: punainen hihna tulee 
näkyviin putoamisen jälkeen, jolloin valjaat 
pitää poistaa käytöstä.

• Nopea ja helppo pukea

• Ihanteellinen mukavuus

• Helppokäyttöinen

• Torneihin ja linkkimastoihin

VOLT WIND - ja VOLT WIND LT -valjaiden 
selkäosassa on kulumissuojat, jotka vähentävät 
hihnojen kulumista tuuliturbiinin sisällä liikkuessa. 

• Työskentelyyn tuuliturbiineissa

http://www.petzl.com


Putoamissuojain- ja työasemointivaljaat

VOLT®

Putoamissuojain- työasemointivaljaat pystysuoran kiskon tai vaijerin kelkkaa varten 
suunnitellulla kiinnityspisteellä
VOLT-putoamissuojain- ja työasemointivaljaat on todella helppo pukea EASYFIT-muotoilun ansiosta: 
liiviosa takaa sen, että valjaat säilyttävät muotonsa, ja lantiovyön ja jalkalenkkien automaattiset 
FAST-soljet mahdollistavat sen, että valjaat saa puettua nostamatta jalkoja maasta. VOLT-valjaiden 
ergonominen muotoilu ja leveä, keskijäykkä lantiovyö takaa miellyttävän istuvuuden koko työpäiväksi. 
Lantiovyön edessä olevaan LADDER CLIMB -kiinnityspisteeseen voi kiinnittää putoamisen 
pysäyttävän kiskovaunun, jolloin eteneminen on mahdollisimman helppoa. Ne on Euroopan ja 
Venäjän standardien mukaiset (saatavilla myös Euroopan ja Kanadan standardien mukaisina; mukana 
OXAN-sulkurengas).

VOLT® LT
Putoamissuojain- ja työasemointivaljaat
VOLT LT -putoamissuojain- ja työasemointivaljaat on todella helppo pukea EASYFIT-muotoilun 
ansiosta: liiviosa takaa sen, että valjaat säilyttävät muotonsa, ja lantiovyön ja jalkalenkkien 
automaattiset FAST-soljet mahdollistavat sen, että valjaat saa puettua nostamatta jalkoja maasta. 
VOLT LT-valjaiden ergonominen muotoilu ja leveä, keskijäykkä lantiovyö takaa miellyttävän istuvuuden 
koko työpäiväksi. Täyttää Yhdysvaltojen ja Euroopan standardien vaatimukset.

VOLT® WIND
Putoamissuojain- ja työasemointivaljaat tuulivoimateollisuuden käyttöön kiskoa tai 
vaijeria varten suunnitellulla kiinnityspisteellä
VOLT WIND -putoamissuojain- ja työasemointivaljaat on todella helppo pukea EASYFIT-muotoilun 
ansiosta: liiviosa takaa sen, että valjaat säilyttävät muotonsa, ja lantiovyön ja jalkalenkkien 
automaattiset FAST-soljet mahdollistavat sen, että valjaat saa puettua nostamatta jalkoja maasta. 
VOLT WIND-valjaiden ergonominen muotoilu ja leveä, keskijäykkä lantiovyö takaavat miellyttävän 
istuvuuden koko työpäiväksi. Lantiovyön edessä olevaan LADDER CLIMB -kiinnityspisteeseen voi 
kiinnittää putoamisen pysäyttävän kiskovaunun, jolloin eteneminen on mahdollisimman helppoa. 
Valjaissa on kulumissuojat lantiovyöllä ja selkäpisteen alapuolella, mikä suojaa valjaita kulumiselta 
tuuliturbiinin sisällä liikkuessa. Ne on Euroopan ja Venäjän standardien mukaiset (saatavilla myös 
Euroopan ja Kanadan standardien mukaisina; mukana OXAN-sulkurengas).

VOLT® WIND LT
Putoamissuojain- ja työasemointivaljaat tuulivoimateollisuuteen
VOLT WIND LT-putoamissuojain- ja työasemointivaljaat on todella helppo pukea EASYFIT-
muotoilun ansiosta: liiviosa takaa sen, että valjaat säilyttävät muotonsa, ja lantiovyön ja jalkalenkkien 
automaattiset FAST-soljet mahdollistavat sen, että valjaat saa puettua nostamatta jalkoja maasta. 
VOLT WIND LT -valjaiden ergonominen muotoilu ja leveä, keskijäykkä lantiovyö takaavat miellyttävän 
istuvuuden koko työpäiväksi. Valjaissa on kulumissuojat lantiovyöllä ja selkäpisteen alapuolella, mikä 
suojaa valjaita kulumiselta tuuliturbiinin sisällä liikkuessa. VOLT WIND LT täyttää Yhdysvaltojen ja 
Euroopan standardien vaatimukset.

Lisävaruste

Istuin VOLT®-valjaille
Istuin VOLT- ja VOLT LT –valjaille, jolla valjaiden varassa työskentelystä tulee 
mukavampaa
Istuin kiinnitetään VOLT-valjaiden kahteen sivuloveen, jolloin pidempiaikainen valjaiden varassa 
työskentely on mukavampaa ja helpompaa.
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Valjaat täyttävät eurooppalaisten ja venäläisten standardien vaatimukset, ja niitä käytetään 
putoamissuojaukseen, asemointiin työpisteellä ja etenkin mukavaan työskentelyyn valjaiden 
varassa roikkuen.

AVAO BOD and AVAO BOD FAST –
putoamissuojainkokovaljaissa on 
selkäkiinnityspiste putoamisen pysäyttävän 
järjestelmän kiinnittämiseen. Mikäli putoaminen 
tapahtuu selkäkiinnityspisteen varaan, lantiovyön 
ja jalkalenkkien välin lyhennys mahdollistaa sen, 
että paino jakautuu jalkalenkeille, jonka ansiosta 
käyttäjä voi roikkua pidempään odottaessaan 
pelastajia

Erinomainen tuki
Lantiovyö ja jalkalenkit ovat leveät ja 
keskijäykät taatakseen erinomaisen tuen. 
Kevyt, hengittävä rakenne maksimoi ilman 
virtaamisen.

Helppo säädettävyys
AVAO-valjaita voi säätää lantiovyöstä ja 
olkahihnoista. Säätökohdissa on itsestään 
lukkiutuvat DoubleBack-soljet. Niitä ei 
tarvitse pujottaa että ne lukkiutuisivat: valjaat 
säädetään helposti hetkessä.

Varustelenkit ja pidikkeet
AVAO-valjaat on varustettu kuudella 
varustelenkillä: lantiovyön sivuilla ja takana. 
Niiden muotoilu helpottaa sulkurenkaiden 
kiinnittämistä. Kaikissa valjaissa on myös 
pidikkeet CARITOOL-työkalukiinnittimiä ja 
TOOLBAG-työkalupusseja varten.

Sulkurenkaiden ja liitosköysien 
säilytykseen
Valjaiden molemmissa olkahihoissa on 
putoamissuojainliitosköysien MGO-liittimien 
säilytysjärjestelmä. Putoamistilanteessa 
MGO-kiinnitin irtoaa, jolloin 
nykäyksenvaimennin pääsee aukeamaan.

Saatavissa versiossa, joiden päälle 
pukeminen on helpompaa
Jotta valjaiden pukeminen molemmat 
jalat maassa tai suuret kengät jalassa olisi 
helpompaa, AVAO-valjaita on saatavilla myös 
jalkalenkeillä, joissa on automaattiset FAST 
LT-soljet. Pysyvät säädöt: soljet avautuvat 
ja sulkeutuvat nopeasti ja helposti, eikä niitä 
tarvitse säätää uudelleen valjaita pukiessa.

• Mukavuus

• Kätevät säätömahdollisuudet

• Kokonaisvaltainen, 
selkäkiinnityspisteellä varustettu 
ratkaisu

Istumavaljaiden yhdistäminen erillisiin 
rintavaljaisiin on kevyempi vaihtoehto, mikäli 
käyttäjä ei tarvitse selkäkiinnityspistettä. Se on 
myös hyvä ratkaisu vaikeammille vartalotyypeille, 
sillä se mahdollistaa eri kokoisten istuma- ja 
rintavaljaiden yhdistämisen.

• Kevyt ja joustava ratkaisu

• Työkalujen optimaalinen järjestäminen

Eurooppalainen versio

Valjaat putoamisen pysäyttämiseen, työasemointiin ja roikkumiseen
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AVAO® BOD / AVAO® BOD FAST Eurooppalainen versio
Mukavat valjaat putoamisen pysäyttämiseen, työasemointiin ja roikkumiseen
AVAO BOD -putoamissuojain-, työasemointi- ja roikkumisvaljaat on suunniteltu edistämään 
ergonomiaa kaikissa tilanteissa. Lantiovyö ja jalkalenkit ovat leveät ja keskijäykät taatakseen 
erinomaisen tuen. Kevyt, hengittävä rakenne maksimoi ilman virtaamisen. Olkahihnoissa on lenkit, 
joissa on mahdollisuus säilyttää putoamissuojainliitosköysien liittimet, jolloin ne ovat helposti 
saatavilla. Itsestään lukkiutuvat DoubleBack-soljet, jotka ovat valjaiden takaosassa lantiovyön ja 
jalkalenkkien välissä, mahdollistavat lyhyemmät säädöt silloin, kun selkäkiinnityspiste on käytössä. 
Valjaat helpottavat myös työkalujen kantamista ja järjestämistä, sillä niissä on monta varustelenkkiä 
ja pidikettä CARITOOL-työkalukiinnittimien ja TOOLBAG-työkalupussien kiinnittämiseen. Valjaat 
kiinnitetään lukkiutuvalla SCREW-LOCK -sulkurenkaalla, ja ne täyttävät Euroopan ja Venäjän 
standardit. AVAO BOD -valjaissa on jalkalenkit itselukittuvilla DoubleBack-soljilla; AVAO BOD FAST 
-valjaissa on jalkalenkit automaattisilla FAST-soljilla.

TOP
Rintavaljaat istumavaljaille
TOP-rintavaljaat tekevät AVAO SIT, AVAO SIT FAST, FALCON, FALCON MOUNTAIN ja SEQUOIA SRT 
-istumavaljaista putoamisen pysäyttävät valjaat. Pehmustetut olkahihnat ovat kaukana toisistaan, jotta 
ne eivät hierrä kaulaa. Kun lantiovyö on kuormitettu, olkahihnat auttavat kuorman jakautumisessa 
myös olkapäille. Niissä on myös lenkit, joissa on mahdollisuus säilyttää putoamissuojainliitosköysien 
liittimet, jolloin ne ovat helposti saatavilla.

AVAO® SIT / AVAO® SIT FAST
Mukavat istumavaljaat putoamisen pysäyttämiseen, työasemointiin ja roikkumiseen
AVAO SIT -työasemointi- ja roikkumisvaljaat on suunniteltu edistämään ergonomiaa kaikissa 
tilanteissa. Lantiovyö ja jalkalenkit ovat leveät ja keskijäykät taatakseen erinomaisen tuen. Kevyt, 
hengittävä rakenne maksimoi ilman virtaamisen. Valjaat helpottavat myös työkalujen kantamista 
ja järjestämistä, sillä niissä on monta varustelenkkiä ja pidikettä CARITOOL-työkalukiinnittimien 
ja TOOLBAG-työkalupussien kiinnittämiseen. Nämä istumavaljaat on suunniteltu muutettavaksi 
putoamisen pysäyttäviksi valjaiksi kiinnittämällä niihin TOP CROLL S tai L -rintavaljaat. AVAO SIT 
-valjaissa on jalkalenkit itselukittuvilla DoubleBack-soljilla; AVAO SIT FAST -valjaissa on jalkalenkit 
automaattisilla FAST-soljilla.

Valjaat putoamisen pysäyttämiseen, työasemointiin ja roikkumiseen
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AVAO® BOD /  
AVAO® BOD FAST 
Kansainvälinen versio
Mukavat valjaat putoamisen 
pysäyttämiseen, työasemointiin ja 
roikkumiseen
AVAO BOD -putoamissuojain-, 
työasemointi- ja roikkumisvaljaat on 
suunniteltu edistämään ergonomiaa 
kaikissa tilanteissa. Selän X-muoto on 
mukava eikä paina mistään pitkänkään 
roikkumisen aikana. Valjaat helpottavat 
myös työkalujen kantamista ja järjestämistä, 
sillä niissä on monta varustelenkkiä ja 
pidikettä CARITOOL-työkalukiinnittimien ja 
TOOLBAG-työkalupussien kiinnittämiseen. 
AVAO BOD -valjaissa on erityinen 
muotoilu, jonka ansiosta käyttäjä pystyy 
roikkumaan selkäkiinnityspisteestä 
pidempään putoamistilanteessa. Valjaiden 
selkäkiinnityspisteessä on integroitu 
putoamisenilmaisin. Valjaat kiinnitetään 
automaattisesti lukkiutuvilla TRIACT-LOCK-
sulkurenkailla. Ne täyttävät Yhdysvaltojen, 
Euroopan ja Venäjän standardien 
vaatimukset. AVAO BOD -valjaissa on 
jalkalenkit itselukittuvilla DoubleBack-soljilla; 
AVAO BOD FAST -valjaissa on jalkalenkit 
automaattisilla FAST-soljilla.

Pehmustetut olkahihnat
Pehmustetut olkahihnat ovat kaukana 
toisistaan, jotta ne eivät hierrä kaulaa.

Helppo säädettävyys
AVAO-valjaita voi säätää lantiovyöstä ja 
olkahihnoista. Säätökohdissa on itsestään 
lukkiutuvat DoubleBack-soljet. 
Niitä ei tarvitse pujottaa että ne lukkiutuisivat: 
valjaat säädetään helposti hetkessä.

Saatavissa versiona, joiden päälle 
pukeminen on helpompaa
Jotta valjaiden pukeminen jalat maassa 
tai suuret kengät jalassa olisi helpompaa, 
AVAO BOD FAST -valjaita on saatavilla myös 
jalkalenkeissä olevilla automaattisilla FAST-
soljilla. Pysyvät säädöt: soljet avautuvat ja 
sulkeutuvat nopeasti ja helposti, eikä niitä 
tarvitse säätää uudelleen valjaita pukiessa.

Työkalujen optimaalinen järjestäminen
AVAO-valjaat on varustettu kuudella 
varustelenkillä: lantiovyön sivuilla ja takana. 
Niiden muotoilu helpottaa sulkurenkaiden 
kiinnittämistä. Kaikissa valjaissa on myös 
pidikkeet CARITOOL-työkalukiinnittimiä ja 
TOOLBAG-työkalupusseja varten.

Valjaat täyttävät pohjoisamerikkalaisten ja eurooppalaisten standardien vaatimukset, ja niitä 
käytetään putoamissuojaukseen, asemointiin työpisteellä ja etenkin mahdollistamaan mukava 
työskentely valjaiden varassa roikkuen.

Keskijäykät ja leveät lantiovyö ja 
jalkalenkit
Valjaiden lantiovyö ja jalkalenkit ovat leveät 
ja tarpeeksi jäykät tukemaan tehokkaasti 
aiheuttamatta painepisteitä. Nämä kaksi 
aluetta on muotoiltu ja vuorattu hengittävällä 
pehmusteella mukavuuden ja tuulettumisen 
edistämiseksi. Rakenne helpottaa myös 
valjaiden pukemista.

Kansainvälinen versio

• Mukavuus

• Ergonomia

Valjaat putoamisen pysäyttämiseen,  
työasemointiin ja roikkumiseen
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Valjaat köysityöskentelyyn

Integroitu nousuvarmistin
Olkahihnat lantiovyöhön yhdistävässä 
lukkosulkurenkaassa on poikkitanko,  
joka pitää sen oikeassa asennossa.

Työkalujen optimaalinen järjestäminen
AVAO BOD CROLL FAST -valjaat on 
varustettu kuudella varustelenkillä 
lantiovyön sivuilla ja takana. Niiden 
muotoilu helpottaa sulkurenkaiden 
kiinnittämistä. Valjaissa on myös pidikkeet 
CARITOOL-työkalukiinnittimiä ja TOOLBAG-
työkalupusseja varten.

Kiinnityspisteet istumavaljaisiin 
kiinnittymistä varten
Kaksi kiinnityspistettä mahdollistavat 
PODIUM-istuimen kiinnittämisen, jolloin 
pitkäkestoinen köyden varassa työskentely 
on vieläkin mukavampaa.

Keskijäykät ja leveät lantiovyö ja 
jalkalenkit
Valjaiden lantiovyö ja jalkalenkit ovat leveät 
ja tarpeeksi jäykät tukemaan tehokkaasti 
aiheuttamatta painepisteitä. Nämä kaksi 
aluetta on muotoiltu ja vuorattu hengittävällä 
pehmusteella mukavuuden ja tuulettumisen 
edistämiseksi. Rakenne helpottaa myös 
valjaiden pukemista.

Helppo pukea ylle
Jotta valjaiden pukeminen jalat maassa tai 
suuret kengät jalassa olisi helpompaa, AVAO 
BOD CROLL FAST -valjaita on saatavilla 
myös jalkalenkeissä olevilla automaattisilla 
FAST-soljilla varustettuina. Pysyvät säädöt: 
soljet avautuvat ja sulkeutuvat nopeasti ja 
helposti, eikä niitä tarvitse säätää uudelleen 
valjaita pukiessa.

AVAO® BOD CROLL FAST 
Kansainvälinen versio
Ergonomiset valjaat köyden varassa 
työskentelyyn
CROLL-nousuvarmistimella varustetut AVAO 
BOD CROLL FAST -valjaat on suunniteltu 
tarjoamaan mukavampaa istuvuutta 
köydessä nousuihin. Selän X-muoto on 
mukava eikä paina mistään pitkänkään 
roikkumisen aikana. Valjaat helpottavat myös 
työkalujen kantamista ja järjestämistä, sillä 
niissä on monta varustelenkkiä ja pidikettä 
CARITOOL-työkalukiinnittimien ja TOOLBAG-
työkalupussien kiinnittämiseen. 
AVAO BOD CROLL FAST -valjaiden 
erityisen rakenteen ansiosta käyttäjä 
pystyy putoamistilanteessa roikkumaan 
pidempään selkäkiinnityspisteestä. 
Selkäkiinnityspisteessä on 
putoamisenilmaisin, ja valjaat täyttävät 
Pohjois-Amerikan ja Euroopan standardien 
vaatimukset.

PODIUM
Istuin pitkäkestoiseen köyden 
varassa työskentelyyn
Kuvaus PODIUM-istuimesta sivulla 57.

Valjaat täyttävät pohjoisamerikkalaisten ja eurooppalaisten standardien vaatimukset, ja ne on 
tarkoitettu köysityöskentelijöille: niitä käytetään putoamissuojaukseen, asemointiin työpisteellä, 
ja erityisesti helpottamaan köydessä nousua ja tekemään köyden varassa työskentelystä 
miellyttävämpää.

Kansainvälinen versio

• Köydessä nousemiseen

• Mukavuus

• Ergonomia
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ASTRO BOD FAST -valjaissa on 
selkäkiinnityspiste putoamisen pysäyttävän 
järjestelmän kiinnittämiseen. • Mikäli putoaminen 
tapahtuu selkäkiinnityspisteen varaan, lantiovyön 
ja jalkalenkkien välin lyhennys mahdollistaa sen, 
että paino jakautuu jalkalenkeille, jonka ansiosta 
käyttäjä voi roikkua pidempään odottaessaan 
pelastajia

Valjaat köysityöskentelyyn

Sivukiinnityspisteet
Tekstiiliset sivukiinnitypisteet muovi-inserteillä 
varmistavat varusteiden helpon kiinnittämisen 
ja vähentävät valjaiden kokonaismassaa.

Helppo säädettävyys
- lantiovyö ja olkahihnat on helppo ja nopea 
säätää itsestään lukkiutuvilla DoubleBack 
PLUS –soljilla.

Erittäin mukava käyttäjän ollessa valjaiden 
varassa
ASTRO-valjaiden lantiovyö ja jalkalenkit ovat 
leveät ja tarpeeksi jäykät tukemaan tehokkaasti 
aiheuttamatta painepisteitä. Nämä kaksi 
aluetta on muotoiltu ja vuorattu hengittävällä 
pehmusteella mukavuuden ja tuulettumisen 
edistämiseksi. Rakenne helpottaa myös 
valjaiden pukemista.

Helppo pukea ylle
Jotta valjaiden pukeminen jalat maassa tai 
suuret kengät jalassa olisi helpompaa, AVAO-
valjaita on saatavilla myös jalkalenkeissä 
olevilla automaattisilla FAST-soljilla. Pysyvät 
säädöt: soljet avautuvat ja sulkeutuvat 
nopeasti ja helposti, eikä niitä tarvitse säätää 
uudelleen valjaita pukiessa.

• Kokonaisvaltainen, 
selkäkiinnityspisteellä varustettu 
ratkaisu

• Erittäin mukavan tuntuiset

Istumavaljaiden yhdistäminen erillisiin 
rintavaljaisiin on kevyempi vaihtoehto, mikäli 
käyttäjä ei tarvitse selkäkiinnityspistettä. Se on 
myös hyvä ratkaisu vaikeammille vartalotyypeille, 
sillä se mahdollistaa eri kokoisten istuma- ja 
rintavaljaiden yhdistämisen.

• Kevyt ja joustava ratkaisu

• Kätevät säätömahdollisuudet

Valjaat täyttävät eurooppalaisten ja venäläisten standardien vaatimukset, ja ne on tarkoitettu 
köysityöskentelijöille: niitä käytetään putoamissuojaukseen, asemointiin työpisteellä,  
ja erityisesti helpottamaan köydessä nousua ja tekemään köyden varassa työskentelystä 
paremman tuntuista.

Valjaiden lantiovyön etukiinnityspiste 
voidaan avata, jolloin muu varustus 
voidaan helposti liittää valjaisiin
- PROGRESS-liitosköydet voidaan 
kiinnittää suoraan kiinnityspisteeseen ilman 
sulkurengasta 
- nousun tehostamiseksi CROLL-
nousuvarmistin on liitetty etukiinnityspisteeseen 
- PODIUM-istuimen kiinnityspisteet 
mahdollistavat suoran kiinnittäytymisen 
laskeutumislaitteeseen, samalla varmistaen 
lantiokiinnityspisteen liikkuvuuden

• Varustuksen optimaalinen integraatio

Eurooppalainen versio
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ASTRO® BOD FAST
Erittäin mukavat köysityöskentelyvaljaat
CROLL-nousuvarmistimella varustetut ASTRO BOD FAST -valjaat on suunniteltu tarjoamaan mukavampaa 
istuvuutta noustessa köyden varassa. Avattavaan lantiokiinnityspisteeseen on helppo yhdistää muita 
varusteita (nousuvarmistin, liitosköysi, yms.). Lantiovyö ja jalkalenkit ovat leveät ja keskijäykät taatakseen 
erinomaisen tuen. Ne on muotoiltu ja vuorattu hengittävällä, muotoillulla pehmusteella mukavuuden 
varmistamiseksi köyden varassa työskenneltäessä. Itsestään lukkiutuvat DoubleBack-soljet, jotka ovat 
valjaiden takaosassa lantiovyön ja jalkalenkkien välissä, mahdollistavat lyhyemmät säädöt silloin, kun 
selkäkiinnityspiste on käytössä. Valjaat helpottavat myös työkalujen kantamista ja järjestämistä, sillä niissä on 
monta varustelenkkiä ja pidikettä CARITOOL-työkalukiinnittimien ja TOOLBAG-työkalupussien kiinnittämiseen. 
Täyttää Euroopan ja Venäjän standardien vaatimukset.

TOP CROLL® S
Rintavaljaat istumavaljaille integroidulla CROLL S-nousuvarmistimella
TOP CROLL S -rintavaljaat integroidulla CROLL S-nousuvarmistimella yhdistettynä ASTRO SIT FAST, 
AVAO SIT, AVAO SIT FAST, FALCON ja FALCON ASCENT -valjaisiin muodostavat köysityöskentelyvaljaat. 
Kankaasta tehdyt rintakiinnityspisteet mahdollistavat painon ja tilavuuden optimaalisen pienentämisen. 
Pehmustetut olkahihnat ovat kaukana toisistaan, jotta ne eivät hierrä kaulaa. Kun lantiovyö on kuormitettu, 
olkahihnat auttavat kuorman jakautumisessa myös olkapäille. Lantiovyön molemmilla puolin olevan 
takakiinnityksen ansiosta tasapaino on erinomainen.

TOP CROLL® L
Rintavaljaat istumavaljaille integroidulla CROLL L-nousuvarmistimella
TOP CROLL L -rintavaljaat integroidulla CROLL L-nousuvarmistimella yhdistettynä ASTRO SIT FAST, 
AVAO SIT, AVAO SIT FAST, FALCON, FALCON ASCENT ja SEQUOIA SRT -valjaisiin muodostavat 
köysityöskentelyvaljaat. Pehmustetut olkahihnat ovat kaukana toisistaan, jotta ne eivät hierrä kaulaa.  
Kun lantiovyö on kuormitettu, olkahihnat auttavat kuorman jakautumisessa myös olkapäille.

ASTRO® SIT FAST
Erittäin mukavat köysityöskentelyvaljaat
ASTRO SIT FAST – köysityöskentelyvaljaissa on avattava lantiovyön kiinnityspiste, johon on helppo 
yhdistää muita varusteita (nousuvarmistin, liitosköysi, yms.). Lantiovyö ja jalkalenkit ovat leveät ja keskijäykät 
taatakseen erinomaisen tuen. Ne on muotoiltu ja vuorattu hengittävällä, muotoillulla pehmusteella 
mukavuuden varmistamiseksi köyden varassa työskenneltäessä. Valjaat helpottavat myös työkalujen 
kantamista ja järjestämistä, sillä niissä on monta varustelenkkiä ja pidikettä CARITOOL-työkalukiinnittimien 
ja TOOLBAG-työkalupussien kiinnittämiseen. Nämä istumavaljaat on suunniteltu muutettavaksi kokovaljaiksi 
kiinnittämällä ne TOP CROLL S tai L -rintavaljaisiin.

Lisävaruste

PODIUM
Istuin pitkäkestoiseen köyden varassa työskentelyyn
PODIUM-istuin on suunniteltu mahdollisimman miellyttäviksi silloin, kun joudutaan tekemään pitkäaikaista 
riippuvassa asennossa suoritettavaa työtä. Leveä istuma-asento tarjoaa erinomaisen tasapainon. Jäykät 
reunat estävät hihnoja hiertämästä jalkoja. Helppokäyttöisessä istuimessa on kaksi lenkkiä varusteille sekä 
takana oleva lenkki, jotka tekevät sen säilyttämisen ja liikuttamisen helpommaksi. Istuimen voi liittää ASTRO 
BOD FAST – ja ASTRO SIT FAST –valjaisiin kahdella kiinnitysrenkaalla (tuotekoodi C087AA00).

Valjaat köysityöskentelyyn
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Valjaat arboristityöhön

Kiinnityssilta

Säädettävä kiinnityssilta

Olkahihnat (SEQUOIA SRT)

IstuinEnsiapupakkaus

• Tarvikkeet
SEQUOIA-sarjan valjaisiin voi jokainen käyttäjä lisätä omien tarpeidensa mukaiset varusteet.

Valjaat on suunniteltu arboristeille; ne takaavat erinomaisen liikkuvuuden puussa ja jakavat 
kuormituksen ihanteellisesti lantiovyön ja jalkalenkkien välille. Ne tukevat myös erittäin hyvin 
lantiota kaikissa arboristin työvaiheissa, joissa hänen painonsa on valjaiden varassa.

• Mukavuus

• Ergonomia

Keskijäykkä ja erittäin leveä lantiovyö
Lantiovyön muotoilu takaa erinomaisen tuen 
käyttäjälle. Se on muotoiltu ja pehmustettu, 
mikä tekee roikkumisesta mukavampaa.

Portilliset renkaat
Portillisten renkaiden ansiosta kiinnityssillan 
voi vaihtaa (säädettäväksi tai kiinteäksi) 
ja lisävarusteita, esimerkiksi RING-
kiinnitysrenkaita tai SWIVEL-leikareita,  
voi kiinnittää suoraan kiinnityssiltaan.

Työkalujen kantaminen ja järjestäminen 
helpompaa
Lantiovyö on suunniteltu helpottamaan 
työkalujen kantamista ja järjestelemistä.  
Siinä on seitsemän muotoiltua varustelenkkiä 
suojuksella. Hahloihin sopii CARITOOL-
työkalukiinnitin, moottorisahan kiinnitin tai 
käsisaha. Ensiapupakkauksen voi kiinnittää 
lantiovyölle.

SEQUOIA SRT -valjaissa on lantiovyön 
etukiinnityspiste ja takasolki, johon voi 
kiinnittää putoamisen pysäytykseen tarkoitetun 
kiinnityspisteen omaavat rintavaljaat, mukavuutta 
edistävät olkahihnat tai SECUR-olkahihnat 
omaavan CROLL-köysitarraimen.

• Single-köydessä nousuun

SEQUOIA-valjaiden lantiovyössä on 
automaattinen FAST-solki nopeaan ja helppoon 
avaamiseen ja sulkemiseen jopa hanskat 
kädessä, ilman että valjaan säätöjä tarvitsee 
muuttaa.

• Tuplaköydessä nousuun
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Valjaat arboristityöhön

SEQUOIA SRT
Istumavaljaat arboristeille jotka käyttävät nousemiseen single-köysitekniikoita
SEQUOIA SRT on istumavaljaat arboristeille yksöisköydellä nousemiseen. Lantiovyön etukiinnityspiste 
ja takasolki on tarkoitettu CROLL-nousuvarmistimen asentamiseen SECUR-olkahihnoilla. SEQUOIA 
SRT on suunniteltu edistämään arboristien mukavuutta. Lantiovyö ja jalkalenkit ovat erittäin leveät ja 
keskijäykät taatakseen erinomaisen tuen. Kiinnityssilta on kiinnitetty kahteen portilliseen renkaaseen, 
mikä mahdollistaa pituuden valitsemisen ja tarvikkeiden kiinnittämisen suoraan siltaan. Valjaat 
helpottavat myös työkalujen kantamista ja järjestämistä, sillä niissä on monta varustelenkkiä ja 
pidikettä CARITOOL-työkalukiinnittimien kiinnittämiseen.

SEQUOIA
Istumavaljaat arboristeille jotka käyttävät nousemiseen tuplaköysitekniikoita
SEQUOIA-valjaat ovat istumavaljaat arboristeille jotka käyttävät nousemiseen tuplaköysitekniikoita 
Ne on suunniteltu edistämään arboristien mukavuutta. SEQUOIA-valjaiden lantiovyössä on 
automaattinen FAST-solki nopeaan ja helppoon avaamiseen ja sulkemiseen jopa hanskat kädessä, 
ilman että valjaan säätöjä tarvitsee muuttaa. Lantiovyö ja jalkalenkit ovat erittäin leveät ja keskijäykät 
taatakseen erinomaisen tuen. Kiinnityssilta on kiinnitetty kahteen portilliseen renkaaseen, mikä 
mahdollistaa pituuden valitsemisen ja tarvikkeiden kiinnittämisen suoraan siltaan. Valjaat helpottavat 
myös työkalujen kantamista ja järjestämistä, sillä niissä on monta varustelenkkiä ja pidikettä 
CARITOOL-työkalukiinnittimien kiinnittämiseen.

Tarvikkeet

Olkahihnat (vain SEQUOIA SRT:lle)
SEQUOIA SRT -istumavaljaiden olkahihnat on suunniteltu jakamaan lantiovyöhön kohdistuvaa 
kuormaa, mikä edistää käyttömukavuutta. Hihnat kiinnitetään valjaiden lantiovyön 
etukiinnityspisteeseen ja kahteen takapidikkeeseen.

Istuin
Leveä istuin joka edistää valjaiden varassa työskentelyn mukavuutta. Istuimen leveyttä voi säätää 
tarvittavan tilan pienentämiseksi ja puussa liikkumisen helpottamiseksi. Kiinnitetään SEQUOIA ja 
SEQUOIA SRT -arboristien istumavaljaiden kahteen portilliseen renkaaseen. 

Säädettävä kiinnityssilta
Säädettävä kiinnityssilta SEQUOIA- ja SEQUOIA SRT -valjaille mahdollistaa etenemistyökalujen 
nopean ja tarkan asennon säätämisen.

Kiinnityssilta
Kiinnityssilta kahden SEQUOIA- ja SEQUOIA SRT -valjaiden kiinnitysrenkaan yhdistämiseen, 
sivuttaisliikkeen helpottamiseksi.

RING
RING-kiinnityspisterengasta voi käyttää usean ankkurin tekemiseen tai sen voi kiinnittää suoraan 
SEQUOIA- ja SEQUOIA SRT -valjaiden kiinnityssiltoihin, jolloin arboristin sivuttainen liikkuvuus 
helpottuu.



60

Kattavat tiedot kaikista tuossteista löytyvät osoitteesta www.petzl.com

Valjaat pelastuskäyttöön

Nämä pelastajille suunnitellut valjaat ovat kevyet, mikä parantaa liikkuvuutta ja nopeutta 
operaatioiden aikana. Saatavilla on useita malleja, jotta oikea vaihtoehto löytyy erilaisiin 
ympäristöihin.

• Mukava, erittäin kevyt muotoilu

• Ergonomia

Ohut ja kevyt rakenne
FALCON-valjaiden keskijäykät ja litteät 
jalkalenkit ja lantiovyö takaavat optimaalisen 
mukavuuden ja keveyden tasapainon.

Kompaktit ja kevyet sivukiinnityspisteet
Tekstiiliset sivukiinnityspisteet ovat lähes 
valjaiden myötäiset, kevyet ja sopivat 
ajoittaiseen käyttöön.

Helppo säätää
Lantiovyö ja jalkalenkit ovat helpot ja nopeat 
säätää kahdella itsestään lukkiutuvalla 
DoubleBack-soljella.

Liikutettavat jalkalenkit
FALCON-valjaiden jalkalenkkien pehmusteita 
voi siirtää juuri sopiviin kohtiin.

Varustelenkit ja pidikkeet
FALCON-valjaat on varustettu 
varustelenkeillä: lantiovyön sivuilla ja takana. 
Kaikissa valjaissa on myös pidikkeet 
CARITOOL-työkalukiinnittimiä ja TOOLBAG-
työkalupusseja varten.

• FALCON-valjaiden lantiovyön metallinen 
etukiinnityspiste jakaa painon lantiovyön 
ja jalkalenkkien välillä köyden varassa 
työskenneltäessä

FALCON MOUNTAIN -valjaiden tekstiilinen 
kiinnityssiltarakenne toimii parhaiten etenemiseen 
kiipeilytekniikoita käyttäen, ja tuntuu mukavalta 
myös kävellessä.

FALCON ASCENT -valjaiden kaksiosainen 
lantiovyön etukiinnityspiste lisää tehokkuutta 
köydellä noustessa, kun käytetään CROLL-
nousuvarmistinta.

• Valjaiden varassa työskentelyyn

• Operaatioihin joissa käytetään 
kiipeilytekniikoita

• Tehokkuutta köydessä 
nousemiseen

• Varusteiden ja työkalujen optimaalinen järjestäminen
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Valjaat pelastuskäyttöön

FALCON
Kevyet istumavaljaat valjaiden varassa tapahtuvaan pelastuskäyttöön
FALCON-valjaat ovat kevyet istumavaljaat, joiden metallinen lantiovyön etukiinnityspiste jakaa painon 
lantiovyön ja jalkalenkkien välillä köyden varassa työskenneltäessä. Valjaissa on mukavuutta edistävät 
keskijäykät jalkalenkit ja lantiovyö sekä itsestään lukkiutuvat DoubleBack-soljet helppoon ja nopeaan 
säätämiseen. Takasolkeen voi kiinnittää TOP- tai TOP CROLL -rintavaljaat, ja se mahdollistaa myös 
CROLL-nousuvarmistimen käyttämisen valjaiden kanssa.

FALCON ASCENT
Kevyet istumavaljaat pelastustyöhön, jossa noustaan köydessä
FALCON ASCENT -valjaat ovat kevyet istumavaljaat kaksiosaisella lantiovyön etukiinnityspisteellä, 
joka kiinnitetään OMNI-sulkurenkaalla. Tämä kiinnityspiste tehostaa toimintaa pelastusoperaatioissa, 
joissa noustaan köydessä. FALCON ASCENT -valjaissa on mukavuutta edistävät keskijäykät 
jalkalenkit ja lantiovyö sekä itsestään lukittuvat DoubleBack-soljet nopeaan ja helppoon 
säätämiseen. Takasolkeen voi kiinnittää TOP CROLL-rintavaljaat, ja se mahdollistaa myös CROLL-
nousuvarmistimen käyttämisen valjaiden kanssa.

FALCON MOUNTAIN
Erittäin kevyet istumavaljaat pelastustyöhön, jossa käytetään teknisiä 
kiipeilytekniikoita
FALCON MOUNTAIN -valjaat ovat erittäin kevyet istumavaljaat pelastustyöhön, jossa käytetään 
teknisiä kiipeilytekniikoita. Kiinnityssillan rakenne mahdollistaa hyvän liikkuvuuden, kun edetään 
kiipeilytekniikoita käyttäen, ja tuntuu mukavalta valjaat päällä kävellessä. Valjaissa on mukavuutta 
edistävät keskijäykät jalkalenkit ja lantiovyö sekä itsestään lukkiutuvat DoubleBack-soljet helppoon ja 
nopeaan säätämiseen. Takasolkeen voidaan kiinnittää TOP-rintavaljaat.

Lisävaruste

CHEST’AIR
Rintavaljaat istumavaljaisiin
CHEST’AIR-rintavaljaat tekevät FALCON, FALCON MOUNTAIN, AVAO SIT ja SEQUOIA SRT 
-istumavaljaista putoamisen pysäyttävät valjaat. Helppo ja nopea kiinnittää valjaiden lantiovyön 
etukiinnityspisteeseen. Valjaat mukautuvat kaikenlaisiin vartalotyyppeihin olkahihnoissa ja lantiovyössä 
olevien itselukkiutuvien DoubleBack-solkien ansiosta.



62

STEF

NEST

Kattavat tiedot kaikista tuossteista löytyvät osoitteesta www.petzl.com

Paarit ja pelastuskolmiot

Pelastuspaarit

NEST
Paarit ahtaissa tiloissa käytettäväksi
NEST-paarit kehitettiin yhteistyössä Ranskan luolapelastusyhdistyksen kanssa. Paarien avulla 
uhri saadaan kuljetettua vaakatasossa, ylöspäin tai vinosti. Ne siis sopivat kaikkeen tekniseen 
köysipelastukseen, erityisesti ahtaisiin tiloihin.

STEF
Apuväline NEST-paarien kallistamiseen
STEF-kallistusapuväline kiinnittyy NEST-paarien kolmeen kiinnityspisteeseen ja mahdollistaa paarien 
helpon kallistamisen maaston ja olosuhteiden mukaan.

Lisävaruste

Kuljetuslaukku NEST-paareille

Pelastuskolmiot

Pelastuskolmioita käytetään lähinnä hiihtohissi- ja palopelastuksessa. Niillä voi pelastaa nopeasti ihmisen, jolla ei ole omia varusteita.

PITAGOR
Evakuointiin tarkoitettu pelastuskolmio olkahihnoilla
PITAGOR on pelastuskolmio olkahihnoilla, jotka saa helposti päälle ja säädettyä itselukittuvien 
DoubleBack-solkien ansiosta.

BERMUDE
Evakuointiin tarkoitettu pelastuskolmio ilman olkahihnoja
BERMUDE on pelastuskolmio ilman olkahihnoja, ja sen saa helposti ylle ja sopimaan ilman säätöä 
erikokoisille käyttäjille.

http://www.petzl.com


Lisävarusteet valjaille

LIFT
Nostokaari NEWTON-valjaille
Nostokaari (eurooppalaisille) NEWTON-valjaille mahdollistaa laskeutumisen pystyasennossa  
(ahtaisiin tiloihin).

CARITOOL
Työkalukiinnitin valjaisiin
CARITOOL-työkalukiinnitin sopii valjaiden lantiovyön pidikkeisiin tai hihnoihin, ja sen avulla työkaluihin 
pääsee käsiksi, ja ne saa järjestettyä yhdellä kädellä. Siitä on saatavana kahdessa koossa.

TOOLBAG
Työkalupussi
TOOLBAG-työkalupussin avulla työkalut saa järjestettyä köyden varassa työskennellessä. Pikalukon 
ansiosta pussin saa helposti suljettua kuljetuksen ja liikkumisen ajaksi. Pussin saa helposti kiinni 
kaikentyyppisiin valjaisiin. Sitä on saatavilla kahtena versiona: S (pieni) ja L (suuri).

RING OPEN
Kaikkiin suuntiin vahva portillinen rengas
Sivulla 98 on lisätietoa portillisesta RING OPEN -renkaasta.
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NEW 2018

NEW 2018

NEW 2018

Kattavat tiedot kaikista tuossteista löytyvät osoitteesta www.petzl.com

Valjaat

Valjaat yleiskäyttöön
Eurooppalaiset versiot Kansainväliset versiot Kiinnityspisteet Koot

Paino
Tuotekoodit Sertifioinnit Tuotekoodit Sertifioinnit selkä rinta lantio sivu Koko Lantiovyö Jalkalenkit Pituus

Putoamissuojainvaljaat

NEWTON

NEWTON
C73AAA 1

CE EN 361 
EAC

C73AAA 1U

CE EN 361 
EAC 

ANSI Z359.11 
CSA Z259.10

• • - -
1 70 - 93 cm 47 - 62 cm 165 - 185 cm 1050 g

C73AAA 2 C73AAA 2U 2 83 - 120 cm 50 - 65 cm 175 - 200 cm 1080 g

NEWTON 
EASYFIT

C73JFA 0 C73JFA 0U 

• • - -

0 65 - 80 cm 44 - 59 cm 160 - 180 cm 1240 g

C73JFA 1 C73JFA 1U 
C73JFN 1U (1) 1 70 - 93 cm 47 - 62 cm 165 - 185 cm 1300 g

C73JFA 2 C73JFA 2U 
C73JFN 2U (1) 2 83 - 120 cm 50 - 65 cm 175 - 200 cm 1350 g

NEWTON 
EASYFIT HI-VIZ - -

C73JFV 1U CE EN 361, EN ISO 20471, EAC, 
ANSI Z359.11, ANSI 107, 

CSA Z259.10, CSA Z96-15
• • - -

1 70 - 93 cm 47 - 62 cm 165 - 185 cm 1360 g

C73JFV 2U 2 83 - 120 cm 50 - 65 cm 175 - 200 cm 1410 g

Putoamissuojain- ja työasemointivaljaat

VOLT

VOLT

C72AFA 0

CE EN 361 
EN 358 

EAC

C72AFA 0C

CE EN 361 
EN 358 

CSA Z259.10

• • - •
0 65 - 80 cm 44 - 59 cm 160 - 180 cm 1955 g (4)

C72AFA 1 C72AFA 1C 1 70 - 93 cm 47 - 62 cm 165 - 185 cm 2000 g (4)

C72AFA 2 C72AFA 2C 2 83 - 120 cm 50 - 65 cm 175 - 200 cm 2080 g (4)

VOLT WIND

C72WFA 0 C72WFA 0C

• • - •
0 65 - 80 cm 44 - 59 cm 160 - 180 cm 2055 g (4)

C72WFA 1 C72WFA 1C 1 70 - 93 cm 47 - 62 cm 165 - 185 cm 2100 g (4)

C72WFA 2 C72WFA 2C 2 83 - 120 cm 50 - 65 cm 175 - 200 cm 2180 g (4)

VOLT LT - -

C72AFA 0U

CE EN 361 
EN 358 

ANSI Z359.11

• • - •
0 65 - 80 cm 44 - 59 cm 160 - 180 cm 1850 g

C72AFA 1U 1 70 - 93 cm 47 - 62 cm 165 - 185 cm 1895 g

C72AFA 2U 2 83 - 120 cm 50 - 65 cm 175 - 200 cm 2000 g

VOLT WIND LT - -

C72WFA 0U

• • - •
0 65 - 80 cm 44 - 59 cm 160 - 180 cm 1965 g

C72WFA 1U 1 70 - 93 cm 47 - 62 cm 165 - 185 cm 2010 g

C72WFA 2U 2 83 - 120 cm 50 - 65 cm 175 - 200 cm 2115 g

Istuin VOLT-valjaille C72100 CE EN 358 (3) - - - - - - - - - 1045 g

Valjaat putoamisen pysäyttämiseen, työasemointiin ja roikkumiseen

AVAO BOD 
Eurooppalainen  
versio

AVAO BOD

C071AA00

CE EN 361 
EN 358 
EN 813 

EAC

- -

• • • •
0 65 - 80 cm 44 - 59 cm 160 - 180 cm 2045 g

C071AA01 1 70 - 93 cm 47 - 62 cm 165 - 185 cm 2090 g

C071AA02 2 83 - 120 cm 50 - 65 cm 175 - 200 cm 2170 g

AVAO BOD 
FAST

C071BA00 
C071BA03 (1)

• • • •

0 65 - 80 cm 44 - 59 cm 160 - 180 cm 2000 g

C071BA01 
C071BA04 (1) 1 70 - 93 cm 47 - 62 cm 165 - 185 cm 2045 g

C071BA02 
C071BA05 (1) 2 83 - 120 cm 50 - 65 cm 175 - 200 cm 2125 g

TOP
C081AA00 
C081AA01 (1)

CE EN 361 (2) 
EAC - - - • - - - - - 160 - 200 cm 660 g

AVAO SIT

AVAO SIT

C079AA00 
C079AA02 (1)

CE EN 358 
EN 813 

EAC
- -

- - • •
1 70 - 93 cm 47 - 62 cm 165 - 185 cm 1175 g

C079AA01 
C079AA03 (1) 2 83 - 120 cm 50 - 65 cm 175 - 200 cm 1190 g

AVAO SIT 
FAST

C079BA00

- - • •
0 65 - 80 cm 44 - 59 cm 160 - 180 cm 1115 g

C079BA01 1 70 - 93 cm 47 - 62 cm 165 - 185 cm 1130 g

C079BA02 2 83 - 120 cm 50 - 65 cm 175 - 200 cm 1145 g

AVAO BOD 
Kansainvälinen  
versio

AVAO BOD -

-

C71AAA 0U

CE EN 361 
EN 358 
EN 813 

ANSI Z359.11 
CSA Z259.10 

NFPA 1983 Luokka III

• • • •
0 60 - 90 cm 45 - 65 cm 160 - 180 cm 2055 g

C71AAA 1U 1 70 - 110 cm 45 - 65 cm 165 - 185 cm 2100 g

C71AAA 2U 2 80 - 130 cm 60 - 75 cm 175 - 200 cm 2180 g

AVAO BOD 
FAST -

C71AFA 0U 
C71AFN 0U (1)

• • • •

0 60 - 90 cm  45 - 65 cm 160 - 180 cm 2145 g

C71AFA 1U 
C71AFN 1U (1) 1 70 - 110 cm 45 - 65 cm 165 - 185 cm 2190 g

C71AFA 2U 
C71AFN 2U (1) 2 80 - 130 cm 60 - 75 cm 175 - 200 cm 2270 g

http://www.petzl.com


Valjaat

(1) mustat valjaat, (2) joissa AVAO SIT -valjaat, (3) joissa VOLT-valjaat, (4) ei mukana OXAN-sulkurenkaan painoa CSA-sertifioiduissa versioissa.

Eurooppalaiset versiot Kansainväliset versiot Kiinnityspisteet Koot
Paino

Tuotekoodit Sertifioinnit Tuotekoodit Sertifioinnit selkä rinta lantio sivu Koko Lantiovyö Jalkalenkit Pituus

Putoamissuojainvaljaat

NEWTON

NEWTON
C73AAA 1

CE EN 361 
EAC

C73AAA 1U

CE EN 361 
EAC 

ANSI Z359.11 
CSA Z259.10

• • - -
1 70 - 93 cm 47 - 62 cm 165 - 185 cm 1050 g

C73AAA 2 C73AAA 2U 2 83 - 120 cm 50 - 65 cm 175 - 200 cm 1080 g

NEWTON 
EASYFIT

C73JFA 0 C73JFA 0U 

• • - -

0 65 - 80 cm 44 - 59 cm 160 - 180 cm 1240 g

C73JFA 1 C73JFA 1U 
C73JFN 1U (1) 1 70 - 93 cm 47 - 62 cm 165 - 185 cm 1300 g

C73JFA 2 C73JFA 2U 
C73JFN 2U (1) 2 83 - 120 cm 50 - 65 cm 175 - 200 cm 1350 g

NEWTON 
EASYFIT HI-VIZ - -

C73JFV 1U CE EN 361, EN ISO 20471, EAC, 
ANSI Z359.11, ANSI 107, 

CSA Z259.10, CSA Z96-15
• • - -

1 70 - 93 cm 47 - 62 cm 165 - 185 cm 1360 g

C73JFV 2U 2 83 - 120 cm 50 - 65 cm 175 - 200 cm 1410 g

Putoamissuojain- ja työasemointivaljaat

VOLT

VOLT

C72AFA 0

CE EN 361 
EN 358 

EAC

C72AFA 0C

CE EN 361 
EN 358 

CSA Z259.10

• • - •
0 65 - 80 cm 44 - 59 cm 160 - 180 cm 1955 g (4)

C72AFA 1 C72AFA 1C 1 70 - 93 cm 47 - 62 cm 165 - 185 cm 2000 g (4)

C72AFA 2 C72AFA 2C 2 83 - 120 cm 50 - 65 cm 175 - 200 cm 2080 g (4)

VOLT WIND

C72WFA 0 C72WFA 0C

• • - •
0 65 - 80 cm 44 - 59 cm 160 - 180 cm 2055 g (4)

C72WFA 1 C72WFA 1C 1 70 - 93 cm 47 - 62 cm 165 - 185 cm 2100 g (4)

C72WFA 2 C72WFA 2C 2 83 - 120 cm 50 - 65 cm 175 - 200 cm 2180 g (4)

VOLT LT - -

C72AFA 0U

CE EN 361 
EN 358 

ANSI Z359.11

• • - •
0 65 - 80 cm 44 - 59 cm 160 - 180 cm 1850 g

C72AFA 1U 1 70 - 93 cm 47 - 62 cm 165 - 185 cm 1895 g

C72AFA 2U 2 83 - 120 cm 50 - 65 cm 175 - 200 cm 2000 g

VOLT WIND LT - -

C72WFA 0U

• • - •
0 65 - 80 cm 44 - 59 cm 160 - 180 cm 1965 g

C72WFA 1U 1 70 - 93 cm 47 - 62 cm 165 - 185 cm 2010 g

C72WFA 2U 2 83 - 120 cm 50 - 65 cm 175 - 200 cm 2115 g

Istuin VOLT-valjaille C72100 CE EN 358 (3) - - - - - - - - - 1045 g

Valjaat putoamisen pysäyttämiseen, työasemointiin ja roikkumiseen

AVAO BOD 
Eurooppalainen  
versio

AVAO BOD

C071AA00

CE EN 361 
EN 358 
EN 813 

EAC

- -

• • • •
0 65 - 80 cm 44 - 59 cm 160 - 180 cm 2045 g

C071AA01 1 70 - 93 cm 47 - 62 cm 165 - 185 cm 2090 g

C071AA02 2 83 - 120 cm 50 - 65 cm 175 - 200 cm 2170 g

AVAO BOD 
FAST

C071BA00 
C071BA03 (1)

• • • •

0 65 - 80 cm 44 - 59 cm 160 - 180 cm 2000 g

C071BA01 
C071BA04 (1) 1 70 - 93 cm 47 - 62 cm 165 - 185 cm 2045 g

C071BA02 
C071BA05 (1) 2 83 - 120 cm 50 - 65 cm 175 - 200 cm 2125 g

TOP
C081AA00 
C081AA01 (1)

CE EN 361 (2) 
EAC - - - • - - - - - 160 - 200 cm 660 g

AVAO SIT

AVAO SIT

C079AA00 
C079AA02 (1)

CE EN 358 
EN 813 

EAC
- -

- - • •
1 70 - 93 cm 47 - 62 cm 165 - 185 cm 1175 g

C079AA01 
C079AA03 (1) 2 83 - 120 cm 50 - 65 cm 175 - 200 cm 1190 g

AVAO SIT 
FAST

C079BA00

- - • •
0 65 - 80 cm 44 - 59 cm 160 - 180 cm 1115 g

C079BA01 1 70 - 93 cm 47 - 62 cm 165 - 185 cm 1130 g

C079BA02 2 83 - 120 cm 50 - 65 cm 175 - 200 cm 1145 g

AVAO BOD 
Kansainvälinen  
versio

AVAO BOD -

-

C71AAA 0U

CE EN 361 
EN 358 
EN 813 

ANSI Z359.11 
CSA Z259.10 

NFPA 1983 Luokka III

• • • •
0 60 - 90 cm 45 - 65 cm 160 - 180 cm 2055 g

C71AAA 1U 1 70 - 110 cm 45 - 65 cm 165 - 185 cm 2100 g

C71AAA 2U 2 80 - 130 cm 60 - 75 cm 175 - 200 cm 2180 g

AVAO BOD 
FAST -

C71AFA 0U 
C71AFN 0U (1)

• • • •

0 60 - 90 cm  45 - 65 cm 160 - 180 cm 2145 g

C71AFA 1U 
C71AFN 1U (1) 1 70 - 110 cm 45 - 65 cm 165 - 185 cm 2190 g

C71AFA 2U 
C71AFN 2U (1) 2 80 - 130 cm 60 - 75 cm 175 - 200 cm 2270 g
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NEW 2018

NEW 2018

Kattavat tiedot kaikista tuossteista löytyvät osoitteesta www.petzl.com

Valjaat erityiskäyttöön 
Eurooppalaiset versiot Kansainväliset versiot Kiinnityspisteet Koot

Paino
Tuotekoodit Sertifioinnit Tuotekoodit Sertifioinnit selkä rinta lantio sivu Koko Lantiovyö Jalkalenkit Pituus

Valjaat köysityöskentelyyn

AVAO BOD 
CROLL FAST 
Kansainvälinen  
versio

- -

C71CFA 0U 
C71CFN 0U (1) CE EN 361 

EN 358 
EN 813 

EN 12841 tyyppi B 
ANSI Z359.11 
CSA Z259.10

• • • •

0 60 - 90 cm 45 - 65 cm 160 - 180 cm 2330 g

C71CFA 1U 
C71CFN 1U (1) 1 70 - 110 cm 45 - 65 cm 165 - 185 cm 2375 g

C71CFA 2U 
C71CFN 2U (1) 2 80 - 130 cm 60 - 75 cm 175 - 200 cm 2455 g

ASTRO 
BOD FAST

C083AA00 CE EN 361 
EN 358 
EN 813 

EN 12841 tyyppi B 
EAC

- - • • • •
0 65 - 80 cm 44 - 59 cm 160 - 180 cm 1855 g

C083AA01 1 70 - 93 cm 47 - 62 cm 165 - 185 cm 1900 g

C083AA02 2 83 - 120 cm 50 - 65 cm 175 - 200 cm 1980 g

TOP CROLL S
C081BA00

CE EN 361 (2) 
EN 12841 tyyppi B 

EAC
- - - • - - - - - 160 - 200 cm 515 g

TOP CROLL L
C081CA00

CE EN 361 (3) 
EN 12841 tyyppi B 

EAC
- - - • - - - - - 160 - 200 cm 600 g

ASTRO 
SIT FAST

C085AA00
CE EN 358 

EN 813 
EAC

- - - - • •
0 65 - 80 cm 44 - 59 cm 160 - 180 cm 1025 g

C085AA01 1 70 - 93 cm 47 - 62 cm 165 - 185 cm 1040 g

C085AA02 2 83 - 120 cm 50 - 65 cm 175 - 200 cm 1055 g

PODIUM S071AA00 - - - - - - - - - - - 1060 g

Valjaat arboristityöhön

SEQUOIA

SEQUOIA SRT
C69BFA 1 CE EN 358 

EN 813 
EAC

- -

- - • •
1 70 - 100 cm 50 - 65 cm - 1530 g

C69BFA 2 2 85 - 120 cm 60 - 75 cm - 1590 g

SEQUOIA
C69AFA 1 CE EN 358 

EN 813 - - - •
1 65 - 100 cm 50 - 65 cm - 1390 g

C69AFA 2 2 85 - 120 cm 60 - 75 cm - 1450 g

Olkahihnat C69B - - - - - - - - - - - 280 g

Istuin S69 - - - - - - - - - - - 950 g

Säädettävä kiinnityssilta C69R CE EN 358, EAC - - - - - - - - - - 220 g

Kiinnityssilta

25 cm C69F 25

- - - - - - - - - - -

43 g

30 cm C69F 30 45 g

35 cm C69F 35 46 g

Valjaat pelastuskäyttöön

FALCON

FALCON

C038AA00
CE EN 358 

EN 813 
EAC

- - - - • •

0 65 - 80 cm 44 - 59 cm - 840 g

C038AA01 
C038AA03 (1) 1 70 - 93 cm 47 - 62 cm - 855 g

C038AA02 
C038AA04 (1) 2 83 - 120 cm 50 - 65 cm - 885 g

FALCON ASCENT
C038BA00 CE EN 358 

EN 813 
EAC

- - - - • •
1 70 - 93 cm 47 - 62 cm - 765 g

C038BA01 2 83 - 120 cm 50 - 65 cm - 795 g

FALCON 
MOUNTAIN

C038CA00 CE EN 358, EN 813 
EN 12277 tyyppi C 

EAC
- - - - • •

1 70 - 93 cm 47 - 62 cm - 810 g

C038CA01 2 83 - 120 cm 50 - 65 cm - 840 g

CHEST’AIR C98A CE EN 361 (4) 
EN 12277 typpi D - -  - • - - - - 160 - 200 cm 495 g

Paarit ja pelastuskolmiot

NEST S61 - - - - - - - - - - - 12800 g

STEF S62 - - - - - - - - - - - -

Kuljetuslaukku NEST-paareille S59 - - - - - - - - - - - 600 g

PITAGOR C80 BR EN 1497, EN 1498 - - - - - - - - - - 1290 g

BERMUDE C80 EN 1498 - - - - - - - - - - 795 g

Tarvikkeet

LIFT L54 CE - - - - - - - - - - 520 g

CARITOOL
P42

- - - - - - -
-

- - -
25 g

P42 L L 60 g

TOOLBAG
S47Y S

- - - - - - -
S

- - -
170 g

S47Y L L 240 g

RING OPEN P28 CE EN 362 - - - - - - - - - - 70 g

Valjaat

http://www.petzl.com


(1) mustat valjaat, (2) joissa ASTRO SIT FAST -, AVAO SIT -, AVAO SIT FAST -, FALCON - tai FALCON ASCENT -valjaat, 
(3) joissa ASTRO SIT FAST -, AVAO SIT -, AVAO SIT FAST -, FALCON -, FALCON ASCENT-tai SEQUOIA SRT -valjaat

Eurooppalaiset versiot Kansainväliset versiot Kiinnityspisteet Koot
Paino

Tuotekoodit Sertifioinnit Tuotekoodit Sertifioinnit selkä rinta lantio sivu Koko Lantiovyö Jalkalenkit Pituus

Valjaat köysityöskentelyyn

AVAO BOD 
CROLL FAST 
Kansainvälinen  
versio

- -

C71CFA 0U 
C71CFN 0U (1) CE EN 361 

EN 358 
EN 813 

EN 12841 tyyppi B 
ANSI Z359.11 
CSA Z259.10

• • • •

0 60 - 90 cm 45 - 65 cm 160 - 180 cm 2330 g

C71CFA 1U 
C71CFN 1U (1) 1 70 - 110 cm 45 - 65 cm 165 - 185 cm 2375 g

C71CFA 2U 
C71CFN 2U (1) 2 80 - 130 cm 60 - 75 cm 175 - 200 cm 2455 g

ASTRO 
BOD FAST

C083AA00 CE EN 361 
EN 358 
EN 813 

EN 12841 tyyppi B 
EAC

- - • • • •
0 65 - 80 cm 44 - 59 cm 160 - 180 cm 1855 g

C083AA01 1 70 - 93 cm 47 - 62 cm 165 - 185 cm 1900 g

C083AA02 2 83 - 120 cm 50 - 65 cm 175 - 200 cm 1980 g

TOP CROLL S
C081BA00

CE EN 361 (2) 
EN 12841 tyyppi B 

EAC
- - - • - - - - - 160 - 200 cm 515 g

TOP CROLL L
C081CA00

CE EN 361 (3) 
EN 12841 tyyppi B 

EAC
- - - • - - - - - 160 - 200 cm 600 g

ASTRO 
SIT FAST

C085AA00
CE EN 358 

EN 813 
EAC

- - - - • •
0 65 - 80 cm 44 - 59 cm 160 - 180 cm 1025 g

C085AA01 1 70 - 93 cm 47 - 62 cm 165 - 185 cm 1040 g

C085AA02 2 83 - 120 cm 50 - 65 cm 175 - 200 cm 1055 g

PODIUM S071AA00 - - - - - - - - - - - 1060 g

Valjaat arboristityöhön

SEQUOIA

SEQUOIA SRT
C69BFA 1 CE EN 358 

EN 813 
EAC

- -

- - • •
1 70 - 100 cm 50 - 65 cm - 1530 g

C69BFA 2 2 85 - 120 cm 60 - 75 cm - 1590 g

SEQUOIA
C69AFA 1 CE EN 358 

EN 813 - - - •
1 65 - 100 cm 50 - 65 cm - 1390 g

C69AFA 2 2 85 - 120 cm 60 - 75 cm - 1450 g

Olkahihnat C69B - - - - - - - - - - - 280 g

Istuin S69 - - - - - - - - - - - 950 g

Säädettävä kiinnityssilta C69R CE EN 358, EAC - - - - - - - - - - 220 g

Kiinnityssilta

25 cm C69F 25

- - - - - - - - - - -

43 g

30 cm C69F 30 45 g

35 cm C69F 35 46 g

Valjaat pelastuskäyttöön

FALCON

FALCON

C038AA00
CE EN 358 

EN 813 
EAC

- - - - • •

0 65 - 80 cm 44 - 59 cm - 840 g

C038AA01 
C038AA03 (1) 1 70 - 93 cm 47 - 62 cm - 855 g

C038AA02 
C038AA04 (1) 2 83 - 120 cm 50 - 65 cm - 885 g

FALCON ASCENT
C038BA00 CE EN 358 

EN 813 
EAC

- - - - • •
1 70 - 93 cm 47 - 62 cm - 765 g

C038BA01 2 83 - 120 cm 50 - 65 cm - 795 g

FALCON 
MOUNTAIN

C038CA00 CE EN 358, EN 813 
EN 12277 tyyppi C 

EAC
- - - - • •

1 70 - 93 cm 47 - 62 cm - 810 g

C038CA01 2 83 - 120 cm 50 - 65 cm - 840 g

CHEST’AIR C98A CE EN 361 (4) 
EN 12277 typpi D - -  - • - - - - 160 - 200 cm 495 g

Paarit ja pelastuskolmiot

NEST S61 - - - - - - - - - - - 12800 g

STEF S62 - - - - - - - - - - - -

Kuljetuslaukku NEST-paareille S59 - - - - - - - - - - - 600 g

PITAGOR C80 BR EN 1497, EN 1498 - - - - - - - - - - 1290 g

BERMUDE C80 EN 1498 - - - - - - - - - - 795 g

Tarvikkeet

LIFT L54 CE - - - - - - - - - - 520 g

CARITOOL
P42

- - - - - - -
-

- - -
25 g

P42 L L 60 g

TOOLBAG
S47Y S

- - - - - - -
S

- - -
170 g

S47Y L L 240 g

RING OPEN P28 CE EN 362 - - - - - - - - - - 70 g

Valjaat
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Kypärät

http://www.petzl.com
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Kypärät

Kevyet kypärät korkeanpaikantyöskentelyyn 
ja pelastustoimiin
Kypärät kevyellä polystyreenikennostolla ja vahvalla 
leukahihnalla.

Silmiensuojaimet

Päähineet ja kasvosuojukset

Tarvikkeet

• Teollisuuskäyttöön
Kypärä päänkehyksellä, joissa erittäin mukava 
pehmuste ja leukahihna, jonka solki aukeaa 
takertuessa.

Ergonomiset kypärät
• Korkeanpaikantyöskentelyyn ja 
pelastustoimiin
Kypärät päänkehyksellä, joissa erittäin mukava 
pehmuste ja vahva leukahihna.
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Kypärät

CenterFit-säätö
Päänkehystä säädetään pyörittämällä CenterFit-säätöpyöriä 
samanaikaisesti. Säätöpyöriä on helppo käyttää myös hanskat kädessä.

CenterFit-järjestelmän ansiosta pää on täydellisesti keskitettynä 
kypärään, mikä takaa paremman istuvuuden.

Perusyksilöinti
Kukin käyttäjä voi yksilöidä VERTEX- tai ALVEO-kypäränsä omien 
tarpeiden mukaisesti: 
• alue merkintätarroille: käyttäjä voi laittaa nimikointitarran kypärään 
• alue heijastaville tarroille: lisää havaittavuutta pimeässä 
• hikipanta: tekstiilinen pehmuste takaa hien paremman siirtymisen, 
täytyy huoltaa säännöllisesti 
• vaihtopehmusteet: samanlaista vaahtomuovia kuin vakiona kaikissa 
kypärissä. Ne eivät ime hikeä

Kypärät ovat välttämättömiä korkeanpaikantyöskentelyssä ja tietyssä teollisuustyössä, sillä ne suojaavat työntekijää tehokkaasti päähän 
putoavilta esineiltä ja työntekijän itsensä pudotessa.

http://www.petzl.com


VERTEX / ALVEO

VIZENVIZIR

PIXA DUO

VIZIR SHADOW

© Petzl / Marc Daviet

Kypärät

Lisävarusteiden lisääminen
VERTEX- ja ALVEO-kypärät mukautuvat 
valaisu- ja lisäsuojaustarpeisiisi sekunneissa.

Itsensä suojaamiseen: käyttäjä voi 
asentaa VIZIR, VIZIR SHADOW tai VIZEN 
-kasvosuojaimen käyttämällä kahta 
sivupidikettä ja kiinnittää kuulosuojaimet 
kahteen sivuhahaloon.

Valaisuun: kaikissa kypärissä on etu- 
ja takakiinnityspisteet PIXA- tai DUO 
-otsavalaisimen kiinnittämiseen ja neljä 
asemointipidikettä pannallisen otsavalaisimen 
kiinnittämiseen.

Räätälöinti pyynnöstä
Petzl Customization -räätälöintipalvelulla 
voit yksilöidä VERTEX- ja ALVEO kypäräsi 
seuraavin tavoin: 
- logo- tai muu merkintä 
- erityisesti suunnitellut heijastintarrat

Lisätietoja saat Petzl-maahantuojalta.
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VERTEX 
BEST

ALVEO 
BEST

VERTEX 
VENT

ALVEO 
VENT

VERTEX 
ST

EN 397 • • •

EN 12492 • • •

EN 12492 - • -

EN 397 • - •

EN 50365 • - •

EN 397 - - •(1)

EN 12492 •(2) •(2) -

EN 397 • - •

EN 397 • • - •

EN 397 • • - •

CE CE EN 12492 (4)

CE 
EN 397, 

CE 
EN 50365

ANSI Z89.1-2009 
Type I Class E

ANSI Z89.1-2009 
Type I Class C (4)

ANSI 
Z89.1-
2009 
Type I 

Class E

CSA 
Z94.1-15 
Type 1 
Class E 

(3)

- - -

EAC

Kattavat tiedot kaikista tuossteista löytyvät osoitteesta www.petzl.com

ALVEO-kypärien sisävuoraus on paisutettua 
polystyreenimuovia, mikä tekee siitä kevyemmän. 
Iskunvaimennus tapahtuu paisutetun 
polystyreenivuorauksen muodonmuutoksella. 
Paino: 350 g

VERTEX-kypärissä on 6-piste täyshihnasto, 
joka mukautuu pään muotoon ja tuntuu 
mukavalta. Iskunvaimennus tapahtuu kuoren 
muodonmuutoksella 
Paino: 455 g

• Miellyttävä rakenne

• Kevyt rakenne

Kypärät

Koska korkeanpaikantyöskentelyssä käytettäville kypärille ei ole omia eurooppalaisia 
standardeja, Petzl käyttää muita olemassa olevia standardeja kehittäessään kypärävalikoimaa 
ammattilaisten tarpeisiin.

Suojaus mekaanisia 
iskuja vastaan

Tuuletus

Suojaus 
sähkövaaroja  
vastaan

Pienempi 
takertumisriski mikäli 
kypärä jää johonkin 
kiinni

Pienempi irtoamisriski 
putoamistilanteessa

Suojaus sulaa 
metalliroisketta 
vastaan

Suojaus sivulta 
tulevaa puristusta 
vastaan

Käyttö matalassa 
lämpötilassa

Euroopan sertifioinnit:

Yhdysvaltojen sertifioinnit:

Kanadan sertifiointi:

Venäjän sertifiointi:

(1) Leukahihna on tehty niin, että se aukeaa jos se takertuu johonkin, kun käyttäjä on maan tasalla (lujuus < 25 daN). 
(2) Vahva leukahihna rajoittaa kypärän irtoamisriskiä putoamistilanteessa (lujuus > 50 daN). 
(3) Oleelliset viittaukset löytyvät taulukosta sivulta 75. 
(4) ALVEO VENT on myös UIAA-sertifioitu.

http://www.petzl.com


Kypärät

VERTEX® BEST
Ergonominen kypärä korkeanpaikantyöskentelyyn ja pelastustoimiin
Vahvalla leukahihnalla varustettu VERTEX BEST on korkeanpaikantyöskentelijöiden pään 
suojaamisen mittapuu. Kypärän tuulettamaton kuori suojaa sähköiskuilta ja sulalta metalliroiskeelta. 
Sen 6-pistetäyshihnasto tekee käytöstä mukavaa, ja CenterFit -säätöjärjestelmällä kypärän saa 
täydellisesti keskitettyä. VERTEX BEST sopii erinomaisesti PIXA- tai DUO-valaisimien, VIZIR-,  
VIZIR SHADOW- tai VIZEN-kasvonsuojaimien sekä kuulosuojaimien kiinnitykseen.

VERTEX® VENT
Ergonominen, ilmastoitu kypärä korkeanpaikantyöskentelyyn ja pelastustoimiin
Vahvalla leukahihnalla varustettu VERTEX VENT on korkeanpaikantyöskentelijöiden pään suojaamisen 
mittapuu. Liukuvilla luukuilla varustetut ilmastointiaukot mahdollistavat ilmastoinnin säätelyn tarpeen 
mukaan. Sen 6-piste täyshihnasto tekee käytöstä mukavaa, ja Center-Fit-säätöjärjestelmällä kypärän 
saa täydellisesti keskitettyä. VERTEX VENT sopii erinomaisesti PIXA- tai DUO-valaisimien,  
VIZIR-, VIZIR SHADOW- tai VIZEN-kasvonsuojaimien sekä kuulosuojaimien kiinnitykseen.

VERTEX® ST
Ergonominen teollisuuskypärä
VERTEX ST -kypärä on suunniteltu suojaamaan iskuilta ja putoavilta esineiltä rakenteiden alla 
työskentelyssä. Kypärän tuulettamaton kuori suojaa sähköiskuilta ja sulalta metalliroiskeelta. 
Sen 6-pistetäyshihnasto tekee käytöstä mukavaa, ja CenterFit -säätöjärjestelmällä kypärän saa 
täydellisesti keskitettyä. VERTEX ST sopii erinomaisesti PIXA- tai DUO-valaisimien, VIZIR-,  
VIZIR SHADOW- tai VIZEN-kasvonsuojaimien sekä kuulosuojaimien kiinnitykseen.

ALVEO BEST
Kevyt kypärä korkeanpaikantyöskentelyyn ja pelastustoimiin
ALVEO BEST-kypärä on erittäin kevyt kypärä korkeanpaikantyöskentelyyn, ja siinä on vahva 
leukahihna. Kypärän tuulettamaton kuori suojaa sähköiskuilta ja sulalta metalliroiskeelta. Siitä on tehty 
kevyt, ja sen Center-Fit-säätöjärjestelmällä kypärän saa täydellisesti keskitettyä päähän. ALVEO BEST 
on suunniteltu otsavalaisimen, kasvojensuojaimen ja kuulosuojaimen ihanteelliseen kiinnitykseen. 
Sisältää Sekisui Alveo AG:n Alveolen®:a.

ALVEO VENT
Tuuletettu kypärä korkeanpaikantyöskentelyyn ja pelastustoimiin
ALVEO VENT -kypärä on erittäin kevyt kypärä korkeanpaikantyöskentelyyn, ja siinä on vahva 
leukahihna. Siinä on tuuletusaukot, jotka mahdollistavat tehokkaan tuuletuksen. Siitä on tehty kevyt, 
ja sen Center-Fit-säätöjärjestelmällä kypärän saa täydellisesti keskitettyä päähän. ALVEO VENT on 
suunniteltu otsavalaisimen, kasvojensuojaimen ja kuulosuojaimen ihanteelliseen kiinnitykseen. 
Sisältää Sekisui Alveo AG:n Alveolen®:a.
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Silmiensuojaimet

VIZIR
Suojaava silmiensuojain VERTEX ja ALVEO kypäriin
VIZIR-silmiensuojain takaa silmien suojauksen ja istuu täydellisesti VERTEX- ja ALVEO kypäriin. 
Se on helppo kiinnittää kypäristä löytyviin kiinnityskohtiin. Siinä on myös naarmuuntumisen- ja 
huurtumisenestopinnoitteet.

VIZIR SHADOW
Tummennettu silmiensuojain VERTEX- ja ALVEO-kypärille
VIZIR SHADOW -silmiensuojain takaa silmien suojauksen ja istuu täydellisesti VERTEX- ja ALVEO 
kypäriin. Se on helppo kiinnittää kypäristä löytyviin kiinnityskohtiin. Silmäsuojaimella on 2,5-tason 
aurinkosuoja. Siinä on myös naarmuuntumisen- ja huurtumisenestopinnoitteet.

VIZEN
Sähköltä suojaava kasvosuojain VERTEX- ja ALVEO-kypärille
VIZEN-kasvojensuojainta tulee käyttää, kun on olemassa valokaaren riski. Erittäin laaja-alainen suojus 
suojaa kasvot täydellisesti ja tarjoaa virheettömän näkökentän myös sivuille katsottaessa.  
Helppo asentaa VERTEX- ja ALVEO-kypärien kiinnitysreikiin.

Päähineet ja kasvosuojukset

LINER
Hengittävä päähine, joka siirtää hikeä
LINER on hengittävä päähine, joka siirtää kosteutta ja joka kuivaa nopeasti. Päähine istuu 
saumattomasti, ja sitä on miellyttävä pitää kypärän alla ilman, että se haittaa työntekoa.

BEANIE
Suojapäähine kylmään ja tuuliseen säähän
BEANIE on päähine, joka suojaa päätä kylminä ja tuulisina päivinä. Kullekin pään alueelle erityinen 
suunnittelu optimoi lämpöeristyksen ja säätelee kosteuden määrää. Päähineen saumaton rakenne ja 
sivureiät tekevät siitä miellyttävän kypärän alla ilman, että se häiritsee työntekoa.

BALACLAVA
Kylmältä ja tuulelta suojaava suojahuppu
BALACLAVA suojaa päätä, kasvoja ja niskaa kylminä ja tuulisina päivinä. Kullekin pään alueelle 
erityinen suunnittelu optimoi lämpöeristyksen ja säätelee kosteuden määrää. Päähineen saumaton 
suunnittelu ja sivureiät tekevät siitä miellyttävän kypärän alla ilman, että se estää työntekoa

Tarvikkeet

Hikipannat
Pehmuste VERTEX- ja ALVEO-kypärille: siirtää hikeä ja on konepesunkestävä.

Vaihtopehmusteet
Helppohoitoinen standardipehmuste VERTEX- ja ALVEO-kypärille.

Merkintätarrat
Läpinäkyvien merkintätarrojen ansiosta VERTEX- ja ALVEO-kypäriin voi tehdä merkintöjä 
pesunkestävällä tussilla tai lasertulostimella.

Heijastintarrat
Heijastintarrat parantamaan VERTEX- ja ALVEO-kypärien havaittavuutta.

Huurtumisenestosuihke
Huurtumisenestoaine VIZIR-ja VIZEN-silmäsuojaimille (kymmenen kappaleen pakkauksissa).

Kypärät

BUFF® tuotemerkki on Original BUFF®:n omaisuutta ja sen tavaramerkki.

http://www.petzl.com
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Kypärät

Tuotekoodi Väri Euroopan  
sertifioinnit

Yhdysvaltojen 
sertifioinnit

Kanadan 
sertifiointi

Venäjän 
sertifiointi

Pään 
ympärysmitta Paino

Kypärät

VERTEX 
BEST

A10BYA keltainen

CE ANSI Z89.1-2009 
Tyyppi I Luokka E - EAC 53-63 cm 455 g

A10BWA valkoinen

A10BRA punainen

A10BNA musta

A10BYA HV hi-viz keltainen 
huomioväri

A10BOA oranssi

A10BBA sininen

A10BYC keltainen

CE ANSI Z89.1-2009 
Tyyppi I Luokka E

CSA Z94.1-15 
Tyyppi 1 Luokka 

E
- 53-63 cm 455 g

A10BWC valkoinen

A10BRC punainen

A10BNC musta

A10BOC oranssi

A10BBC sininen

VERTEX 
VENT

A10VYA keltainen

CE EN 12492 ANSI Z89.1-2009 
Tyyppi I Luokka C - EAC 53-63 cm 455 g

A10VWA valkoinen

A10VRA punainen

A10VNA musta

A10VYA HV hi-viz keltainen 
huomioväri

A10VOA oranssi

A10VBA sininen

VERTEX 
ST

A10SWA valkoinen
CE EN 397 

CE EN 50365
ANSI Z89.1-2009 
Tyyppi I Luokka E - EAC 53-63 cm 455 g

A10SRA punainen

ALVEO 
BEST

A20BYA keltainen

CE ANSI Z89.1-2009 
Tyyppi I Luokka E - EAC 53-63 cm 350 gA20BWA valkoinen

A20BRA punainen

ALVEO 
VENT 

A20VYA keltainen

CE EN 12492
ANSI Z89.1-2009 
Tyyppi I Luokka C 

UIAA
- EAC 53-63 cm 340 gA20VWA valkoinen

A20VRA punainen

Silmiensuojaimet

VIZIR A15A - CE EN 166, 1B ANSI Z87.1-2010 - - - 65 g

VIZIR SHADOW A15AS - CE EN 166, 1B 
CE EN 172, 5-2,5 ANSI Z87.1-2010 - - - 65 g

VIZEN A14 -
CE EN 166, 1BT8 

CE EN 170, 2C-1,2 
GS ET-29, Luokka 1

ANSI Z87.1-2010 - - - 180 g

Tuotekoodi Koko Pään ympärysmitta Paino

Päähineet ja kasvosuojukset

LINER A016AA00 / A016AA01 M-L / L-XL 56-59 cm / 59-63 cm 15 g

BEANIE A016BA00 / A016BA01 M-L / L-XL 56-59 cm / 59-63 cm 25 g

BALACLAVA A016CA00 / A016CA01 M-L / L-XL 56-59 cm / 59-63 cm 60 g

Tarvikkeet

Hikipannat A10200 (VERTEX) / A20200 (ALVEO) - - 15 g

Vaihtopehmusteet A10210 (VERTEX) / A20210 (ALVEO) - - 15 g

Merkintätarrat A10100 - - -

Heijastintarrat A10110 (VERTEX) / A20110 (ALVEO) - - -

Huurtumisenestosuihke A13 - - 30 g
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Liitosköydet ja nykäyksenvaimentimet

Päätöslenkin suojus STRING

Petzl-liitosköysien päät ovat mallista riippuen varustettu päätöslenkin suojuksilla tai STRING-nauhansuojuksilla. Nämä kappaleet auttavat sulkurengasta 
pysymään pituussuuntaan kuormitettuna, ja ne helpottavat klippaamista. Ne suojaavat myös liitosköyden päitä jatkuvasta hiertymisestä johtuvalta 
kulumiselta.

http://www.petzl.com
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Liitosköydet ja nykäyksenvaimentimet

Työasemointiliitosköydet
Säädettäviä liitosköysiä käytetään työasemointijärjestelmissä putoamisen pysäyttävän järjestelmän lisänä. Niiden pituuden voi säätää helposti ja 
tarkasti, mikä mahdollistaa mukavan asemoinnin erilaisissa työtilanteissa.

Putoamissuojainliitosköydet
Liitosköysiä, joissa on nykäyksenvaimennin, käytetään tilanteissa 
joissa on putoamisriski. Petzl tarjoaa kahden tyyppisiä liitosköysiä 
nykäyksenvaimentimella: 
- yksihaaraiset (ABSORBICA-I) tai kaksihaaraiset (ABSORBICA-Y) 
liitosköydet kompaktilla, integroidulla nykäyksenvaimentimella. 
Putoamistilanteessa vaimentimen progressiivinen repeäminen 
pehmentää myös kevyimpien käyttäjien putoamista 
- liitosköydet jotka voidaan yhdistää ABSORBICA-
nykäyksenvaimentimeen enintään kaksimetrisen yksi- tai 
kaksihaaraisen nykäysvoimia vaimentavan liitosköyden 
tekemiseen

Liitosköydet 
köysityöskentelyyn
Vakiopituiset tai säädettävät, 
etenemiseen tarkoitetut liitosköydet, 
saatavilla yksi- ja kaksihaaraisina 
versioina.

Liitosköydet arboristityöhön
Säädettävät asemointiliitosköydet jotka tekevät 
arboristityöstä ergonomisempaa.

Liitosköydet 
helikopteripelastukseen
Liitosköydet helikopterinostoihin- ja 
laskuihin.

Liitosköydet yleiskäyttöön

Liitosköydet erityiskäyttöön
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Työasemointiliitosköydet

Asemointiliitosköysien avulla käyttäjä pystyy asemoimaan itsensä tarkasti työpisteessä niin, 
että jalat ovat tuettuna rakennetta vasten. Ne mukautuvat erilaisiin ankkurikokoonpanoihin.

GRILLON-liitosköydet myydään ilman kiinnittimiä, 
joten niihin voi yhdistää monenlaisia kiinnittimiä 
käyttäjän vaatimusten mukaisesti.

Kahden pisteen tekniikka
GRILLON-liitosköyttä voi käyttää kahden 
pisteen tekniikalla (valjaiden lantiovyön 
sivukiinnityspisteisiin kiinnitettynä), kun 
käyttäjä työskentelee jalkojensa varassa. 
Tällainen kiinnitystapa jakaa painon hyvin 
vyöllä. Käyttäjä voi tarkasti säätää asentoaan 
painamalla liitosköyden säätölaitetta.

Ommellut päätöslenkit muovisuojuksilla
Ommellut päätöslenkit ovat vahvempia 
(verrattuna solmittuihin päätöslenkkeihin), 
kevyempiä ja kapeampia. Nämä 
muovisuojukset suojaavat ompeleita 
hankautumiselta ja helpottavat käsittelyä 
pitämällä sulkurenkaan paikoillaan.

GRILLON-liitosköysiin on myös saatavilla 
vaihtoköysiä.

Yhden pisteen tekniikka
Kun ankkuri on käyttäjän yläpuolella, 
GRILLON-liitosköysi kiinnitetään valjaiden 
lantiovyön etukiinnityspisteeseen. Näin paino 
jakautuu mukavasti vyön ja jalkalenkkien 
välille. Käyttäjä säätää asentoaan käyttäen 
kahvaa ja samalla pitäen kiinni liitosköyden 
vapaasta päästä.

Liitosköyden pituuden voi hetkessä 
tarkastaa kiinnitinpäässä olevasta 
värikoodilapusta.

• Monikäyttöinen

• Helppo käsitellä

• Ilman kiinnitintä

GRILLON HOOK -liitosköysissä on 
automaattisesti lukkiutuvat HOOK-kiinnittimet, 
mikä on ihanteellista kiinnityksiin joissa käytetään 
valjaiden sivukiinnityspisteitä.

• HOOK-kiinnittimellä

• Liitosköyden pituuden tunnistaminen

• Vaihtoköysiä saatavilla

• MGO -kiinnittimellä

GRILLON-liitosköyden ja automaattisesti 
lukkiutuvan MGO-kiinnittimen yhdistelmä 
on ihanteellinen, kun kiinnittäydytään 
metallirakenteisiin tai halkaisijaltaan suuriin 
vaijereihin ja tankoihin.

http://www.petzl.com
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Työasemointiliitosköydet

GRILLON
Säädettävä liitosköysi työasemointiin
Säädettäviä GRILLON-liitosköysiä käytetään työasemointijärjestelmissä putoamisen pysäyttävän 
järjestelmän lisänä. Niiden pituuden voi säätää helposti ja tarkasti, mikä mahdollistaa mukavan 
asemoinnin työpisteessä. Niitä voi kokoonpanosta riippuen käyttää yhden tai kahden pisteen 
tekniikalla. GRILLOn on saatavilla neljänä pituutena (2, 3, 4 ja 5 m) ja myös mustana. Ne täyttävät 
Yhdysvaltojen, Euroopan ja Venäjän standardien vaatimukset.

GRILLON PLUS
Säädettävä liitosköysi työasemointiin; erinomainen kulutuskestävyys
Säädettäviä GRILLON PLUS -liitosköysiä käytetään työasemointijärjestelmissä täydentämässä 
putoamisen pysäyttävää järjestelmää. Niiden pituuden voi säätää helposti ja tarkasti, mikä 
mahdollistaa mukavan asemoinnin työpisteessä. Aramidikuituisella köydellä on erinomaiset 
kulutuskestävyysominaisuudet. Niitä voi kokoonpanosta riippuen käyttää yhden tai kahden pisteen 
tekniikalla. GRILLON PLUS on saatavilla 2 ja 3 metrin pituutena, ja se on sertifioitu Yhdysvaltojen, 
Euroopan ja Venäjän standardien mukaisesti.

GRILLON HOOK eurooppalainen versio
Säädettävä liitosköysi työasemointiin HOOK-alumiinikoukulla
Säädettäviä GRILLON HOOK -liitosköysiä käytetään työasemointijärjestelmissä täydentämässä 
putoamisen pysäyttävää järjestelmää. Niiden pituuden voi säätää helposti ja tarkasti, mikä 
mahdollistaa mukavan asemoinnin työpisteessä. HOOK-kiinnitin on ihanteellinen liitosköyden 
käyttämiseen valjaiden sivukiinnityspisteissä, kun käytetään kahden pisteen tekniikkaa. GRILLON 
HOOKin eurooppalainen versio on saatavilla neljänä eri pituutena (2, 3, 4 ja 5 m), ja se on sertifioitu 
Euroopan ja Venäjän standardien mukaisesti.

GRILLON HOOK kansainvälinen versio
Säädettävä liitosköysi työasemointiin HOOK-alumiinikoukulla
Säädettäviä GRILLON HOOK -liitosköysiä käytetään työasemointijärjestelmissä täydentämässä 
putoamisen pysäyttävää järjestelmää. Niiden pituuden voi säätää helposti ja tarkasti, mikä 
mahdollistaa mukavan asemoinnin työpisteessä. HOOK-kiinnitin on ihanteellinen liitosköyden 
käyttämiseen valjaiden sivukiinnityspisteissä, kun käytetään kahden pisteen tekniikkaa. GRILLON 
HOOKin kansainvälinen versio on saatavilla neljänä eri pituutena (2, 3, 4 ja 5 m), ja se on sertifioitu 
Pohjois-Amerikan ja Euroopan standardien mukaisesti.

GRILLON
Säädettävä liitosköysi työasemointiin

MGO OPEN 60
Automaattisesti lukkiutuva suunnattu kiinnitin suurella portin avaumalla ja 
portillisella kiinnityspisteellä
Sivulla 97 on lisätietoa MGO OPEN 60 -kiinnittimestä.

GRILLON MGO
Säädettävä liitosköysi työasemointiin MGO-alumiinikoukulla
Säädettäviä GRILLON MGO -liitosköysiä käytetään työasemointijärjestelmissä putoamisen 
pysäyttävän järjestelmän lisänä. Niiden pituuden voi säätää helposti ja tarkasti, mikä mahdollistaa 
mukavan asemoinnin työpisteessä. Kiinnittimen ja erittäin laajan lukitusvaipan yhdistelmä soveltuu 
erittäin hyvin metallirakenteisiin tai halkaisijaltaan laajoihin kaapeleihin ja palkkeihin kiinnittymiseen. 
GRILLON MGO on saatavilla 2 ja 3 metrin pituuksina, ja se on sertifioitu Pohjois-Amerikan ja 
Euroopan standardien mukaisesti.
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Putoamissuojainliitosköydet

Näitä liitosköysiä käytetään tilanteissa, joissa on putoamisvaara, ja ne kiinnitetään 
valjaiden rinta- tai selkäkiinnityspisteisiin. Integroitu vaimennin tarjoaa iskunvaimennusta 
putoamistilanteessa, ja siten rajoittaa käyttäjään kohdistuvia nykäysvoimia.

• Progressiivinen nykäysvoimien vaimennus on mukautettu käyttäjän 
painoon

• Kompakti ja kulutuskestävä nykäyksenvaimennin

• Eri kiinnittimet eri rakenteisiin

• Jatkuvaan suojaukseen ilman 
väliankkureiden ohittamista

• Jatkuvaan suojaukseen 
väliankkureita ohitettaessa

Putoamistilanteessa nykäyksenvaimentimen 
hihnan repeäminen rajoittaa käyttäjään 
kohdistuvia nykäysvoimia. Liitosköydet on 
suunniteltu 50–130 kg painaville käyttäjille. 
Hihnan progressiivinen repeäminen 
pehmentää myös kevyiden käyttäjien 
putoamista.

Nykäyksenvaimennin on erittäin kompakti, 
joten se ei häiritse käyttäjän liikkeitä tai 
käsittelyä. 
Kestävä kangaspussi suojaa 
nykäyksenvaimenninta hiertymiseltä ja 
mahdollisilta epäpuhtauksilta.

Suuriporttiset MGO OPEN -kiinnittimet
Liitosköydet, joissa ei ole kiinnittimiä, voi 
varustaa automaattisesti lukkiutuvilla MGO 
OPEN -kiinnittimillä, kun kiinnittäydytään 
metallirakenteisiin tai halkaisijaltaan suuriin 
vaijereihin ja tankoihin. Näitä kiinnittimiä 
voi käyttää uudelleen, jos liitosköysi on 
vahingoittunut.

Suuriporttiset MGO-kiinnittimet
MGO-kiinnittimillä varustetut liitosköydet 
mahdollistavat kiinnittäytymisen 
metallirakenteisiin tai halkaisijaltaan suuriin 
vaijereihin ja tankoihin.

Perinteiset sulkurenkaat
ABSORBICA-I- ja ABSORBICA-Y-
liitosköydet voi varustaa myös perinteisillä 
alumiinisilla OK- ja Am'D-sulkurenkailla 
tai teräksisillä kiinnittimillä. Niillä voi 
kiinnittäytyä elämänlankoihin tai yksittäisiin 
ankkuripisteisiin.

ABSORBICA-I -yksihaaraiset liitosköydet on 
erityisesti suunniteltu suojaukseen vaakasuoralla 
elämänlangalla tai korkella olevalla tasolla.

Kaksihaaraiset ABSORBICA-Y-liitosköydet 
suojaavat jatkuvasti väliankkureita ohitettaessa, 
kun kahta haaraa kiinnittää ja irrottaa vuorotellen 
onnistuneesti.

Voima (kN)

Aika

17 cm

http://www.petzl.com


Putoamissuojainliitosköydet

ABSORBICA-I Eurooppalainen versio
Yksihaarainen liitosköysi integroidulla nykäyksenvaimentimella
Yksihaarainen liitosköysi kompaktilla, integroidulla nykäyksenvaimentimella, joka suojaa putoamiselta 
vaakatasoisessa (köysi- tai vaijeri-) elämänlangassa tai nostokorissa. Saatavilla 80 cm tai 150 cm 
pituisena (ilman sulkurenkaita). Liitosköyden päähän sopivat monenlaiset kiinnittimet, ja se täyttää 
Euroopan ja Venäjän standardien vaatimukset.

ABSORBICA-I Kansainvälinen versio
Yksihaarainen liitosköysi integroidulla nykäyksenvaimentimella ja 
automaattilukitteisilla sulkurenkailla
Yksihaarainen liitosköysi kompaktilla, integroidulla nykäyksenvaimentimella, joka suojaa putoamiselta 
vaakatasoisessa (köysi- tai vaijeri-) elämänlangassa tai nostokorissa. Saatavilla 80 cm tai 150 cm 
pituisena (ilman sulkurenkaita). Kahdella teräksisellä automaattilukitteisella sulkurenkaalla varustettu 
liitosköysi, joka täyttää Yhdysvaltojen ja Euroopan standardien vaatimukset.

ABSORBICA-I VARIO
Säädettävä yksihaarainen liitosköysi integroidulla nykäyksenvaimentimella
Säädettävä yksihaarainen liitosköysi kompaktilla, integroidulla nykäyksenvaimentimella, joka suojaa 
putoamiselta vaakatasoisessa (köysi- tai vaijeri-) elämänlangassa tai nostokorissa. Liitosköydessä 
on VARIO-säätöjärjestelmä, jonka ansiosta liitosköyden pituuden voi säätää niin, että mahdollinen 
putoamismatka lyhenee. ABSORBICA-I VARIO täyttää Euroopan ja Venäjän standardien vaatimukset.

ABSORBICA-Y Eurooppalainen versio
Kaksihaarainen liitosköysi integroidulla nykäyksenvaimentimella
Kaksihaarainen liitosköysi kompaktilla, integroidulla nykäyksenvaimentimella jatkuvaan 
putoamissuojaukseen väliankkureita ohitettaessa. Saatavilla 80 cm tai 150 cm pituisena (ilman 
sulkurenkaita). 150 cm:n versiossa on joustavat stretch-haarat, mikä tehostaa etenemistä. Saatavilla 
suuriporttisilla MGO-kiinnittimillä tai ilman niitä, ja täyttää Euroopan ja Venäjän standardien vaatimukset.

ABSORBICA-Y Kansainvälinen versio
Kaksihaarainen liitosköysi integroidulla nykäyksenvaimentimella, 
automaattilukitteisella sulkurenkaalla ja MGO-kiinnittimillä
Kaksihaarainen liitosköysi kompaktilla, integroidulla nykäyksenvaimentimella jatkuvaan 
putoamissuojaukseen väliankkureita ohitettaessa. Saatavilla 80 cm tai 150 cm pituisena (ilman 
sulkurenkaita). 150 cm:n versiossa on joustavat stretch-haarat, mikä tehostaa etenemistä. Varustettu 
teräksisellä automaattilukitteisella sulkurenkaalla ja kahdella suuriporttisella MGO-kiinnittimellä, ja täyttää 
Yhdysvaltojen ja Euroopan standardien vaatimukset.

ABSORBICA-Y TIE-BACK
Kaksihaarainen liitosköysi integroiduilla tie-back-renkailla ja nykäyksenvaimentimella, 
teräksisellä automaattilukitteisella sulkurenkaalla ja MGO-kiinnittimillä
Kaksihaarainen liitosköysi integroiduilla tie-back-renkailla ja kompaktilla nykäyksenvaimentimella. 
Suunniteltu jatkuvaan putoamissuojaukseen, kun liikutaan erittäin suurissa rakenteissa tai ohitetaan 
väliankkureita. TIE-BACK-järjestelmän avulla liitosköyden päät voidaan kiinnittää takaisin renkaisiin, 
mikä mahdollistaa kiinnityksen erittäin suuriin rakenteisiin. Köyden haarat on tehty joustaviksi, jotta 
eteneminen olisi helpompaa. Varustettu teräksisellä automaattilukitteisella sulkurenkaalla ja kahdella 
suuriporttisella MGO-kiinnittimellä ja täyttää Yhdysvaltojen, Euroopan ja Venäjän standardien 
vaatimukset.
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Liitosköydet

Putoamisen pysäyttävä liitosköysi – kokoaminen vaadittu

MGO OPEN 60
Automaattisesti lukkiutuva suunnattu kiinnitin suurella portin avaumalla ja portillisella 
kiinnityspisteellä
Sivulla 97 on lisätietoa MGO OPEN 60 -kiinnittimestä.

JANE
Vakiomittainen dynaaminen liitosköysi
Vakiomittaiseen dynaamiseen liitosköyteen saa kiinitettyä ABSORBICA-nykäyksenvaimentimen,  
jolloin voi luoda I- tai Y-mallisen nykäysvoimia vaimentavan liitosköyden, joka pitää kiinnitintä paikoillaan 
ja suojaa köydenpäitä kulumiselta.

RING OPEN
Kaikkiin suuntiin vahva portillinen rengas
Sivulla 98 on lisätietoa portillisesta RING OPEN -renkaasta.

ABSORBICA
Kompakti nykäyksenvaimennin
ABSORBICA on kompakti nykäyksenvaimennin, josta JANE-liitosköyden kanssa käytettynä saadaan 
putoamisen pysäyttävä liitosköysi. Siihen kuuluu kulumiselta suojaavassa vetoketjullisessa pussissa 
oleva repeytyvä vaimennushihna, joka mahdollistaa nykäyksenvaimentimen säännöllisen tarkastamisen. 
Käyttötiheydestä riippuen se voidaan liittää valjaisiin kahdella vaihtoehtoisella tavalla.

Liitosköydet köysityöskentelyyn

PROGRESS
Etenemiseen tarkoitettu liitosköysi
Etenemiseen tarkoitettu PROGRESS-liitosköysi mahdollistaa jatkuvan kiinnityksen köysinousujen 
aikana. Sulkurenkaat pysyvät oikeassa asennossa klippauksen helpottamiseksi.

PROGRESS ADJUST
Säädettävä kaksihaarainen liitosköysi etenemiseen
PROGRESS ADJUST on säädettävä, etenemiseen tarkoitettu kaksihaarainen liitosköysi, 
joka mahdollistaa jatkuvan kiinnittymisen kaikenlaisessa etenemisessä (köysinousuissa, 
elämänlangassa...). ADJUST-köysisäätimen ansiosta säädettävän haaran pituutta voidaan säätää 
nopeasti ja helposti. Sulkurenkaat pysyvät oikeassa asennossa klippauksen helpottamiseksi.

PROGRESS ADJUST-I
Säädettävä yksihaarainen liitosköysi etenemiseen
PROGRESS ADJUST-I on säädettävä, etenemiseen tarkoitettu yksihaarainen liitosköysi, joka 
mahdollistaa toisen liitosköyden kanssa käytettäessä jatkuvan kiinnittymisen kaikenlaisessa 
etenemisessä (köysinousuissa, elämänlangassa...). Pituutta voidaan säätää nopeasti ja 
helposti ADJUST-köysisäätimen avulla. Sulkurengas pysyy oikeassa asennossa klippauksen 
helpottamiseksi.

PROGRESS ADJUST -liitosköysi on 
nopea ja helppo säätää ADJUST-
köysisäätimen ansiosta, joka vapautuu 
yksinkertaisesti kääntämällä ja jota on 
helppo käsitellä ergonomisen muodon 
ansiosta.

http://www.petzl.com


Liitosköydet

Liitosköydet arboristityöhön

MICROGRAB
Lukkiutuva vaihtoköysitarrain MICROFLIPille
Ergonomisella tarrainsalvalla ja tarrainsalvan jousella varustettu lukkiutuva vaihtoköysitarrain 
MICROFLIP-liitosköyteen.

MICROFLIP
Vahvistettu säädettävä asemointiliitosköysi arboristityöhön
MICROFLIP on vahvistettu, säädettävä asemointiliitosköysi arboristityöhön. Sen vaijeriydin vähentää 
liitosköyden katkeamisen vaaraa ja helpottaa puussa liikkumista. Keltainen väri on erittäin näkyvä.

ZILLON
Säädettävä liitosköysi työasemointiin arboristityössä
Arboristeille tarkoitettua ZILLON-työasemointiliitosköyttä saa helposti säädettyä yhdelläkin kädellä, 
myös kuormitettuna. Se on suunniteltu kahden pisteen tekniikalla työskentelyyn, kun se on 
kiinnitetty valjaiden sivukiinnityspisteisiin, tai yhden pisteen tekniikalla työskentelyyn, kun se on 
kiinnitetty lantiovyön etukiinnityspisteeseen ja yksi käsi pitää köyden vapaasta päästä. Keltainen väri 
on erittäin näkyvä.

Suunniteltu kahden pisteen 
tekniikalla työskentelyyn, 
kiinnitettynä valjaiden 
sivukiinnityspisteisiin.

Helppo säätää yhdellä kädellä 
laitteen progressiivisen 
lukkiutumis-avautumis-toiminnon 
ansiosta.

Väkipyörässä on suojattu 
kuulalaakerointi, mikä helpottaa 
löysien pois ottamista.
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IGUANE
Liitosköysi helikopteripelastuksen maassa tapahtuvaan laskemiseen ja nostoon
IGUANE-liitosköysi on tarkoitettu maasta tapahtuvaan helikopteripelastukseen. Käsittely on 
helppoa värikoodattujen kiinnityselementtien nopean tunnistamisen ansiosta. Liitosköysi saatavissa 
kahdessa eri pituudessa.

Alemmissa päissä on STRING-
suojus, joka pitää sulkurenkaan 
paikallaan sekä suojaa hihnoja 
kulumiselta.

Liitosköydet

Liitosköydet helikopteripelastukseen

LEZARD
Liitosköysi helikopteripelastukseen lasku- ja nostoturvalla
LEZARD-liitosköysi on suunniteltu korkealla tapahtuvaan helikopteripelastukseen. Liitosköyden 
säädettävän ja hetkessä irtoavan haaran ansiosta lasku- ja nostovaiheet ovat turvattuja, koska sekä 
uhri, pelastaja että helikopteri vapautuvat heti, mikäli jälkimmäisen pitää yhtäkkiä liikkua paikoiltaan. 
LEZARD-helivac-liitosköyden käyttäminen on helppoa värikoodattujen kiinnityselementtien ja ADJUST-
köysisäätimellä tapahtuvan erittäin nopean ja tarkan säätämisen ansiosta.

Liitosköyden pään sulkurenkaat

EASHOOK OPEN
Sulkurengas, jossa on portillinen kiinnityspiste kaksihaaraista liitosköyttä sekä 
työasemointiin tarkoitettua liitosköyttä varten
Sivulla 97 on lisätietoa EASHOOK OPEN -sulkurenkaasta.

VERTIGO TWIST-LOCK
Sulkurengas etenemiseen tarkoitetulle liitosköydelle
Sivulla 97 on lisätietoa VERTIGO TWIST-LOCK -sulkurenkaasta.

MGO OPEN 60
Automaattisesti lukkiutuva suunnattu kiinnitin suurella portin avaumalla ja portillisella 
kiinnityspisteellä
Sivulla 97 on lisätietoa MGO OPEN 60 -kiinnittimestä.

MGO 110
Automaattisesti lukkiutuva, suunattu kiinnitin erittäin suurella portin avaumalla
Sivulla 97 on lisätietoa MGO 110 -kiinnittimestä.

http://www.petzl.com
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Liitosköydet

Aboristeille sekä työssään köyttä tarvitseville tarkoitetut työasemoinnissa käytettävät liitosköydet

Tuotekoodi Pituus Sertifioinnit Paino

GRILLON
L052AA00 / 01 / 02 / 03 
L052AA07 / 08 (musta) Säädettävä 2 m / 3 m / 4 m / 5 m ANSI Z359.3, CSA Z259.11 (1), 

CE EN 358, EN 12841 tyyppi C,  
EAC

480 - 720 g

GRILLON PLUS
L052EA00 / 01 Säädettävä 2 m / 3 m 435 - 515 g

GRILLON HOOK 
Eurooppalainen versio

L052BA00 / 01 / 02 / 03

Säädettävä 2 m / 3 m / 4 m / 5 m

CE EN 358, EN 12841 tyyppi C,  
EAC 635 - 875 g

GRILLON HOOK 
Kansainvälinen versio

L052CA00 / 01 / 02 / 03 ANSI Z359.3, CSA Z259.11 (1), 
CE EN 358, EN 12841 tyyppi C, EAC 770 - 1010 g

GRILLON MGO
L052DA00 / 01 Säädettävä 2 m / 3 m ANSI Z359.3, CSA Z259.11 (1), 

CE EN 358, EN 12841 tyyppi C, EAC 1220 - 1300 g

PROGRESS ADJUST L44R 1 x 65 cm kiinteä haara,  
1 x 95 cm:iin säädettävä haara CE EN 358, EAC 245 g

PROGRESS ADJUST-I L44IR 1 säädettävä haara 95 cm asti CE EN 358, EAC 175 g

PROGRESS L44A 1 x 30 cm lyhyt haara, 1 x 65 cm pitkä haara CE EN 354, EAC 150 g

ZILLON L22A 025 / 040 / 055 Säädettävä 2,5 m / 4 m / 5,5 m CE EN 358 570 - 900 g

MICROFLIP L33 025 / 040 / 055 Säädettävä 2,5 m / 4 m / 5,5 m CE EN 358, EAC 750–1355 g

MICROGRAB B53A -
CE EN 358 (2), 
EN 567, EAC,  

NFPA 1983 Technical Use 
150 g

Putoamisen pysäyttävät liitosköydet

Tuotekoodi Sulkurenkaat
Suurin sallittu 

pituus 
(sulkurenkailla)

Liitosköyden 
repeämän 

enimmäispituus

Suurin 
mahdollinen 
turvaetäisyys 

(3)

Sertifioinnit Paino

ABSORBICA-I 
Eurooppalainen versio

L64IA 80 - 130 cm 210 cm 440 cm
CE EN 355 

EN 354, EAC

270 g

L64IA 150 - 200 cm 320 cm 620 cm 330 g

ABSORBICA-I 
Kansainvälinen versio

L64IU 80 - Pää: lenkillinen 
TRIACT-LOCK 

- Valjaat: lenkillinen 
TRIACT-LOCK

100 cm 195 cm 395 cm ANSI Z359.13 3,66 metriä, 
ANSI Z359.12, 

CE EN 355, EN 354, 
EN 362

870 g

L64IU 150 170 cm 305 cm 575 cm 930 g

ABSORBICA-I VARIO L64IAR 150 - 200 cm 320 cm 620 cm CE EN 355, EN 354, EAC 280 g

ABSORBICA-Y 
Eurooppalainen versio

L64YA 80 - 130 cm 210 cm 440 cm CE EN 355, EN 354, EAC 370 g

L64YAM 80 - Päät: 
2 x MGO 60 115 cm 190 cm 400 cm CE EN 355, EN 354, 

EN 362, EAC 1290 g

L64YA 150 - 200 cm 320 cm 620 cm CE EN 355, EN 354, EAC 430 g

L64YAM 150 - Päät: 
2 x MGO 60 185 cm 300 cm 585 cm CE EN 355, EN 354, 

EN 362, EAC 1430 g

ABSORBICA-Y 
Kansainvälinen versio

L64YUM 80 - Päät: 
2 x MGO 60 

- Valjaat: lenkillinen 
TRIACT-LOCK

115 cm 220 cm 435 cm ANSI Z359.13 3,66 metriä, 
ANSI Z359.12, 

CE EN 355, EN 354, 
EN 362

2070 g

L64YUM 150 180 cm 320 cm 600 cm 2210 g

ABSORBICA-Y 
TIE-BACK L64YUT 150

- Päät: 
2 x MGO 60 

- Valjaat: lenkillinen 
TRIACT-LOCK

180 cm 320 cm 600 cm

ANSI Z359.13 3,66 metriä, 
ANSI Z359.12, 

CE EN 355, EN 354, 
EN 362, EAC

2330 g

ABSORBICA
L064AA00 - 200 cm 320 cm 620 cm CE EN 355 140 g

JANE

L50 60 - 60 cm - -

CE EN 354, EAC

110 g

L50 100 - 100 cm - - 130 g

L50 150 - 150 m - - 185 g

Liitosköydet helikopteripelastukseen

Tuotekoodi Sulkurengas Pituudet Sertifioinnit Paino

LEZARD L01 - 3 x VERTIGO TWIST-LOCK 
- 1 x VERTIGO WIRE-LOCK

2 x 35 cm kiinteä haara, 1 irrotettava, 
95 cm:iin säädettävä haara CE 880 g

IGUANE

L001AA00
- 2 x VERTIGO TWIST-LOCK 

- 1 x Am’D TWIST-LOCK

2 x 25 cm kiinteä haara
CE EN 354

390 g

L001AA01 2 x 35 cm kiinteä haara 395 g

(1) vain 2 m:n versiolle, (2) MICROFLIPin kanssa, (3) suurin mahdollinen turvaetäisyys, putoamiskerroin 2:lla, lisätietoja käyttöohjeista osoitteessa Petzl.com
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Kattavat tiedot kaikista tuossteista löytyvät osoitteesta www.petzl.com

Putoamisen pysäyttävät köysitarraimet

http://www.petzl.com
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Putoamisen pysäyttävät köysitarraimet

• Köysityöskentelyyn
Putoamisen pysäyttävä köysitarrain lukitustoiminnolla.

Köysitarraimille tarkoitetut 
nykäyksenvaimentimet
Nykäyksenvaimentimet on kiinnitetty köysitarraimiin 
rajoittamaan käyttäjään kohdistuvia nykäysvoimia 
silloin, kun käyttäjä putoaa.

Putoamisen pysäyttävät köysitarraimet
Turvaköyteen asennettavat putoamisen pysäyttävät 
köysitarraimet lukkiutuvat, jos niihin kohdistuu 
nykäysvoima tai yhtäkkinen kiihdytys.

• Putoamiselta suojautumiseen
Putoamisen pysäyttävät köysitarraimet.

Köysitarraimille tarkoitetut köydet
Köysissä, joissa on ommellut päätöslenkit,  
ASAP / ASAP LOCK –köysitarraimet täyttävät 
EN 353-2 – tai ANSI Z359.15 –standardin 
vaatimukset.
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Putoamisen pysäyttävät köysitarraimet

Kiinnitettyinä turvaköyteen ASAP ja ASAP LOCK -köysitarraimet liitetään valjaiden rinta- 
tai selkäkiinnityspisteeseen. Ne seuraavat käyttäjän liikkeitä ja mikäli niihin kohdistuu 
nykäysvoima tai yhtäkkinen kiihdytys ne lukkiutuvat ja pysäyttävät putoamisen.

• Jatkuva putoamissuojaus

ASAP LOCKissa on lukitustoiminto, joka 
pienentää putoamismatkaa. Lisäksi sitä 
ei voi pudottaa väliankkureita ohittaessa. 
Sitä käytetään ASAP'SORBER-
nykäyksenvaimentimen kanssa.

Putoamisen pysäyttävään ASAP-köysitarraimeen 
voi lisätä (tai olla lisäämättä) ASAP'SORBER- 
nykäyksenvaimentimen.

• Putoamiselta suojautumiseen

• Köysityöskentelyyn

Integroitu lukitus
Yhtäkkisen putoamisen, liukumisen tai 
hallitsemattoman laskeutumisen sattuessa 
ASAP- ja ASAP LOCK -köysitarraimet 
lukkiutuvat köyteen ja pysäyttävät työntekijän 
putoamisen, jopa silloin jos hän tarttuu 
laitteeseen käsillään..

Tehokas joka tilanteessa
Putoamisen pysäyttävät köysitarraimet 
toimivat yhtä hyvin pystysuorissa kuin 
viistoissa köysissä, joten ne mukautuvat 
kaikkiin työtilanteisiin.

Nopea asentaminen
Köysitarraimet saa nopeasti ja helposti 
asennettua mihin tahansa kohtaa köyttä 
painamalla vain lukkiutuvaa rissaa.

Käyttäjältä ei vaadita toimia
Putoamisen pysäyttävät ASAP- ja 
ASAPLOCK -köysitarraimet seuraavat 
kaikkia työskentelijän liikkeitä ilman, että niitä 
tarvitsee käsitellä. Käyttäjä voi siis täysin 
keskittyä työhönsä.

• Helppo käyttää

Turvaköyden pitäminen etäämmällä
Nykäysvoimia vaimentavan ASAP’SORBER-
nykäyksenvaimentimen ansiosta käyttäjä 
voi mennä kauemmas köydestä, jolloin 
työntekoon jää enemmän tilaa ja köysi on 
paremmin suojattu (teräviltä työkaluilta, 
sulalta metalliroiskeelta yms.).

http://www.petzl.com
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Putoamisen pysäyttävät köysitarraimet

ASAP® eurooppalainen versio
Putoamisen pysäyttävä köysitarrain OK-sulkurenkaalla
Ainutlaatuisen lukitusjärjestelmänsä ansiosta ASAP on esimerkillinen putoamissuojaintuote 
korkeanpaikantyöskentelijöille. Putoamisen pysäyttävä köysitarrain liikkuu tavallisessa käytössä 
vapaasti köydessä ilman, että sitä tarvitsee auttaa, ja se seuraa käyttäjän liikehdintää. 
Tarrauduttaessa tai yhtäkkisen kiihdytyksen tapahtuessa ASAP lukittuu köyteen ja pysäyttää 
käyttäjän. Jos haluaa työskennellä kaukana köydestä, ASAPin voi liittää nykäysvoimia 
vaimentavaan nykäyksenvaimentimen. OK TRIACT-LOCK -sulkurenkaalla varustettu liitosköysi,  
joka täyttää Yhdysvaltojen, Euroopan ja Venäjän standardien vaatimukset.

ASAP® Kansainvälinen versio
Putoamisen pysäyttävä köysitarrain OK-sulkurenkaalla
Ainutlaatuisen lukitusjärjestelmänsä ansiosta ASAP on esimerkillinen putoamissuojaintuote 
korkeanpaikantyöskentelijöille. Putoamisen pysäyttävä köysitarrain liikkuu tavallisessa käytössä 
vapaasti köydessä ilman, että sitä tarvitsee auttaa, ja se seuraa käyttäjän liikehdintää. 
Tarrauduttaessa tai yhtäkkisen kiihdytyksen tapahtuessa ASAP lukittuu köyteen ja pysäyttää 
käyttäjän. Jos haluaa työskennellä kaukana köydestä, ASAPin voi liittää nykäysvoimia 
vaimentavaan nykäyksenvaimentimen. OXAN TRIACT-LOCK -sulkurenkaalla varustettu liitosköysi, 
joka täyttää Yhdysvaltojen ja Euroopan standardien vaatimukset.

ASAP® LOCK
Putoamisen pysäyttävä köysitarrain lukitustoiminnolla
Putoamisen pysäyttävä ASAP LOCK -köysitarrain on suunniteltu helpottamaan köydessä 
nousemista. Putoamisen pysäyttävä köysitarrain liikkuu tavallisessa käytössä vapaasti köydessä 
ilman, että sitä tarvitsee auttaa, ja se seuraa käyttäjän liikehdintää. Tarrauduttaessa tai yhtäkkisen 
liikkeen tapahtuessa köysitarrain lukittuu köyteen ja pysäyttää käyttäjän. Integroitu lukitustoiminto, 
jonka ansiosta käyttäjä pystyy pysäyttämään laitteen ja siten vähentämään putoamismatkaa. 
Liitosvarren ansiosta järjestelmää ei voi pudottaa vahingossa väliankkureita ohitettaessa. ASAP 
LOCKia käytetään nykäysvoimia vaimentavan nykäyksenvaimentimen kanssa, joka mahdollistaa 
myös työskentelyn kauempana köydestä. Täyttää Yhdysvaltojen, Euroopan ja Venäjän standardien 
vaatimukset.
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Köysitarraimille tarkoitetut nykäyksenvaimentimet

ASAP’SORBER eurooppalainen versio
Nykäyksenvaimentimet ASAP LOCK –köysitarraimelle tai ASAP-köysitarraimen 
eurooppalaiselle versiolle
ASAP’SORBER –nykäyksenvaimentimet kiinnitetään ASAP-köysitarraimeen (eurooppalainen versio) 
tai ASAP LOCK –köysitarraimeen, jotta käyttäjä voi työskennellä kaukana köydestä ja pitää köyden 
suojattuna tietyissä työvaiheissa. Siihen kuuluu kulumiselta suojaavassa avattavassa pussissa oleva 
repeytyvä vaimennushihna, joka mahdollistaa vaimentimen säännöllisen tarkastamisen. Vaimenninta 
on saatavilla kahta eri pituutta, minkä ansoista käyttäjä voi valita, kumpi on tärkeämpi, etäisyys 
köydestä vai putoamismatkan pituus. Täyttää Euroopan ja Venäjän standardien vaatimukset.

ASAP’SORBER kansainvälinen versio
Nykäyksenvaimentimet ASAP LOCK –köysitarraimelle tai ASAP-köysitarraimen 
kansainväliselle versiolle
ASAP’SORBER –nykäyksenvaimentimet kiinnitetään ASAP-köysitarraimeen (kansainväliseen 
versioon) tai ASAP LOCK –köysitarraimeen, jotta käyttäjä voi työskennellä kaukana köydestä 
ja pitää köyden suojattuna tietyissä työvaiheissa. Siihen kuuluu kulumiselta suojaavassa ja 
molemmista päistä avattavassa pussissa oleva repeytyvä vaimennushihna, joka mahdollistaa 
vaimentimen säännöllisen tarkastamisen. Vaimenninta on saatavilla kahta eri pituutta, minkä 
ansoista käyttäjä voi valita, kumpi on tärkeämpi, etäisyys köydestä vai putoamismatkan pituus. 
Täyttää Yhdysvaltojen ja Euroopan standardien vaatimukset.

ASAP’SORBER AXESS
ASAP- tai ASAP LOCK –köysitarraimelle tarkoitettu nykäyksenvaimennin
ASAP’SORBER AXESS -nykäyksenvaimennin kiinnitetään ASAP- tai ASAP LOCK -köysitarraimeen, 
jotta käyttäjä voi työskennellä kaukana köydestä ja pysyä suojattuna putoamiselta tietyissä 
työvaiheissa. Siihen kuuluu kulumiselta suojaavassa ja molemmista päistä avattavassa pussissa 
oleva repeytyvä vaimennushihna, joka mahdollistaa vaimentimen säännöllisen tarkastamisen. Sitä 
voidaan käyttää kahden henkilön pelastustilanteissa, joissa enimmäiskuormitus on 250 kg.  
Täyttää Yhdysvaltojen, Euroopan ja Venäjän standardien vaatimukset.

Köysitarraimille tarkoitetut köydet

AXIS 11 mm ommellulla päätöslenkillä
Vähäjoustoinen ja helposti käsiteltävä ydinköysi ommellulla päätöslenkillä 
korkeanpaikantyöhön
Sivulla 129 on lisätietoja 11 mm:n AXIS-köysistä, joissa on ommellut päätöslenkit.

RAY 12 mm ommellulla päätöslenkillä
ASAP- (kansainvälinen versio) – ja ASAP LOCK –köysitarraimelle tarkoitettu 
joustamaton köysi, jossa on ommeltu päätöslenkki
Ommellulla päätöslenkillä varustettu joustamaton 12 mm:n RAY-köysi on suunniteltu ASAP- 
(kansainvälinen versio) tai ASAP LOCK –köysitarraimen kanssa käytettäväksi. Standardihalkaisijan 
ansiosta köyttä on helppo käsitellä ja siitä saa hyvän otteen. Köysi venyy vain vähän, kun sitä 
jännitetään, jolloin se täyttää USA:n putoamissuojausta koskevat standardit. Ommeltu päätöslenkki 
suojuksella auttaa pitämään sulkurenkaan oikeassa asennossa ja helpottaa käsittelyä. Köysi 
saatavissa viitenä eri pituutena.

Putoamisen pysäyttävät köysitarraimet

http://www.petzl.com
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Putoamisen pysäyttävät köysitarraimet

Tuotekoodi Sertifioinnit Paino

ASAP 
Eurooppalainen 
versio

B71AAA

CE EN 12841 tyyppi A 
ASAP'SORBER - (eurooppalainen versio) tai ASAP'SORBER AXESS –nykäyksenvaimentimen 
sekä EN 1891 tyyppi A:n mukaisen 10 – 13 mm köyden kanssa käytettynä
CE EN 353-2 
ASAP'SORBER –nykäyksenvaimentimen (eurooppalainen versio) ja 11 mm:n AXIS- tai 
10,5 mm:n PARALLEL-köyden (joissa on ommeltu päätöslenkki) kanssa käytettynä
EAC 
ASAP'SORBER - (eurooppalainen versio) tai ASAP'SORBER AXESS –nykäyksenvaimentimen 
sekä EN 1891 tyyppi A:n mukaisen 10 – 13 mm köyden kanssa käytettynä

370 g 

ASAP 
Kansainvälinen 
versio

B071AA00

ANSI Z359.15 
OXAN TRIACT-LOCK –sulkurenkaiden (kansainvälinen versio), ASAP'SORBER - 
(kansainvälinen versio) tai ASAP'SORBER AXESS – nykäyksenvaimentimen, CAPTIV-
asemointitankojen ja 12 mm:n RAY-köyden (jossa on ommeltu päätöslenkki) kanssa 
käytettynä.
CE EN 12841 tyyppi A 
OXAN TRIACT-LOCK –sulkurenkaiden (kansainvälinen versio), ASAP'SORBER - 
(kansainvälinen versio) tai ASAP'SORBER AXESS – nykäyksenvaimentimen, CAPTIV-
asemointitankojen ja N 1891 tyyppi A:n mukaisen 10 – 13 mm:n köyden kanssa käytettynä.

525 g 

ASAP LOCK
B071BA00

ANSI Z359.15 
ASAP'SORBER - (kansainvälinen versio) tai ASAP'SORBER AXESS –nykäyksenvaimentimen, 
OXAN TRIACT-LOCK –sulkurenkaan (kansainvälinen versio), CAPTIV-asemointitankojen ja 
12 mm:n RAY-köyden (jossa on ommeltu päätöslenkki) kanssa käytettynä.
CE EN 12841 tyyppi A 
kun sitä käytetään ASAP'SORBER - (eurooppalainen tai kansainvälinen versio) tai 
ASAP'SORBER AXESS –nykäyksenvaimentimen sekä EN 1891 tyypin A mukaisen 
10 - 13 mm:n köyden kanssa.
CE EN 353-2 
ASAP'SORBER –nykäyksenvaimentimen (eurooppalainen tai kansainvälinen versio)  
sekä 11 mm: AXIS- tai 10,5 mm:n PARALLEL-köyden (joissa on ommeltu päätöslenkki) 
kanssa käytettynä.
EAC 
kun käytetään ASAP'SORBER (Eurooppalainen versio) tai ASAP'SORBER AXESS 
nykäyksenaimenninta, sekä EN 1891 tyyppi-A 10 - 13 mm köyttä.

425 g

Köysitarraimille tarkoitetut nykäyksenvaimentimet

Tuotekoodi Pituus Sertifioinnit Paino

ASAP’SORBER 
Eurooppalainen 
versio

L71AA 20 20 cm CE EN 12841 tyyppi A ja CE EN 353-2 
ASAP -(eurooppalainen versio) tai ASAP LOCK –köysitarraimen kanssa 
käytettynä.
CE EN 355
EAC

75 g

L71AA 40 40 cm 105 g

ASAP’SORBER 
Kansainvälinen 
versio

L071BA00 20 cm
ANSI Z359.13, 6 jalkaa 
OXAN TRIACT-LOCK –sulkurenkaan (kansainvälinen versio)  
ja CAPTIV-asemointitankojen kanssa käytettynä
CE EN 12841 tyyppi A 
ASAP -(kansainvälinen versio) tai ASAP LOCK –köysitarraimen kanssa 
käytettynä.
CE EN 353-2 
ASAP LOCK –köysitarraimen kanssa käytettynä.

125 g

L071BA01 40 cm 145 g

ASAP’SORBER 
AXESS

L071CA00 40 cm

ANSI Z359.13, 6 jalkaa 
OXAN TRIACT-LOCK –sulkurenkaan (kansainvälinen versio) ja CAPTIV-
asemointitankojen kanssa käytettynä
CE EN 12841 tyyppi A 
ASAP -(eurooppalainen tai kansainvälinen versio) tai ASAP LOCK –
köysitarraimen kanssa käytettynä.
CE EN 353-2 
ASAP LOCK –köysitarraimen kanssa käytettynä.

205 g

Köysitarraimille tarkoitettu köysi

Tuotekoodi Pituus Sertifioinnit
Paino 
metriä 
kohden

RAY 
12 mm 
ommellulla 
päätöslenkillä

R091AA00 25 jalkaa

ANSI Z359.15 
ASAP -(kansainvälinen versio) tai ASAP LOCK –köysitarraimen kanssa käytettynä. 106 g

R091AA01 50 ft

R091AA02 75 ft

R091AA03 100 ft

R091AA04 200 ft

Putoamisen pysäyttävät köysitarraimet
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Kattavat tiedot kaikista tuossteista löytyvät osoitteesta www.petzl.com

Petzl-sulkurenkaissa on toimintoja, jotka tekevät kiinnityksestä ja irrotuksesta helpompaa.

Sulkurenkaat

Vähentää takertumisvaaraa
Optimaalisen tehokkuuden takeena kaikissa 
Petzl-sulkurenkaissa on sileä Keylock-portti: 
rungon ja portin yhtymäkohdassa ei ole koukkua, 
joka saattaisi tarttua ankkureihin, köysiin, 
valjaiden varustelenkkeihin tms.

Näkyvä turvaindikaattori
Varusteiden tarkastamisen helpottamiseksi käsin 
lukittavissa SCREW-LOCK-sulkurenkaissa on 
punainen turvaindikaattori, joka näkyy vain kun 
sulkurengas ei ole lukossa.

Keylock-portilla Ilman Keylock-porttia

http://www.petzl.com
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Sulkurenkaat

Kevyet liitosköydet
Alumiiniset sulkurenkaat korkeanpaikantyöskentelijöille.

Erittäin lujat sulkurenkaat
Teräksiset sulkurenkaat käyttöön vaikeissa olosuhteissa, 
käytetään ensisijaisesti ankkureiden asentamiseen ja 
metallisiin rakenteisiin kiinnitymiseen.

Erittäin kevyet sulkurenkaat
Kompaktit alumiinisulkurenkaat 
korkeanpaikantyöskentelijöille, jotka haluavat vähentää 
painon minimiin.

Kevyet erikoissulkurenkaat
Alumiiniset, erityiskäyttöihin suunnitellut sulkurenkaat: 
ryhmille, käyttöön liitosköyden päässä, laskeutumislaitteen 
lisäkitkan tuottamiseen ja valjaiden kiinnittämiseen.

Liitosköyden pään sulkurenkaat
Liitosköysien päille suunnitellut kiinnittimet.

Puolikiinteät sulkurenkaat
Varusteiden pitkäaikaiseen kiinnittämiseen tarkoitetut 
sulkurenkaat.

Sulkurenkaan asemointitarvikkeet
Tarvikkeet jotka pitävät sulkurenkaan oikeassa asennossa 
laitteissa ja liitosköyden päässä.
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Sulkurenkaat

• Kiinnitetään laskeutumislaitteiden 
ja liitosköysien tapaisiin varusteisiin

• Monien varusteiden 
kiinnittämiseen

Am'D-sulkurenkaassa on epäsymmetrinen 
D-muoto, joka on ihanteellinen 
laskeutumislaitteiden ja asemointiköysien 
tapaisten varusteiden kiinnittämiseen. 

WILLIAM on epäsymmetrisen päärynän 
muotoinen ja siinä on paljon tilaa varusteiden 
kiinnittämiseen sekä suuri portin avauma 
helpottamaan varusteiden kiinnittämistä.

OK-sulkurenkaan symmetrinen ovaalimuoto on 
ihanteellinen leveärunkoisten laitteiden, kuten 
taljapyörien, köysitarrainten ja putoamisen 
pysäyttävän köysitarraimen, kiinnitykseen.

• Poikkileikkaukseltaan laajojen 
varusteiden kiinnittämiseen• Muotoilu helpottaa käsittelyä

• Monta eri lukitusjärjestelmää käyttötiheydestä riippuen:

- toistuvaan käsittelyyn:

- satunnaiseen käsittelyyn:

Ihanteellinen lujuuden ja painon suhde
H-profiili takaa ihanteellisen lujuus-paino-
suhteen ja suojaa merkintöjä kulumiselta.

Pyöreäreunainen sisäpinnan muoto
Pyöreäreunainen sisäpinnan muotoilu 
vähentää takertumisriskiä ja helpottaa 
sulkurenkaan kääntämistä.

Automaattinen TRIACT-LOCK-
järjestelmä:
Lukitus avataan nostamalla vaippa ja 
kääntämällä sitä.

Automaattinen BALL-LOCK-järjestelmä:
Lukitus avataan painamalla vihreästä 
merkistä ja kääntämällä vaippaa. Vihreä 
merkki on näkyvissä vain silloin, kun portti 
on lukittu.

Manuaalinen SCREW-LOCK-järjestelmä:
Järjestelmä sopii haastaviin olosuhteisiin, 
joissa epäpuhtaudet (muta, jää) voivat 
aiheuttaa automaattisen lukitusjärjestelmän 
jumiutumisen. Punainen merkki on näkyvissä 
kun sulkurengas on auki.

Kevyet liitosköydet

http://www.petzl.com


Sulkurenkaat

OK
Kevyt ovaalin muotoinen sulkurengas
Kevyt OK-sulkurengas on valmistettu alumiinista. Sulkurenkaan soikea muoto on ihanteellinen 
leveärunkoisten laitteiden, kuten taljapyörien, köysitarrainten ja putoamisen pysäyttävän 
köysitarraimen, kiinnitykseen. Pyöreäreunainen sisäpinnan muoto ja sileä Keylock-portti helpottavat 
käsittelyä. Sulkurengasta on saatavilla kolmella eri lukitusjärjestelmällä: automaattisella TRIACT-
LOCK tai BALL-LOCK-järjestelmällä tai manuaalisesti lukittavalla SCREW-LOCK-järjestelmällä. 
OK voidaan kiinnittää CAPTIV-asemointitankoon, jolloin sulkurengas asettuu pituussuuntaan 
kuormittuvaksi ja pysyy laitteeseen integroituna eikä käänny niin helposti.

Am’D
Kevyt, epäsymmetrinen sulkurengas
Kevyt ja epäsymmetrinen Am’D-sulkurengas on valmistettu alumiinista. D-muoto sopii erityisen 
hyvin kiinnittämiseen monenlaisiin varusteisiin, kuten laskeutumislaitteisiin tai asemointiliitosköysiin. 
Pyöreäreunainen sisäpinnan muoto ja sileä Keylock-portti helpottavat käsittelyä. Am’D-
sulkurengasta on saatavilla kolmella eri lukitusjärjestelmällä: automaattisella TRIACT-LOCK tai 
BALL-LOCK-järjestelmällä tai manuaalisesti lukittavalla SCREW-LOCK-järjestelmällä. Am'Dtä 
voidaan käyttää CAPTIV-asemointitangon kanssa, jolloin sulkurengas asettuu pituussuuntaan 
kuormittuvaksi ja pysyy laitteeseen integroituna eikä käänny niin helposti.

WILLIAM
Kevyt ja epäsymmetrinen sulkurengas suurella lastauskapasiteetilla
Kevyt, epäsymmetrinen ja suurikapasiteettinen WILLIAM-sulkurengas on valmistettu alumiinista. 
Päärynämuoto on käytännöllinen, sillä se mahdollistaa usean varusteen kiinnittämisen. 
Pyöreäreunainen sisäpinnan muoto ja sileä Keylock-portti helpottavat käsittelyä. WILLIAM-
sulkurengasta on saatavilla kolmella eri lukitusjärjestelmällä: automaattisella TRIACT-LOCK tai 
BALL-LOCK-järjestelmällä tai manuaalisesti lukittavalla SCREW-LOCK-järjestelmällä. WILLIAM 
voidaan kiinnittää CAPTIV-asemointitankoon, jolloin sulkurengas asettuu pituussuuntaan 
kuormittuvaksi ja pysyy laitteeseen integroituna eikä käänny niin helposti.
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Erittäin kevyet sulkurenkaat

Sm’D
Erittäin kevyet epäsymmetriset sulkurenkaat
Kompaktia ja epäsymmetristä Sm'D-alumiinisulkurengasta suositellaan 
korkeanpaikantyöskentelijöille, jotka haluavat vähentää painon minimiin. D-muoto tekee siitä 
erityisen sopivan laitteiden kiinnittämiseen. Sitä on saatavilla kahdella lukitusjärjestelmällä 
(automaattisella TRIACT-LOCK- tai manuaalisella SCREW-LOCK-järjestelmällä) sekä ilman 
lukitusjärjestelmää.

Erittäin lujat sulkurenkaat

Sulkurenkaat

VULCAN
Erittäin lujarakenteinen epäsymmetrinen sulkurengas suurella lastauskapasiteetilla
VULCAN on erikoisluja terässulkurengas, joka on suunniteltu käyttöön haastavissa olosuhteissa.  
Epäsymmetrinen muoto, joka mahdollistaa suuren lastauskapasiteetin, on ihanteellinen usean 
ankkurin tekemiseen. VULCAN-sulkurengasta on saatavilla kahdella lukitusjärjestelmällä: 
manuaalisella SCREW-LOCK-järjestelmällä tai automaattisella TRIACT-LOCK-järjestelmällä. 
VULCAN TRIACT-LOCK -sulkurengasta on saatavilla eurooppalaisena ja kansainvälisenä versiona.

OXAN
Erittäin luja soikea sulkurengas
OXAN on erikoisluja terässulkurengas, joka on suunniteltu haastavissa olosuhteissa 
tapahtuvaan käyttöön. Soikean, symmetrisen muodon ansiosta sulkurenkaan saa kuormitettua 
optimaalisesti ankkuripisteitä tehtäessä tai metallirakenteisiin kiinnittäytyessä. Sulkurengasta 
on saatavana kahdella lukitusjärjestelmällä: manuaalisella SCREW-LOCK-järjestelmällä 
tai automaattisella TRIACT-LOCK-järjestelmällä. OXAN TRIACT-LOCK -sulkurengasta on 
saatavana eurooppalaisena ja kansainvälisenä versiona. OXAN voidaan kiinnittää CAPTIV-
asemointitankoon, jolloin sulkurengas asettuu pituussuuntaan kuormittuvaksi ja pysyy 
laitteeseen integroituna eikä käänny niin helposti.

Soikean, symmetrisen muodon 
ansiosta sulkurenkaan saa 
optimaalisesti kuormitettua 
ankkuripisteitä tehtäessä.

CAPTIV-asemointitangon käyttö 
pitää sulkurengasta pituussuuntaan 
kuormitettuna, vähentää 
kääntymisen mahdollisuutta ja pitää 
sulkurenkaan kiinni laitteessa tai 
liitosköydessä.
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VERTIGO TWIST-LOCK
Sulkurengas etenemiseen tarkoitetulle liitosköydelle
VERTIGO TWIST-LOCK -sulkurengas on suunniteltu etenemiseen tarkoitetuille liitosköysille. 
Erinomainen ote ja automaattinen lukitusjärjestelmä tekevät käytöstä helppoa väliankkureita 
ohittaessa. Suuri aukko ja sileä Keylock-portti tekevät sulkurenkaan kiinnittämisestä helppoa.

MGO OPEN 60
Automaattisesti lukkiutuva suunnattu kiinnitin suurella portin avaumalla ja 
portillisella kiinnityspisteellä
MGO OPEN 60 on automaattisesti lukkiutuva suunnattu kiinnitin suurella portilla, ja se on tarkoitettu 
suuriin metallirakenteisiin tai halkaisijaltaan suuriin vaijereihin ja tankoihin kiinnittämiseen. Siinä on 
portillinen kiinnityspiste erilaisiin liitosköysiin kiinnittämistä varten. Mikäli liitosköysi vahingoittuu, 
kiinnitintä voi vielä käyttää.

MGO 110
Automaattisesti lukkiutuva, suunattu kiinnitin erittäin suurella portin avaumalla
MGO 110 on automaattisesti lukkiutuva suunnattu kiinnitin erittäin suurella portilla, ja se on 
tarkoitettu suuriin metallirakenteisiin tai halkaisijaltaan erittäin suuriin vaijereihin ja tankoihin 
kiinnittämiseen.

Erikoissulkurenkaat

Am’D PIN-LOCK
Epäsymmetrinen alumiinisulkurengas, avataan työkalulla
Epäsymmetrinen Am'D PIN-LOCK -alumiinisulkurengas on tehty ryhmäkäyttöön. Se turvaa 
käyttäjän kiinnittymisen sen muodon ja PIN-LOCK-järjestelmän ansiosta, jonka saa auki vain 
erityisellä avaustyökalulla.

FREINO
Sulkurengas lisäkitkakoukulla laskeutumiseen
FREINO on ihanteellinen kitkan lisäämiseen tai säätelemiseen laskeutuessa.

OMNI
Monisuuntainen puoliympyrän muotoinen sulkurengas
Kolmeen suuntaan vahva, puolipyöreä OMNI-sulkurengas FALCON ASCENT-valjaiden 
kiinnittämiseen ja CROLL-nousuvarmistimen kiinnittämiseen. Sulkurengasta on saatavana kahdella 
lukitusjärjestelmällä: manuaalisella SCREW-LOCK-järjestelmällä tai automaattisella TRIACT-LOCK-
järjestelmällä.

EASHOOK OPEN
Sulkurengas, jossa on portillinen kiinnityspiste kaksihaaraista liitosköyttä sekä 
työasemointiin tarkoitettua liitosköyttä varten
EASHOOK OPEN –sulkurengas on suunniteltu kaksihaaraisen liitosköyden tai 
työasemointiliitosköyden päissä käytettäväksi. Portillisen kiinnityspisteen avulla sulkurengas 
voidaan kiinnittää suoraan liitosköysiin. Mikäli liitosköysi vahingoittuu, kiinnitintä voi vielä 
käyttää. Erinomainen ote ja automaattinen lukitusjärjestelmä tekevät käytöstä helppoa 
väliankkureita ohittaessa.

Portillisen kiinnityspisteen ansiosta 
EASHOOK OPEN –sulkurengas on 
helppo integroida liitosköyteen, jossa on 
ABSORBICA-Y – nykäyksenvaimennin.

Sulkurenkaat

Liitosköyden pään sulkurenkaat
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Sulkurenkaat

Puolikiinteät sulkurenkaat

RING OPEN
Kaikkiin suuntiin vahva portillinen rengas
Portillinen RING OPEN -rengas on suunniteltu pitkäaikaiseen varusteiden kiinnitykseen. Pyöreän 
muodon ansiosta se toimii täydellisesti kaikkiin suuntiin kuormitettuna. Suuri avauma mahdollistaa 
sellaisten köysien asentamisen, joissa on ommeltu päätöslenkki.

DELTA
Kolmion muotoinen, teräksinen pikayhdistäjä
Kun tämä teräksinen pikayhdistäjä suljetaan työkalulla, siitä tulee puolikiinteä ankkuripiste.

GO
Ovaalin muotoinen, teräksinen pikayhdistäjä
Kun tämä teräksinen pikayhdistäjä suljetaan työkalulla, siitä tulee puolikiinteä ankkuripiste.

DEMI ROND
Puolipyöreä alumiininen pikayhdistäjä
Työkalulla suljettuna tätä alumiinista pikayhdistäjää käytetään kaikkien valjaiden kiinnittämiseen, 
joissa kaksi kiinnityspistettä tulee yhdistää sulkurenkaalla.

Sulkurenkaan asemointitarvikkeet

TANGA
Sulkurenkaan asemointirengas (10 kpl pakkaus)
TANGA-asemointirengas auttaa pitämään sulkurenkaan oikeassa asennossa.

STRING
Nauhansuojus (10 kpl / pakkaus)
STRING-suojus pitää sulkurenkaan paikoillaan ja suojaa nauhaa kulumiselta. Saatavana kahdessa 
koossa.

CAPTIV
Sulkurenkaan asemointitanko (10 kpl pakkaus)
CAPTIV-asemointitanko pitää sulkurengasta pituussuuntaan kuormitettuna, vähentää 
kääntymisen mahdollisuutta ja pitää sulkurenkaan kiinni laitteessa tai liitosköydessä. CAPTIV 
on yhteensopiva OK-, Am'D-, WILLIAM- ja OXAN -sulkurenkaiden sekä ROLLCLIP A 
-taljapyöräsulkurenkaan kanssa.

I'D-laskeutumislaitteen kanssa 
käytettynä CAPTIV-asemointitanko 
pienentää sulkurenkaan kääntymisen 
mahdollisuutta ja integroi sen 
laitteeseen.

http://www.petzl.com
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Sulkurenkaat

Lukitus Tuotekoodi Sertifioinnit Paino

Kevyet sulkurenkaat

OK

TRIACT-LOCK M33A TL / TLN (1) 22 mm

25 kN 8 kN 7 kN CE EN 362, EAC

75 g

BALL-LOCK M33A BL 23 mm 75 g

SCREW-LOCK M33A SL / SLN (1) 22 mm 70 g

Am’D

TRIACT-LOCK M34A TL / TLN (1) 24 mm

27 kN 8 kN 8 kN CE EN 362, EAC, 
NFPA 1983 Technical Use

75 g

BALL-LOCK M34A BL 25 mm 75 g

SCREW-LOCK M34A SL / SLN (1) 25 mm 70 g

WILLIAM

TRIACT-LOCK M36A TL / TLN (1) 27 mm

27 kN 8 kN 8 kN CE EN 362, EAC, 
NFPA 1983 Technical Use

90 g

BALL-LOCK M36A BL 27 mm 90 g

SCREW-LOCK M36A SL / SLN (1) 28 mm 85 g

Erittäin kevyet sulkurenkaat

Sm’D

TRIACT-LOCK M39A TL / TLN (1) 18 mm

23 kN 8 kN 7 kN

CE EN 362, CE EN 12275 tyyppi B, EAC 55 g

SCREW-LOCK M39A SL / SLN (1) 20 mm CE EN 362, CE EN 12275 tyyppi B, EAC 45 g

Lukkiutumaton M39A S / SN (1) 23 mm CE EN 12275 tyyppi B 40 g

Erittäin lujat sulkurenkaat

OXAN

TRIACT-LOCK 
Eurooppalainen versio M72A TL 21 mm

38 kN 16 kN 15 kN

CE EN 362, EAC, 
NFPA 1983 Technical Use 195 g

TRIACT-LOCK 
Kansainvälinen versio M72A TLA / TLN (1) 19 mm CE EN 362, EAC, ANSI Z359.12, 

NFPA 1983 Technical Use, CSA Z259.12 230 g

SCREW-LOCK M72A SL / SLN (1) 22 mm CE EN 362, EAC, 
NFPA 1983 Technical Use 185 g

VULCAN

TRIACT-LOCK 
Eurooppalainen versio M73 TL 28 mm

40 kN 16 kN 11 kN

CE EN 362, EAC, 
NFPA 1983 General Use 285 g

TRIACT-LOCK 
Kansainvälinen versio M73 TLA / TLN (1) 27 mm CE EN 362, EAC, ANSI Z359.12, 

NFPA 1983 General Use, CSA Z259.12 305 g

SCREW-LOCK M73 SL / SLN (1) 29 mm CE EN 362, EAC, 
NFPA 1983 General Use 265 g

Sulkurenkaat liitosköyden päihin

EASHOOK 
OPEN

Automaattinen M043AA00 / 01 (1) 25 mm 25 kN - 10 kN CE EN 362, EAC 160 g

VERTIGO 
TWIST-LOCK TWIST-LOCK M40A RLA 25 mm 25 kN 10 kN 8 kN CE EN 362 100 g

MGO 
OPEN 60 Automaattinen MGOO 60 63 mm

23 kN - 23 kN
CE EN 362, EAC 490 g

MGO 110 Automaattinen MGO 110 110 mm CE EN 362 940 g

Erikoissulkurenkaat

Am’D 
PIN-LOCK

PIN-LOCK M34A PL (x 1) 
M34AB PL (x 10) 25 mm 27 kN 8 kN 8 kN  CE EN 362, EAC 80 g

FREINO TWIST-LOCK M42 15 mm 25 kN 10 kN 9 kN CE EN 362 85 g

OMNI
TRIACT-LOCK M37 TL 

22 mm 20 kN 15 kN 7 kN CE EN 362
90 g

SCREW-LOCK M37 SL 85 g

Puolikiinteät sulkurenkaat

RING OPEN Portillinen rengas P28 11 mm 23 kN 23 kN - CE EN 362 70 g

DELTA
Pikayhdistäjä P11 12 mm

25 kN 10 kN - CE EN 362 tyyppi Q

150 g

Pikayhdistäjä P11 8, P11 8B, 
P11 8BN (1) 10 mm 85 / 95 g

GO Pikayhdistäjä P15 16 mm 60 g

DEMI ROND Pikayhdistäjä P18 10 mm 55 g
 
(1) Mustat sulkurenkaat
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Laskeutumislaitteet
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Laskeutumislaitteet

Automaattisesti lukkiutuvat laskeutumislaitteet
Automaattisesti lukkiutuvat laskeutumislaitteet monitoimisella 
kahvalla antavat käyttäjän kontrolloida laskua ja päästä oikeaan 
asentoon ilman, että laitetta tarvitsee lukita solmimalla. Nämä 
laitteet on suunniteltu pääsääntöisesti pelastusta ja vaikeasti 
saavutettavia kohteita varten: työpisteellä asemointiin tai 
liikkumiseen matalassa kulmassa tai vaakatasossa. 
I’D L ja I’D S -laskeutumislaitteissa on Anti-Panic-toiminto ja 
virhekäytönestotoiminto. 
RIG-laskeutumislaite on suunniteltu asiantuntijoille.

Henkilökohtainen pelastautumisjärjestelmä
Pelastuslaite joka mahdollistaa yhden ihmisen hätäpoistumisen 
rakennuksesta tai rakennelmasta hätätilanteessa.

Siinä on monikäyttöinen ankkurikoukku paikkoihin,  
joissa ankkuripistettä ei välttämättä löydy.

Peruslaskeutumislaitteet
Laskeutumislaitteet yksinkertaisella muotoilulla, jotka 
jarruttavat laskua hyödyntäen köyden ja laitteen välistä kitkaa. 
Laskeutumisnopeutta hallitaan vaihtelemalla puristusta köyden 
vapaasta päästä.

Laskeutumislaitteet pelastuskäyttöön
Teknisiin pelastusoperaatioihin tarkoitetut laskeutumislaitteet, 
joissa on raskaiden kuormien laskemista ja nostamista 
helpottava lukkiutuva taljapyörä.

Mekaaninen Prusik arboristeille
Mekaaninen Prusik joka antaa työntekijälle vapauden liikkua 
ympäriinsä tehokkaasti samalla hyötyen perinteisen Prusik-
taljajärjestelmän käsiteltävyydestä.
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Laskeutumislaitteet

Automaattisesti lukkiutuvat laskeutumislaitteet

I’D S
Automaattisesti lukkiutuva laskeutumislaite Anti-Panic-toiminnolla
Itsestään jarruttava I'D S -laskeutumislaite on suunniteltu köyden varassa työskentelyyn. Siinä 
on monikäyttöinen kahva, joka mahdollistaa laskeutumisen hallinnan, työpisteellä asemoinnin 
ilman tarvetta lukita laite solmimalla sekä sulavan liikkumisen kaltevalla tasolla tai vaakasuorassa. 
Integroidut Anti-Panic-toiminto ja virheenestosalpa rajoittavat virheestä johtuvaa onnettomuusvaaraa. 
Turvaportti vähentää laitteen pudottamisriskiä ja helpottaa väliankkureiden ohittamista.

I’D L
Automaattisesti lukkiutuva laskeutumislaite pelastuskäyttöön Anti-Panic-
toiminnolla
Automaattisesti lukkiutuva I’D L-laskeutumislaite on pääsääntöisesti tarkoitettu tekniseen 
pelastukseen. Siinä on monikäyttöinen kahva, joka mahdollistaa laskeutumisnopeuden hallinnan, 
työpisteellä asemoinnin ilman tarvetta lukita laite solmimalla sekä sulavan liikkumisen kaltevalla tasolla 
tai vaakasuorassa. Integroidut Anti-Panic-toiminto ja virheenestosalpa rajoittavat virheestä johtuvaa 
onnettomuusvaaraa. Luja rakenne tekee laitteesta erityisen sopivan raskaiden kuormien taljaamiseen 
ja laskemiseen.

http://www.petzl.com
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Laskeutumislaitteet

RIG
Kompakti automaattisesti lukkiutuva laskeutumislaite
RIG on kompakti automaattisesti lukkiutuva laskeutumislaite, joka on tarkoitettu kokeneille 
köysityöskentelijöille. Laitteessa on ergonominen kahva, joka mahdollistaa miellyttävän 
laskeutumisen hallinnan. AUTO-LOCK –järjestelmän avulla käyttäjät pystyvät helposti 
asemoimaan itsensä työpisteessä ilman, että heidän on käytettävä kahvaa tai että laite pitää 
lukita solmimalla. Kun köysi on lukittu, löysät voidaan ottaa pois ilman että kahvaa tarvitsee 
käyttää. Turvaportin avulla köysi voidaan asentaa siten, että laite on kiinnitettynä valjaisiin, 
mikä helpottaa väliankkureiden ohittamista. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu 
kulumisenestolevy lisää kestävyyttä vahvistamalla köysikitka-aluetta.

AUTO-LOCK –järjestelmän avulla 
käyttäjät pystyvät helposti asemoimaan 
itsensä työpisteessä ilman, että heidän 
on käytettävä kahvaa tai että laite pitää 
lukita solmimalla: heti kun käyttäjä 
päästää otteensa kahvasta, köysi 
lukkiutuu automaattisesti laitteessa.

Köydenohjaimen ja merkintöjen ansiosta 
köyden asennus käy helposti ja nopeasti.

Nousutekniikoita käyttäen tarrainsalpaa 
voidaan käyttää köyden ottamiseen tai 
liidaajan varmistamiseen.

Ergonomisen kahvan ansiosta köyttä 
voi päästää siten, että laskeutuminen 
tapahtuu mukavasti ja hallitusti.

Peruslaskeutumislaitteet

HUIT
Laskeutumiskahdeksikko
Kompakti ja kevyt laskeutumiskahdeksikko. Neliskanttinen muoto vähentää köyden kiertymistä.

RACK
Laskeutumislaite säädettävällä jarrukitkalla ja jarrutangoilla
RACK-tankojen muotoilu ja asettelu tekevät köyden pujottamisesta helppoa. Kompakti ja kevyt 
laite mahdollistaa kitkan säätämisen laskeutumisen aikana, mitä vaaditaan muuttuviin olosuhteisiin 
mukautumiseen.
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Nämä laskeutumislaitteet tarjoavat monipuolisuutta, jota tekniset pelastusoperaatiot 
kuten laskemiset, taljaukset, painavien kuormien käsittely, pääasialliset järjestelmät tai 
varajärjestelmät vaativat.

MAESTRO S

MAESTRO L

 10,5 - 11,5 mm  250 kg

 11,5 - 13 mm  280 kg

Köydenohjaimen ja merkintöjen ansiosta 
köydenasennus käy helposti ja nopeasti.

Integroidun lukkiutuvan taljan halkaisijaltaan 
suuressa väkipyörässä on suojattu 
kuulalaakerointi, minkä ansiosta 
taljaus tapahtuu tehokkaasti. Alempaa 
kiinnityspistettä voi käyttää erilaisten 
taljajärjestelmien tekemiseen.

Laskeutumisen hallinta
Ergonomisen kahvan ansiosta köyttä voi 
päästää siten, että laskeutuminen tapahtuu 
mukavasti ja hallitusti.

Raskaiden kuormien laskeminen
Integroidun lisäjarrun ansiosta köyttä voi 
ohjata raskaita kuormia laskettaessa.

AUTO-LOCK-järjestelmä pysäyttää köyden 
automaattisesti, kun kahva ei ole käytössä. 
Kun köysi on lukittu, löysät voidaan ottaa 
pois ilman että kahvaa tarvitsee käyttää.

• Köydet on helppo asentaa

• Miellyttävä, hallittu laskeminen

• Tehokas taljaus

Laskeutumislaitteet pelastuskäyttöön

• AUTO-LOCK–järjestelmä pysäyttää automaattisesti köyden

Laskeutumislaitteet

http://www.petzl.com
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Laskeutumislaite, jossa on lukkiutuva taljapyörä ja joka on yhteensopiva 
halkaisijaltaan 10,5 – 11,5 mm köysien kanssa painoltaan 250 kg taakkojen 
laskemiseen
MAESTRO S on teknisiin pelastusoperaatioihin suunniteltu laskemisslaite. Laite helpottaa raskaiden 
kuormien käsittelyä, niiden laskemista tai nostamista, ja sitä voidaan käyttää sekä pää- että 
varavarmistusjärjestelmässä. Tämän monipuolisuuden ansiosta pelastajat pysyvät sopeutumaan 
kaikkiin kohtaamiinsa tilanteisiin. Ergonominen kahva ja laitteeseen integroitu lisäjarru mahdollistavat 
miellyttävän ja kontrolloidun laskeutumisen. Kuorman laskemisesta sen nostamiseen on mahdollista 
siirtyä välittömäsi ilman, että kuormaa tulisi siirtää. Integroidun lukkiutuvan taljan halkaisijaltaan 
suuressa väkipyörässä on suojattu kuulalaakerointi, minkä ansiosta taljaus tapahtuu tehokkaasti. 
AUTO-LOCK-järjestelmä pysäyttää köyden automaattisesti, kun kahva ei ole käytössä. Kun köysi 
on pysähtynyt, löysät voidaan ottaa pois ilman että kahvaa tarvitsee käyttää. MAESTRO S on 
yhteensopiva halkaisijaltaan 10,5 – 11,5 mm köysien kanssa, ja sillä voi käsitellä kuormia 250 kg 
saakka.

MAESTRO® L
Laskeutumislaite, jossa on lukkiutuva taljapyörä ja joka on yhteensopiva 
halkaisijaltaan 11,5 – 13 mm köysien kanssa painoltaan 280 kg taakkojen 
laskemiseen
MAESTRO L on teknisiin pelastusoperaatioihin suunniteltu laskemislaite. Laite helpottaa raskaiden 
kuormien käsittelyä, niiden laskemista tai nostamista, ja sitä voidaan käyttää sekä pää- että 
varmistusjärjestelmässä. Tämän monipuolisuuden ansiosta pelastajat pysyvät sopeutumaan kaikkiin 
kohtaamiinsa tilanteisiin. Ergonominen kahva ja laitteeseen integroitu lisäjarru mahdollistavat 
miellyttävän ja kontrolloidun laskeutumisen. Kuorman laskemisesta sen nostamiseen on mahdollista 
siirtyä välittömäsi ilman, että kuormaa tulisi siirtää. Integroidun lukkiutuvan taljan halkaisijaltaan 
suuressa väkipyörässä on suojattu kuulalaakerointi, minkä ansiosta taljaus tapahtuu tehokkaasti. 
AUTO-LOCK-järjestelmä pysäyttää köyden automaattisesti, kun kahva ei ole käytössä. Kun köysi 
on pysähtynyt, löysät voidaan ottaa pois ilman että kahvaa tarvitsee käyttää. MAESTRO L on 
yhteensopiva halkaisijaltaan 11,5 – 13 mm köysien kanssa, ja sillä voi käsitellä kuormia 280 kg 
saakka.

Laskeutumislaitteet
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Laskeutumislaitteet

EXO® AP HOOK
Henkilökohtainen pelastautumisjärjestelmä ankkurikoukulla
EXO AP HOOK on henkilökohtainen pelastautumisjärjestelmä ankkurikoukulla, ja se on 
suunniteltu paikkoihin, joissa ankkuripistettä ei välttämättä löydy. Siinä on itsejarruttava 
järjestelmä Anti-Panic-toiminnolla, mikä mahdollistaa nopean vaakatasossa liikkumisen,  
ikkunan läpi kiipeämiseen sekä laskeutumisen hallitsemisen ja pysäyttämisen. Jos käyttäjä vetää 
kahvasta liian kovaa, Anti-Panic-toiminto jarruttaa ja laskeutuminen pysähtyy automaattisesti.  
EXO AP HOOK -järjestelmään kuuluvat myös kulumista ja kuumuutta kestävä köysi,  
Am'D-sulkurengas CAPTIV-asemointitangolla sekä kuljetuspussi järjestelmän kantamiseen ja 
kiinnittämiseen suoraan valjaisiin. Eripituisia köysiä ja erilaisia kiinnittimiä (EASHOOK...)  
saa järjestelmään erikoistilauksesta.

Ankkurikoukun erikoisen muodon vuoksi EXO AP HOOKin käyttö vaatii tietyn Petzl-koulutuksen.

Jos käyttäjä vetää kahvasta 
liian kovaa, Anti-Panic-toiminto 
jarruttaa ja laskeutuminen pysähtyy 
automaattisesti.

Ankkurikoukun voi laittaa rakenteen 
ympärille ja kiinnittää lukkiutuvalla 
silmukalla.

Mekaaninen Prusik arboristeille

ZIGZAG®

Mekaaninen Prusik arboristeille
ZIGZAG -mekaanisen Prusikin ansiosta käyttäjä pystyy liikkumaan puussa tehokkaasti käyttäen 
perinteisen Prusik-taljajärjestelmän tekniikkaa. Rengasketju tekee liikkumisesta tarkkaa ja sujuvaa. 
Taljapyörä on suojatuilla kuulalaakereilla, mikä helpottaa löysien pois ottamista. Teräsrakenne tarjoaa 
erinomaista kestävyyttä.

Henkilökohtainen pelastautumisjärjestelmä

Laskeutuminen

Anti-Panic-
toiminto

Laskeutuminen

http://www.petzl.com
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Laskeutumislaitteet

Tuotekoodi Sertifioinnit Köyden halkaisijan 
yhteensopivuus Enimmäistyökuorma Paino

Automaattisesti lukkiutuvat laskeutumislaitteet

I’D S D200S0 (keltainen) 
D200SN (musta)

CE EN 12841 tyyppi C
CE EN 341 luokka A

ANSI Z359.4
NFPA 1983 Technical Use

EAC

10 - 11,5 mm Enintään 250 kg painavan 
kuorman laskeminen 530 g

I’D L D200L0 (punainen) 
D200LN (musta)

CE EN 12841 tyyppi C
CE EN 341 luokka A

ANSI Z359.4
NFPA 1983 General Use

EAC

11,5 - 13 mm Enintään 272 kg painavan 
kuorman laskeminen 530 g

RIG D021AA00 (keltainen) 
D021AA01 (musta)

CE EN 12841 tyyppi C
EN 341 tyyppi 2 luokka A

CE EN 15151-1
NFPA 1983 Technical Use

EAC

10 - 11,5 mm Enintään 200 kg painavan 
kuorman laskeminen 400 g

Laskeutumislaitteet pelastuskäyttöön

MAESTRO S D024AA00

CE (1)
EN 341 tyyppi 2 luokka A
NFPA 1983 Technical Use

EAC

10,5 - 11,5 mm Enintään 250 kg raskaan 
kuorman laskeminen 1000 g

MAESTRO L D024BA00

CE (1)
EN 341 tyyppi 2 luokka A
NFPA 1983 General Use

EAC

11,5 - 13 mm Enintään 280 kg painavan 
kuorman laskeminen 1000 g

Peruslaskeutumislaitteet

HUIT D02 - 8 - 13 mm 
(single- ja half-köydet) 100 kg 100 g

RACK D11 -

9 - 13 mm 
(single-köysi) 
8 - 11 mm 
(half-köysi)

100 kg 470 g

Mekaaninen Prusik arboristeille

ZIGZAG D22A CE 11,5 - 13 mm 140 kg 320 g

Henkilökohtainen pelastautumisjärjestelmä

EXO AP 
HOOK D30AB 015 NFPA 1983 Escape Use 7,5 mm 

(vain EXO-köysi) 140 kg 1470 g

 
(1) EN 12278 -, EN 567 -, EN 12841 tyyppi B - ja EN 15151 -standardeihin perustuva CE (lisätietoja saa käyttöohjeista ja Petzlin teknisestä tuesta osoitteessa www.petzl.com)
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Köysitarraimet

Optimaalinen ote
Petzlin rungosta kuormitettavat köysitarraimet toimivat 
optimaalisesti kaikissa olosuhteissa (esimerkiksi märät, jäiset, 
likaiset köydet). Niissä on erityinen ruostumattomasta teräksestä 
valmistettu tarrainsalpa. Köysitarraimen ainutlaatuinen muotoilu, 
salvan hampaiden muoto ja sen itsestään toimiva puhdistusura 
mahdollistavat optimaalisen otteen köydestä vahigoittamatta sitä ja 
tekevät laitteen liukumisesta köydessä helpompaa.

http://www.petzl.com
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Köysitarraimet

Köysitarrain hätätilanteita varten
Erittäin kompakti ja kevyt köysitarrain, jolla voi nousta 
ajoittain köydessä ja rakentaa taljajärjestelmiä.

Lukkiutuva köysitarrain
Köysitarrain joka on tarkoitettu käytettäväksi vetäjänä 
taljajärjestelmässä tai etenemisen myötä lukkiutuvana 
laitteena.

Monipuoliset köysitarraimet
Köysitarrain jota käytetään kiinteässä köydessä nousemiseen 
tai taljajärjestelmässä etenemisen myötä lukkiutuvana 
laitteena.

Etenemiseen tarkoitetut köysitarraimet
Rungosta kuormitettavat köysitarraimet ovat helppoja 
asentaa, ja ne on erityisesti suunniteltu köydessä 
nousemiseen (kahvalliset nousukahvat, rintaa vasten 
asennettavat nousutarraimet ja nilkkaan kiinnitettävät 
nousutarraimet).
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Köysitarraimet

Etenemiseen tarkoitetut köysitarraimet

PROGRESS ADJUST
Säädettävä kaksihaarainen liitosköysi etenemiseen
Kuvaus PROGRESS ADJUST -liitosköydestä sivulla 82.

PROGRESS
Etenemiseen tarkoitettu liitosköysi
Kuvaus PROGRESS-liitosköydestä sivulla 82.

FOOTAPE
Säädettävä, nauhasta valmistettu jalkalenkki
Säädettävää FOOTAPE-jalkalenkkiä käytetään ASCENSION- tai BASIC-köysitarraimen kanssa 
köydessä nousemiseen. Säädettävä, joustava pidike pitää jalan jalkalenkissä kengän tyypistä 
riippumatta.

FOOTCORD
Säädettävä, nauhasta ja narusta valmistettu jalkalenkki
Säädettävää FOOTCORD-jalkalenkkiä käytetään ASCENSION- tai BASIC-köysitarraimen kanssa 
köydessä nousemiseen. Se on 100 % Dyneemaa®, mikä parantaa sen kestävyyttä. Säädettävä, 
joustava pidike pitää jalan jalkalenkissä kengän tyypistä riippumatta.

LOOPING
Neliaskelmaiset nauhatikkaat
Neliaskelmaiset LOOPING-nauhatikkaat saa kiinnitettyä ASCENSION-köysitarraimeen köydessä 
nousemista varten tai suoraan ankkuriin kattorakenteissa tai tasojen alla etenemistä varten.

ASCENSION
Kahvallinen köysitarrain köydessä nousemiseen
ASCENSION-nousukahva on tehty köydessä nousemiseen, ja siinä on muotoiltu kädensija 
sekä ergonominen yläosa, jotka tekevät yhdellä tai kahdella kädellä nousemisesta mukavan 
tuntuista ja tehokasta. ASCENSION-nousukahvan alaosassa on leveä aukko, johon saa 
helposti kiinnitettyä kaksi sulkurengasta, liitosköydelle ja jalkalenkille.

Ergonomisesti muotoilluissa, 
injektoiduissa kaksoismateriaalikahvoissa 
on etusormen sormituki ja leveä 
alaosa, jotka estävät kättä luistamasta. 
Ergonominen yläosa maksimoi tehon 
kahdella kädellä vedettäessä.

ASCENSION 
oikean käden

ASCENSION 
vasemman 

käden

http://www.petzl.com
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Köysitarraimet

PANTIN 
oikea jalka

PANTIN 
vasen jalka

CROLL®

Nousuvarmistin: CROLL
Köydessä nousemiseen tarkoitettu CROLL-nousuvarmistin on helppokäyttöinen puristamalla 
toimivan avausjärjestelmän johdosta. Avausjärjestelmä on täysin integroitu varmistimeen 
tahattoman takertumisen välttämiseksi. Kiinnitysrei’ät mahdollistavat tarkan nousunaikaisen 
asemoinnin. Varmistin on saatavilla kahdessa eri versiossa köyden halkaisijan mukaan.

SECUR
Olkahihna CROLL-nousuvarmistimen asemointia varten
SECUR-olkahihnat asettavat CROLL- nousuvarmistimen paikoilleen ja ne sopivat AVAO SIT, 
FALCON, FALCON ASCENT ja SEQUOIA SRT -valjaisiin.

ASCENTREE
Tuplanousukahva arboristeille
Tuplaköydessä nousemiseen tarkoitetussa ASCENTREE-nousukahvassa on ergonomiset kahvat, 
joista saa mukavan ja hyvän otteen vetäessä. Turvasalpa/tarrainsalpa-yksikkö on upotettu täysin 
rakenteeseen tahattoman takertumisen välttämiseksi.

PANTIN®

Jalkanousulaite
PANTIN-jalkanousulaitetta käytetään CROLL-, ASCENSION- tai ASCENTREE-köysitarrainten 
kanssa tekemään köydessä noususta nopeampaa ja vähemmän väsyttävää. Sitä on saatavilla 
oikean ja vasemman jalan versioina.

Lisävarusteena saatava turvasalpa auttaa 
pitämään köyden laitteessa köydessä 
nousun aikana.
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Köysitarraimet

Monikäyttöinen köysitarrain

BASIC
Pieni ja monikäyttöinen nousuvarmistin
BASIC-köysitarrain on todella kompaktin kokoinen ja siihen on helppo tarttua. Leveä alempi 
kiinnityspiste mahdollistaa liitosköyden ja jalkalenkin sulkurenkaiden helpon kiinnittämisen.

Köysitarrain hätätilanteisiin

Lukkiutuva köysitarrain

RESCUCENDER
Lukkiutuva köysitarrain avattavalla tarrainsalvalla
Helppokäyttöinen ja ergonominen RESCUCENDER on köysitarrain avattavalla tarrainsalvalla 
ja se on suunniteltu käytettäväksi taljajärjestelmissä siirrettävänä vetopisteenä tai etenemisen 
myötä lukkiutuvana laitteena.

TIBLOC
Köysitarrain hätätilanteisiin
Erittäin kompakti ja kevyt TIBLOC on hätätilanteisiin tarkoitettu köysitarrain köydessä nousuun 
tai taljajärjestelmän rakentamiseen.

Avattava, ohjattu tarrainsalpa 
tekee tarrainsalvan kiinnittämisestä 
ja irrottamisesta helppoa missä 
tahansa kohtaa köydessä.

Ruostumattomasta teräksestä 
tehty tarrainsalpa, jossa on vinot 
hampaat sekä evakuointilovet, 
tarraa tiukasti köyteen myös 
jäisissä ja mutaisissa olosuhteissa.

Turvasalvoissa on 
lukitsemattomuudesta ilmoittava 
turvaindikaattori.

http://www.petzl.com
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Köysitarraimet

Tuotekoodi Sertifioinnit Köyden halkaisijan 
yhteensopivuus Paino

Etenemiseen tarkoitetut köysitarraimet

ASCENSION

B17ALA (vasenkätinen, musta/keltainen)
B17ALN (vasenkätinen, musta)
B17ARA (oikeakätinen, musta/keltainen)
B17ARN (oikeakätinen, musta)

CE EN 567 
CE EN 12841 tyyppi B 

NFPA 1983 Technical Use 
EAC

8 - 13 mm 165 g

FOOTAPE C47A - - 65 g

FOOTCORD C48A - - 40 g

LOOPING C25 - - 145 g

CROLL S B16BAA

CE EN 567 
CE EN 12841 tyyppi B 

EAC 
NFPA 1983 Technical Use

8 - 11 mm 85 g

CROLL L
B016AA00

CE EN 567 
CE EN 12841 tyyppi B 

EAC 
NFPA 1983 Technical Use

8 - 13 mm 140 g

SECUR C74A - - 135 g

ASCENTREE B19AAA CE 8 - 13 mm 330 g

PANTIN
B02CLA (vasen jalka)
B02CRA (oikea jalka)

PANTIN ei ole henkilösuojain 8 - 13 mm 85 g

PANTINin turvasalpa
B02210 (vasemman jalan PANTIN)
B02200 (oikean jalan PANTIN)

- - 25 g

Monikäyttöinen köysitarrain

BASIC B18BAA
CE EN 567 

CE EN 12841 tyyppi B 
EAC

8 - 11 mm 85 g

Köysitarrain hätätilanteisiin

TIBLOC
B01BN CE EN 567 

EAC 8 - 11 mm 35 g

Lukkiutuva köysitarrain

RESCUCENDER B50A

CE EN 567 
CE EN 12841 tyyppi B 

NFPA 1983 Technical Use 
EAC

9 - 13 mm (1)
10 - 13 mm (2)

260 g

 
(1) CE EN 567 -standardille, (2) muille standardeille.
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Kaksi osatekijää vaikuttaa taljapyörän tehokkuuteen:

• Väkipyörän koko: mitä isompi väkipyörän halkaisija, sitä parempi tehokkuus

• Liukulaakerit ja kuulalaakerit: 
- itsevoitelevat liukulaakerit ovat tehokkaat, mutta niitä pitää huoltaa säännöllisesti 
- suojatut kuulalaakerit ovat erittäin tehokkaat ja niitä ei tarvitse huoltaa yhtään

Taljapyörät

http://www.petzl.com
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Taljapyörät

Lukkiutuvat taljapyörät
Taljapyöriä lukkiutuvalla tarrainsalvalla voi käyttää 
perinteisten taljapyörä-köysitarrain-yhdistelmien sijaan 
taljausjärjestelmissä.

Huipputehoiset taljapyörät
Monipuoliset, huipputehoiset taljapyörät 
intensiiviseen käyttöön.

Taljapyöräsulkurenkaat
Erittäin tehokkaat taljapyöräsulkurenkaat.

Prusik-taljapyörät
Huipputehoiset taljapyörät käytettäväksi Prusik-
solmulla tehdyn kitkajarrun kanssa kevyen, lukkiutuvan 
taljausjärjestelmän rakentamiseen. Sivulevyjen muodon 
ansiosta solmun voi vapauttaa kun se tulee taljapyörää 
vasten.

Yksipyöräiset taljapyörät
Kevyet, monikäyttöiset taljapyörät tilanteisiin, jotka eivät 
vaadi suurta tehokkuutta (köyden uudelleenohjaus jne.).

Tuplaväkipyörät
Köydessä tai vaijerissa etenemiseen tarkoitetut taljarullat. 
Erittäin nopea ja helppo asentaa. Näissä taljarullissa on 
kiinteät sivulevyt, ja niiden kaksi väkipyörää takaavat 
täydellisen vakauden.

Erikoistaljapyörät
Erikoistaljapyörät on suunniteltu erityiskäyttöihin, missä 
solmujen tarvitsee päästä niiden läpi tai niiden täytyy liikkua 
pitkin hiihtohissin vaijeria.

Taljapakkaus
Käyttövalmis pakkaus joka on suunniteltu uhrin helppoon 
nostoon ja laskemiseen, tai pelkkään nostoon.
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ROLLCLIP A
Taljapyöräsulkurengas joka helpottaa köyden asentamista, kun taljapyörä on 
kiinnitettynä ankkuriin
ROLLCLIP A on taljapyörän puolelta avautuvalla portilla varustettu taljapyöräsulkurengas, 
joka helpottaa köyden kiinnittämistä silloin, kun taljapyörä on kiinni ankkurissa. Saatavana 
automaattisella TRIACT-LOCK-lukitusjärjestelmällä tai ilman lukitusjärjestelmää. ROLLCLIP A 
voidaan käyttää CAPTIV-asemointitangon kanssa, jolloin sulkurengas asettuu pituussuuntaan 
kuormittuvaksi ja pysyy laitteeseen integroituna eikä käänny liian helposti.

ROLLCLIP Z
Taljapyöräsulkurengas joka helpottaa ankkureihin ja laitteisiin kiinnittämistä
ROLLCLIP Z on taljapyörän vastakkaiselta puolelta avautuvalla portilla varustettu 
taljapyöräsulkurengas, joka helpottaa ankkureihin ja laitteisiin kiinnittämistä. Sulkurengasta 
on saatavana kahdella lukitusjärjestelmällä: manuaalisella SCREW-LOCK-järjestelmällä tai 
automaattisella TRIACT-LOCK-järjestelmällä.

Taljapyörät

Huipputehoiset taljapyörät

PRO
Erittäin tehokas pudottamisturvattu taljapyörä
PRO-taljapyörä on avattavissa myös silloin, kun se on kiinni ankkurissa, ja se on suunniteltu 
mahdollisimman helppokäyttöiseksi taljajärjestelmiä tai kuormaa jakavia järjestelmiä tehdessä. 
Sivulevy joka lukkiutuu kuorman alaisena ja halkaisijaltaan suuri väkipyörä huipputehokkailla, 
suojatuilla kuulalaakereilla tekevät taljapyörästä erinomaisen raskaiden kuormien käsittelyyn.

PARTNER
Erittäin kompakti ja tehokas taljapyörä
PARTNER on erittäin kompakti ja kevyt taljapyörä. Se on suunniteltu päivittäisiin toimiin ja 
pelastustehtäviin.

RESCUE
Erittäin kestävä, huipputehoinen taljapyörä
RESCUE on erittäin tehokas taljapyörä, joka on suunniteltu pelastusammattilaisten intensiiviseen 
käyttöön.

ROLLCLIP A -taljapyörää voi 
käyttää köyden suuntauspisteenä 
RESCUCENDER-köysitarraimeen 
kiinnitettynä.

ROLLCLIP Z -taljapyörää voidaan 
käyttää arboristityössä ZIGZAGin 
kiinnittämiseen SEQUOIA-valjaiden 
kiinnityssiltaan, mikä tehostaa 
sivuttain liikkumista.

Taljapyöräsulkurenkaat

http://www.petzl.com


Taljapyörät

Lukkiutuvat taljapyörät

PRO TRAXION
Erittäin tehokas lukkiutuva taljapyörä jonka pudottamismahdollisuus on eliminoitu
Lukkiutuva taljapyörä PRO TRAXION mahdollistaa köyden asentamisen taljapyörän ollessa 
kiinnitettynä ankkuriin. Halkaisijaltaan suuri väkipyörä tekee siitä erityisen sopivan raskaiden  
kuormien taljaamiseen. Sivulevyt lukkiutuvat kuormituksen aikana eivätkä avaudu käytössä.  
Alempaa kiinnityspistettä voi käyttää erilaisten taljajärjestelmien tekemiseen.

MICRO TRAXION
Erittäin tehokas ja ultrakompakti lukkiutuva tuplataljapyörä
MICRO TRAXION on todella kevyt ja kompakti sekä erittäin tehokas lukkiutuva taljapyörä.  
Salvan voi lukita auki-asentoon, jolloin laite toimii kuten normaali taljapyörä.

Prusik-taljapyörät

MINI
Kevyt ja tehokas Prusik-taljapyörä
MINI on kompakti taljapyörä, joka tarjoaa kevyen ratkaisun etenemisen myötä lukkiutuvan 
taljajärjestelmän rakentamiseen.

GEMINI
Huipputehoinen ja pieni Prusik-tuplataljapyörä
GEMINI on kompakti tuplataljapyörä suuren mekaanisen edun tarjoavan, etenemisen myötä 
lukkiutuvan taljajärjestelmän rakentamiseen.

MINDER
Erittäin kestävä ja tehokas Prusik-taljapyörä
MINDER on erittäin kestävä, pelastusammattilaisille tarkoitettu taljapyörä etenemisen myötä 
lukkiutuvan taljajärjestelmän rakentamiseen.

TWIN
Erittäin kestävä ja tehokas Prusik-tuplataljapyörä
TWIN on erittäin kestävä, pelastusammattilaisille tarkoitettu tuplataljapyörä. Se on suunniteltu suuren 
mekaanisen edun tarjoavan, etenemisen myötä lukkiutuvan taljajärjestelmän rakentamiseen.

Yksipyöräiset taljapyörät

MOBILE
Monikäyttöinen, erittäin kompakti taljapyörä
Kompakti ja erittäin kevyt MOBILE-taljapyörä on suunniteltu moniin eri käyttötarkoituksiin.

FIXE
Monikäyttöinen, kompakti taljapyörä
Monikäyttöinen, kompakti FIXE-taljapyörä mahdollistaa nopean köyteen asentamisen.
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Taljapyörät

Tuplaväkipyörät

TANDEM® / TANDEM® SPEED
Tuplataljarullat köysiradalle
TANDEM ja TANDEM SPEED on tarkoitettu köysiradalle. Niihin saa kiinni jopa kolme sulkurengasta 
helpottamaan liikkumista. TANDEMia käytetään köydessä. TANDEM SPEEDiä voi käyttää myös 
vaijerissa sen kulutuskestävien, suojattujen kuulalaakereiden ansiosta.

Erikoistaljapyörät

KOOTENAY
Solmun läpäisevä taljapyörä
KOOTENAY on solmun läpäisevä taljapyörä, joka mahdollistaa yhdyssolmujen ohittamisen. 
Halkaisijaltaan suuressa väkipyörässä on suojattu kuulalaakerointi, jolla saavutetaan erittäin suuri 
tehokkuus.

ROLLCAB
Vaijerirulla
ROLLCAB on vaijerirulla, joka on tarkoitettu etenemiseen ja evakuointiin hiihtohissien vaijereita 
pitkin.

Taljapakkaus

JAG SYSTEM
Taljapakkaus
JAG SYSTEM on taljapakkaus nostamiseen, vapautettavan ankkurin tekemiseen tai järjestelmän 
jännittämiseen mekaanisen 4:1-edun ja erinomaisen tehokkuuden ansiosta (väkipyörissä suojatut 
kuulalaakerit). Pelastuspakkaus on erittäin kompakti, mikä mahdollistaa käytön myös silloin, kun 
etäisyys ankkuriin on hyvin lyhyt. JAG SYSTEM -taljapakkauksen saa nopeasti ja helposti käyttöön: 
se on aina käyttövalmis notkean, sotkeutumisriskiä vähentävän suojasukan ansiosta. Taljauspää 
on värikoodattu nopeaa tunnistamista varten. Sitä on saatavilla kolmena pituutena: 1-, 2- ja 
5-metrisenä.

JAG TRAXION
Erittäin tehokas, lukkiutuva tuplataljapyörä
JAG TRAXION on suunniteltu käytettäväksi lukkiutuvan JAG TRAXION -tuplataljarullan kanssa 
4:1-taljajärjestelmän tekemiseen. Väkipyörissä suojattu kuulalaakerointi, jolla saavutetaan erittäin 
suuri tehokkuus.

JAG
Erittäin tehokas tuplataljapyörä
JAG on tuplataljapyörä, joka on suunniteltu käytettäväksi lukkiutuvan JAG TRAXION 
-tuplataljapyörän kanssa 4:1-taljajärjestelmän tekemiseen. Väkipyörissä on suojattu 
kuulalaakerointi, jolla saavutetaan erittäin suuri tehokkuus.

http://www.petzl.com


Taljapyörät

Tuotekoodi Sertifioinnit
Köyden 

halkaisijan 
yhteensopivuus

Väkipyörän 
halkaisija Kuulalaakerit Tehokkuus Suurin sallittu 

työkuorma Paino

Huipputehoiset taljapyörät

PRO P46
CE EN 12278, 

NFPA 1983  
Technical Use, EAC

7 - 13 mm 38 mm • 95 % 2,5 kN x 2 = 5 kN 205 g

PARTNER P52A CE EN 12278 7 - 11 mm 25 mm • 91 % 2,5 kN x 2 = 5 kN 56 g

RESCUE P50A 
P50AN

CE EN 12278, 
NFPA 1983  
General Use

7 - 13 mm 38 mm • 95 % 4 kN x 2 = 8 kN 185 g

Taljapyöräsulkurenkaat

ROLLCLIP A

P74 TL CE EN 362, EN 12275, 
EN 12278, EAC

7 - 13 mm 18 mm • 85 % 2 kN x 2 = 4 kN

115 g

P74 CE EN 12275, 
EN 12278, EAC 105 g

ROLLCLIP Z

P75 TL CE EN 362,  
EN 12278, EAC

7 - 13 mm 18 mm • 85 % 2 kN x 2 = 4 kN

110 g

P75 SL CE EN 362,  
EN 12278, EAC 105 g

Lukkiutuvat taljapyörät

PRO 
TRAXION P51A

CE EN 567, 
NFPA 1983  

Technical Use, EAC
8 - 13 mm 38 mm • 95 %

Taljapyörä:  
2,5 kN x 2 = 5 kN

Köysitarrain: 2,5 kN
265 g

MICRO 
TRAXION P53 CE EN 567 

EAC 8 - 11 mm 25 mm • 91 %
Taljapyörä:  

2,5 kN x 2 = 5 kN
Köysitarrain: 2,5 kN

85 g

Prusik-taljapyörät

MINI P59A
CE EN 12278, 

NFPA 1983  
Technical Use

7 - 11 mm 25 mm • 91 % 2,5 kN x 2 = 5 kN 80 g

GEMINI P66A
CE EN 12278, 

NFPA 1983  
Technical Use

7 - 11 mm 25 mm • 91 % 2 x 1,5 kN x 2 = 6 kN 135 g

MINDER P60A
CE EN 12278, 

NFPA 1983  
General Use

7 - 13 mm 51 mm • 97 % 4 kN x 2 = 8 kN 295 g

TWIN P65A
CE EN 12278, 

NFPA 1983  
General Use

7 - 13 mm 51 mm • 97 % 2 x 3 kN x 2 = 12 kN 450 g

Yksipyöräiset taljapyörät

MOBILE P03A CE EN 12278 7 - 13 mm 21 mm - 71 % 2,5 kN x 2 = 5 kN 75 g

FIXE P05W 
P05WN CE EN 12278 7 - 13 mm 21 mm - 71 % 2,5 kN x 2 = 5 kN 90 g

Taljapyörät köysi- ja vaijeriradoille

TANDEM P21 CE EN 12278 köysi ≤ 13 mm 21 mm - 71 % 10 kN 195 g

TANDEM 
SPEED P21 SPE CE EN 12278 köysi ≤ 13 mm 

vaijeri ≤ 12 mm 27,5 mm • 95 % 10 kN 270 g

Erikoistaljapyörät

KOOTENAY P67 CE EN 12278 8 - 19 mm 76 mm • - 5 kN x 2 = 10 kN 1390 g

ROLLCAB P47 CE EN 1909 vaijeri ≤ 55 mm 55 mm - - 5 kN 1470 g

Taljapakkaus

JAG SYSTEM
1 m 
2 m 
5 m

P044AA00 
P044AA01 
P044AA02

EAC - - • - 6 kN
610 g 
805 g 
1460 g

JAG 
TRAXION P54

CE EN 567, 
NFPA 1983  

Technical Use 
8 - 11 mm 25 mm • 91 % 2 x 1,5 kN x 2 = 6 kN 145 g

JAG P45
CE EN 12278, 

NFPA 1983  
Technical Use

8 - 11 mm 25 mm • 91 % 2 x 1,5 kN x 2 = 6 kN 120 g



Te
m

po
ra

ry
 a

nc
ho

r. 
©

 P
et

zl
 /

 v
ue

di
ci

.o
rg

120

Kattavat tiedot kaikista tuossteista löytyvät osoitteesta www.petzl.com

Ankkurit
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Ankkurit

Kivi- ja betoniankkurit
Käytetään sekä väliaikaisten 
että pysyvien ankkureiden 
asentamiseen.

Ankkurointitarvikkeet
Leikarit ovat sopiva ratkaisu 
kiertyviin ja sotkeutuviin köysiin, 
etenkin taljatessa.

Ankkurinjakajat mahdollistavat 
useiden ankkuripisteiden 
rakentamisen ja auttavat 
tekemään työpisteestä 
järjestelmällisen.

Kiinnityspisterenkaiden ansiosta 
useita ankkureita pystyy 
järjestelemään.

Ankkurinauhalenkit
Helposti kuljetettavien, 
väliaikaisten ankkureiden 
asentamiseen. Valikoimassa 
helposti säädettäviä malleja tai 
useita pituuksia joista valita.

Nopeasti säädettävä ankkuri Tilapäinen vaakatasoinen elämänlanka
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Ankkurit

Kivi- ja betoniankkurit

COEUR BOLT STEEL / STAINLESS / HCR
Ankkurit jotka koostuvat COEUR-ankkurinlehdestä, mutterista ja pultista  
(20 kpl pakkaus).
 
Eri teräslaadut soveltuvat monenlaisiin ympäristöihin
Petzl-ankkureissa (ankkurinlehdissä ja pulteissa) käytetään erilaisia teräslaatuja erilaisiin 
käyttöympäristöihin: 
• Perusteräs, käytetään sisätiloissa tai väliaikaisissa asennuksissa: COEUR BOLT STEEL 
• 316L korkealaatuinen ruostumaton teräs, käytetään yleisessä ulkokäytössä:  
COEUR BOLT STAINLESS 
• HCR 904 (erittäin korroosiokestävä) ruostumaton teräs, jota käytetään erittäin syövyttävissä 
ympäristöissä:: COEUR BOLT HCR

Ankkurilehdet (COEUR STEEL, COEUR STAINLESS ja COEUR HCR) ja pultit (BOLT STEEL,  
BOLT STAINLESS ja BOLT HCR) ovat myös erikseen saatavilla (20 kpl pakkaus).

COLLINOX
Liimattava ankkuripultti, taottua ruostumatonta terästä (10 kpl pakkaus)

AMPOULE COLLINOX
Hartsiliima COLLINOX-ankkuripultille

BAT’INOX
Liimattava ankkuripultti, taottua ruostumatonta terästä (10 kpl pakkaus)

AMPOULE BAT’INOX
Hartsiliima BAT’INOX-ankkuripultille

COEUR PULSE
Irrotettava 12 mm:n ankkuri, jossa on lukitustoiminto
COEUR PULSE on irrotettava ruostumattomasta teräksestä valmistettu 12 mm:n ankkuri, 
jonka asennus ja irrotus tapahtuu erittäin yksinkertaisesti ja nopeasti eikä vaadi työkalujen 
käyttöä. Lukitustoiminto rajoittaa tahattoman irrotuksen mahdollisuutta.

Yksinkertainen ja nopea ilman 
työkaluja tapahtuva asennus ja 
irrotus.

Manuaalinen lukitustoiminto 
rajoittaa tahattoman irrotuksen 
mahdollisuutta.

http://www.petzl.com


Ankkurit

Ankkurointitarvikkeet

MICRO SWIVEL
Kompakti avattava leikari
MICRO SWIVEL on portillinen, kompakti leikari, joka on suunniteltu kiinnitettäväksi lukkiutuvaan 
sulkurenkaaseen. Auttaa välttämään liitosköysien kiertymistä ja mahdollistaa laitteiden oikean 
asennon. Kuulalaakeroimaton rakenne mahdollistaa leikarin vapaan pyörimisen, kun se ei ole 
kuormitettuna, ja pysäyttää liikkeen, kun se on kuormitettuna, jotta laitteet pysyisivät paikoillaan.

SWIVEL OPEN
Portillinen leikari suojatulla kuulalaakeroinnilla
Portillinen SWIVEL OPEN -leikari voidaan kiinnittää suuren avaumansa ansiosta moniin eri tuotteisiin 
(taljapyöriin, liitosköysiin...). Leikari pienentää järjestelmien pituutta ja painoa ja ratkaisee köysien 
ja liitosköysien takertumis- ja kiertymisongelmat. Suojatut kuulalaakerit tarjoavat erinomaisen 
suorituskyvyn ja luotettavuuden.

SWIVEL
Kuulalaakeroitu leikari
SWIVEL-leikaria saa kahta eri kokoa, ja se estää köyttä kiertymästä kun kuorma kääntyy.  
Suojatut kuulalaakerit tarjoavat erinomaisen suorituskyvyn ja luotettavuuden.

PAW
Ankkurinjakaja
PAW-ankkurinjakajaa on saatavilla kolmea kokoa, ja sitä käytetään työpisteen järjestämiseen ja 
moniankkurijärjestelmien tekemiseen.

RING
Kiinnityspisterengas
RING-kiinnityspisterengasta voi käyttää usean ankkurin tekemiseen tai sen voi kiinnittää suoraan 
SEQUOIA- ja SEQUOIA SRT -valjaiden kiinnityssiltoihin, jolloin arboristin sivuttainen liikkuvuus 
helpottuu.

RING OPEN
Kaikkiin suuntiin vahva portillinen rengas
Sivulla 98 on lisätietoa monisuuntaisesta portillisesta RING OPEN -renkaasta.

Ankkurinauhat

ANNEAU
Nauhalenkki
ANNEAU on nauhalenkki, jota on saatavana neljänä eri pituutena. Eri pituudet tunnistaa helposti 
värikoodauksen ansiosta.

ST’ANNEAU
Dyneema®nauhalenkki
ST’ANNEAU on kevyt vaihtoehto perinteisille nauhalenkeille, ja sitä on saatavilla kolmena eri 
pituutenaa, jotka on värikoodattu pituuden tunnistamiseksi.

PUR’ANNEAU
Erittäin kevyt nauhalenkki suurmoduulisesta polyeteenistä
PUR’ANNEAU on nauhalenkki, joka on suurmoduulisen polyeteenirakenteensa ansiosta erittäin kevyt 
ja samalla erittäin kestävä. Notkea nauhalenkki on erityisen helposti käsiteltävä. Saatavilla neljänä eri 
pituutena, jotka on värikoodattu pituuden tunnistamiseksi.
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Ankkurinauhat

CONNEXION FIXE
Ankkurinauha
Ankkurinauha jonka päissä on D-muotoiset teräsrenkaat.

CONNEXION VARIO
Säädettävä ankkurinauha
Säädettävä ankkurinauha säätösoljilla, päissä on D-muotoiset teräsrenkaat.

CONNEXION FAST
Nopeasti säädettävä ankkurinauha
Nopeasti säädettävä ankkurinauha pikasäätösoljella, päissä on D-muotoiset teräsrenkaat.

TREESBEE
Ankkurinauha arboristeille
TREESBEE-ankkurinauhaa käytetään köyden liukumisen edistämiseksi ankkurissa ja puun 
suojaamiseen hiertämiseltä. Se on tarkoitettu köysille pleissatulla päällä (pleissattu pää menee 
pienen renkaan läpi).

TREESBEE SCREWLINK
Ankkurinauha arboristeille
TREESBEE SCREWLINK -ankkurinauhaa käytetään köyden liukumisen edistämiseksi ankkurissa 
ja puun suojaamiseen hiertämiseltä. Se on suunniteltu köysille, joissa on ommellut päätöslenkit 
(ruuvikiinnike aukeaa jolloin ommeltu päätöslenkki pääsee läpi).

Nopeasti säädettävä ankkuri

Tilapäinen vaakatason elämänlanka

Ankkurit

GRILLON-ankkuri
Nopeasti säädettävä ankkuri
Säädettävää GRILLON-ankkuria voi käyttää nopean ankkuripisteen tekemiseen. Haluttu 
köyden pituus voidaan helposti säätää integroidulla itselukittuvalla laitteella. Irrotettava 
suojapäällys suojaa köyttä kulumiselta ja edistää köyden sujuvaa liukumista. Saatavilla neljänä 
eri pituutena.

GRILLON-elämänlanka
Tilapäinen vaakatason elämänlanka
GRILLON mahdollistaa vaakaan asennettavan turvaköyden nopean asennuksen, kun työalue 
on suuri. Integroitu itselukittuva laite mahdollistaa pituuden helpon säätämisen kahden 
ankkuripisteen välisen etäisyyden mukaiseksi. Elämänlanka on saatavissa neljänä eri pituutena, 
jolloin ne soveltuvat kaikkiin tilanteisiin.

http://www.petzl.com
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Ankkurit

Kivi- ja betoniankkurit

Tuotekoodi Sertifioinnit Halkaisija

Leikkausmurtolujuus 
50 MPa puristuslujuuden 

omaavissa 
betonilaaduissa

Ulosvetolujuus 50 MPa 
puristuslujuuden 

omaavissa 
betonilaaduissa

Paino

COEUR BOLT STEEL P36BA 10 
P36BA 12

- 
EN 959

10 mm 
12 mm

23 kN 
25 kN

15 kN 
18 kN

110 g 
135 g

COEUR BOLT STAINLESS P36BS 10 
P36BS 12 EN 959 10 mm 

12 mm 25 kN 15 kN 
18 kN

110 g 
135 g

COEUR BOLT HCR P36BH 12 EN 959 12 mm 25 kN 18 kN 145 g

COEUR STEEL P36AA 10 / P36AA 12 EN 795 A 
EN 959 (paitsi 10 mm) 10 mm / 12 mm - - 65 g / 60 g

COEUR STAINLESS P36AS 10 / P36AS 12 EN 795 A, EN 959 10 mm / 12 mm - - 65 g / 60 g

COEUR HCR P36AH 12 EN 795 A, EN 959 12 mm - - 60 g

COEUR PULSE
P37S 12 CE EN 795 B 12 mm 25 kN 20 kN 140 g

COLLINOX P55 EN 959 10 mm 25 kN 15 kN 95 g

AMPOULE COLLINOX P56 - - - - -

BAT’INOX P57 EN 959 14 mm 25 kN 15 kN 250 g

AMPOULE BAT’INOX P41 - - - - -

Ankkurointitarvikkeet

Tuotekoodi Sertifioinnit Murtolujuus Paino

MICRO SWIVEL P58 XSO CE, EAC 23 kN 75 g

SWIVEL OPEN P58 SO CE, EAC, NFPA 1983 Technical Use 23 kN 130 g

SWIVEL S P58 S CE, EAC, NFPA 1983 Technical Use 23 kN 95 g

SWIVEL L P58 L CE, EAC, NFPA 1983 General Use 36 kN 150 g

PAW S / M / L
P63 S / P63 SN (musta) 
P63 M / P63 MN (musta) 
P63 L / P63 LN (musta)

CE 
NFPA 1983 General Use 36 kN

55 g (S) 
210 g (M) 
350 g (L)

RING S / L C04620 / C04630 CE 23 kN 40 g (S) 
70 g (L)

Ankkurinauhalenkit

Tuotekoodi Sertifioinnit Pituus Murtolujuus Paino

ANNEAU
C40A 60, C40 60N (musta) 
C40A 80, C40 80N (musta) 
C40A 120, C40120 N (musta) 
C40A 150

CE EN 566 
CE EN 795 B 

EAC

60 cm 
80 cm 

120 cm 
150 cm

22 kN

60 g 
80 g 
100 g 
135 g

ST’ANNEAU
C07 24 
C07 60 
C07 120

CE EN 795 B
24 cm 
60 cm 

120 cm
22 kN

10 g 
20 g 
40 g

PUR’ANNEAU
G006AA00 
G006AA01 
G006AA02

CE EN 795 B
60 cm 

120 cm 
180 cm

22 kN
18 g 
32 g 
48 g

CONNEXION FIXE
C42 100 
C42 150 
C42 200

CE EN 795 B 
NFPA 1983 General Use

100 cm 
150 cm 
200 cm

22 kN
365 g 
425 g 
485 g

CONNEXION VARIO C42 V CE EN 795 B 
NFPA 1983 General Use 80 - 130 cm 22 kN 480 g

CONNEXION FAST C42 F CE EN 795 B 
NFPA 1983 Technical Use 20 - 150 cm 18 kN 440 g

TREESBEE C04110 CE EN 795 B 110 cm 23 kN 240 g

TREESBEE SCREWLINK C04110 M CE EN 795 B 110 cm 15 kN 295 g

Nopeasti säädettävä ankkuri ja väliaikainen vaakatason elämänlanka

Tuotekoodi Sertifioinnit Pituus Paino

GRILLON

L052AA00, L052AA07 (musta) 
L052AA01, L052AA08 (musta) 
L052AA02 
L052AA03 
L052AA04 
L052AA05 
L052AA06

EN 795 B and C 
EAC

2 m 
3 m 
4 m 
5 m 
10 m 
15 m 
20 m

480 g 
560 g 
640 g 
720 g 

1075 g 
1475 g 
1875 g
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Köydet

Räätälöinti pyynnöstä 
Petzl tarjoaa henkilökohtaista palvelua, jolla se täyttämään yksittäisten ammattilaisten erityiset vaatimukset.

Lisänä ommeltu päätöslenkki
Köyden molemmissa päissä voi olla valmiiksi ommeltu 
päätöslenkki. Tämä tekee köydestä käyttövalmiin,  
ilman että siihen pitää tehdä solmuja.

Köydenpäissä on suojukset, jotka suojaavat ompeleita 
hankautumiselta ja helpottavat käsittelyä pitämällä 
sulkurenkaan paikoillaan.

Vapaavalintainen pituus
Köysi on tilattavissa myös haluttuna 
pituutena.

http://www.petzl.com
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Köydet

Korkeanpaikantyöhon
Vähäjoustoinen ydinköysi normaalilla halkaisijalla 
takaa erinomaisen pidon ja käsiteltävyyden.

Köysityöskentelyyn
Vähäjoustoinen ydinköysi ohuella halkaisijalla takaa 
erinomaisen suorituskyvyn notkeuden ja painon 
kannalta.

Pelastustyöhön
Vähäjoustoinen ydinköysi suurella halkaisijalla, joka 
takaa erinomaisen lujuuden ja käsiteltävyyden raskaita 
kuormia käsiteltäessä.

Vähäjoustoiset ydinköydet

Kalliokiipeilytekniikoilla etenemiseen.

Naru Prusik-solmujen, ankkureiden tai taljajärjestelmien 
tekemiseen.

Dynaaminen köysi

Tekninen naru

Narut uhrin ohjaamiseen pelastustyössä tai varusteiden 
nostamiseen.

Laitteet jotka suojaavat köyden kitkakohtia.

Tarvikenarut

Köysisuojat
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Köydet

Vähäjoustoiset ydinköydet

• Saatavilla montaa eri pituutta ja väriä

Vähäjoustoinen ydinköysi standardihalkaisijalla 
takaa hyvän otteen ja helpon käsiteltävyyden.

Vähäjoustoinen ydinköysi ohuella halkaisijalla 
takaa erinomaisen suorituskyvyn notkeuden ja 
painon kannalta.

Vähäjoustoinen ydinköysi suurella halkaisijalla, 
joka takaa erinomaisen lujuuden ja 
käsiteltävyyden raskaita kuormia käsiteltäessä.

• Korkeanpaikantyöhon

• Köysityöskentelyyn

• Pelastustyöhön

• EverFlex-rakenne: tasainen suorituskyky pitkäaikaisessa käytössä
Petzlin vähäjoustoisissa ydinköysissä on nailonydin ja erityisesti kudottu polyesterimantteli.

Rakenne takaa erinomaisen notkeuden pitkäaikaisessa käytössä, kaikenlaisissa olosuhteissa 
(vesi, pöly, muta yms.). Notkeus pitää yllä köyden käsiteltävyyttä ja toimivuutta laitteiden kanssa.

Eri käyttötarkoituksiin tarkoitettu rakenne sekä käyttäjän tarpeiden mukaiset pituudet ja värit

• Useita sertifiointeja
Petzlin vähäjoustoiset ydinköydet täyttävät seuraavien standardien vaatimukset: 
- Euroopalainen: CE EN 1891 tyyppi A 
- Amerikkalainen: NFPA 1983 
- Venäläinen: EAC

Petzlin vähäjoustoisia ydinköysiä 
saa monena eri standardipituutena 
käyttötarkoituksen mukaan.

Niitä on saatavilla myös kuutta eri väriä, 
jotka auttavat erottamaan työköydet, 
turvaköydet ja yleisköydet toisistaan.

http://www.petzl.com


Köydet

AXIS 11 mm
Vähäjoustoinen ja helposti käsiteltävä ydinköysi korkeanpaikantyöhön
AXIS 11 mm on korkeanpaikantyöhön tehty vähäjoustoinen ydinköysi. Standardihalkaisijan ansiosta köyttä 
on helppo käsitellä ja siitä saa hyvän otteen. EverFlex-rakenne takaa erinomaisen notkeuden ja tasaisen 
suorituskyvyn pitkäaikaisessa käytössä. Köyttä on saatavana kuutena eri värinä ja neljänä eri pituutena.

AXIS 11 mm ommellulla päätöslenkillä
Vähäjoustoinen ja helposti käsiteltävä ydinköysi ommellulla päätöslenkillä 
korkeanpaikantyöhön
AXIS 11 mm on korkeanpaikantyöhön tehty vähäjoustoinen ydinköysi, jossa on ommeltu päätöslenkki. 
Standardihalkaisijan ansiosta köyttä on helppo käsitellä ja siitä saa hyvän otteen. EverFlex-rakenne takaa 
erinomaisen notkeuden ja tasaisen suorituskyvyn pitkäaikaisessa käytössä. Ommeltu päätöslenkki suojuksella 
auttaa pitämään sulkurenkaan oikeassa asennossa ja helpottaa käsittelyä. Soveltuu erityisen hyvin käytettäväksi 
ASAP-köysitarraimen kanssa tai pelastuspakkauksessa I’D S -laskeutumislaitteen kanssa. Köyttä on saatavana 
kuutena pituutena.

PARALLEL 10,5 mm
Vähäjoustoinen, notkea ja kevyt ydinköysi köyden varassa työskentelyyn
Vähäjoustoinen 10,5 mm:n PARALLEL-ydinköysi on tehty köyden varassa työskentelyä varten. Ohut halkaisija 
takaa erinomaisen suorituskyvyn notkeuden ja painon kannalta. Köysi venyy vain vähän, kun sitä jännitetään, 
mikä tehostaa etenemistä köysinousun alussa. EverFlex-rakenne takaa erinomaisen notkeuden ja tasaisen 
suorituskyvyn pitkäaikaisessa käytössä. Köyttä on saatavana kuutena eri värinä ja neljänä eri pituutena.

VECTOR 12,5 mm
Vähäjoustoinen, erittäin kestävä ja helposti käsiteltävä ydinköysi pelastustoimintaan
Vähäjoustoinen 12,5 mm:n VECTOR-ydinköysi on suunniteltu pelastustöitä varten. Suuren halkaisijansa 
ansiosta köysi tarjoaa erinomaisen lujuuden ja käsiteltävyyden raskaita kuormia käsiteltäessä. EverFlex-rakenne 
takaa erinomaisen notkeuden ja tasaisen suorituskyvyn pitkäaikaisessa käytössä. Köyttä on saatavana kuutena 
eri värinä ja neljänä eri pituutena.
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Köydet

Dynaaminen köysi

MAMBO® 10,1 mm
Dynaaminen köysi kiipeilytekniikoilla etenemiseen
Halkaisijaltaan 10,1 mm dynaaminen MAMBO-köysi on suunniteltu korkeanpaikantyöhön ammattilaisille,  
jotka käyttävät etenemiseen kiipeilytekniikoita. Paksu mantteli tekee köydestä kulutuskestävän.

Tekninen naru

SEGMENT 8 mm
Tekninen naru
Teknistä 8 mm:n SEGMENT-tarvikenarua käytetään Prusik-solmujen, ankkureiden ja taljajärjestelmien 
tekemiseen. EverFlex-rakenne takaa erinomaisen notkeuden ja tasaisen suorituskyvyn pitkäaikaisessa käytössä. 
Narua on saatavana kolmena pituutena.

Tarvikenarut

Cords
Tarvikenarut
Nämä lujatekoiset ja kestävät narut on tarkoitettu uhrin ohjaamiseen pelastuksen aikana. Saatavilla neljällä eri 
halkaisijalla 120 m:n rullalla.

http://www.petzl.com


Paint job for the cranes of the merchant harbor of Valencia, Spain. © Petzl / Jan Novak photography / Vertice Vertical™

Köydet

Köysisuojat

PROTEC
Taipuisa köysisuoja
Taipuisa PROTEC-suoja auttaa suojaamaan köyttä kulumiselta. Suoja on nopea ja helppo asentaa.

SET CATERPILLAR
Nivelletty köysisuoja
Nivelletty SET CATERPILLAR -suoja auttaa suojaamaan liikkuvaa köyttä kulumiselta. Osien määrä 
voidaan sovittaa maastoon.

ROLL MODULE
Nivelletty köysisuoja pyörivillä teloilla
Nivelletty ROLL MODULE -suoja pyörivillä teloilla auttaa ohjaamaan liikkuvaa köyttä ja suojaa sitä 
mekaaniselta kulutukselta. Suojassa käytettävien osien määrä voidaan valita maaston mukaan 
kulumisen minimoimiseksi.

Köysisuojat

Tuotekoodi Paino

PROTEC C45 N 95 g

SET CATERPILLAR P68 1055 g

ROLL MODULE P49 1330 g
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Köydet

Tuotekoodi Väri Pituus Euroopan 
sertifiointi

Yhdysvaltojen 
sertifiointi

Venäjän 
sertifiointi

Paino metriä 
kohden

Vähäjoustoiset ydinköydet

AXIS 
11 mm

R074AA03 valkoinen

50 m

CE EN 1891 
tyyppi A

NFPA 1983 
Technical Use EAC 80 g

R074AA04 keltainen

R074AA05 musta

R074AA38 sininen

R074AA39 punainen

R074AA40 oranssi

R074AA09 valkoinen

100 m

R074AA10 keltainen

R074AA11 musta

R074AA12 sininen

R074AA13 punainen

R074AA14 oranssi

R074AA21 valkoinen

200 m

R074AA22 keltainen

R074AA23 musta

R074AA24 sininen

R074AA25 punainen

R074AA26 oranssi

R074AA28 valkoinen 500 m

R074AA00 valkoinen

150 jalkaa

R074AA01 keltainen

R074AA02 musta

R074AA35 sininen

R074AA36 punainen

R074AA37 oranssi

R074AA06 valkoinen

200 ft

R074AA07 keltainen

R074AA08 musta

R074AA41 sininen

R074AA42 punainen

R074AA43 oranssi

R074AA15 valkoinen

600 jalkaa

R074AA16 keltainen

R074AA17 musta

R074AA18 sininen

R074AA19 punainen

R074AA20 oranssi

R074AA27 valkoinen 1200 jalkaa

AXIS 
11 mm 
ommellulla 
päätöslenkillä

R074BA00

valkoinen

10 m

CE EN 1891 
tyyppi A

NFPA 1983 
Technical Use EAC 80 g

R074BA01 20 m

R074BA02 30 m

R074BA03 40 m

R074BA04 50 m

R074BA05 60 m

PARALLEL 
10,5 mm

R077AA03 valkoinen

50 m

CE EN 1891 
tyyppi A

 NFPA 1983 
Technical Use EAC 73 g

R077AA04 keltainen

R077AA05 musta

R077AA35 sininen

R077AA36 punainen

R077AA37 oranssi

R077AA09 valkoinen

100 m

R077AA10 keltainen

R077AA11 musta

R077AA12 sininen

R077AA13 punainen

R077AA14 oranssi

R077AA21 valkoinen

200 m

R077AA22 keltainen

R077AA23 musta

R077AA24 sininen

R077AA25 punainen

R077AA26 oranssi

R077AA28 valkoinen 500 m

http://www.petzl.com
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Köydet

Tuotekoodi Väri Pituus Euroopan 
sertifiointi

Yhdysvaltojen 
sertifiointi

Venäjän 
sertifiointi

Paino metriä 
kohden

Vähäjoustoiset ydinköydet

VECTOR 
12,5 mm

R078AA03 valkoinen

50 m

CE EN 1891 
tyyppi A

NFPA 1983 
General Use EAC 110 g

R078AA04 keltainen

R078AA05  musta

R078AA38 sininen

R078AA39 punainen

R078AA40 oranssi

R078AA09 valkoinen

100 m

R078AA10 keltainen

R078AA11 musta

R078AA12 sininen

R078AA13 punainen

R078AA14 oranssi

R078AA21 valkoinen

200 m

R078AA22 keltainen

R078AA23  musta

R078AA24 sininen

R078AA25 punainen

R078AA26 oranssi

R078AA28 valkoinen 500 m

R078AA00 valkoinen

150 jalkaa

R078AA01 keltainen

R078AA02 musta

R078AA35 sininen

R078AA36 punainen

R078AA37 oranssi

R078AA06 valkoinen

200 jalkaa

R078AA07 keltainen

R078AA08 musta

R078AA41 sininen

R078AA42 punainen

R078AA43 oranssi

R078AA15 valkoinen

600 jalkaa

R078AA16 keltainen

R078AA17 musta

R078AA18  sininen

R078AA19 punainen

R078AA20 oranssi

R078AA27 valkoinen 1200 jalkaa

FLOW 
11,6 mm

R079AA00 vihreä
35 m

CE EN 1891 
tyyppi A ANSI Z133 - 102 g

R079AA01 oranssi

R079AA02 vihreä
45 m

R079AA03 oranssi

R079AA04 vihreä
60 m

R079AA05 oranssi

Dynaaminen köysi

MAMBO 
10,1 mm

R32AB 200 sininen

200 m CE EN 892 - - 65 g

R32AY 200 keltainen

Tekninen naru

SEGMENT 
8 mm

R076AA00

valkoinen

50 m

CE EN 564 NFPA 1983 
Escape Use - 43 gR076AA03 100 m

R076AA06 200 m

Tarvikenarut

Cords

4 mm R044AA00 oranssi

120 m CE EN 564 - -

10 g

5 mm R045AA00 punainen 15 g

6 mm R046AA00 vihreä 24 g

7 mm R047AA00 sininen 31 g
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Kantolaitteet ja tarvikkeet

http://www.petzl.com
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Kantolaitteet ja tarvikkeet

Pystyssä pysyvät varustesäkit
Maahan laskettaessa säkit pitävät muotonsa, 
myös tyhjinä, ja siten helpottavat käsiksi pääsyä 
sisällä oleviin varusteisiin.

Tarvikkeet arboristotyöhön
Erityisvarusteita jotka helpottavat työköyden 
asentamista puuhun.

Tarvikkeet
Käsineet, jääraudat ja veitset jotka helpottavat 
työskentelyä ja liikkumista.

Kestävät varustereput ja köysisäkit
Nämä vankat ja mukavan tuntuiset kantolaitteet 
on tarkoitettu varusteiden järjestämiseen, niiden 
kuljettamiseen työpaikalle ja viemiseen korkealla 
sijaitseviin työskentelykohteisiin.
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Kestävät varustereput ja köysisäkit

PORTAGE 30L
Kulutuskestävä keskikokoinen varustereppu
PORTAGE on kestävä ja mukavan tuntuinen 30 litran reppu. Se on valmistettu PVC:ttömästä 
materiaalista, ja sen ultraäänihitsattu rakenne tekee siitä erittäin lujarakenteisen. Pehmustettujen 
olkahihnojen ansiosta se tuntuu miellyttävältä pitkilläkin kantomatkoilla. Se on tehty käytettäväksi 
vaikeissa olosuhteissa, ja siinä on tasku tunnistekortille.

PERSONNEL 15L
Kulutuskestävä pienikokoinen varustereppu
PERSONNEL on kestävä ja kevyt 15 litran reppu. Se on valmistettu PVC:ttömästä materiaalista,  
ja sen ultraäänihitsattu rakenne tekee siitä erittäin lujarakenteisen. Se on tehty käytettäväksi 
vaikeissa olosuhteissa, ja siinä on tasku tunnistekortille.

PORTO
Varustelenkki
Varustelenkki kiinnitetään helposti repun sisälenkkiin, jotta varusteet saadaan järjestykseen.

BOLTBAG
Varustepussi
Varustepussi vasaran, pulttien ja muiden varusteiden pitämiseen järjestyksessä.  
Siinä on kaksi taskua ja ulkoinen työkalupidike.

Kantolaitteet ja tarvikkeet

TRANSPORT 45L
Kulutuskestävä ja tilava varustereppu
TRANSPORT on erityisen mukava ja kestävä 45 litran reppu. Se on valmistettu PVC:ttömästä 
materiaalista, ja sen ultraäänihitsattu rakenne tekee siitä erittäin lujarakenteisen. Se on 
ihanteellinen pitkien etäisyyksien kantamiseen, sillä sen olkahihnat, lantiovyö ja selkäpaneeli on 
pehmustettu. Se on tehty käytettäväksi vaikeissa olosuhteissa, ja siinä on tasku tunnistekortille.

Lantiovyö, olkaviilekkeet ja 
selkäpaneeli ovat pehmustettuja.

http://www.petzl.com
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Pystyssä pysyvät varustesäkit

BUCKET
Tekstiilireppu, pysyy itsestään pystyssä
Yksinkertainen ja kestävä BUCKET-säkki tarjoaa säilytystilan köydelle ja muille varusteille.  
Se pysyy pystyssä ja säilyttää muotonsa, jopa tyhjänä, siten helpottaen säkin sisälle pääsyä.  
Sitä on saatavilla kahtena versiona: 25- ja 35-litraisena.

Tarvikkeet arboristotyöhön

JET
Heittopaino
Kaksikerroksinen rakenne tekee JET-heittopainosta erittäin pitkäikäisen. Virtaviivainen 
muoto helpottaa kulkua oksien lomasta. Sitä on saatavilla kolmena versiona: 250-, 300- ja 
350-grammaisena.

AIRLINE
Heittoliina
AIRLINE-heittoliina tarjoaa erinomaisen tasapainon notkeuden ja jäykkyyden välillä, mikä tekee 
heittämisestä tarkkaa ja ehkäisee solmujen muodostumista, kun se tulee kassista ulos. Manttelin ja 
ytimen erinomainen sidos pitää yllä pyöreää poikkileikkauksen muotoa, mikä takaa sujuvan köyden 
liukumisen puun oksiston läpi. Sitä on saatavilla kahtena pituutena: 60- ja 300-metrisenä.

ECLIPSE
Säilytyskori heittoliinalle
ECLIPSE tarjoaa helppokäyttöisen säilytyspaikan AIRLINE-heittoliinoille ja JET-heittopainoille. 
Kaksoispohjan ansiosta kaksi heittoliinaa voidaan säilyttää korissa erillään. Kun kori on taitettu 
pieneen kuljetuspussiinsa, se mahtuu täydellisesti BUCKET-reppuun.

Kantolaitteet ja tarvikkeet
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Tarvikkeet

CORDEX
Kevyet varmistus- ja laskeutumishanskat
Nämä kevyet varmistus- ja laskeutumishanskat yhdistävät työhanskojen istuvuuden ja ohuempien 
hanskojen näppäryyden. Tuplavahvikkeet kämmenessä ja kulutuskestävyyttä vaativilla alueilla. 
Kämmenselän hankauskestävä, hengittävä stretch-nailon takaa mukavan ja istuvan tunteen. 
Matalaprofiilisissa, tarrakiinnitteisissä neopreeniresoreissa on vahvistetut reiät sulkurenkaille,  
joilla hanskat saa ripustettua valjaisiin.

CORDEX PLUS
Varmistus- ja laskeutumishanskat
Keskipaksut varmistus- ja laskeutumishanskat tarjoavat lisäsuojaa säilyttäen näppäryytensä. 
Tuplavahvikkeet ja pehmusteet suojaavat kämmentä pitkissä laskuissa ja nousuissa syntyvältä 
kuumuudelta. Sormenpäät ja muut kulutusarat alueet on vahvistettu kestävyyden lisäämiseksi. 
Kämmenselkä on nahkaa, jossa joustoa vaativilla alueilla kulutusta kestävää stretch-nylonia. 
Matalaprofiilisissa, tarrakiinnitteisissä neopreeniresoreissa on vahvistetut reiät sulkurenkaille,  
joilla hanskat saa ripustettua valjaisiin.

SPATHA
Veitsi jossa reikä sulkurengasta varten
SPATHA-veitsi on tehty korkeanpaikantyöskentelijän avuksi päivittäisiin tehtäviin. Terän profiili tekee 
köyden ja narun leikkaamisesta helppoa. Veitsessä on reikä sulkurenkaalle, jotta sen saa kiinnitettyä 
valjaisiin. Veitsi on helppo avata karkeapintaisen renkaan avulla, myös hanskat kädessä, ja sen voi 
lukita auki-asentoon.

CRAB 6
6-piikkiset jääraudat
Kuusipiikkiset jääraudat mukautuvat kaikkiin kengänkokoihin ja sopivat liikkumiseen rapautuneilla ja 
lumi- sekä jääpeitteisillä rinteillä.

SPIKY PLUS
Liukuesteet kenkiin
Liukuesteet, mukautuvat kaikkiin kengänkokoihin, käytetään lumisessa, jäisessä ja liukkaassa 
maastossa.

Kantolaitteet ja tarvikkeet

http://www.petzl.com
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Tuotekoodi Koko Käden ympärysmitta Väri Sertifioinnit

CORDEX

K52 SN S 8 200 mm

musta

CE EN 420 
CE EN 388 

EAC

K52 MN M 8,5 215 mm

K52 LN L 9 230 mm

K52 XLN XL 9,5 245 mm

K52 XST XS 7,5 190 mm

beige

K52 ST S 8 200 mm

K52 MT M 8,5 215 mm

K52 LT L 9 230 mm

K52 XLT XL 9,5 245 mm

CORDEX 
PLUS

K53 SN S 8 200 mm

musta
K53 MN M 8,5 215 mm

K53 LN L 9 230 mm

K53 XLN XL 9,5 245 mm

K53 XST XS 7,5 190 mm

beige

K53 ST S 8 200 mm

K53 MT M 8,5 215 mm

K53 LT L 9 230 mm

K53 XLT XL 9,5 245 mm

Tuotekoodi Koko Väri

SPATHA S92AN - musta

CRAB 6 64160 - -

SPIKY PLUS

79510 ≤ 41 -

79520 42-45 -

79530 ≥ 46 -

Tuotekoodi Tilavuus Paino

TRANSPORT 45L S42Y 045 45 l 1250 g

PORTAGE 30L S43Y 030 30 l 850 g

PERSONNEL 15L S44Y 015 15 l 450 g

PORTO C33 - 18 g

BOLTBAG C11 A - 170 g

BUCKET

S41AY 025 (keltainen)
25 l 575 g

S41AR 025 (punainen)

S41AY 035 (keltainen)
35 l 680 g

S41AR 035 (punainen)

JET

S02Y 250 - 250 g

S02Y 300 - 300 g

S02Y 350 - 350 g

AIRLINE
R02Y 060 - 2,1 g/m

R02Y 300 - 2,1 g/m

ECLIPSE S03Y - 500 g

Kantolaitteet ja tarvikkeet
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Pakkaukset

http://www.petzl.com
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Putoamisen pysäyttävät ja työasemointiin tarkoitetut pakkaukset
Käyttövalmis pakkaus, joka on suunniteltu putoamisen pysäyttämisen ja työasemointiin.

Pelastuspakkaus
Käyttövalmis pakkaus, joka on suunniteltu uhrin nostoon ja laskemiseen.

Väliaikaiseen käyttöön tarkoitetut vaakatason elämänlangat ja putoamisen pysäyttävät pakkaukset
Varmistamiseen ja putoamisen estoon suunnitellut vaakatason elämänlangat ja putoamisen pysäyttävät käyttövalmiit pakkaukset.

Pakkaukset
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Pakkaukset

Väliaikaiseen käyttöön tarkoitetut vaakatason elämänlangat ja putoamisen pysäyttävät pakkaukset

ASAP® VERTICAL LIFELINE
Pystysuora elämänlanka, joka suojaa putoamiselta ASAP- 
nykäyksenvaimentimen avulla
ASAP VERTICAL LIFELINE on väliaikaiseen käyttöön tarkoitettu pystysuora 
turvaköysipakkaus, joka on suunniteltu käyttäjän varmistukseen ja suojaamaan häntä 
korkealta putoamisen varalta. Siihen kuuluu ASAP-köysitarrain, ASAP'SORBER 
-nykäyksenvaimennin, kaksi OK TRIACT-LOCK -sulkurengasta, ANNEAU-nauhalenkki, 
AXIS 11 mm ommellulla päätteellä, paino sekä BUCKET-kassi. Sitä on saatavana kahdessa 
koossa.

ASAP® LOCK VERTICAL LIFELINE
Pystysuora elämänlanka, joka suojaa putoamiselta ASAP LOCK 
-köysitarraimen avulla
ASAP LOCK VERTICAL LIFELINE on väliaikaiseen käyttöön tarkoitettu pystysuora 
elämänlanka, joka on suunniteltu käyttäjän varmistukseen ja suojaamaan häntä 
korkealta putoamisen varalta. Elämänlankaan kuuluu ASAP LOCK –köysitarrain, jossa 
on lukitustoiminto, ASAP'SORBER -nykäyksenvaimennin, kaksi OK TRIACT-LOCK 
-sulkurengasta, ANNEAU-nauhalenkki, AXIS 11 mm ommellulla päätteellä, paino sekä 
BUCKET-kassi. Sitä on saatavana kahdessa koossa.

ASAP
- sivulla 89 -

ASAP LOCK
- sivulla 89 -

ASAP’SORBER
- sivulla 90 -

ASAP’SORBER
- sivulla 90 -

OK TRIACT-LOCK
- sivulla 95 -

OK TRIACT-LOCK
- sivulla 95 -

ANNEAU
- sivulla 123 -

ANNEAU
- sivulla 123 -

BUCKET
- sivulla 137 -

BUCKET
- sivulla 137 -

AXIS 11 mm
- sivulla 129 -

AXIS 11 mm
- sivulla 129 -

http://www.petzl.com
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Pakkaukset

ASAP® FALL ARREST KIT
Putoamiselta suojaava pakkaus, jossa on NEWTON-valjaat ja ASAP LOCK 
-köysitarrain
Heti käyttövalmis ASAP FALL ARREST KIT on suunniteltu suojaamaan käyttäjää 
korkealta putoamisen varalta. Siihen kuuluu NEWTON-kokovaljaat, ASAP-köysitarrain, 
ASAP'SORBER -nykäyksenvaimennin, kaksi OK TRIACT-LOCK -sulkurengasta, ANNEAU-
nauhalenkki, AXIS 11 mm ommellulla päätteellä, paino sekä BUCKET-kassi. Pakkaus on 
saatavana kahden eri koon valjailla ja neljänä eri pituutena.

ASAP® LOCK FALL ARREST KIT
Putoamiselta suojaava pakkaus, jossa on NEWTON-valjaat ja ASAP LOCK 
-köysitarrain
Heti käyttövalmis ASAP LOCK FALL ARREST KIT on suunniteltu suojaamaan käyttäjää 
korkealta putoamisen varalta. Pakkaukseen kuuluu NEWTON-valjaat, ASAP LOCK –
köysitarrain lukitustoiminnolla, ASAP'SORBER -nykäyksenvaimennin, kaksi OK TRIACT-
LOCK -sulkurengasta, ANNEAU-nauhalenkki, AXIS 11 mm ommellulla päätteellä, paino 
sekä BUCKET-kassi. Pakkaus on saatavana kahden eri koon valjailla ja neljänä eri 
pituutena.

ASAP
- sivulla 89 -

ASAP LOCK
- sivulla 89 -

NEWTON
- sivulla 49 -

NEWTON
- sivulla 49 -

ASAP’SORBER
- sivulla 90 -

ASAP’SORBER
- sivulla 90 -

OK TRIACT-LOCK
- sivulla 95 -

OK TRIACT-LOCK
- sivulla 95 -

ANNEAU
- sivulla 123 -

ANNEAU
- sivulla 123 -

BUCKET
- sivulla 137 -

BUCKET
- sivulla 137 -

AXIS 11 mm
- sivulla 129 -

AXIS 11 mm
- sivulla 129 -
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Pakkaukset

Väliaikaiseen käyttöön tarkoitetut vaakatason elämänlangat ja putoamisen pysäyttävät pakkaukset

ABSORBICA-Y FALL ARREST KIT
Putoamiselta suojaava pakkaus, jossa on NEWTON EASYFIT –valjaat ja 
ABSORBICA-Y 150 MGO –liitosköysi
Heti käyttövalmis ABSORBICA-Y FALL ARREST KIT on suunniteltu suojaamaan 
käyttäjää korkealta putoamisen varalta. Ihanteellinen korkealla työskentelyyn, missä 
tarvitsee kiinnittäytyä metallirakenteisiin tai halkaisijaltaan suuriin vaijereihin ja tankoihin. 
Pakkaukseen kuuluu putoamisen pysäyttävät NEWTON EASYFIT -valjaat, kaksihaarainen 
ABSORBICA-Y MGO 150 liitosköysi nykäyksenvaimentimella, ja suuriporttisilla MGO-
kiinnittimillä, OK TRIACT-LOCK –sulkurengas, CAPTIV-asemointitanko sekä BUCKET-kassi. 
Saatavana kahden eri koon valjailla.

Putoamisen pysäyttävät ja työasemointiin tarkoitetut pakkaukset

FALL ARREST AND WORK POSITIONING KIT
Putoamiselta suojaava sekä työasemointiin tarkoitettu pakkaus, jossa on 
VOLT-valjaat, ABSORBICA-Y 150 MGO –liitosköysi sekä GRILLON HOOK
Heti käyttövalmis FALL ARREST AND WORK POSITIONING KIT on suunniteltu 
suojaamaan käyttäjää korkealta putoamisen varalta sekä työasemointiin. Ihanteellinen 
korkealla työskentelyyn, missä tarvitsee kiinnittäytyä metallirakenteisiin tai halkaisijaltaan 
suuriin vaijereihin ja tankoihin. Pakkaukseen kuuluu putoamisen pysäyttävät ja 
työasemointiin tarkoitetut VOLT-valjaat, kaksihaarainen ABSORBICA-Y MGO 150 liitosköysi 
nykäyksenvaimentimella ja suuriporttisilla MGO-kiinnittimillä, 2 m pituinen säädettävä 
GRILLON HOOK –työasemointiliitosköysi, kaksi OK TRIACT-LOCK –sulkurengasta, kaksi 
CAPTIV-asemointitankoa sekä BUCKET-kassi. Saatavana kahden eri koon valjailla.

NEWTON EASYFIT
- sivulla 49 -

VOLT
- sivulla 51 -

ABSORBICA-Y 
150 MGO
- sivulla 81 -

ABSORBICA-Y 
150 MGO
- sivulla 81 -

GRILLON HOOK
- sivulla 79 -

OK TRIACT-LOCK
- sivulla 95 -

OK TRIACT-LOCK
- sivulla 95 -

BUCKET
- sivulla 137 -

BUCKET
- sivulla 137 -

CAPTIV
- sivulla 98 -

CAPTIV
- sivulla 98 -

http://www.petzl.com
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Kattavat tiedot kaikista tuossteista löytyvät osoitteesta www.petzl.com

Pakkaukset

Pelastuspakkaukset

JAG RESCUE KIT
Kaksisuuntainen pelastuspakkaus, jossa on JAG SYSTEM -taljapakkaus ja 
I’D S -laskeutumislaite
JAG RESCUE KIT on käyttövalmis kaksisuuntainen pelastuspakkaus, joka on suunniteltu 
uhrin helppoon nostoon ja laskemiseen. Pakkaus sisältää JAG SYSTEM -taljajärjestelmän, 
portillisen RING OPEN -renkaan, I'D S -laskeutumislaitteen, 150 cm:n CONNEXION FIXE 
–ankkurinauhan, ja 11 mm:n AXIS-köyden, jossa on kaksi ommeltua päätöslenkkiä, sekä 
BUCKET-kassin. Sitä on saatavilla kolmena pituutena: 30-, 60- ja 120-metrisenä.

JAG SYSTEM
- sivulla 118 -

RING OPEN
- sivulla 98 -

I’D S
- sivulla 102 -

CONNEXION FIXE
- sivulla 124 -

BUCKET
- sivulla 137 -

AXIS 11 mm
- sivulla 129 -

http://www.petzl.com


NEW 2018

NEW 2018

NEW 2018

NEW 2018

NEW 2018

NEW 2018

Pakkaukset

Tuotekoodit Pakkauksen koko Valjaiden  
koko

Köyden  
pituus

Käyden  
väri Paino

Väliaikaiseen käyttöön tarkoitetut vaakatason elämänlangat ja putoamisen pysäyttävät pakkaukset

ASAP VERTICAL 
LIFELINE

K091AA00 ASAP eurooppalainen versio 
ASAP’SORBER 40 cm Eurooppalainen versio 

OK TRIACT-LOCK (x 2) 
ANNEAU 150 cm 

AXIS 11 mm ommellulla päätteellä 
BUCKET 25 litraa

-

10 m

-

2325 g

K091AA01 20 m 3125 g

ASAP LOCK 
VERTICAL LIFELINE

K092AA00 ASAP LOCK 
ASAP’SORBER 40 cm Eurooppalainen versio 

OK TRIACT-LOCK (x 2) 
ANNEAU 150 cm 

AXIS 11 mm ommellulla päätteellä 
BUCKET 25 litraa

-

10 m

-

2455 g

K092AA01 20 m 3255 g

ASAP 
FALL ARREST KIT

K093AA00

NEWTON eurooppalainen versio 
ASAP eurooppalainen versio 

ASAP’SORBER 40 cm Eurooppalainen versio 
OK TRIACT-LOCK (x 2) 

ANNEAU 150 cm 
AXIS 11 mm ommellulla päätteellä 

BUCKET 25 litraa

1 10 m

-

3375 g

K093AA01 2 10 m 3405 g

K093AA02 1 20 m 4175 g

K093AA03 2 20 m 4205 g

ASAP LOCK 
FALL ARREST KIT

K094AA00

NEWTON eurooppalainen versio 
ASAP LOCK 

ASAP’SORBER 40 cm Eurooppalainen versio 
OK TRIACT-LOCK (x 2) 

ANNEAU 150 cm 
AXIS 11 mm ommellulla päätteellä 

BUCKET 25 litraa

1 10 m

-

3505 g

K094AA01 2 10 m 3535 g

K094AA02 1 20 m 4305 g

K094AA03 2 20 m 4335 g

ABSORBICA-Y 
FALL ARREST KIT

K095AA00 NEWTON EASYFIT kansainvälinen versio 
ABSORBICA-Y eurooppalainen versio 150 cm MGO 

OK TRIACT-LOCK (x 1) 
CAPTIV (x 1) 

BUCKET 25 litraa

1

- -

3390 g

K095AA01 2 3440 g

Putoamisen pysäyttävät ja työasemointiin tarkoitetut pakkaukset

FALL ARREST AND 
WORK POSITIONING 
KIT

K096AA00 VOLT 
ABSORBICA-Y eurooppalainen versio 150 cm MGO 

GRILLON HOOK eurooppalainen versio 
OK TRIACT-LOCK (x 2) 

CAPTIV (x 2) 
BUCKET 25 litraa

1

- -

4810 g

K096AA01 2 4890 g

Pelastuspakkaus

JAG RESCUE KIT

K90030

JAG SYSTEM 
RING OPEN 

I’D S 
CONNEXION FIXE 150 cm 

 AXIS 11 mm köysi, jossa on kaksi ommeltua päätöslenkkiä 
BUCKET 25 tai 35 litraa

-

30 m

-

4300 g

K90060 60 m 6600 g

K90120 120 m 11300 g
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150

100

120

120

180

402

Tietoon perustuva valitseminen

Kirkkaus vai paloaika: kysymys on tasapainosta

Kirkkaus paloajan edellä

Lumenia

Tuntia

Tuntia

Lumenia

Paloaika kirkkauden edellä

Petzl-otsavalaisimisissa käytetyt erilaiset valaisuteknologiat mahdollistavat monien eri tarpeiden täyttämisen:

Kirkkaus ja paloaika vaikuttavat suuresti toisiinsa, 
oli kyseessä mikä tahansa valaisuteknologia. 
Annetun energian määrän ollessa vakio, 
kirkkauden lisääminen vähentää automaattisesti 
paloaikaa ja päinvastoin. 

• Etusijalla paloaika 
STANDARD LIGHTING
Kirkkaus heikkenee vähitellen sitä mukaa, 
kun paristot tyhjentyvät. Se on kaikkein yleisin 
valaisuteknologia.

STANDARD LIGHTING -esimerkki

CONSTANT LIGHTING -esimerkki• Etusijalla taattu vakiovoimakkuus: 
CONSTANT LIGHTING
Kirkkaus pysyy tasaisena, vaikka paristot 
tyhjenevät. Kun paristot ovat lähestulkoon tyhjät, 
otsavalaisin siirtyy automaattisesti varavirtatilaan, 
jossa on paloaikaa pidentävä heikompi kirkkaus. 

Valon määrä vaikuttaa valaisuetäisyyteen, mutta eniten 
siihen vaikuttaa valokeilan muoto. Samalla valon määrällä 
valaisuetäisyys muuttuu valokeilan muodon muuttuessa.

Petzl ilmoittaa jokaisen otsavalaisimen tiedoissa eri 
valaisutilavaihtoehdot. Jokainen valaisutila on tarkoitettu 
tiettyyn käyttötarkoitukseen: lähityöskentely, liikkuminen, 
kauas katsominen.

Valonvoimakkuus: valokeilan muoto vaikuttaa suoraan valaisuetäisyyteen

Paloaika 
(tuntia)

Kirkkaus 
(lumenia)

tai

100 lumenia 40 m

100 lumenia 100 m

http://www.petzl.com


PIXA 3RDUO Z1

DUO Z2

DUO S

PIXA 3

PIXA 2

PIXA 1

TACTIKKA CORE

TACTIKKA +RGB

TACTIKKA +

TACTIKKA

e+LITE

NEW
2018

NEW
2018

NEW
2018

Tietoon perustuva valitseminen

Petzl-otsavalaisimet: malli joka käyttöön

Petzl-otsavalaisinvalikoima kattaa kaikki ammattilaisen tarpeet intensiivisestä käytöstä satunnaiseen käyttöön ja erilaisiin työolosuhteisiin eri 
valaisutarpeilla.

Ammattialat Teollisuuskäyttö, huoltotyö, 
korkeanpaikantyö ja tarkastaminen

Energia ja verkonrakentaminen, 
rakennustyö, huoltotyö

Konsertit ja näytökset, käsityöläiset,  
pienet huoltotyöt

Käyttötiheys Intensiivinen Toistuva Satunnainen

Käyttäjän tarpeet

- CONSTANT LIGHTING 
- ATEX-sertifiointi  
(DUO S:ää lukuunottamatta) 
- Erittäin kirkas 
- Erittäin pitkä paloaika 
- Luja rakenne 
- Vedenkestävä

- CONSTANT LIGHTING 
- Pitkä paloaika 
- ATEX- tai HAZLOC-luokitukset 
- Luja rakenne 
- Vedenkestävä

- STANDARD LIGHTING 
- Kevyt ja kompakti 
- Erittäin pitkä paloaika 
- Monta valon väriä 
- Roiskevedenkestävä

Petzl-ratkaisuja Tehokkaat otsavalaisimet Pienet, lujarakenteiset valaisimet Erittäin kompaktit otsavalaisimet
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With / avec 
FACE2FACE

Without / sans 
FACE2FACE

 

Kun FACE2FACE-toiminto aktivoidaan, se aktivoi myös erityisen 
sensorin, joka havaitsee toiset 8 metrin sisällä olevan DUO-
valaisimet sekä himmentää valaisun, jos valaisimien käyttäjät 
tulevat kasvotusten. Valaistus palautuu normaaliksi heti kun 
toinen valaisin siirtyy pois valaisimen edestä.

Tämä toiminto on DUO Z1-, DUO Z2- ja DUO S –
otsavalaisimissa.

HYBRID CONCEPT –rakenteen ansiosta useimmat pienet Petzl-
valaisimet toimivat ilman sovitinta joko ladattavilla CORE-akuilla 
tai kolmella AAA/LR03-paristolla. 
- ladattava CORE-akku aktiiviseen tai intensiiviseen käyttöön: 
taloudellinen ja kestävä ratkaisu 
- AAA/LR 03-paristot satunnaiseen käyttöön; pitkä paloaika

Saatavana kaikille TACTIKKA CORE -, TACTIKKA +RGB -, 
TACTIKKA + - ja TACTIKKA-valaisimille.

tai

Oikean valinnan tekeminen

Petzl-laatua

Työskentely kasvotusten toisiaan häikäisemättä, tehostaa tiimityöskentelyä

Energialähteen valitseminen tarpeen mukaan hybridivalaisimia käyttäen

Sisältyy Ei sisälly

http://www.petzl.com


0 11 m

LED risk
group 2

LED risk
group 1

LED risk
group 0

0,9 m

EN 62471 : 2008

Täydellisen yhteinäinen 
valokeila: käyttäjäystävällinen

Keskellä oleva 
kirkas kohta: 
häikäisevä

Visuaaliset viat: 
epätarkkuus, 
epämukavuus, 
silmien rasittuminen

Optinen laatu takaa miellyttävän käyttökokemuksen
Petzl-otsavalaisimien valokeilat ovat visuaalisesti erittäin 
miellyttäviä: valaisu on yhtenäistä ilman keskellä olevaa 
kirkasta kohtaa, läiskiä tai tummia alueita. Jokainen erä LEDejä 
tarkastetaan ja valitaan niiden valon värin yhtenäisyyden, 
alhaisen energiankulutuksen ja suuren valon määrän 
perusteella. Jokainen Petzl-otsavalaisin tarkastetaan yksitellen, 
ennen kuin se lähtee tehtaasta. Tarkastuksiin kuuluu valaisimen 
suorituskyvyn ja valokeilan yhtenäisyyden testaaminen 
konenäön avulla.

Jokainen valaisin tarkastetaan erikseen
Kaikkien mallien pitää läpäistä erittäin tiukat testit: 
- iskut, putoaminen ja ruhjoutuminen (myös alhaisissa 
lämpötiloissa) 
- luotettava toimiminen (mekaaninen kestävyys) 
- yksittäinen tarkastus ja testaus kokoamisvaiheen päätteeksi 
(lopullinen laadunvarmistus) 
- vesitiiviys

Fotobiologisten riskien huomioiminen
Petzl on päättänyt kertoa tuoteohjeissaan LED-valaisun 
yhteydessä esiintyvistä, silmiin liittyvistä riskeistä. Siitä syystä, 
vaikka se ei ole pakollista, yritys käyttää EN 62471: 2008 
-standardia, joka koskee valaisimien ja valaisimia käyttävien 
laitteiden fotobiologista turvallisuutta. Standardi luokittelee 
valaisimet riskiryhmien mukaisesti.

Riskiryhmät ovat seuraavanlaiset:

- Riskiryhmä 0: ei vaaraa 
- Riskiryhmä 1: vähäinen vaara. Tuote ei normaalin käytön 
piirissä aiheuta altistumisrajoihin liittyvää vaaraa 
- Riskiryhmä 2: kohtuullinen vaara. Refleksi katsoa poispäin 
valosta riittää vaaran vähentämiseen 
- Riskiryhmä 3: suuri vaara. Tuote voi olla vaarallinen jopa lyhyen 
altistumisen aikana

Oikean valinnan tekeminen

Petzl -laatu

Petzl-otsavalaisimen valitseminen tarkoittaa sellaisen työkalun valitsemista, joka kestää rankimmatkin käyttöolosuhteet ja 
tarjoaa samalla parhaan luotettavuuden. 

Lisätietoa fotobiologisesta turvallisuudesta ja käyttöohjeista 
saat LED-valaisun teknisistä tiedoista osoitteessa Petzl.com

https://www.petzl.com/INT/en/Professional/Information-on-LED-lighting?ProductName=TACTIKKA&Familly=Lampes-frontales-compactes-et-robustes&utm_source=catalog-pro-2018&utm_medium=pdf
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Räjähdysvaara syntyy kun seuraavat kuusi ehtoa täyttyvät yhtä aikaa: 
- hapetin: esimerkiksi ilmassa oleva happi 
- syttymisaine: kaasu, höyry, pöly tai jauhe 
- syttymislähde 
- suspendoitunut aine (kaasu, pöly, aerosoli), leviämistekijöitä 
- suljettu tila: esimerkiksi ajoneuvo, työtila... 
- räjähdysaltis seos, mikä tarkoittaa ilmassa olevan syttymisaineen 
tiheyden saavuttaneen räjähdysmahdollisuuden.

Mikäli ympäristössä tunnistetaan räjähdysvaara, tila luokitellaan vaara-
alueeksi. Kaikkien tällaisessa tilassa käytettävien materiaalien tulee 
täyttää voimassa olevien tilaluokkasäännösten vaatimukset (ATEX ja/tai 
HAZLOC).

Miten valita räjähdysalttiiseen tilaan sopiva valaisin?
Eri asetusten soveltaminen on mahdollista: 
- ATEX-asetukset: eurooppalainen direktiivi 
- HAZLOC-asetukset: pohjoisamerikkalainen direktiivi 
Molempien päämääränä on vähentää räjähdysriskejä tietyissä ympäristöissä. Tätä varten ne määrittelevät: 
- vaaralliset tilaluokat riippuen syttymisaineen tyypistä ja vaaran läsnäolosta (pysyvä, ajoittainen, tapaturmainen) 
- laiteluokat joita tulee käyttää tilaluokan mukaisesti 
- testit joilla määritetään laiteluokka 
- tuotemerkinnät. Näissä merkinnöissä on kaikki tarvittava tieto tuotteen käyttöympäristöjen määrittelemistä varten 
- vaarallisissa paikoissa tehtävät turvatoimenpiteet (alueen rajojen määrittely, työntekijöiden koulutus, tarkastukset...) 
Valaisin valitaan siis sen tilaluokan mukaan, jossa valaisinta käytetään.

Vaaralliset ympäristöt
Kaasutyyppinen syttymisaine Pölytyyppinen syttymisaine

ATEX HAZLOC ATEX HAZLOC

Pysyvä tai pitkäaikainen TILALUOKKA 0 Luokka I osa 1 TILALUOKKA 20 Luokka II osa 1

Satunnainen TILALUOKKA 1 Luokka I osa 1 TILALUOKKA 21 Luokka II osa 1

Tapaturmainen TILALUOKKA 2 Luokka I osa 2 TILALUOKKA 22 Luokka II osa 2

TILALUOKKA 0

TILALUOKKA 0 TILALUOKKA 1

TILALUOKKA 2

TILALUOKKA 1

ATEX/HAZLOC-tilojen luokittelu

Esimerkki ATEX-paikasta (kaasutyyppinen syttymisaine)

Vaaralliset ympäristöt

Happi ilmassa
Syttymisaine 

(bensiini tai syttyvä 
kaasu, pöly)

Syttymislähde  
(liekki, kipinä,  
kuuma kohta)

Räjähdysaltis seos

Suspendoituneet 
materiaalitSuljettu tila

Lisätietoa ATEX- ja HAZLOC-
asetuksista osoitteessa Petzl.com

http://www.petzl.com
https://www.petzl.com/en/Professional/Explosive-environments--HAZLOC-standard?ProductName=PIXA-1&utm_source=catalog-pro-2018&utm_medium=pdf
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Käyttöolosuhteet ja standardit

Petzl-valaisimen valinta vaarallisiin ympäristöihin määräysten mukaisesti

ATEX-asetus HAZLOC -asetus Energialähde

Tuotekoodi

DUO Z1
E80BHR • - - - •

DUO Z2
E80AHB - • - • -

PIXA 3R E78CHR 2 - • - - •

PIXA 3

E78CHB 2 - • - • -

E78CHB 2UL - - • • -

PIXA 2

E78BHB 2 - • - • -

E78BHB 2UL - - • • -

PIXA 1

E78AHB 2 - • - • -

E78AHB 2UL - - • • -
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IP-tunnus on kansainvälinen standardi. Se luokittelee varusteiden 
kestävyyden kiinteitä (esim. pöly) ja nestemäisiä (vesi, öljy) aineita 
vastaan.

Miten IP-tunnus toimii?
Esimerkki: IP 67 
Ensimmäinen numero kertoo kestävyyden kiinteitä aineita vastaan. 
Toinen numero kertoo kestävyyden nestemäisiä aineita vastaan. 
Tunnus IP 67 kertoo siis tuotteen olevan täysin pölytiivis ja suojattu 
nesteeseen upottamisen aiheuttamilta uhkilta. 
Huom: Jos kriteeriä ei ole testattu, numeron tilalla on X (esim. IP X6 
tarkoittaa sitä, että tuotetta ei ole testattu kiinteitä aineita vastaan).

Ensimmäinen numero kertoo kestävyyden kiinteitä aineita vastaan:

X = Ei testattu —

0 = Ei suojausta —

1 = Suojaus kiinteitä kappaleita vastaan,  
halkaisija 50 mm tai enemmän

2 = Suojaus kiinteitä kappaleita vastaan,  
halkaisija 12,5 mm tai enemmän

3 = Suojaus kiinteitä kappaleita vastaan,  
halkaisija 2,5 mm tai enemmän

4 = Suojaus kiinteitä kappaleita vastaan,  
halkaisija 1 mm tai enemmän

5 = Suojattu pölyltä (ei täydellisen tiivis,  
mutta ei haitallisia pölykertymiä)

6 = Pölytiivis

Toinen numero kertoo kestävyyden nestemäisiä aineita vastaan:

X = Ei testattu —

0 = Ei suojausta —

1 = Suojaus suoraan ylhäältä tulevaa vettä vastaan

2 = Suojaus ylhäältä (15 asteen kulmassa tulevia 
vesipisaroita vastaan)

3 = Suojaus ylhäältä (60 asteen kulmassa tulevaa 
vettäsadetta vastaan)

4 = Suojaus vesiroiskeita vastaan

5 = Suojaus vesisuihkua vastaan

6 = Suojaus voimakasta vesisuihkua vastaan

7 = Kestää hetkellisen upotuksen veteen  
(1 metrin syvyyteen 30 minuutiksi)

8 = Kestää pysyvän upotuksen (yli 1 metrin 
syvyyteen valmistajan määrittelemäksi ajaksi)

9= Pysyvä upotus (yli 1 metrin syvyyteen) ja suoja 
painepesua vastaan

Käyttöolosuhteet ja standardit

IP-luokitustunnus

http://www.petzl.com


 

Käyttöolosuhteet ja standardit

Petzl-otsavalaisimien ominaisuuksien ymmärtäminen

Kirkkaus tarkoittaa valaisimesta tulevaa 
kokonaisvalonmäärää. Se ilmoitetaan lumeneissa.  
Mitä suurempi valon määrä, sitä paremmin näkee. 
Ilmoitettu luku kertoo tehokkaimmasta valaisutilasta.

 LOCK-toiminto ehkäisee päälle kytkemisen  
vahingossa kuljetuksen tai säilytyksen aikana.

Valaisuetäisyys riippuu valon määrästä ja valokeilan 
muodosta. Se ilmoitetaan metreinä ja kertoo käytettävän 
valon kantaman. Ilmoitettu luku on enimmäisetäisyys.

Valaisimen joustavaan otsapantaan on kiinteästi 
kiinnitetty pilli, jota voidaan käyttää hätätilanteessa.

Paloaika kertoo kuinka kauan otsavalaisin toimii  
sellaisella tasolla, että aktiviteetin voi suorittaa.  
Se ilmoitetaan tunneissa. Ilmoitettu luku on 
enimmäisaika.

Petzl-otsavalaisimet, jotka toimivat ladattavilla akuilla.

Kun akku on melkein tyhjä, otsavalaisin siirtyy 
automaattisesti varavirtatilaan, mikä takaa 
minimikirkkauden vielä moneksi tunniksi.

Otsavalaisin toimii ladattavalla CORE-akulla tai  
tavallisilla paristoilla.

Lähivalaisuun tarkoitettu hajavalokeila, jolla näkee  
lähelle ja jalkojen ympärille. Laaja valokeila valaisee 
erittäin laajan ja miellyttävän näkökentän.

Petzl-otsavalaisimet, jotka toimivat normaaleilla  
paristoilla (mukana toimituksessa).

Yhdistetty valokeila koostuu hajavalosta ja kohdistetusta 
valosta, mikä mahdollistaa liikkumiseen tarvittavat sekä 
lähi- että kaukovalaisun.

Toiminnon ansiosta valaisimien käyttäjät voivat olla 
kasvotusten ilman että he häikäisevät toisiaan.

Kapea valokeila mahdollistaa valon kohdistamisen 
kaukana oleviin asioihin tai ihmisiin. Roiskeveden- ja säänkestävä.

Punainen valo miellyttävämpään yövalaisuun.  
Valo mahdollistaa hyvän näkökyvyn sokaisematta 
käyttäjää tai muita.

IP X8: kestää pysyvän upotuksen (yli 1 metrin  
syvyyteen valmistajan määrittelemäksi ajaksi). 
IP 67: kestää pölyä ja hetkellisen upotuksen  
(1 metrin syvyyteen 30 minuutiksi).

Punainen, vihreä ja sininen valo auttavat käyttäjää 
erottamaan kontrasteja tietyissä tilanteissa.  Ilmoitettu paino viittaa valaisimeen sen virtalähteen 

kanssa (tavallisten paristojen tai akun kanssa).

Punainen ja/tai valkoinen vilkkuvalo mahdollistavat 
sijainnin ilmoittamisen esimerkiksi hätätilanteessa. Kestää pudottamisen (2 m).

Parempi kemikaalikestävyys. Puristuskestävyys (80 kg).

Otsavalaisin täyttää ATEX-sertifioinnin vaatimukset  
työstä vaarallisissa käyttöolosuhteissa.

Otsavalaisin täyttää HAZLOC-sertifioinnin vaatimukset 
työstä vaarallisissa käyttöolosuhteissa.
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Otsavalaisimet

 

Tehokkaat otsavalaisimet

DUO Z1
- • 360 lm 115 m 23 h

10 lm
1 h 30 • • • - - - • • - - •

seinä
-

ATEX 
Tilaluokka 

1/21
- - • 370 g

DUO Z2
- • 430 lm 120 m 15 h 30

10 lm
1 h • • • - - - • • - - - 4 x 

 AA LR06

ATEX 
Tilaluokka 

2/22
- - • 360 g

DUO S
- • 1100 lm 200 m 23 h

20 lm
45 min • • • - - - • • - - •

seinä
- - - - • 370 g

Pienet, lujarakenteiset valaisimet

PIXA 3R - • 90 lm 90 m 11 h 30
10 lm
1 h 30 • • • - - - - • - - •

seinä
-

ATEX 
Tilaluokka 

2/22

HAZLOC 
Class 1 Div II 

ja 
Class 2 Div II

- • 145 g 

PIXA 3 - • 100 lm 90 m 26 h
10 lm
13 h • • • - - - - • - - - 2 x 

AA LR06

ATEX 
Tilaluokka 

2/22

HAZLOC 
Class 1 Div II 

ja 
Class 2 Div II

- • 160 g

PIXA 2 - • 80 lm 55 m 26 h
10 lm
13 h • • - - - - - • - - - 2 x 

 AA LR06

ATEX 
Tilaluokka 

2/22

HAZLOC 
Class 1 Div II 

ja 
Class 2 Div II

- • 160 g

PIXA 1 - • 60 lm 15 m 16 h
10 lm
6 h 30 • - - - - - - • - - - 2 x 

 AA LR06

ATEX 
Tilaluokka 

2/22

HAZLOC 
Class 1 Div II 

ja 
Class 2 Div II

- • 160 g

Erittäin kompaktit otsavalaisimet

TACTIKKA 
CORE • - 350 lm 95 m 160 h

5 lm
2 h • • - • - •

punainen
- - • • •

USB
- - - • - 82 g

TACTIKKA 
+RGB • - 250 lm 70 m 260 h - - • - • • •

RGB
- - - • - 3 x 

AAA LR03 - - • - 85 g 

TACTIKKA + • - 250 lm 70 m 260 h - - • - • - •
punainen

- - - • - 3 x 
 AAA LR03 - - • - 85 g

TACTIKKA • - 200 lm 60 m 240 h - • - - • - •
punainen

- - • • - 3 x 
AAA LR03 - - • - 85 g

e+LITE • - 50 lm 10 m 12 h - • - - •
•

valkoinen / 
punainen

- • • - -
2 x 

litium 
CR2032

- - - • 26 g

Yhteenvetotaulukko

http://www.petzl.com
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Otsavalaisimet

 

Tehokkaat otsavalaisimet

DUO Z1
- • 360 lm 115 m 23 h

10 lm
1 h 30 • • • - - - • • - - •

seinä
-

ATEX 
Tilaluokka 

1/21
- - • 370 g

DUO Z2
- • 430 lm 120 m 15 h 30

10 lm
1 h • • • - - - • • - - - 4 x 

 AA LR06

ATEX 
Tilaluokka 

2/22
- - • 360 g

DUO S
- • 1100 lm 200 m 23 h

20 lm
45 min • • • - - - • • - - •

seinä
- - - - • 370 g

Pienet, lujarakenteiset valaisimet

PIXA 3R - • 90 lm 90 m 11 h 30
10 lm
1 h 30 • • • - - - - • - - •

seinä
-

ATEX 
Tilaluokka 

2/22

HAZLOC 
Class 1 Div II 

ja 
Class 2 Div II

- • 145 g 

PIXA 3 - • 100 lm 90 m 26 h
10 lm
13 h • • • - - - - • - - - 2 x 

AA LR06

ATEX 
Tilaluokka 

2/22

HAZLOC 
Class 1 Div II 

ja 
Class 2 Div II

- • 160 g

PIXA 2 - • 80 lm 55 m 26 h
10 lm
13 h • • - - - - - • - - - 2 x 

 AA LR06

ATEX 
Tilaluokka 

2/22

HAZLOC 
Class 1 Div II 

ja 
Class 2 Div II

- • 160 g

PIXA 1 - • 60 lm 15 m 16 h
10 lm
6 h 30 • - - - - - - • - - - 2 x 

 AA LR06

ATEX 
Tilaluokka 

2/22

HAZLOC 
Class 1 Div II 

ja 
Class 2 Div II

- • 160 g

Erittäin kompaktit otsavalaisimet

TACTIKKA 
CORE • - 350 lm 95 m 160 h

5 lm
2 h • • - • - •

punainen
- - • • •

USB
- - - • - 82 g

TACTIKKA 
+RGB • - 250 lm 70 m 260 h - - • - • • •

RGB
- - - • - 3 x 

AAA LR03 - - • - 85 g 

TACTIKKA + • - 250 lm 70 m 260 h - - • - • - •
punainen

- - - • - 3 x 
 AAA LR03 - - • - 85 g

TACTIKKA • - 200 lm 60 m 240 h - • - - • - •
punainen

- - • • - 3 x 
AAA LR03 - - • - 85 g

e+LITE • - 50 lm 10 m 12 h - • - - •
•

valkoinen / 
punainen

- • • - -
2 x 

litium 
CR2032

- - - • 26 g
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Kattavat tiedot kaikista tuotteista löytyvät osoitteesta www.petzl.com

Tehokkaat otsavalaisimet

Intensiiviseen käyttöön suunnitellut, suuren valovirran otsavalaisimet

http://www.petzl.com
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Viimeisimmät tiedot valaisimista löytyvät osoitteesta Petzl.com

Tehokkaat otsavalaisimet

DUO Z1
Tehokas, ladattava, monikeilainen otsavalaisin, jossa on FACE2FACE-häikäisysuojaominaisuus ja 
joka on sertifioitu käyttöön ATEX-tilaluokkaan 1/21 kuuluvissa räjähdysvaarallisissa ympäristöissä. 
360 lumenia

DUO Z2
Tehokas, tavallisilla sormiparistoilla toimiva monikeilainen otsavalaisin, jossa on FACE2FACE-
häikäisysuojaominaisuus ja joka on sertifioitu käyttöön ATEX-tilaluokkaan 2/22 kuuluvissa 
räjähdysvaarallisissa ympäristöissä. 430 lumenia

DUO S
Erittäin voimakas ladattava ja monikeilainen otsavalaisin, jossa on FACE2FACE- 
häikäisysuojaominaisuus. 1100 lumenia

Tarvikkeet
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Viiden DUO Z1:n pakkaus
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With / avec 
FACE2FACE

Without / sans 
FACE2FACE

Kattavat tiedot kaikista tuotteista löytyvät osoitteesta www.petzl.com

Tehokkaat otsavalaisimet

DUO-otsavalaisimet on suunniteltu vaativiin ympäristöihin kuten ATEX-tilaluokan 1/21 tai 
2/22 vaarallisiin olosuhteisiin. FACE2FACE-toiminnon ansiosta valaisimien käyttäjät voivat olla 
kasvotusten ilman että he häikäisevät toisiaan. Valaisimet ovat lujarakenteisia, voimakkaita 
ja kypärään kiinnitettäviä, ja ne on suunniteltu teollisuusympäristöihin, huoltotöihin ja 
katselmointeihin.

FACE2FACE-toiminnon 
ansiosta valaisimien 
käyttäjät voivat olla 
kasvotusten ilman että 
he häikäisevät toisiaan. 
Kun toiminto aktivoidaan, 
se aktivoi myös erityisen 
sensorin, joka havaitsee 

toiset 8 metrin sisällä olevat DUO-valaisimet 
sekä himmentää valaisimen, jos lamppujen 
käyttäjät joutuvat vastatusten. Valaistus 
palautuu normaaliksi heti kun toinen valaisin 
siirtyy pois valaisimen valaisusuunnasta.

Otsavalaisimet on hyvin tasapainotettu 
kypärän takaosaan sijoitetun akku/
paristokotelon ansiosta. DUO-valaisimet 
sopivat kiinnitettäviksi kaikkiin kypäriin 
kypäräkiinityslevyjen (sisältyy) tai PRO 
ADAPTin (lisävaruste) avulla. Valaisimet 
ovat lujatekoisia ja ne sopivat erinomaisesti 
karuihin teollisuusympäristöihin sekä 
vaikeisiin olosuhteisiin (sade, lumipyry,  
muta, jää…).

CONSTANT LIGHTING -teknologian ansiosta valaisu pysyy tasaisena, 
vaikka paristot tyhjenevät. Kun paristot ovat lähestulkoon tyhjät, otsavalaisin 
siirtyy automaattisesti varavirtatilaan, jossa on paloaikaa pidentävä heikompi 
kirkkaus.

DUO-valaisimet ovat monikeilavalaisimia, 
joissa on useita valaisutiloja eri tilanteisiin: 
lyhyellä etäisyydellä tapahtuva työskentely, 
liikkuminen ja kauemmas suuntautuva 
valaisu. Boost-toiminto mahdollistaa 
hetkellisen maksimivalonvoimakkuuden.

• ATEX-sertifioidut valaisimet vaarallisiin ympäristöihin

• Taattu valaisun kesto

• Tehokas ja miellyttävä ryhmässä työskenneltäessä

• Voimakastehoiset monikeilavalaisimet

• Mukavuutta, ergonomiaa ja kestävyyttä

• Valaisimet saavat virtansa 
ladattavista akuista, ja ne on 
sertifioitu käyttöön ATEX-
tilaluokkaan 1/21 kuuluvissa 
vaarallisissa ympäristöissä

• Valaisimet saavat virtansa 
ladattavista akuista, ja ne on 
sertifioitu käyttöön ATEX-
tilaluokkaan 2/22 kuuluvissa 
räjähdysvaarallisissa ympäristöissä

• Ladattavat akut takaavat pitkän 
valaisuajan

DUO-otsavalaisimet on suunniteltu kestämään kaikista rankimpia olosuhteita, 
ja niitä voi käyttää vaarallisessa työssä. Mallista riippuen ne on sertifioitu joko 
ATEX-tilaluokkaa 1/21 tai 2/22 varten (lukuun ottamatta DUO S).

Sisältyy Ei sisälly

http://www.petzl.com
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Tehokkaat otsavalaisimet

DUO Z1
Tehokas, ladattava, monikeilainen otsavalaisin, jossa on FACE2FACE-
häikäisysuojaominaisuus ja joka on sertifioitu käyttöön ATEX-tilaluokkaan 1/21 
kuuluvissa räjähdysvaarallisissa ympäristöissä. 360 lumenia
DUO Z1 on ladattavalla akulla toimiva otsavalaisin, jonka enimmäisvalovirta BOOST-toiminnossa 
on 360 lumenia. Valaisin on monikeilainen ja siinä on neljä valonvoimakkuutta, jolloin se soveltuu 
joka tilanteeseen: lähityöskentelyyn, lähivalaisuun, liikkumiseen ja kauas katsomiseen. Koska DUO 
Z1 –otsavalaisimessa on FACE2FACE-häikäisysuojaominaisuus, ryhmässä työtä tekevät voivat 
työskennellä kasvotusten toisiaan häikäisemättä, jolloin ryhmän työteho kasvaa. Valaisin voidaan 
kiinnittää toimitukseen sisältyvien kiinnityslevyjen avulla VERTEX- ja ALVEO-kypäriin. Valaisin täyttää 
ATEX-standardin tilaluokalle 1/21 määrittämät sertifiointivaatimukset sellaiselle työlle, jota tehdään 
räjähdysvaarallisessa ympäristössä.

DUO Z1 5 kpl pakkaus
Pakkaus jossa 5 kpl DUO Z1:n valaisimia ja latausräkki
Viiden DUO Z1:n pakkaus, jossa on mukana latausräkki, jolla voi ladata samanaikaisesti viisi akkua.

DUO Z2
Tehokas, tavallisilla sormiparistolla toimiva monikeilainen otsavalaisin, jossa 
on FACE2FACE-häikäisysuojaominaisuus ja joka on sertifioitu käyttöön ATEX-
tilaluokkaan 2/22 kuuluvissa räjähdysvaarallisissa ympäristöissä. 430 lumenia
DUO Z2 –otsavalaisimessa on voimakas 430 lumenin BOOST-valaisuominaisuus, ja valaisin toimii 
normaaleilla akuilla. Valaisin on monikeilainen ja siinä on neljä valonvoimakkuutta, jolloin se soveltuu 
joka tilanteeseen: lähityöskentelyyn, lähivalaisuun, liikkumiseen ja kauas katsomiseen. Koska DUO 
Z2 –otsavalaisimessa on FACE2FACE-häikäisysuojaominaisuus, ryhmässä työtä tekevät voivat 
työskennellä kasvotusten toisiaan häikäisemättä, jolloin ryhmän työteho kasvaa. Valaisin voidaan 
kiinnittää toimitukseen sisältyvien kypäräkiinnityslevyjen avulla VERTEX- ja ALVEO-kypäriin.  
Valaisin täyttää ATEX-standardin tilaluokalle 2/22 määrittämät sertifiointivaatimukset sellaiselle työlle, 
jota tehdään räjähdysvaarallisessa ympäristössä.

DUO S
Erittäin voimakas ladattava ja monikeilainen otsavalaisin, jossa on FACE2FACE- 
häikäisysuojaominaisuus. 1100 lumenia
Erittäin voimakas ladattava ja monikeilainen otsavalaisin, jossa on FACE2FACE- 
häikäisysuojaominaisuus. Koko Petzl malliston suorituskykyisin otsavalaisin. Valaisin on monikeilainen 
ja siinä on viisi valaisutilaa, joilla se soveltuu joka tilanteeseen: lähityöskentelyyn, lähivalaisuun, 
liikkumiseen, nopeaan liikkumiseen ja kauas katsomiseen. Koska DUO S –otsavalaisimessa on 
FACE2FACE-häikäisysuojaominaisuus, ryhmässä työtä tekevät voivat työskennellä kasvotusten 
toisiaan häikäisemättä, jolloin ryhmän työteho kasvaa. Valaisin voidaan kiinnittää toimitukseen 
sisältyvien kypäräkiinnityslevyjen avulla VERTEX- ja ALVEO-kypäriin.
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Tehokkaat otsavalaisimet

Tarvikkeet

ACCU 2 DUO Z1
DUO Z1 –otsavalaisimelle tarkoitettu akku, jota voi käyttää ATEX-tilaluokkaa 1/21 
ympäristöissä
Erittäin suurikapasiteettinen 23,68 Wh:n ladattava akku, joka on suunniteltu DUO Z 1 -otsavalaisimille. 
Akku on kestävä, se on sertifioitu ATEX-tilaluokalle 1/21, sen voi liittää nopeasti otsavalaisimeen ja 
siinä on lataustason ilmaisin, jolla akun varaustasoa voi seurata.

ACCU 2
Ladattava akku DUO S-otsavalaisimelle
Erittäin suorituskykyinen ladattava akku, joka on suunniteltu DUO S -otsavalaisimelle.  
Akku on kestävä, sen voi liittää nopeasti otsavalaisimeen ja siinä on lataustason ilmaisin,  
jolla akun varaustasoa voi seurata.

5 DUO Z1 -latausräkki
Latausteline, jolla voi samanaikaisesti ladata viittä DUO Z1 -otsavalaisimen akkua
EUR/US/UK-yhteensopivalla lataustelineellä voi ladata samanaikaisesti enintään viittä ACCU 2 DUO 
Z1 -akkua.

ACCU 2 DUO Z1 -latausteline
Verkkovirtalaturi ladattavalle ACCU 2 DUO Z1 -akulle
EUR/US-yhteensopiva nopea verkkovirtalaturi ladattavalle ACCU 2 DUO Z1 -akulle.

Pikalaturi
Verkkovirtalaturi ladattaville ACCU 2 - ja ACCU 4 -akuille
EUR/US-yhteensopiva nopea verkkovirtalaturi ladattaville ACCU 2 ja ACCU 4 -akuille.

PRO ADAPT
Lisävaruste DUO-otsavalaisimen kiinnittämiseen kaiken tyyppisiin kypäriin
PRO ADAPT –järjestelmään kuuluu kaksi tarralla varustettua kiinnityslevyä DUO Z1 -, DUO Z2 – tai 
DUO S –otsavalaisimen kypärään kiinnittämistä varten, ja valaisimen valaisukulmaa voi myös säätää. 
Järjestelmä kestää erityisen hyvin iskuja ja kosteutta.

http://www.petzl.com
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Tehokkaat otsavalaisimet

Tuotekoodi Sertifioinnit Valaisutilat

DUO Z1

E80BHR

E80DHR 
(DUO Z1  
5 kpl pakkaus)

CE
ATEX: tilaluokka 1/21 •

Lähityöskentely 70 lm 20 m 23 h

370 g

Etäisyys 170 lm 35 m 12 h

Liikkuminen 300 lm 90 m 7 h

Kauas katsominen 140 lm 100 m 17 h

BOOST-toiminto 360 lm 115 m -

Varavirta 10 lm 1 tunnin ja 30 min ajan

DUO Z2

E80AHB
CE

ATEX: tilaluokka 2/22 •

Lähityöskentely 50 lm 17 m 15 h 30

360 g

Lähivalaisu 120 lm 30 m 5 h

Liikkuminen 220 lm 80 m 2 h

Kauas katsominen 180 lm 120 m 2 h 45

BOOST-toiminto 430 lm 100 m -

Varavirta 10 lm 1 tunnin ajan

DUO S

E80CHR CE •

Lähityöskentely 80 lm 20 m 23 h

370 g

Lähivalaisu 180 lm 35 m 12 h 30

Liikkuminen 330 lm 70 m 6 h

Nopea liike 700 lm 160 m 3 h 30

Kauas katsominen 450 lm 190 m 4 h 30

BOOST-toiminto 1100 lm 200 m -

Varavirta 20 lm 45 min ajan

(*1) Sertifioinnit taattu vain alkaliparistojen kanssa 

Tarvikkeet

Tuotekoodi Paino

ACCU 2 DUO Z1
E80001 168 g

ACCU 2
E80002 168 g

5 DUO Z1 -latausräkki
E80003 1440 g

ACCU 2 DUO Z1 -laturi
E080AA00 170 g

Pikalaturi E55800 145 g

PRO ADAPT
E80004 48 g
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Kattavat tiedot kaikista tuotteista löytyvät osoitteesta www.petzl.com

Pienet, lujarakenteiset otsavalaisimet

Otsavalaisimet päivittäiseen käyttöön

http://www.petzl.com
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Viimeisimmät tiedot valaisimista löytyvät osoitteesta Petzl.com

Pienet, lujarakenteiset otsavalaisimet

Tarvikkeet
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Kolme tapaa käyttää Pixaa
PIXA-otsavalaisimet sopivat kaikkiin työtilanteisiin, sillä niitä voi pitää päässä, kypärässä ja asetettuna suoraan maahan.

PIXA 3R
Ladattava monikeilainen otsavalaisin päivittäiseen käyttöön. Sopii lähivalaisuun, liikkumiseen 
ja pitkälle katsomiseen. CONSTANT LIGHTING -vakiovoimakkuusteknologialla. 90 lumenia

PIXA 3
Monikeilainen otsavalaisin lähivalaisuun, liikkumiseen ja pitkälle katsomiseen 
CONSTANT LIGHTING -vakiovoimakkuusteknologialla 100 lumenia

PIXA 2
Otsavalaisin lähivalaisuun ja liikkumiseen CONSTANT LIGHTING -vakiovoimakkuusteknologialla. 
80 lumenia

PIXA 1
Otsavalaisin lähivalaisuun CONSTANT LIGHTING -vakiovoimakkuusteknologialla. 60 lumenia

tai
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Kattavat tiedot kaikista tuotteista löytyvät osoitteesta www.petzl.com

Pienet, lujarakenteiset otsavalaisimet

Otsavalaisimet on tehty aktiiviseen käyttöön energia-, verkonrakentamis-, 
rakennus- ja huoltoaloille.

Suuri mekaaninen kestävyys
Iskut, pudottamiset, ruhjoutumiset: nämä 
valaisimet kestävät ammattikäyttöön 
kuuluvia, päivittäisiä haasteita.

Pyörivä ja lukittuva valintakytkin
Helppo käyttää, myös käsineet kädessä. 
Valaisimen voi lukita välttääkseen valon 
päälle menon vahingossa, ja sen voi laittaa 
säilytysasentoon, joka suojelee linssiä.

PIXA-otsavalaisimet on suunniteltu kestämään kaikista 
rankimpia olosuhteita, ja niitä voi käyttää vaarallisessa työssä. 
Mallista riippuen valaisimet on sertifioitu ATEX-tilaluokan 
2/22 ja HAZLOC-luokan 1 ryhmän II ja luokan 2 ryhmän II 
mukaisesti.

Vedenpitävä ja kestää kemikaaleja
PIXA-otsavalaisimet ovat vedenpitäviä  
(IP 67) ja ne on testeissä osoitettu lukuisia 
kemikaaleja kestäviksi.

• Luja ja kestävä rakenne

• Lähityöskentelyyn, liikkumiseen ja 
kauas katsomiseen

• Lähityöskentelyyn ja liikkumiseen

• Lähityöskentely

• Valaisin käytettäväksi vaarallisilla alueilla: 
ATEX- tai HAZLOC-luokitukset

• Taattu valaisun kesto
CONSTANT LIGHTING -vakiovoimakkuusteknologian ansiosta valaisu pysyy 
tasaisena, vaikka paristot tyhjenevät. Kun paristot ovat lähestulkoon tyhjät, 
otsavalaisin siirtyy automaattisesti varavirtatilaan, jossa on paloaikaa pidentävä 
heikompi kirkkaus.

ATEX 2/22:ssa ja HAZLOC-luokan 1 ryhmässä II 
ja luokan 2 ryhmässä II

ATEX 2/22-tilaluokka

ATEX 2/22 ja HAZLOC-luokka 1 ryhmä II ja 
luokka 2 ryhmä II

ATEX 2/22 ja HAZLOC-luokka 1 ryhmä II ja 
luokka 2 ryhmä II

http://www.petzl.com


Viimeisimmät tiedot valaisimista löytyvät osoitteesta Petzl.com

Pienet, lujarakenteiset otsavalaisimet

PIXA® 3
Lähivalaisuun, liikkumiseen ja kauas katsomiseen tarkoitettu otsavalaisin.  
Saatavilla ATEX- tai HAZLOC-versioina. 100 lumenia
PIXA 3 -otsavalaisin on lujarakenteinen ja monkäyttöinen. Monikeilainen valo mukautuu kaikkiin 
tilanteisiin: lähityöskentelyyn, liikkumiseen ja kauas katsomiseen. CONSTANT LIGHTING 
-vakiovoimakkuusteknologia: kirkkaus joka ei heikkene paristojen kuluessa. Valaisimet ovat saatavilla 
kahdessa eri versiossa: ATEX-tilaluokka 2/22 tai HAZLOC-luokka 1 ryhmä II ja luokka 2 ryhmä II.

PIXA® 2
Otsavalaisin lähivalaisuun ja liikkumiseen. Saatavilla ATEX- tai HAZLOC-versioina. 
80 lumenia
PIXA 2 on lujarakenteinen otsavalaisin joka mahdollistaa turvallisen liikkumisen ja miellyttävän 
työskentelyn lähellä kohdetta. CONSTANT LIGHTING -vakiovoimakkuusteknologia: kirkkaus joka ei 
heikkene paristojen kuluessa. Valaisimet ovat saatavilla kahdessa eri versiossa: ATEX-tilaluokka 2/22 
tai HAZLOC-luokka 1 ryhmä II ja luokka 2 ryhmä II.

PIXA® 1
Otsavalaisin lähivalaisuun. Saatavilla ATEX- tai HAZLOC-versioina. 60 lumenia
PIXA 1 on lujarakenteinen otsavalaisin joka mahdollistaa miellyttävän työskentelyn lähellä kohdetta. 
CONSTANT LIGHTING -vakiovoimakkuusteknologia: kirkkaus joka ei heikkene paristojen kuluessa. 
Valaisimet ovat saatavilla kahdessa eri versiossa: ATEX-tilaluokka 2/22 tai HAZLOC-luokka 1 ryhmä II 
ja luokka 2 ryhmä II.

PIXA® 3R
Ladattava otsavalaisin ATEX-tilaluokan 2/22 olosuhteissa tapahtuvaan käyttöön. 
Sopii lähivalaisuun, liikkumiseen ja kauas katsomiseen. 90 lumenia
PIXA 3R -otsavalaisin on lujarakenteinen ja ladattava otsavalaisin, joka sopii ammattilaisen 
jatkuvaan käyttöön. Monikeilainen valo mukautuu kaikkiin tilanteisiin: lähityöskentelyyn, 
liikkumiseen ja kauas katsomiseen. CONSTANT LIGHTING -vakiovoimakkuusteknologia: 
kirkkaus ei heikkene akun tyhjentyessä. Valaisin täyttää ATEX tilaluokalle 2/22 määrittämät 
sertifiointivaatimukset sellaiselle työlle, jota tehdään räjähdysvaarallisessa ympäristössä.

Ladattava omalla lataustelineellä. 
Käytännöllinen, kestävä ratkaisu 
joka on taloudellinen pitkäaikaisessa 
käytössä.
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Kattavat tiedot kaikista tuotteista löytyvät osoitteesta www.petzl.com

Tarvikkeet

PIXADAPT
Lisävaruste PIXA-otsavalaisimen kiinnittämiseen kypärään
PIXADAPT on pidike, jolla käyttäjä voi kiinnittää PIXA-otsavalaisimen kypärään milloin vain ja joka 
mahdollistaa valaisimen valaisukulman säätämisen. PIXADAPT on yhteensopiva Petzl-kypärien 
kanssa sekä silmiensuojaimien kanssa käytettynä että ilman. Muiden kypärien kohdalla tulee 
varmistaa valmistajalta sopiiko valaisin kypärään.

RUBBER
Kuminen panta PIXA-otsavalaisimelle, yhteensopiva kaikkien kypärien kanssa
RUBBER-otsapanta mukautuu kaikkiin markkinoilla oleviin kypäriin ja pitää PIXA-otsavalaisimen 
turvallisesti paikoillaan.

Ladattava akku PIXA® 3R:lle
Ladattava litiumioni-polymeeri-akku, 930 mAh
Ladattava litiumioni-polymeeri-akku, 930 mAh, pikaladataan irrotettuna tai kiinni otsavalaisimessa.

POCHE PIXA®

Vyökotelo PIXA-otsavalaisimen kuljettamiseen
POCHE PIXA -kotelo mahdollistaa PIXA-otsavalaisimen kantamisen ja suojaamisen milloin vain. 
Otsavalaisin on siten aina valmiina lantiovyöllä.

Pienet, lujarakenteiset otsavalaisimet

http://www.petzl.com
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Tuotekoodi Sertifioinnit Valaisutilat

 
 
 
 
 
 
 
PIXA 3R

E78CHR 2
CE

ATEX: tilaluokka 2/22 •

STANDARD-asetukset

145 g

Lähityöskentely 20 lm 15 m 11 h 30

Liikkuminen 55 lm 45 m 5 h

Kauas katsominen 90 lm 90 m 3 h 30

Varavirta 1 h 30 min 10 lm:lla

MAX AUTONOMY -asetukset

Lähityöskentely 20 lm 15 m 11 h 30

Liikkuminen 20 lm 30 m 11 h 30

Kauas katsominen 20 lm 50 m 11 h 30

Varavirta 1 h 30 min 10 lm:lla

MAX POWER -asetukset

Lähityöskentely 90 lm 25 m 3 h

Liikkuminen 90 lm 55 m 3 h

Kauas katsominen 90 lm 90 m 3 h 30

Varavirta 1 h 30 min 10 lm:lla

 
 
 
 

PIXA 3

E78CHB 2
CE

ATEX: tilaluokka 2/22

•

Lähityöskentely 20 lm 15 m 26 h

160 g

Liikkuminen 60 lm 45 m 6 h 30

E78CHB 2UL
CE

HAZLOC-luokka 1 ryhmä II ja 
luokka 2 ryhmä II (1)

Kauas katsominen 100 lm 90 m 3 h 30

Varavirta 13 h 10 lm:lla

 
 
 

PIXA 2

E78BHB 2
CE

ATEX: tilaluokka 2/22

•

Lähityöskentely 20 lm 25 m 26 h

160 g

E78BHB 2UL
CE

HAZLOC-luokka 1 ryhmä II ja 
luokka 2 ryhmä II

Liikkuminen 80 lm 55 m 3 h 30

Varavirta 13 h 10 lm:lla

 
 
 

PIXA 1

E78AHB 2
CE

ATEX: tilaluokka 2/22

•

Lähityöskentely 20 lm 10 m 16 h

160 g

E78AHB 2UL
CE

HAZLOC-luokka 1 ryhmä II ja 
luokka 2 ryhmä II 

Liikkuminen 60 lm 15 m 3 h 30

Varavirta 6 h 30 min 10 lm:lla

(*1) Sertifioinnit taattu vain alkaliparistojen kanssa 

Tarvikkeet

Tuotekoodi Paino

PIXADAPT E78005 20 g

RUBBER E78002 -

Ladattava akku PIXA 3R:lle E78003 37 g

POCHE PIXA E78001 -

Pienet, lujarakenteiset otsavalaisimet
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Kattavat tiedot kaikista tuotteista löytyvät osoitteesta www.petzl.com

Erittäin kompaktit otsavalaisimet

Otsavalaisimet ajoittaiseen käyttöön

http://www.petzl.com
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Viimeisimmät tiedot valaisimista löytyvät osoitteesta Petzl.com

Erittäin kompaktit otsavalaisimet

TACTIKKA +
Kompakti otsavalaisin valkoisella tai punaisella valolla hämäränäön ja 
havaitsemattomuuden säilyttämiseen. 250 lumenia

TACTIKKA
Kompakti otsavalaisin valkoisella tai punaisella valolla hämäränäön ja 
havaitsemattomuuden säilyttämiseen. 200 lumenia

e+LITE
Erittäin kompakti otsavalaisin hätätilanteisiin. 50 lumenia

Tarvikkeet

TACTIKKA +RGB
Kompakti otsavalaisin valkoisella tai puna-vihreä-sinisellä valolla 
hämäränäön ja havaitsemattomuuden säilyttämiseen. 250 lumenia

TACTIKKA CORE
Kompakti monikeilainen otsavalaisin valkoisella tai punaisella 
valolla ja ladattavalla CORE-akulla. 350 lumenia



174

 

Kattavat tiedot kaikista tuotteista löytyvät osoitteesta www.petzl.com

Erittäin kompaktit otsavalaisimet

Erittäin kompaktit otsavalaisimet, käytännölliset ja kevyet, satunnaiseen käyttöön. 
Ihanteelliset konsertteihin ja keikoille, työpajalle ja pieniin huoltotöihin.

TACTIKKA CORE

STANDARD LIGHTING -teknologia tarjoaa ihanteellisen kompromissin 
suorituskyvyn ja paloajan välillä. Erittäin kompaktit otsavalaisimet tarjoavat 
jopa 240 tunnin paloajan.

Erittäin kompakteja otsavalaisimia on 
helppo käyttää ergonomisen painikkeen 
ansiosta, jolla voi nopeasti ja helposti 
vaihtaa valaisutilaa, myös hanskat kädessä 
(paitsi e+LITEssä).

Erittäin kompakteissa otsavalaisimissa 
on kaksi erilaista valokeilamuotoa: laaja 
keila lähityöskentelyyn ja kohdistettu keila 
liikkumiseen. Valaisutilojen avulla virtaa ja 
paloaikaa voi säätää.

• Pitkä paloaika

• Valitse energianlähteesi

• Helppo käyttää

• Monta eri valokeilaa ja valaisutilaa

• Erittäin hyvä suorituskyky, 
ladattava akku

• Hätätilanteisiin: e+LITE

Punaisella, vihreällä ja sinisellä valolla: 
TACTIKKA +RGB

Voimakkaalla punaisella valolla: TACTIKKA +

Punaisella valolla: TACTIKKA

• Säilyttää hämäränäön ja 
havaitsemattomuuden

Erittäin kompaktit 
otsavalaisimet toimivat 
yhtä hyvin ladattavalla 
CORE-akulla kuin kolmella 
AAA/LR03-paristolla, 
ilman tarvetta adapterille. 
Käytännöllinen ja joustava 
ratkaisu energiavaatimusten 
huomioimiseen (e+LITEa 
lukuunottamatta).

tai
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TACTIKKA® CORE
Kompakti monikeilainen otsavalaisin valkoisella tai punaisella valolla ja 
ladattavalla CORE-akulla. 350 lumenia
TACTIKKA CORE -otsavalaisin tarjoaa 350 lumenin kirkkauden. Se on ihanteellinen 
lähityöskentelyyn ja liikkumiseen. Yhdistetty valokeila tarjoaa laajan, kohdistetun tai 
punaisen hämäränäön säilyttävän valaisun. HYBRID-otsavalaisin, jossa on tavallisen 
USB-portin kautta ladattava CORE-akku. Valaisin on yhteensopiva ilman sovitinta AAA/
LR03-standardiakkujen kanssa (eivät sisälly toimitukseen).

TACTIKKA® +RGB
Kompakti otsavalaisin valkoisella tai puna-vihreä-sinisellä valolla 
hämäränäön ja havaitsemattomuuden säilyttämiseen. 250 lumenia
Ajoittaiseen käyttöön suunniteltu monikeilainen TACTIKKA + RGB tarjoaa 250 
lumenia valovirtaa sekä monipuolista valaisua: silmille miellyttävä lähityöskentelyvalo, 
kohdistettu valo kauas katsomiseen liikkuessa sekä puna-vihreä-sininen valo 
havaitsemattomuuden ja hämäränäön säilyttämiseen. TACTIKKA +RGB on HYBRID-
otsavalaisin, joka on myös yhteensopiva ladattavan CORE-akun kanssa.

TACTIKKA® +
Kompakti otsavalaisin valkoisella tai punaisella valolla hämäränäön ja 
havaitsemattomuuden säilyttämiseen. 250 lumenia
Ajoittaiseen käyttöön suunniteltu monikeilainen TACTIKKA + tarjoaa 250 lumenia 
valovirtaa sekä monipuolista valaisua: silmille miellyttävä lähityöskentelyvalo, 
kohdistettu valo kauas katsomiseen liikkuessa sekä punainen valo 
havaitsemattomuuden ja phämäränäön säilyttämiseen. TACTIKKA + on HYBRID-
otsavalaisin, joka on myös yhteensopiva ladattavan CORE-akun kanssa.

TACTIKKA®

Kompakti otsavalaisin valkoisella tai punaisella valolla hämäränäön ja 
havaitsemattomuuden säilyttämiseen. 200 lumenia
Ajoittaiseen käyttöön suunniteltu monikeilainen TACTIKKA tarjoaa 200 lumenia 
valovirtaa sekä monipuolista valaisua: silmille miellyttävä lähityöskentelyvalo, 
kohdistettu valo kauas katsomiseen liikkuessa sekä punainen valo 
havaitsemattomuuden ja hämäränäön säilyttämiseen. TACTIKKA on HYBRID-
otsavalaisin, joka on myös yhteensopiva ladattavan CORE-akun kanssa.

e+LITE®

Erittäin kompakti otsavalaisin hätätilanteisiin. 50 lumenia
Ultrakevyen ja kompaktin e+LITE-hätäotsavalaisimen pitäisi aina olla mukanasi. 
Kuljetuskotelon ansiosta se on aina helposti saatavilla ja sitä voi säilyttää paristot 
sisällä kymmenen vuoden ajan repussa, liivissä tai ensiapupakkauksessa, tai sitä voi 
käyttää varaotsavalaisimena. Sen valkoinen tai punainen, jatkuva 50 lumenin tasainen 
tai vilkkuva valo helpottavat havaittavuutta hätätilanteessa. Valaisimen joustavaan 
otsapantaan kiinteästi kiinnitettyä pilliä voi käyttää hätätilanteessa. Vain 26 grammaa 
painava e+LITE on ihanteellinen hätäotsavalaisin.

Erittäin kompaktit otsavalaisimet
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Tarvikkeet

CORE
Ladattava akku, joka on yhteensopiva Petzl HYBRID -otsavalaisimien 
kanssa
Suurikapasiteettinen 1250 mAh:n ladattava litium-ioniakku takaa HYBRID-
otsavalaisimien erinomaisen suorituskyvyn myös alhaisissa lämpötiloissa. HYBRID-
valaisimiin kuuluvat TACTIKKA CORE, TACTIKKA, TACTIKKA + jaTACTIKKA +RGB. 
Se ladataan suoraan integroidun USB-liitännän kautta. Ladattava CORE-akku tarjoaa 
taloudellisen ja kestävän ratkaisun päävirtalähteenä tai vara-akkuna.

FIXATION TACTIKKA®

Adapteri TACTIKKA, TACTIKKA +, TACTIKKA +RGB tai TACTIKKA 
CORE -tyyppisen otsavalaisimen kiinnittämiseen ALVEO- tai VERTEX-
kypärien etukoloon
FIXATION TACTIKKA on kiinnikelevy, jolla käyttäjä voi kiinnittää tai irrottaa TACTIKKA, 
TACTIKKA +, TACTIKKA +RGB tai TACTIKKA CORE -otsavalaisimen kypärästä milloin 
vain ja joka mahdollistaa valaisimen valaisukulman säätämisen. Järjestelmä kestää 
erityisen hyvin iskuja ja kosteutta.

KIT ADAPT
Tarvikepakkaus TIKKA-perheen otsavalaisimen kiinnittämiseen 
kypärään
KIT ADAPT on pidike, jolla käyttäjä voi kiinnittää TIKKA-otsavalaisimen kypärään milloin 
vain ja joka mahdollistaa valaisimen valaisukulman säätämisen.

POCHE
Kotelo erittäin kompakteille otsavalaisimille
POCHE-kotelo on tarkoitettu TACTIKKA-, TACTIKKA +-, TACTIKKA +RGB- ja 
TACTIKKA CORE –otsavalaisimien kuljetukseen ja suojaamiseen kaikissa tilanteissa. 
Otsavalaisin on siten aina valmiina lantiovyöllä.

Erittäin kompaktit otsavalaisimet

http://www.petzl.com
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Erittäin kompaktit otsavalaisimet

Tuotekoodi Sertifioinnit Valaisun väri Valaisutila

TACTIKKA CORE

E99ADA CE

valkoinen

Lähityöskentely 5 lm 10 m 80 h

82 g

Liikkuminen 100 lm 45 m 12 h

Kauas katsominen 350 lm 85 m 2 h

punainen
Lähityöskentely 2 lm 6 m 40 h

Vilkkuva 2 lm 1000 m 350 h

varavirta 5 lm 30 min ajan

TACTIKKA +RGB

E89ABA CE

valkoinen

Alhainen valonvoimakkuus 5 lm 10 m 200 h

85 g

Lähityöskentely 100 lm 45 m 50 h

Liikkuminen 250 lm 65 m 50 h

punainen 
vihreä 
sininen

Lähityöskentely 2 lm 6 m 50 h

Vilkkuva 2 lm 1000 m 450 h

TACTIKKA +

E89AAA CE

valkoinen

Alhainen valonvoimakkuus 5 lm 10 m 200 h

85 g

Lähityöskentely 100 lm 45 m 50 h

Liikkuminen 250 lm 65 m 50 h

punainen
Lähityöskentely 2 lm 6 m 70 h

Vilkkuva 2 lm 1000 m 450 h

TACTIKKA

E93ACA CE

valkoinen

Alhainen valonvoimakkuus 5 lm 10 m 240 h

86 g

Lähityöskentely 100 lm 40 m 80 h

Liikkuminen 200 lm 60 m 60 h

punainen
Lähityöskentely 2 lm 5 m 45 h

Vilkkuva 2 lm 1000 m 450 h

e+LITE

E02 P4 CE

valkoinen

Lähityöskentely 15 lm 6 m 12 h

26 g

Liikkuminen 50 lm 10 m 9 h

Vilkkuva Näkyy 100 m 95 h ajan

punainen
Etäisyys 2 lm 100 m 15 h

Vilkkuva Näkyy 100 m 70 h ajan

Tarvikkeet

Tuotekoodi Paino

CORE E99ACA 23 g

FIXATION TACTIKKA E093CA00 30 g

KIT ADAPT E93001 30 g

POCHE E93990 33 g
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Am’D PIN-LOCK M34A PL 97

AMPOULE BAT’INOX P41 122

AMPOULE COLLINOX P56 122

ANNEAU C40 123

ASAP  NEW 2018  B71AAA / B071AA00 89

ASAP FALL  
ARREST KIT  NEW 2018  

K093AA 143

ASAP VERTICAL  
LIFELINE  NEW 2018  

K091AA 142

ASAP LOCK  NEW 2018  B071BA00 89

ASAP LOCK FALL  
ARREST KIT  NEW 2018  

K094AA 143

ASAP LOCK  
VERTICAL LIFELINE  NEW 2018  

K092AA 142

ASAP’SORBER  NEW 2018  L71AA / L071BA 90

ASAP’SORBER  
AXESS  NEW 2018  

L071CA00 90

ASCENSION B17A 110

ASCENTREE B19AAA 111

ASTRO BOD FAST  NEW 2018  C083AA 57

ASTRO SIT FAST  NEW 2018  C085AA 57

AVAO BOD  NEW 2018   
AVAO BOD FAST  NEW 2018  

C071 / C71
53 
54

AVAO BOD CROLL FAST C71CFA / C71CFN 55

AVAO SIT  NEW 2018   
AVAO SIT FAST  NEW 2018  

C079AA 
C079BA

53

AXIS 11 mm R074AA / RO74BA 90/129

B
BALACLAVA  NEW 2018  A016CA 74

BASIC B18BAA 112

BAT’INOX P57 122

BEANIE  NEW 2018  A016BA 74

BERMUDE C80 62

BOLTBAG C11 A 136

BUCKET  NEW 2018  S41AY / S41AR 137

C
CAPTIV  NEW 2018  M093AA00 98

CARITOOL P42 / P42 L 63

CHEST’AIR C98A 61

COEUR P36AA / P36AS / P36AH 122

COEUR BOLT P36BA / P36BS / P36BH 122

COEUR PULSE  NEW 2018  P37S 122

COLLINOX P55 122

CONNEXION FAST C42 F 124

CONNEXION FIXE C42 124

CONNEXION VARIO C42 V 124

CORDEX K52 138

CORDEX PLUS K53 138

CORE E99ACA 176

CRAB 6 64160 138

CROLL S / L  NEW 2018  B16BAA / B016AA00 111

D
DELTA P11 98

DEMI ROND P18 98

DUO S  NEW 2018  E80CHR 163

DUO Z1  NEW 2018   
DUO Z1 (x5)  NEW 2018  

E80BHR 
E80DHR

163

DUO Z2  NEW 2018  E80AHB 163

E
e+LITE E02 P4 175

ECLIPSE S03Y 137

EASHOOK OPEN  NEW 2018  M043AA 84/97

EXO AP HOOK D30AB 015 106

F
FALCON C038AA 61

FALCON ASCENT C038AB 61

FALCON MOUNTAIN C038CA 61

FALL ARREST AND WORK 
POSITIONING KIT  NEW 2018  

K096AA 144

FIXATION TACTIKKA E093CA00 176

FIXE P05W / P05WN 117

FOOTAPE C47A 110

FOOTCORD C48A 110

FREINO M42 97

G
GEMINI P66A 117

GO P15 98

GRILLON  NEW 2018  L052AA 79

GRILLON HOOK  NEW 2018  L052BA / L052CA 79

GRILLON MGO  NEW 2018  L052DA 79

GRILLON PLUS  NEW 2018  L052EA 79

H
HUIT D02 103

I
I’D L D200LO / D20OLN 102

I’D S D200SO / D20OSN 102

IGUANE  NEW 2018  L001AA 84

J
JAG P45 118

JAG RESCUE KIT K90 146

JAG SYSTEM P044AA 118

JAG TRAXION P54 118

JANE L50 82

JET S02Y 137

K
KIT ADAPT E93001 176

KOOTENAY P67 118
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L
LEZARD L01 84

LIFT L54 63

LINER  NEW 2018  A016AA 74

LOOPING C25 110

M
MAESTRO S / L  NEW 2018  D024AA00 / D024BA00 105

MAMBO 10,1 mm R32AB 200 / R32AY 200 130

MGO 110 MGO 110 84/97

MGO OPEN 60 MGOO 60 79/82/84/97

MICRO SWIVEL P58 XSO 123

MICRO TRAXION P53 117

MICROFLIP L33 83

MICROGRAB B53A 83

MINDER P60A 117

MINI P59A 117

MOBILE P03A 117

N
NEST S61 62

NEWTON C73AAA 49

NEWTON EASYFIT C73JFA 49

NEWTON EASYFIT HI-VIZ C73JFV 49

O
OK M33A 95

OMNI M37 97

OXAN M72A 96

P
PANTIN B02CLA / B02CRA 111

PARALLEL 10,5 mm R077AA 129

PARTNER P52A 116

PAW P63 123

PERSONNEL 15L S44Y 015 136

PITAGOR C80 BR 62

PIXA 1 E78AHB 2 169

PIXA 2 E78BHB 2 169

PIXA 3 E78CHB 2 169

PIXA 3R E78CHR 2 169

PIXADAPT E78005 170

POCHE E93990 176

POCHE PIXA E78001 170

PODIUM  NEW 2018  S071AA00 55/57

PORTAGE 30L S43Y 030 136

PORTO C33 136

PRO P46 116

PRO ADAPT  NEW 2018  E80004 164

PRO TRAXION P51A 117

PROGRESS L44A 82/110

PROGRESS ADJUST L44R 82/110

PROGRESS ADJUST-I L44IR 82

PROTEC C45 N 131

PUR’ANNEAU G006AA 123

R
RACK D11 103

RAY 12 mm  NEW 2018  R091AA 90

RESCUCENDER B50A 112

RESCUE P50A / P50AN 116

RIG  NEW 2018  D021AA 103

RING C04 58/123

RING OPEN P28 63/82/98/123

ROLL MODULE P49 131

ROLLCAB P47 118

ROLLCLIP A P74 TL / P74 116

ROLLCLIP Z P75 TL / P75 SL 116

RUBBER E78002 170

S
SECUR C74A 111

SEGMENT 8 mm R076AA 130

SEQUOIA C69AFA 59

SEQUOIA SRT C69BFA 59

SET CATERPILLAR P68 131

Sm’D M39A 96

SPATHA S92AN 138

SPIKY PLUS 79510 / 79520 / 79530 138

ST’ANNEAU C07 123

STEF S62 62

STRING M90000 L / M90000 XL 98

SWIVEL P58 123

SWIVEL OPEN P58 SO 123

T
TACTIKKA E93ACA 175

TACTIKKA + E89AAA 175

TACTIKKA +RGB E89ABA 175

TACTIKKA CORE E99ADA 175

TANDEM 
TANDEM SPEED

P21 
P21SPE

118

TANGA M92000 98

TIBLOC  NEW 2018  B01BN 112

TOOLBAG S47Y S / S47Y L 63

TOP  NEW 2018  C081AA00 53

TOP CROLL S  NEW 2018   
TOP CROLL L  NEW 2018  

C081BA00 
C081CA00

57

TRANSPORT 45L S42Y 045 136

TREESBEE C04110 124

TREESBEE SCREWLINK C04110 M 124

TWIN P65A 117

V
VECTOR 12,5 mm R078AA 129

VERTEX BEST A10B 73

VERTEX ST A10S 73

VERTEX VENT A10V 73

VERTIGO TWIST-LOCK M40A RLA 84/97

VIZEN A14 74

VIZIR A15A 74

VIZIR SHADOW A15AS 74

VOLT 
VOLT LT

C72AFA 51

VOLT WIND 
VOLT WIND LT

C72WFA 51

VULCAN  NEW 2018  M73 96

W
WILLIAM M36A 95

Z
ZIGZAG D22A 106

ZILLON L22A 83
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From the deep: the Petzl adventure
Tarina yhtiöstä ja sen toimintaympäristöstä
Vaikka kiipeilyvarusteet eivät usein saa paljoa huomiota, ne edustavat 
muutakin kuin pelkkää vuorikiipeilijöiden yksinkertaista tarviketta. 
Tarkkaan suunnitelluissa varusteissa kiteytyvät kiipeilijöiden eettiset 
valinnat ja se älykkyys, mitä kiipeilijät käyttävät haastavassa maastossa. 
Kiipeilijöiden käyttämät työkalut heijastavat sitä, miten he suhtautuvat 
vuoristoon.

Neljänkymmenen vuoden ajan Petzl ja sen perustajat ovat 
olleet suuressa roolissa vuorten tarinassa. Petzlin historia alkoi 
luolatutkimuksen kulta-aikana – Fernand Petzl oli alan uranuurtaja –  
ja se on edennyt korkealla toimimisen eri maailmoihin: kalliolle, jäälle, 
lumeen ja pimeään. Yhtiö on myös menestyksekkäästi soveltanut 
erikoisosaamistaan pelastustoimintaan ja korkeanpaikantyöhön.

Lukiessasi Petzlin seikkailusta seuraat naisia ja miehiä, jotka ovat 
omistautuneet korkealla sijaitsevan maailman tutkimiseen. Jatkuvasti 
muuttuvassa maailmassa he luovat uusia tapoja edetä korkealla.

• Kirjoittajat: Sophie Cuenot ja Hervé Bodeau 
• Esipuhe: Lynn Hill 
• 272 sivua 
• Saatavilla eri versiona: 
- Ranskaksi (Z180 FR) 
- Englanniksi (Z180 EN) 
- espanjalainen (Z180 ES) 
- lahjakotelossa (Z18001 FR) 
• Painokset Guérin - Chamonix Mont-Blanc

From the deep: the Petzl adventure

http://www.petzl.com


© Petzl 2017

Petzl-pääkonttori: PETZL INTERNATIONAL. Z.I. Crolles, 38920 CROLLES, RANSKA

Graafinen suunnittelu: pierrebenadesign.com 
Tuotekuvat (sopimussuhteen ulkopuoliset kuvat): 
Kalice - www.kalice.fr 
Aurélie Jeannette Photographe - www.aureliejeannette.com 
Paino: Comptoir des idées.

Kuvasto painettu kierrätetylle paperille, joka koostuu lähinnä kulutusjätteestä. Käyttämällä klooritonta valkaisuainetta 
kuvaston tuotannossa olemme kunnioittaneet ympäristöä ja vähentäneet energiankulutusta sekä ilman ja veden 
saastuttamista.

Kuvaillut toiminnat ovat vaarallisia. Vain koulutetut ja pätevät henkilöt saavat käyttää näitä varusteita näissä toimissa. 

www.petzl.com
Korkealla ja pimeässä työskentelevien ammattilaisten sivusto.

• Löydä Petzl-ratkaisut korkealle ja pimeään 
• Lue Petzl-tuotteiden käyttövinkit ja tekniset tiedot 
• Katso kaikki Petzl-uutiset ja raportit: videot, uutiset, tapahtumat...
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 Maintenance Moray Met Mast, Wick, Scotland.
 © Petzl / vuedici.org / Asaken Rope Access 

 Replacement and maintenance of the lighting system inside a cement mine, France.
 © Petzl / Lafouche / Vicat
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Löydä lähin Petzl-jälleenmyyjäsi mistä 
vain maailmalta osoitteesta:

www.petzl.com/dealers
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