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O nás.
Společné úsilí.

3M™ DBI-SALA®: Bezpečnost bez 
kompromisů pro pracovníky ve výškách 
Značka DBI-SALA® se svou širokou řadou produktů pro 
ochranu proti pádu, které jsou navrženy tak, abyste ve 
výškách pracovali bezpečně, efektivně a pohodlně, realizuje 
náš závazek vůči vynikající kvalitě a inovacím. Nejmodernější 
systémy ochrany před pádem pro jakékoli pracovní prostředí.

3M™ Protecta®: Důvěryhodná a kvalitní 
ochrana před pádem
Díky 50letým zkoušenostem nabízí značka Protecta® 
kompletní řadu mimořádně hodnotných produktů pro 
ochranu před pádem, na které se můžete spolehnout.

V srpnu 2015 společnosti 3M™ a Capital Safety, které 
jsou jedničkami na trhu s osobními ochrannými pracovními 
prostředky a systémy na ochranu proti pádu, spojily síly, aby 
v oblasti bezpečnosti pracovníků nabídly mimořádné inovace 
a kvalitu.
Naše inovace, první svého druhu na trhu, a naše vysoce kvalitní řešení nám získaly 
věhlas v oblasti produktů k ochraně proti pádům a záchranářským činnostem. 
V současné době jsme díky systémům 3M na ochranu proti pádu, které jsou 
součástí divize 3M ochrany zdraví a bezpečnosti při práci, lépe než kdy jindy 
vybaveni k tomu, abychom prostřednictvím značek DBI-SALA® a Protecta®  
mohli nadále investovat do technologií a produktů zlepšujících bezpečnost  
práce, produktivitu a pohodlí při práci.

Společně posouváme laťku bezpečnosti a pohodlí výš a výš. Limituje nás  
jen obloha.
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Typické systémy pro zachycení pádu osob (Personal Fall Arrest System, 
PFAS) zahrnují klíčové komponenty, které můžeme označit jako základní 
prvky ochrany před pádem. 

Základní prvky ochrany před pádem

Zachycovací 
postroje
Postroje přenášejí síly 
pádu na stehna, pánev, 
hrudník a ramena.

Poskytují pracovníkovi 
připojovací bod pro 
systémy na ochranu osob 
proti pádu.

A B C+ +

Spojovací 
prostředky
Produkty, jako jsou 
lana s tlumičem nebo 
zatahovací zachycovače, 
spojují pracovníkův postroj 
s kotvicím prvkem.

Kotvicí zařízení
Kotvicí zařízení jsou 
bezpečnýcm bodem 
připojení.

Kotvicí zařízení se liší podle 
průmyslového odvětví, 
pracovního úkolu, druhu 
instalace a konstrukce. 
Musí být dostatečně 
pevné v případě zadržení 
pádu, práce ve visu nebo 
v případě záchranné 
činnosti. 
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(A) Kotvicí zařízení, (B) zachycovací postroje a (C) spojovací prostředky tvoří, pokud jsou použity 
společně, kompletní systém pro maximální ochranu pracovníka. Nezapomeňte na další důležité prvky 
komplexního programu na ochranu proti pádu: (D) Sestup a záchrana, (E) vzdělávání a (F) ochrana 
nástrojů proti pádu.

Sestup a záchrana
Vybavení pro sestup 
a záchranu se používá 
k vyzdvižení nebo spuštění 
pracovníka, který je po 
pádu nebo zraněný. 
Následně k transportu 
do bezpečí nebo k jeho 
vyproštění nebo k jeho 
vysvobození z uzavřeného 
prostoru.

Systémy na 
ochranu nástrojů 
proti pádu
Systémy na ochranu 
nástrojů proti pádu 
činí pracovní prostředí 
bezpečnějším 
a produktivnějším tak, 
že omezují případy pádů 
předmětů.

Vzdělávání
Nabízíme širokou škálu 
prvotřídních certifikovaných 
školicích kurzů pro práci 
ve výškách a v uzavřených 
prostorech, a to 
v nejmodernějších školicích 
centrech rozmístěných po 
celém světě.

Školení můžeme také 
provést na vašem pracovišti 
pomocí specializovaného 
demonstračního vozidla, 
které představuje vynikající 
úvod do problematiky 
ochrany proti pádu.

+ D F+ +E
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Předtím, než v oddělení 3M™ systémů na 
ochranu proti pádu začneme s navrhováním 
vašeho zařízení, usilovně se snažíme porozumět 
problémům, se kterými se potýkáte. Nespokojíme 
se s pouhým dodržováním předpisů, ale pro ta 
globálně nejdůležitější odvětví vytváříme širokou 
inovativní škálu vysoce kvalitního vybavení pro 
ochranu proti pádu.

V tomto odvětví pracujeme  
již celá desetiletí.
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Větrná energie 
Abychom v tomto rostoucím odvětví 
reagovali na bezpečnostní potřeby, 
vytvořili jsme specializovanou řadu 
postrojů v oblasti větrné energie 3M™ 
DBI-SALA® ExoFit NEX™ a spojovacích 
prostředků 3M™ DBI-SALA® EZ Stop™ 
a také záchranné a evakuační systémy, 
jako je záchranné a spouštěcí zařízení 
3M™ DBI-SALA® Rollgliss™ R550.

Přeprava 
Vyvinuli jsme desítky specializovaných 
produktů – od horizontálních systémů 
DBI-SALA® pro nakládání vagonů po 
zákaznická řešení 3M™ DBI-SALA® 
FlexiGuard™ pro údržbu cisteren 
a nákladních aut. Dokonce jsme pro 
pracovníky v letectví navrhli patentovaný 
nezávislý podtlakový kotvicí systém 3M™ 
DBI-SALA® Mobi-Lok™ pro zachycení 
pádu.

Ropa a zemní plyn 
Jako první jsme ve 40. letech 20. 
století uvedli technologii zatahovacích 
zachycovačů, dále technologii hermeticky 
utěsněných zatahovacích zachycovačů 
určených pro oblasti ložisek ropy 
a zemního plynu a produkty testované na 
-40 °C, které odpovídají charakteristice 
neprodyšnosti IP69k. Kromě toho 
jsme vyvinuli specializované vybavení 
a školení pro širokou škálu záchranných 
a evakuačních prostředků.

Důlní průmysl 
Vyvinuli jsme specializované postroje, 
abychom reagovali na specifické potřeby 
horníků, a také řešení 3M™ DBI-
SALA® FlexiGuard™, které je chrání při 
provádění údržby na rozměrných důlních 
průmyslových vozech. Naše prvotřídní 
důlní kotvicí prvky navíc zajišťují maximální 
univerzálnost a snadnost použití.

Stavebnictví 
Neexistují dvě stejné stavby. Kvůli této 
komplexnosti úzce spolupracujeme 
s dodavateli, kteří nám pomáhají vyladit 
naše návrhy klíčových produktů, jako 
je zatahovací zachycovač 3M™ DBI-
SALA® Nano-Lok™, který se používá na 
pracovištích, kde jsou nebezpečné ostré 
hrany a kde je zapotřebí ukotvení na 
úrovni nohou.

Naslouchali jsme montérům ocelových 
konstrukcí a vytvořili ramenní vycpávky, 
které chrání popruhy na našich 
nejnovějších postrojích. Náš horizontální 
jistící systém 3M™ DBI-SALA® EZ-Line™ 
je mimořádně uživatelsky příjemný 
a disponuje inovativním designem.

Výroba a chemické produkty
Každý den si tisíce dělníků po celém 
světě nasazují své bezpečnostní vybavení 
a vyrážejí do práce. Ať už je vaším úkolem 
zpracování, frézování, dokončovací 
práce, kontrola nebo pravidelná údržba, 
systémy ochrany proti pádu 3M™ vás 
jistí, a to doslova. Naše speciální vybavení 
do uzavřených prostor, zatahovací 
zachycovače 3M™ DBI-SALA® Nano-
Lok™ (pro práci na hraně), celotělové 
postroje 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ 
STRATA™ a postroje 3M™ DBI-SALA® 
ExoFit NEX™, spojovací lana 3M™ DBI-
SALA® ShockWave™ a vertikální jistící 
systémy na žebříky 3M™ DBI-SALA® 
Lad-Saf™ představují jen několik příkladů 
řešení, která nabízíme.

DuPont, Kevlar® a Nomex® jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky společnosti E.I. du Pont de Nemours and Company.

Veřejné sítě 
a telekomunikace 
Speciálně pro tato odvětví iniciativně 
inovujeme zařízení, jako jsou permanentní 
vertikální jistící systémy 3M™ DBI-SALA® 
Lad-Saf™ a 3M™ Protecta® Cabloc™. 
Naše svařovací produkty a produkty pro 
práci ve zvýšených teplotách disponují 
vlákny Kevlar®/Nomex® pro vaši 
bezpečnost a klid. Navíc nabízíme řadu 
inovativních záchranných a sestupných 
systémů a souprav, které jsou klíčové pro 
váš záchranný plán.
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Povědomí o bezpečnosti na pracovišti
Věděli jste, že 3M™ 
nabízí přímo pro vaše 
pracovníky program 
pro zvýšení povědomí 
o bezpečnosti na 
pracovišti?
Můžeme na místo a v dobu, 
které vám vyhovují, přivézt 
jeden z našich plně vybavených 
demonstračních vozů, a tak vám 
ušetřit čas a prostředky.

Naše praktické ukázky týkající 
se ochrany proti pádu zahrnují 
kompletní škálu produktů 
požadovaných pro práci ve 
výškách.

Tento program zahrnuje

• Pádové zkoušky – znázorňující 
síly, kterým jsou pracovníci 
vystaveni při pádu z výšky

• Kontrola vybavení

• Záchranná činnost – 
praktické ukázky v řadě 
různých pracovních prostředí

• Uzavřený prostor – praktické 
ukázky správného použití 
trojnožek a různého použití 
navijáků

• Základy Horizontálních 
jistících systémů

• Základní pokyny pro práci ve 
výškách

NOVINKA! Naše demonstrační vozy jsou vybaveny nejmodernější 
technologií virtuální reality, takže můžete zažít scénář pádu z výšky. Jedná 
se o skvělý způsob, jak vzdělávat v bezpečném a řízeném prostředí.
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Pracovníci se každý den 
vystavují riziku. Zajištění jejich 
bezpečí však začíná mnohem 
dříve, než když přijdou do práce. 
Nikdo to nechápe lépe než 
lidé, kteří stojí za systémy na 
ochranu proti pádu 3M™. Naše 
školení je založené na 70 letech 
odborných zkušeností a aplikací 
na pracovištích po celém světě.

Ochrana vašeho pracoviště je 
naše doména. Nabízíme kvalitní 
kurzy v předních školicích 
zařízeních, a to na základě 
standardního učebního programu 
nebo vlastních programů 
specifických pro vaše pracoviště.

K našim školicím službám patří:

• Regionální školicí centra za 
účelem omezení intenzivního 
cestování účastníků nebo 
možnost uskutečnění kurzů 
na vašem vlastním pracovišti.

• Na míru šité učební 
programy pro zajištění 
specifických potřeb vaší 
společnosti.

• Využití široké škály 
prostředků na ochranu proti 
pádu pro maximální efektivitu 
a praktičnost školení.

Naše důkladné školení 
poskytuje praktické zážitky 
v celé oblasti ochrany proti 
pádu a zachycení pádu i kurzy 
záchranných akcí dle daného 
odvětví v našich moderních 
školicích centrech na různých 
místech v Evropě i v rámci 
školení na pracovišti podle 
vašich specifických potřeb.

Více informací najdete na stránkách 
www.capitalsafety-training.com.

Školení
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Certifikace

Evropská komise vydala určitý počet norem, jejichž 
účelem je kontrolovat navrhování a používání 
záchranných a osobních prostředků pro ochranu 
proti pádu z výšky. Tyto normy je třeba dodržovat 
a jsou platné ve všech členských státech.

Pohyblivé  
zachycovače pádu 

včetně pevného 
zajišťovacího vedení

Pohyblivé  
zachycovače pádu 
včetně poddajného 
zajišťovacího vedení

Spojovací prostředky Tlumiče pádu

Zařízení pro záchranu

 
Osobní prostředky pro 

pracovní polohování 
a prevenci proti pádům 

z výšky. Pracovní 
polohovací systémy

 
Zatahovací  

zachycovače pádu

 
Zachycovací postroje

 
Spojky/konektory

 
Průmyslové  

ochranné přilby

Záchranná zdvihací 
zařízení

Sedací postroje Záchranné postroje

Systémy na ochranu 
osob proti pádu

Zkušební metody Všeobecné požadavky 
na návody k použití, 
údržbě, periodickým 
prohlídkám, opravám, 

značení a balení

Kotvicí zařízení
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Individuální služby

Tabulka 
velikostí

Zásobování

Postroj – ikony

3M™ nabízí individuální přizpůsobení pro všechny 
naše standardní postroje a spojovací prostředky 
v případě množstevních objednávek. Více informací 
o této službě získáte u svého místního prodejce.

V našich evropských skladech zajišťujeme 
dodávky téměř 1 000 položek s rychlým 
odbytem. Většina položek v tomto katalogu je 
na skladě a jsou připravené k odeslání tentýž 
den, pokud je objednávka učiněna do 14.00 
středoevropského času. Váš zástupce pro 
péči o zákazníky vám poskytne informace 
o dostupném množství a o položkách, které 
nejsou k dispozici pro odeslání týž den.

Hmotnost – kg

V
ýš

ka
 –

 m

1,98

1,93

1,88

1,83

1,78

1,73

1,68

1,63

1,58

1,52

1,47

45 54 6
3 73 8
2 91

10
0

10
9

11
8

12
7

13
6

14
5

SM
MED

LG

XL

 
Nastavitelný  

pas

 
Nastavitelný 

pas se zádovou 
vycpávkou

 
Zádový  

připojovací bod

 
Hrudníkový 

připojovací bod

 
Pracovní 

polohování

 
Záchranný 

připojovací bod

 
Prsní postranní 

připojovací body

 
Přezka  

s jazýčkem 
a průchodkou

 
Spojky 3M™ DBI-

SALA® Tri-Lock 
Revolver™

 
3M™ DBI-SALA® 

TechLite™

 
Pohodlné 

polstrování

 
Rychlospojovací 

přezka

 
Rychlospojovací 

přezka 3M™ 
DBI-SALA® Tri-
Lock s trojitým 

uzavíráním

 
Připojovací bod 

pro zavěšení

 
Indikátor pádu

  
Pouzdro

 
Pevná poutka na 

materiál

 
Vyztužení  

ramen

 
Průchozí přezka

 
Přední oka

 
Rychlospojovací 

přezka 3M™ 
DBI-SALA® Duo-
Lok™ s dvojitým 

uzavíráním

 
Nastavitelná 
oblast ramen

 
Nohy

 
Pas

 
180°  

polohovací pás

 
Hrudník

 
Nastavitelný 

hrudník

 
Nastavitelná 
oblast nohou

 
Ramena
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Jak důležité je zvolit  
ten správný postroj?
Když jste 25 metrů nad zemí, je pro vás váš postroj víc než jen 
bezpečnostním spojením – je pro vás vším. Vaše pohodlí, pocit jistoty, 
produktivita a všestrannost při práci jsou přímo spojeny s kvalitou jeho 
designu a provedení.
Z toho důvodu je každý postroj 3M™ DBI-SALA® – například 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ a 3M™ DBI-SALA® Delta™ – navržen 
tak, aby zvyšoval kvalitu práce ze všech úhlů. Odpružené, vzpřímené zádové D-kroužky pro snazší připojení. Výztuhy, co drží tvar 
postroje, a trupový seřizovač 3M™ DBI-SALA® Revolver™, který optimalizuje dobré přizpůsobení i mobilitu. Systém rozložení zátěže 
3M™ DBI-SALA® LIFTech™, který z postroje 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ STRATA™ dělá nejpohodlnější a nejlehčí bezpečnostní 
postroj, který jsme kdy vytvořili.

Ať už pracujete v jednom nebo mnoha průmyslových odvětvích, naše postroje  
lze použít u mnoha různých prací. Vyrábíme také postroje pro specifické  
použití – v oblasti staveb, ropy a zemního plynu, přepravy, inženýrských  
sítí/telekomunikací, obcí a větrné energie.

Následující strany se týkají postrojů pro obecné i specifické použití.  
Všechny postroje odpovídají normám CE.

Postroje pro zachycení pádu
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Výběr správného postroje
Při výběru postroje sledujte kvalitu těchto komponentů:

1. Zádový připojovací bod 
Hlavní bod pro zachycení pádu je 
umístěný na zádech mezi lopatkami. 
Většina postrojů vždy zahrnuje zádový 
připojovací bod.

7. Prošívání
Kvalitní, vysoce pevná nit a speciálně 
navržené stehovací vzory zajišťují 
maximální sílu a trvanlivost. Všitá kvalita, 
které můžete věřit.

2. Popruhy
Popruhy jsou nezbytné pro trvanlivost 
a bezpečnost, a musí být dostatečně silné, 
aby vydržely drsné zacházení a vystavení 
živlům, aniž by se přetrhly nebo rozedřely. 
Pro speciální aplikace, jako je svařování, 
jsou vhodné speciální materiály jako 
Nomex®/Kevlar®, které nabízejí vysokou 
tepelnou odolnost.

8. Vyztužení
Vypolstrované ramenní, nožní a kyčelní 
vycpávky tlumí tlak a poskytují 
pracovníkovi dodatečné pohodlí při 
dlouhých hodinách nošení. Při pádu 
pohlcují náraz a pomáhají rozložit vaši 
hmotnost. Mohou být integrované, aby se 
předešlo prokluzování, nebo odnímatelné.

3. Body nastavení
Ať už nosíte postroj 4 nebo 14 hodin 
denně, musí správně padnout, aby byl 
bezpečný a pohodlný. Postroje s body 
nastavení na nohách, pasu (modely 
s pásem), hrudníku a trupu umožňují 
správné upevnění.

9. Popádové popruhy
Integrované, nebo jako volitelný doplněk, 
se uživatelem v případě pádu rychle 
aktivují. Poskytují oporu, která uživateli 
umožňuje postavit se a zmírnit tlak na 
nohy.

4. Spony
 V závislosti na preferencích pracovníka 
jsou spony nožních řemínků k dispozici 
v různých stylech:

 Průchozí přezka
 Rychlospojovací přezka
 Přezka s jazýčkem a průchodkou.

10. Indikátory pádu
Indikátory pádu poskytují okamžité 
upozornění, že pracovník v postroji 
prodělal pád. Tato funkce podporuje 
bezpečnost a správnou kontrolu.

5. Pánevní podpěra
Podpánevní pásky poskytují uživateli 
dodatečnou oporu, bezpečnost 
a pohodlí. Správné umístění zajišťuje 
lepší rozložení sil při pádu.

11. Úchytky spojovacího lana
Úchytka spojovacího lana zajišťuje místo 
pro odstavení spojovacího lana, když jej 
nepoužíváte. Předchází se tak zakopnutí 
a zapletení, čímž se zvyšuje bezpečnost. 
Odtrhnutím úchytky se zabrání působení 
potenciálně vysokých nárazových sil na 
uživatele v případě „zkratování“ tlumiče.

6. Štítky ve stylu knížky
Díky štítkům ve stylu knížky jsou 
informace o produktu a kontrolách na 
dosah ruky. Stránky mohou zahrnovat 
označení velikosti postroje, provozní 
pokyny, kontrolní protokoly, varovné 
štítky a informace o shodě. Tyto štítky 
podporují rychlou kontrolu, dodržování 
předpisů a bezpečnost.

12. Prodyšné polstrování
Řada postrojů 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ 
disponuje prodyšným polstrováním, 
které odvádí vlhkost z vašeho těla. 
Tak jste za tepla i chladu stále v suchu 
a pohodlí.

DuPont, Kevlar® a Nomex® jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky společnosti E.I. du Pont de Nemours and Company.

Postroje pro zachycení pádu
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Druhy postrojů
Postroje 3M™ pro ochranu proti pádu jsou v závislosti na zamýšleném použití 
k dispozici v různých typech, s různými vlastnostmi.

Postroj pro práci  
ve visu
Typicky má nízké přední 
připojovací body pro 
použití se zařízením pro 
slanění a lanový přístup.

Postroj pro 
stísněné prostrory
Připojovací body na 
obou ramenech ve 
spojení se speciálním 
spojovacím lanem 
udrží pracovníka ve 
vodorovné pozici; 
ideální pro spuštění 
a vyproštění při práci ve 
stísněných prostorech.

Postroje 
s pracovním 
polohováním
Zahrnují D-kroužky pro 
pracovní polohování na 
kyčlích a integrované 
vycpávky v oblasti 
pasu pro dodatečnou 
bederní podporu. Při 
použití s pracovními 
polohovacími lany 
umožňujícími práci 
s volnýma rukama.

Univerzální postroj
Tento typ obvykle 
zahrnuje více 
připojovacích bodů pro 
zachycení pádu (přední 
a zadní), které umožňují 
práci v různých 
situacích.

Postroje pro zachycení pádu
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Správný postup při oblékání 
zachycovacího postroje

Krok 2 
Ramenní popruhy
Oblékněte postroj přes paže na ramena. 
Ujistěte se, že žádné popruhy nejsou 
zapletené a volně visí.

Krok 6 
Upravte postroj tak, aby pohodlně přiléhal
Pomocí vertikálních nastavovacích prvků trupu upravte 
ramenní popruhy tak, aby pohodlně dosedaly. Levé a pravé 
strany ramenních popruhů musí být nastaveny na stejnou 
délku a hrudníkový popruh musí být vystředěn na spodní části 
hrudníku, přibližně 15 cm svisle od ramene. Přední D-kroužek 
na postroji ve stylu vesty se posouvá nahoru nebo dolů 
nastavením ramenních a nožních popruhů.
Vystřeďte D-kroužek mezi lopatkami. Poznámka: Na 
konkrétních modelech lze na popruzích postroje přemístit 
zádový (hřbetní) D-kroužek nahoru nebo dolů, aby dobře 
seděl. Utáhněte nožní popruhy tak, aby dobře přiléhaly. Přezku 
na nožním popruhu musí popruh přesahovat alespoň o 8 cm. 
Upravte opasek (je-li přítomen).

Krok 3 
Nožní popruhy
Vložte ruku mezi nohy a uchopte 
nožní popruh na levé straně. Veďte 
popruh nahoru mezi nohama a připojte 
jej k přezce na levé straně. Stejným 
způsobem připojte pravý nožní popruh.

Můžete vyrazit!

Správně nasazený a upravený celotělový 
postroj efektivně rozloží nárazové síly 
na celé tělo a poskytne vhodnou oporu 
během spouštění a záchrany  
následující po pádu.

Krok 1 
Začínáme
Uchopte postroj za D-kroužek, který 
obvykle drží na místě výztuha D-kroužku, 
a zajistěte, aby nebyly popruhy 
zkroucené.

Krok 5 
Opasek (je-li přítomen)
Připojte přezku popruhu na opasku 
k odpovídající přezce na opačné straně.

Před zahájením

Odstraňte všechny předměty z kapes, 
protože předměty v kapsách se 
mohou při práci, a zvláště v případě 
pádu, zachytit mezi popruhy a tělo 
pracovníka, což může vést k úrazu. 
Seznamte se s pokyny pro použití, 
týkající se správného nošení 
a nastavení, jsou dodávány spolu 
s konkrétním postrojem.

Krok 4 
Hrudní popruh
Připojte přezku hrudního popruhu 
k odpovídající přezce na opačné straně.

Více informací o tom, jak nastavit 
postroj, a o tom, jaké typy přezek  
jsou k dispozici, najdete na stránce  
www.3m.com/fallprotection.
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Postroj 3M™ DBI-SALA® 
ExoFit™ STRATA™
Revoluční systém rozložení zátěže* 3M™ DBI-SALA® 
LIFTech™ disponuje nastavitelnou „páteří“, která 
zdvihá tíhu z vašich ramen a přenáší ji na těžiště 
trupu.
Testy ukázaly, že v porovnání s konkurenčními postroji se síly 
působící na ramena snižují až o 85 %.

To znamená během celého dne větší komfort a produktivitu s menší 
únavou.

*Na vybraných modelech.

Použití
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Výplň 3M™ DBI-SALA® 
Polarmesh™ udržuje záda 
v chladu
Zajišťuje vašim zádům větší proudění 
vzduchu, a tak poskytuje lepší 
prodyšnost, díky které se nezpotíte.

Spojka 3M™ DBI-SALA®  
Tri-Lock Revolver™ uzavírá 
volné konce
Zajišťuje dodatečné uložení 
přebytečných částí popruhů 
a poskytuje další vrstvu zabezpečení 
kolem vašich nohou.

Vertikální nastavovací prvek 
trupu 3M™ DBI-SALA® 

Revolver™ je základem 
neomezené pohyblivosti
Umožňuje snadné a pevné uložení 
přebytečných částí popruhů tak, aby 
vás neomezovaly, a zároveň zajišťuje 
dokonalé padnutí.

Hliníkové postranní zádové 
a ramenní* D-kroužky 3M™ 
DBI-SALA® Tech-lite™ zaručují 
vaši bezpečnost
Maximalizují spolehlivost, aniž by 
přidávaly na hmotnosti.
*Použitelné pouze na záchranném typu.

Adaptér 3M™ DBI-SALA®  
EZ-Link™ SRL umožňuje rychlé 
připojení

Zjednodušuje připojení a odpojení 
vašeho osobního zatahovacího 
zachycovače.

Systém rozložení zátěže 3M™ 
DBI-SALA® LIFTech™ ulevuje 
vašim zádům
Přenáší hmotnost z tlakových bodů na 
ramenech na bederní těžiště.
*Na vybraných modelech.

Nosnost
140 kg

Postroje pro zachycení pádu
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Postroj záchranného typu ExoFit STRATA  
se systémem rozložení zátěže LIFTech

Odlehčený postroj typu vesty ExoFit STRATA 
s opaskem

1114049 S 4,25

1114050 M 4,30

1114051 L 4,40

1114052 XL 4,50

1112655 S 2,50

1112656 M 2,55

1112657 L 2,60

1112658 XL 2,65

1112659 XXL 2,70

1112660 S 3,53

1112661 M 3,56

1112662 L 3,60

1112663 XL 3,65

1112665 XXL 3,70

1114045 S 4,25

1114046 M 4,30

1114047 L 4,40

1114048 XL 4,50 

Univerzální postroj 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ 
STRATA™ se systémem rozložení zátěže 3M™ 
DBI-SALA® LIFTech™

Odlehčený postroj typu vesty ExoFit STRATA

Best Seller 
1112657

Postroje pro zachycení pádu
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Postroje  
3M™ DBI-SALA® ExoFit NEX™
Postroj ExoFit NEX dává pracovníkům svobodu 
a pocit jistoty, aby mohli stoprocentně fungovat.
Inovativní bezpečnostní vybavení a konstrukční vlastnosti umožňují 
pracovníkům pracovat rychle, chytře a bezpečně a zvyšovat svou 
produktivitu. Postroje jsou navrženy s měkkými, a přesto mimořádně 
trvanlivými neabsorpčními popruhy odolnými proti oděru a s trvalou 
pevností. Díky tomu vydrží ty nejnáročnější každodenní podmínky. 
Jsou zkonstruovány tak, aby odpovídaly těm nejvyšším standardům 
v těch nejtvrdších podmínkách. Nosnost 140 kg.

Použití

20 3M Fall Protection   |    00 800 999 55500



Tvarovaná poutka na volné 
konce spojovacích prostředků
Lehce uložené karabiny se odtrhnou, 
aby se předešlo riziku zakopnutí.

Popruhy s technologií 3M™ 
DBI-SALA® Repel™
Vodu odpuzující materiál omezuje 
ulpívání prachu a nečistot – má také 
5krát vyšší odolnost proti otěru.

Rychlospojovací přezka 3M™ 
DBI-SALA® Duo-Lok™
Nízká hmotnost, manipulace jednou 
rukou a schopnost zapamatovat si 
nastavení popruhů zajišťuje rychlé 
a neprokluzující spojení.

Stojatý zádový D-kroužek
Patentovaná pružinová konstrukce 
se automaticky napřimuje a zajišťuje 
rychlé, snadné a bezpečné spojení 
k systému pro zachycení pádu.

Chráněné štítky
Kryt Velcro® chrání štítky postroje.

Zabudované popádové 
popruhy
Po pádu poskytují nastavitelnou 
uzavřenou smyčku, zajišťující úlevu při 
zavěšení.

Zabudované indikátory pádu
Indikátory rozpárání/sešití umožňují 
rychlou kontrolu, zda v postroji nedošlo 
k pádu.

Vertikální nastavovací prvek 
trupu 3M™ DBI-SALA® 
Revolver™
Jednoduché a rychlé nastavení, 
které eliminuje volné konce, zajišťuje 
zablokování a předchází prokluzování.

Nosnost
140 kg

Postroje pro zachycení pádu
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Postroj ExoFit NEX s opaskem

Postroj ExoFit NEX pro větrnou energii

1113900 S 1,86

1113901 M 1,91

1113902 L 1,95

1113903 XL 2,00

1113996 S 3,30

1113997 M 3,50

1113998 L 3,50

1113910 S 2,75

1113911 M 2,81

1113912 L 2,86

1113913 XL 2,92

1113210 S 1,86

1113211 M 1,91

1113212 L 1,95

Postroj 3M™ DBI-SALA® ExoFit NEX™

Postroj ExoFit NEX pro Energetiku

Best Seller 
1113902

Postroje pro zachycení pádu
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Postroj ExoFit NEX s opaskem pro větrnou 
energii

Postroj 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ Derrick

1113925 S 3,00

1113926 M 3,05

1113927 L 3,10

KB11111621 M 3,50

KB11111622 L 3,55

KB11111623 XL 3,60

1113215 S 3,00

1113216 M 3,05

1113217 L 3,10

1114016 M 4,00

1114017 L 4,10

1114018 XL 4,20

Postroj 3M™ DBI-SALA ExoFit NEX™ 
s opaskem pro větrnou energii

Postroj ExoFit NEX pro ropu a zemní plyn

*Sedákový popruh není součástí. Informace o sedákovém popruhu 
najdete na straně 25.

Postroje pro zachycení pádu
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1109820 S 3,15

1109821 M 3,20

1109822 XL 3,30

Postroj s integrovanou plovací vestou  
3M™ DBI-SALA® ExoFit NEX™ XP – SOLAS

24 3M Fall Protection   |    00 800 999 55500



Postroj pro zavěšení ExoFit NEX  
s hrudním blokantem

1113960 S 2,20

1113961 M 2,30

1113962 L 2,40

1113963 XL 2,50

1114026 S 2,30

1114027 M 2,40

1114028 L 2,50

1114029 XL 2,60

Postroj 3M™ DBI-SALA® ExoFit NEX™  
pro zavěšení

Hliníkový sedákový popruh ExoFit
Používejte s postrojem  
KB11111621,  
KB11111622  
a KB11111623  
(viz strana 23).

KBO1000570 1,81

KK053 0,44

9501403 0,14

KB01150064 S 1,55

KB01150068 M 1,60

KB01150069 L 1,60

KM4040W 40 cm 0,19

Postroj 3M™ DBI-SALA® 
ExoFit™ Derrick s opaskem 
pro práci na pracovní plošině
Používejte  
s postrojem  
KB11111621,  
KB11111622
a KB11111623  
(viz strana 23).

Zádová brašna 
Černá a šedivá

Popádové popruhy
Bezpečnostní řemínky pro ulehčení 
zavěšení pro celotělový postroj

Popruhové pásky  
3M™ DBI-SALA®

Best Seller 
1113962

Postroje pro zachycení pádu
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Postroj  
3M™ DBI-SALA® Delta™ Comfort
Nejnovější celotělový postroj Delta Comfort nabízí inovativní 
vlastnosti, jako například vylepšené ergonomické přizpůsobení 
a také lehčí přezky a pevnější popruhy. Disponuje patentovaným 
designem ve tvaru trojúhelníku, který drží tvar postroje, zabraňuje 
zapletení popruhů a který (No-Tangle) vytváří rám pro snadné 
oblékání. Nový postroj Delta Comfort má voděodolné popruhy 
3M™ DBI-SALA® Delta™ Repel™ a nastavovací prvky trupu 3M™ 
DBI-SALA® Revolver™, které umožňují rychlé nastavení a eliminují 
volné konce pásků.

Použití
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Popruhy s technologií  
3M™ DBI-SALA® Repel™
 Vodu odpuzující materiál omezuje 
ulpívání prachu a nečistot – má také 
5krát vyšší odolnost proti otěru.

Rychlospojovací přezky 3M™ 
DBI-SALA® Tech-Lite™
Lehké přezky z hliníkové slitiny pro 
rychlé a snadné připojení. K dispozici 
jsou další typy přezek (včetně 
průchozích modelů).

Pohodlné polstrování
Na vnitřní straně ramenou, kyčlí 
a nohou.

Tuhý opasek
Bez deformace udrží nástroje 
o hmotnosti 27 kg.

Poutka a očka na nástroje
Řada spojovacích a odkládacích bodů 
pro nástroje a váčky.

Stojatý zádový D-kroužek
Stojatý zádový D-kroužek zaručuje 
snadné, rychlé a bezpečné připojení 
k systému zachycení pádu.

Chráněné štítky
Kryt na suchý zip Velcro® chrání štítky 
postroje.

Nastavovací prvky trupu 3M™ 
DBI-SALA® Revolver™
Tyto inovativní nastavovací prvky jsou 
přihlášeny k patentu. Jednoduché 
a rychlé nastavení, které eliminuje 
volné konce, zajišťuje zablokování 
a předchází prokluzování.

Nosnost
140 kg

Postroje pro zachycení pádu
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Postroj Delta Comfort  
s rychlospojovacími přezkami

Postroj Delta Comfort  
s rychlospojovacími přezkami

1112956 S 1,40

1112955 U 1,45

1112957 XL 1,55

1112959 S 1,60

1112958 U 1,65

1112960 XL 1,75

Postroj 3M™ DBI-SALA® Delta™ Comfort

Postroj Delta Comfort

1112947 S 1,50

1112946 U 1,55

1112948 XL 1,65

1112953 S 1,70

1112952 U 1,75

1112954 XL 1,85

Best Seller 
1112952

Postroje pro zachycení pádu
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Postroj Delta Comfort s opaskem 
a rychlospojovacími přezkami

1112962 S 2,35

1112961 U 2,40

1112965 S 2,55

1112964 U 2,60

1112966 XL 2,70

Postroj 3M™ DBI-SALA® Delta™ Comfort 
s opaskem

1112950 S 1,70

1112949 U 1,75

1112951 XL 1,85

Záchranný postroj Delta Comfort  
s opaskem

Spojovací prostředek 3M™ DBI-SALA® 
pro pracovní polohování s rozpínací lištou

KF71201466 45 mm 19 mm 1,30

Spojovací prostředek pro uzavřené prostory k použití se 
záchranným postrojem se zabudovanými ramenními D-kroužky. 
Použití při vertikálním zdvihu v uzavřených prostorách nebo při 
záchranných akcích. Zabudovaná rozpínací lišta zajišťuje, že se 
ramenní popruhy během používání nezaškrcují.

Postroje pro zachycení pádu
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Postroj  
3M™ DBI-SALA® Delta™
Inovativní zachycovací postroj více než dvě desetiletí.

Houževnatost. Všestrannost. Takové vlastnosti se vyžadují od vás, 
takže byste totéž měli očekávat od svého zachycovacího postroje. 
Postroje Delta kombinují řadu inovací s oblíbenými funkcemi, které 
z nich vytvořily tahouna průmyslu, jenž je stejně houževnatý jako ti, 
kdo jej nosí. Postroje Delta mají vlastní tvar, takže je můžete snadno 
a rychle nasadit.

Použití
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Popruhy s technologií  
3M™ DBI-SALA® Delta™ Repel™
Vodu odpuzující materiál omezuje 
ulpívání prachu a nečistot – má také 
5krát vyšší odolnost proti otěru.

Zabudované indikátory pádu
Indikátory rozpárání/sešití umožňují 
rychlou kontrolu (viz pasáž exofit).

Vertikální nastavovací prvek 
trupu Revolver™
Jednoduché a rychlé nastavení, 
které eliminuje volné konce, zajišťuje 
zablokování a předchází prokluzování.

Konstrukce  
3M™ DBI-SALA® No-Tangle™
Patentovaný trojúhelníkový design, 
který je pro značku Delta typický, 
vytváří rám, jenž při navlékání snadno 
dosedne.

Poutka na volné konce 
spojovacího prostředku
Umožňují mít volné ruce v době, když 
se lano nepoužívá.

Stojatý zádový D-kroužek
Patentovaná pružinová konstrukce 
se automaticky napřimuje a zajišťuje 
rychlé, snadné a bezpečné spojení se 
systémem pro zachycení pádu.

Nezaplétací konstrukce  
3M™ DBI-SALA® Surefit™
Zajišťuje správné přiléhání postroje 
v případě pádu a zároveň při 
každodenním nošení poskytuje 
dostatečný komfort.

Chráněné štítky
Kryt Velcro® chrání štítky postroje.

Nosnost
140 kg

Postroje pro zachycení pádu
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Postroj Delta s rychlospojovacími přezkami

Postroj Delta s rychlospojovacími přezkami

1112916 S 1,40

1112915 U 1,44

1112917 XL 1,55

1112919 S 1,60

1112918 U 1,65

1112920 XL 1,75

Postroj 3M™ DBI-SALA® Delta™

Postroj Delta

1112901 S 1,50

1112900 U 1,55

1112902 XL 1,65

1112913 S 1,70

1112912 U 1,75

1112914 XL 1,85

Best Seller 
1112912

Postroje pro zachycení pádu
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Postroj Delta  
s opaskem a rychlospojovacími přezkami

1112907 S 2,35

1112906 U 2,40

1112908 XL 2,50

1112922 S 2,35

1112921 U 2,40

1112923 XL 2,50

1112925 S 1,75

1112924 U 2,55

1112926 XL 2,70

1112910 S 2,55

1112909 U 2,60

1112911 XL 2,70

Postroj 3M™ DBI-SALA® Delta™ s opaskem

Postroj Delta s opaskem Postroj Delta  
s opaskem a rychlospojovacími přezkami

Postroje pro zachycení pádu
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Postroje s popruhy  
3M™ DBI-SALA® Delta™ 
Nomex® Kevlar®

Postroj 3M™ DBI-SALA® Delta™ pro vysoké teploty má popruhy 
s nomexovým povrchem a kevlarovým jádrem. Popruhy mají 
odolnost vůči teplotám 420 °C (teplota pyrolýzy). Inovativní 
popruhy jsou stejně pružné a na dotyk stejně měkké jako tradiční 
popruhy. Tento postroj také disponuje trojúhelníkovým rámem  
3M™ DBI-SALA® Delta™ No-Tangle™, který při navlékání 
umožňuje snadné dosednutí a který zvyšuje pohodlí při používání. 
Má kryté štítky.

Použití

Pro použití 
za horka
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Popruhy postroje Delta z nomexu a kevlaru

KB1K-P29 M 1.45 1101714 U 1.71

1101718 XL 1.91

Postroje s popruhy  
3M™ DBI-SALA® Delta™ Nomex® Kevlar®

Popruhy postroje Delta z nomexu a kevlaru  
pro svářeče

Best Seller 
1101714

Popádové popruhy předcházející 
traumatu z visu na laně  
3M™ DBI-SALA® –  
ohnivzdorné

9505712 0.14

Popádové popruhy předcházející traumatu z visu na laně, jeden 
pár, ohnivzdorné, připojitelné k většině postrojů.

DuPont, Kevlar® a Nomex® jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky společnosti E.I. du Pont de Nemours and Company.

1191552 S/M 1.50

1191553 M/L 1.55

1191554 XL 1.60

Více informací  
o ohnivzdorném vybavení  
3M™ DBI-SALA®  
Nano-Lok™ SRL  
najdete na straně 86.

Postroje pro zachycení pádu
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Typ:Obecné:

Spojovací prostředky:

Spojovací prostředky – ikony
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Spoje  
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Karabina
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WrapBax™
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Materiál:  
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Certifikace
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Výběr správného  
spojovacího prostředku
Spojovací prostředky se dělí na 3 různé typy, z nichž každý má specifický 
účel: Spojovací prostředky s tlumičem, vymezovací spojovací prostředky (bez 
tlumiče) a pracovní polohovací spojovací prostředky.

Spojovací prostředky 
s tlumičem
Tyto prostředky se používají 
v situacích, kde je uživatel vystaven 
potenciálnímu riziku pádu. Ať už 
se jedná o lana nebo popruhy, 
nastavitelné, nebo ne, disponují 
tlumicím systémem, který zajišťuje 
snížení sil při pádu pod 6 kN.

Omezovací lana
Připojovací lano musí být použito 
pouze za účelem omezení. V žádném 
případě se nesmí použít k pohybu 
v oblasti, kde hrozí pád. Omezovací 
systém je přesně definován pro každé 
místo, kde se používá.

Pracovní polohovací lana
Když se pracovní polohovací lano 
používá spolu s opaskem/postrojem 
s opaskem, umožňuje uživateli 
pracovat pohodlně s oběma volnýma 
rukama. Běžně se pracovní polohovací 
systém používá spolu se systémem pro 
zachycení pádu.
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1245555 1,5 m 2 21 mm 60 mm 1,50

1245552 2 m 1 21 mm 60 mm 1,10

1245554 2 m 1 3 19 mm 60 mm 1,10

1245553 2 m 1 3 19 mm 3 22 mm 0,90

Spojovací prostředek s tlumičem 3M™ DBI-SALA® EZ-Stop™

Testované spojovací lano EZ-Stop  
pro práci na hraně

Materiál ramene 12mm lano s opleteným jádrem

Tělová spojka
AJ512/0, hliníkový trojitý uzávěr, 22mm 
rozvor, mez pevnosti 25 kN nebo AJ567/0, 
hliník, 21mm rozvor, mez pevnosti 22 kN

Kotvicí spojky
AJ527/0, hliník, 60mm rozvor, mez pevnosti 
22 kN nebo AJ512/0, hliníkový trojitý uzávěr, 
22mm otvor, mez pevnosti 25 kN

Maximální 
hmotnost 
uživatele

100 kg

Tisíce lidí pracujících ve výškách jsou denně vystaveny 
pádům přes hranu. Ti, kdo pracují na stožárech elektrického 
vedení, ocelových konstrukcích, lešení, plochých střechách 
nebo telekomunikačních vysílačích, používají spojovací 
prostředky s tlumičem, které nejsou dostatečně odolné, aby 
vydržely pád přes tuto konstrukci. Odpovědí na tuto situaci je 
DBI-SALA® – nová řada spojovacích prostředků navržených 
tak, aby nabídly větší bezpečí uživatelům, kteří jsou vystaveni 
nebezpečí pádu přes hranu/okraj; jsou důsledně testovány na 
hranách s poloměrem 0,5 mm. Všechny produkty v řadě DBI-
SALA, které jsou testovány na hraně, jsou od standardních 
prostředků s tlumičem DBI-SALA odlišeny logem „Edge 
tested“ (testováno na hraně).
• Řešení týkající se zachycování pádu pro všechny uživatele 

pracující ve výškách, kteří jsou vystaveni riziku pádu přes 
hranu.

• Lano o průměru 12 mm nabízí mimořádnou trvanlivost 
a zároveň si udržuje flexibilitu pro snadnou manipulaci. 
Oranžový odstín naznačuje vhodnost pro aplikace na hraně.

Inovovaný tlumič 
Menší a lehčí. Dimenzované na maximální hmotnost uži-
vatele 130 kg.

Revoluční technologie 3M™ DBI-SALA® New 
HI-10™ pro absorbování energie
5× silnější než ocel, mimořádně kompaktní a odolné.

Identifikační štítky 
Snadno přístupné, plně chráněné.

Nylonové reflexní pruhy 
Lepší viditelnost za horších světelných podmínek.

Tělová spojka 
Hliníkový zámek twist-lock nebo trojitý zámek pro větší 
bezpečnost.

Použití

Best Seller 
1245554

Tlumicí lana
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1245543 1,4–2 m 1 60 mm 1,10

1245532 2 m 2 60 mm 1,10

1245538 2 m 1 20 mm 1,20

1245539 2 m 1 60 mm 1,30

 

1245549 1,25 m 1 60 mm 0,90

1245544 2 m 1 1,00

1245533 2 m 2 1,70

1245542 2 m 1 1,50

1245550 2 m 2 2,00

Spojovací prostředek 3M™ DBI-SALA®  
EZ-Stop™ Wrapbax™ 2

Spojovací prostředek popruh EZ-Stop

Spojovací prostředek EZ-Stop  
s připojením pomocí ovázání

Spojovací prostředek lano EZ-Stop

Materiál 
ramene

Nylonový popruh o tloušťce 5 mm, pevnost 
v tahu 57 kN

Tělová spojka
Hliníkový zámek twist-lock, 20mm otvor, mez 
pevnosti 28 kN

Kotvicí 
spojky

Ocelový hák Wrapbax 2 pro připojení ovázáním 
konstrukce a zaháknutím zpět do popruhu, 21mm 
otvor, mez pevnosti 22 kN

Materiál 
ramene

Popruh

Tělová spojka
Hliníkový zámek twist-lock, 20mm otvor, mez 
pevnosti 28 kN

Kotvicí 
spojky

AJ527/0, hliník, 60mm otvor, mez pevnosti  
22 kN nebo hliníkový zámek twist-lock,  
20mm otvor, mez pevnosti 28 kN

Materiál 
ramene

35mm polyesterové popruhy

Tělová spojka
Hliníkový zámek twist-lock, 20mm otvor, mez 
pevnosti 28 kN

Kotvicí 
spojky

9505254, hliník, 19mm otvor, mez pevnosti  
23 kN nebo hliníkový zámek twist-lock,  
20mm otvor, mez pevnosti 28 kN

Materiál 
ramene

10,5mm provaz opletené jádro

Tělová spojka
Hliníkový zámek twist-lock, 20mm otvor, mez 
pevnosti 28 kN

Kotvicí 
spojky

AJ527/0, hliník, 60mm otvor, mez pevnosti 
22 kN nebo hliníkový zámek twist-lock, 20mm 
otvor, mez pevnosti 28 kN

• Vysoce odolný spojovací prostředek pro uživatele, kteří se 
kotví přímým ovázáním.

• Popruhy odolné proti otěru s pevností v tahu 57 kN do 
těžkého provozu a pro dlouhou životnost spojovacího lana.

• Spojovací prostředek pro zachycení pádu pro obecné 
použití s polyesterovými rameny popruhu.

• Jsou k dispozici pevné délky 1,25 m a 2 m i nastavitelný 
model pro aplikace, kde jsou zapotřebí délky jiné.

• Nastavitelnou konstrukci ovázání lze využít k vytvoření 
kotvicího bodu z existující struktury.

• Vhodné také pro přímé spojení s kotvicím bodem, což 
zajišťuje vysokou míru všestrannosti v různém prostředí.

• Spletené lano o průměru 10,5 mm s prošívanými konci 
a očnicemi, které chrání oblasti s vysokým třením před 
opotřebením.

• Lana nejsou navržena pro použití v aplikacích s hranou – viz 
naše tlumicí lana testovaná na hraně.

  Spojovací prostředky s tlumičem

39 00 800 999 55500   |   www.3M.com/FallProtection



1245536 1,25 m 1 20 mm 0,60

1245537 1,25 m 1 60 mm 0,90

1245540 2 m 1 20 mm 0,65

1245541 2 m 1 60 mm 1,00

1245534 2 m 2 60 mm 1,50

1224569 1,65 m 2 1,70

1245559 1,65 m 1 1,10

Spojovací prostředek  
3M™ DBI-SALA® EZ-Stop™ Expander

Spojovací prostředek 3M™ DBI-SALA® EZ-
Stop™ Pear Hook Tie-Back s úchytem ovázáním

Tělová spojka Hliníkový trojitý uzávěr, 20mm otvor, mez 
pevnosti 28 kN

Kotvicí 
spojky

Hliníkový dvojčinný uzávěr, 50mm otvor, mez 
pevnosti 23 kN

Maximální 
hmotnost 
uživatele

130 kg (100 kg u aplikací, kde je uživatel vystaven 
riziku pádu přes hranu o poloměru 0,5 mm)

• Když nejsou elastické popruhy pod napětím, snižují délku až 
o 50 cm.

• Nižší riziko zakopnutí nebo zapletení.
• Materiál ramene – 35mm polyesterové popruhy.

Nový spojovací prostředek EZ-Stop Pear Hook Tie-Back disponuje 
inovativní konstrukcí a výkonem naší prémiové řady lan EZ-Stop, 
ale umožňuje uživateli pracovat bezpečně s ještě větším počtem 
kotvicích bodů. Pomocí hruškové karabiny (Pear Hook) lze připojit 
materiály o průměru až 50 mm, ale lze ji také použít u kotvicích 
bodů s malými průměry (~ 22 mm), které by nešlo použít se 
standardními lešenářskými karabinami. Kroužek záchytného lana 
lze také použít k vytvoření kotvicího bodu, a to vytvořením smyčky 
kolem vhodné části konstrukce, po které uživatel stoupá.
• Hruškový profil hliníkové karabiny umožňuje použití 

kotvicích bodů s malým průměrem.
• Vhodné pro přímé spojení konstrukcí o průměru až 50 mm.
• Kroužky záchytného lana umožňují, aby se z existující 

konstrukce vytvořilo ukotvení.
• Abrazní pouzdro chrání materiál ramene před předčasným 

opotřebením.
• Materiál ramene – 12mm polyamidový provaz.

Kroužek 
záchytného 
lana lze využít 
k vytvoření 
kotvicího bodu 
z existující 
struktury.

Hruškový 
profil karabiny 
umožňuje 
použití 
kotvicích 
bodů s malým 
průměrem.

Best Seller 
1245540
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1245556 1,65 m 2 2,00

1245558 1,65 m 1 1,70

Spojovací prostředek 3M™ DBI-SALA® EZ-Stop™ s lešenářskou karabinou

Tělová spojka
Hliníkový trojitý uzávěr, 20mm otvor, mez 
pevnosti 28 kN

Kotvicí 
spojky

Hliníkový dvojčinný uzávěr, 60mm otvor, mez 
pevnosti 23 kN, rozvor 16 kN

Nový popruh EZ-Stop Pear Hook Tie-Back s lešenářskou 
karabinou a s úchytem ovázáním disponuje inovativními funkcemi 
a výkonem naší prémiové řady lan EZ-Stop a zajišťuje uživatelům 
stoupajícím po věžích a konstrukcích větší funkčnost. Kde je 
omezený počet kotevních bodů, nová lešenářská karabina 
(Scaffold Hook) je schopna pojmout materiály až s 60mm 
průměrem, ale také ji lze použít jako kroužek záchytného lana 
k vytvoření kotvicího bodu, a to vytvořením smyčky kolem 
vhodné části konstrukce, po které uživatel stoupá.
• Nastavitelnou konstrukci pro zádové připojení lze využít 

k vytvoření kotvicího bodu z existující struktury.
• Vhodné také pro přímé spojení s kotvou o průměru až 

60 mm.
• Materiál ramene – 35mm polyesterové popruhy.Kroužek 

záchytného 
lana lze využít 
k vytvoření 
kotvicího bodu 
z existující 
struktury.

Lešenářská 
karabina s 16kN 
rozvorem snižuje 
riziko poruchy 
v případě 
nesprávného/
příčného zatížení.

KL1P9/3 0,9 m 12 mm 0,98

KL1P9/4 1,2 m 12 mm 0,98

KL1P9/6 1,5 cm 12 mm 1,10

Omezovací lano

Zkonstruováno z 3pramenného krouceného 12mm 
polyamidového lana.

  Spojovací prostředky s tlumičem a pracovní polohovací lana
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Lano 3M™ DBI-SALA® pro pracovní polohování 
se samosvornou brzdou

Spletené lano, průměr 11 mm. Všechny modely, kromě 1200312, mají na lanu modrý 
ochranný plášť. Model 1200312 má ochranný kryt na brzdě.

1200313 Adj to 2 m 11 mm 21 mm A 21 mm A 0,74

1200324 Adj to 2,5 m 11 mm 21 mm A 21 mm A 0,80

1200311 Adj to 5 m 11 mm 21 mm A 21 mm A 0,92

1200312 Adj to 5 m 11 mm 21 mm A 21 mm A 0,92

1200316 Adj to 10 m 11 mm 21 mm A 21 mm A 1,43

AJ301 75 mm 24.5 kN 0,30

AJ302 110 mm 24.5 kN 0,35

AJ303 140 mm 24.5 kN 0,40

Kotvicí svorka 3M™ Protecta® Manucroche

Kotvicí svorka z nerezové oceli, 
Manucroche, je ideální spojkou pro 
ukotvení systému pro zachycení pádu 
k ocelové konstrukci. Automatický dvojitý 
blokovací systém uzavírání zaručuje 
spojení, které odolá jakékoli výzvě.

Best Seller 
1200313

Lana a svorky
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AJ514 18 mm 25 kN 0,18

KJ5024 21 mm A 25 kN 0,48

KJ5106 33 mm 45 kN 0,55

AJ593 50 mm 25 kN 0,71

2000112 17 mm 22 kN 0,23

2000113 30 mm 22 kN 0,41

2000127 18 mm 22 kN 0,32

KL216SS 21 mm A 30 kN 0,22

AJ572 24 mm A 22 kN 0,11

KJ5108 50 mm 30 kN 0,70

AJ527 60 mm A 25 kN 0,49

AJ565 17 mm 25 kN 0,21

AJ592 85 mm 18 kN 0,84

AJ595 50 mm 23 kN 0,54

AJ520 17 mm A 25 kN 0,09

KJ5105S 17 mm 22 kN 0,17

AJ501 17 mm 25 kN 0,17

KJ5107 25 mm 50 kN 0,22

Samozavírací karabina s mechanismem  
twist-lock

Samozavírací karabina s trojitým 
mechanismem uzavírání

Lešenářské a pojistné karabiny (háky)

Karabiny se šroubovací pojistkou

Automatické uzavírání a blokování představuje ideální volbu 
v případě, že uživatel spojku během pracovního cyklu často otevírá 
a zavírá. Možnost rychlého a snadného otevření jednou rukou.

Trojitý zámek poskytuje uživateli jistotu, že se karabina náhodně 
neotevře.

Tuto odpojitelnou lešenářskou karabinu lze připojit k pleteným 
nebo pružným lanům a dalším produktům z PPE. Odpojitelná 
s vnitřní západkou znamená, že ji lze přidat k celé škále produktů, 
kde zůstane, dokud nebude rozhodnuto o jejím odstranění.

Šroubovací zavírání je ideální v takových pracovních situacích, 
kdy je otevírání karabiny během pracovního dne sporadické; 
západku lze otevřít jejím zatlačením na kotvicí bod. Jakmile 
karabina drží hmotnost zařízení, lze ji ručně uzamknout.

AJ514 KJ5024 KJ5106 AJ593

2000112 20001272000113

AJ520 KJ5105S

KJ5107AJ501

KL216SS

AJ572

AJ565 AJ592 AJ595

KJ5108 AJ527

Best Seller 
AJ514

Best Seller 
AJ501

Best Seller 
AJ595

  Spojky a karabiny
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Systémy na ochranu 
nástrojů proti pádu
Chránit zdraví pracovníků neznamená pouze chránit je samé 
proti pádům. Také jejich nástroje a nářadí je potřeba chránit proti 
pádům z výšky.

Z tohoto důvodu jsme již více než 10 let průkopníky v oblasti 
inovativních produktů a řešení k ochraně nástrojů a zařízení proti 
pádům. Naše produkty chrání pracovníky při práci v různých 
pracovních prostředích – od stavenišť po ropné plošiny – před 
nebezpečími, která mohou vést ke zraněním, škodám na zařízení 
a zničení nástrojů, čímž zvyšují bezpečnost i produktivitu práce.

Testováno a upraveno pro všechny aplikace
Díky naší laboratoři, akreditované podle ISO 17025, můžeme provádět přímo v terénu 
simulaci různých podmínek, jako jsou horko, chlad, vlhkost, koroze a otěr, s nimiž se 
denně potýkáte na pracovištích. Provádíme dynamické a statické zkoušky pevnosti,  
a to jak přímo na pracovišti, tak také v našem výrobním závodě, certifikovaném podle 
normy ISO 90001, díky čemuž obdržíte vždy jen tu nejvyšší kvalitu a nejspolehlivější 
ochranu nástrojů proti pádům.

Použití
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Systémy na ochranu 
nástrojů proti pádu
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D-kroužky 3M™ DBI-SALA®

Popis Nevodivost

1500003 D-kroužek 1,3 cm × 5,7 cm 0,9 kg 10 ks v balení Ne

1500005 D-kroužek 1,3 cm × 5,7 cm, nevodivý 0,9 kg 10 ks v balení Ano

1500007 D-kroužek 2,5 cm × 8,9 cm 2,3 kg 10 ks v balení Ne

1500001 Dvojitý D-kroužek, malý 0,9 kg 10 ks v balení Ne

• Na D-kroužky můžete připojit téměř veškeré nástroje hmotnosti do 2,3 kg nebo 0,9 kg pomocí naší rychlopásky  
Quick-Wrap Tape.

• Vytváří připojovací bod za méně než minutu.
• Dvojité D-kroužky umožňují 100% upevnění nástroje při jeho přepravě.

1500005

1500007 1500001

1500003

Systémy na ochranu nástrojů proti pádu
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1500003
1500045

1500007

1500045

1500045

1500003

Rychlopáska 3M™ DBI-SALA® Quick-Wrap Tape

Popis

1500045 Rychlopáska Quick-Wrap, žlutá 10 274 cm

1500036 Rychlopáska Quick-Wrap, modrá 10 274 cm

1500038 Rychlopáska Quick-Wrap, modrá, dvojitá délka 1 548,6 cm

• Široké vysoce odolné pásky 2,54 cm jsou svým tvarem vhodné k jakémukoliv použití.
• Při použití s našimi D-kroužky a upevňovacími nástavci nástrojů okamžitě vytváří upevňovací body v podstatě pro jakýkoliv 

nástroj.
• Vyrobené ze samotavné silikonové pryže, která za sebou nezanechává žádné lepidlo nebo zbytky.
• Vnitřní membrána ze skelných vláken zvyšuje pevnost pásky a zajišťuje její odolnost vůči ostrým objektům.

15000451500036 1500038

Poznámka: Nástroje nejsou zahrnuty.
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Upevňovací nástavce 3M™ DBI-SALA®

Popis

1500015 Připojovací V-kroužek, se 2 stabilizačními křidélky 15,9 kg 1

1500016 Připojovací V-kroužek, se 2 stabilizačními křidélky 15,9 kg 10

1500014 Připojovací V-kroužek, se stabilizačním křidélkem 15,9 kg 10

1500012 Připojovací V-kroužek 15,9 kg 10

1500018 Připojovací V-kroužek, se 2 stabilizačními křidélky 36,3 kg 10

• Upevňovací nástavce nástrojů nabízí speciální provedení, které uživatelům umožňuje rychle upevnit nástroje až do 
hmotnosti 15,9 kg nebo 36,3 kg.

• Stabilizační křidélka mohou být použita k zajištění upevňovacích nástavců nástrojů na místě pomocí rychlopásky  
Quick-Wrap Tape.

Řízení 
o patentové 
přihlášce 
probíhá

Řízení 
o patentové 
přihlášce 
probíhá

Řízení 
o patentové 
přihlášce 
probíhá

Řízení 
o patentové 
přihlášce 
probíhá

1500014

1500015

1500045

1500045

1500018

1500012 1500014 1500015 1500018

Systémy na ochranu nástrojů proti pádu
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Tepelný smršťovací spoj 3M™ DBI-SALA®

D-kroužek k provléknutí kabelu

Řízení 
o patentové 
přihlášce 
probíhá

• Chraňte své investice a body připojení! Tepelné smršťovací spoje chrání naše 
rychlopásky Quick-Wrap proti drsným povrchům a agresivnímu prostředí.

• Tepelný smršťovací spoj se při aplikaci tepla smrští o 200 %.

• Snadno zajišťuje nástroje o hmotnosti až 2,3 kg.
• Jednoduše protáhněte konec oka lanka D-kroužku skrze předvrtaný otvor nebo 

zavřete rukojeť, abyste vytvořili připojovací bod.
• Mimořádně odolný a opakovatelně použitelný.

Popis

1500009 D-kroužek 
k provléknutí kabelu 2,3 kg 10

Popis

1500019 Tepelný smršťovací spoj 1,9 cm × 4,5 cm 25

1500020 Tepelný smršťovací spoj 2,5 cm × 4,5 cm 25

1500021 Tepelný smršťovací spoj 3,8 cm × 5,1 cm 25

1500022 Tepelný smršťovací spoj 5,1 cm × 10,2 cm 10

1500023 Tepelný smršťovací spoj 7,6 cm × 10,2 cm 10

Poznámka: Nástroje nejsou zahrnuty.
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Rychlospiny 3M™ DBI-SALA®

Připojovací bod lanka D-kroužku

Popis

1500027 Malý 1,5 cm 0,5 kg 10

1500028 Střední 2 cm 0,5 kg 10

1500029 Velký 2,5 cm 0,5 kg 10

1500030 Extra velký 3,1 cm 0,5 kg 10

1500031 Držák na pero 0,8 cm - 10

1500032 Držák na pero s cívkovým smršťovacím 
lankem 0,8 cm - 10

1500033 Permanentní popisovač 1,3 cm - 10

1500034 Permanentní popisovač 1,3 cm s cívkovým 
smršťovacím lankem - 10

Popis

1500010 Připojovací bod 
lanka D-kroužku 0,9 kg 10

Patentováno

1500030

1500028

• Snadno se navlékne na rukojeť nástroje za pár sekund.
• Otočná horní část brání zapletení.
• Znovu použitelné a vhodné pro nevodivé aplikace.

• Slouží ke snadnému připevnění malých přístrojů jako jsou 
mobilní telefony, fotoaparáty a rádia.

• Je přilnavý k většině povrchů, kde do několika sekund 
vytvoří upevňovací bod.

• Nosnost je 0,9 kg při použití s produktem č. 1500060.
• Používá velmi silný 3M lepivý spoj.

Přitahovač

• Kompatibilní s řadou našich nástrojových pouzder, 
zápěstních řemínků a závěsných vaků.

• Vnitřní ocelová cívka 132 cm umožňuje automatické 
přitažení, pokud ji právě nepoužíváte.

1500069 1 0,7 kg

Systémy na ochranu nástrojů proti pádu
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Rychlokroužky 3M™ DBI-SALA®

Popis

1500024 Rychlokroužek malý, 1,9 cm 0,9 kg 25

1500025 Rychlokroužek střední, 2,5 cm 0,9 kg 25

1500026 Rychlokroužek velký, 3,8 cm 0,9 kg 25

1500026 1500025 1500024

• Rychlokroužky jsou ekonomickým řešením k rychlému zavěšování nástrojů a nářadí.
• Slouží k přípravě na zavěšení nástrojů o hmotnosti do 0,9 kg.
• Kroužky mohou být rychle a snadno nasazeny roztažením.

Poznámka: Nástroje nejsou zahrnuty.
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Natahovací lanko 3M™ DBI-SALA® Hook2Loop

• Snadno sklouzne na rukojeť nástroje za pár sekund.
• Otočná horní část brání zapletení.
• Znovu použitelné a vhodné pro nevodivé aplikace.

Popis  (uvolněné)  (napnuté)

1500047 Natahovací lanko Hook2Loop 4,5 kg 81,3 cm 119,4 cm

1500048 Natahovací lanko Hook2Loop 10 4,5 kg 81,3 cm 119,4 cm

1500049 Středně odolné natahovací lanko  
Hook2Loop 15,9 kg 78,7 cm 132,1 cm

1500047 1500049

Navrženy tak, aby vydržely.
Naše smršťovací popruhy stvořené k tomu, aby byly odolné a trvanlivější než výrobky konkurence, jsou hodnoceny a testovány 
nezávislými osobami z hlediska nosnosti a určeny k zabránění pádům předmětů.

Samouzavírací karabina
Smršťovací popruh Hook2Loop 
s karabinou a smyčkou je vybaven 
samouzavírací karabinou, která 
zabraňuje samovolnému náhodnému 
otevření a automaticky se uzavírá.

Neuzavírající se karabiny 
konkurenčních výrobců
Neuzavírající se karabiny mohou být 
rozpojeny pouhým otočením, v důsledku 
čehož může dojít k náhodnému pádu 
zavěšeného předmětu.

Válečkové stlačovací uzávěry 
používané konkurencí
Mnohá zavěšovací lanka jiných výrobců 
používají válečkové stlačovací uzávěry. 
Tyto válečkové stlačovací uzávěry 
mohou být nebezpečné, protože 
neposkytují spolehlivé zavěšení 
nástrojů.

Systémy na ochranu nástrojů proti pádu
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Cívkové lanko 3M™ DBI-SALA® Hook2Loop

Snadno se čistí a odstraňuje – přesně tak, jak by to mělo být u napínacích popruhů. Naše cívková lanka jsou díky lehké vinylové 
konstrukci a dokonalé kompaktnosti ideální alternativou ke klasickým smršťovacím/natahovacím lankům. Od prvního uvedení 
těchto našich produktů na trh neustále vylepšujeme tuto řadu cívkových smršťovacích/natahovacích lanek na základě zpětné 
vazby od pracovníků, kteří je využívají v praxi.

Popis  (uvolněné)  (napnuté)

1500064 Cívková lanka Hook2Hook 10 2,3 kg 10,2 cm 157,5 cm

1500068 Cívková lanka Trigger2Trigger 10 2,3 kg 4,4 cm 70 cm

1500059 Cívková lanka Clip2Clip 10 0,9 kg 4,4 cm 70 cm

1500066
Cívkové lanko Hook2Quick 

s prodlouženým jedním koncem 
a rychlokroužkem

10 0,9 kg 7,6 cm 157,5 cm

1500060 Cívková lanka Clip2Loop 10 0,9 kg 17,8 cm 86,4 cm

1500061 Lanka na pracovní přilby 10 0,9 kg 10,2 cm 86,4 cm

Cívkové lanko  
3M™ DBI-SALA® Clip2Clip
1500059
• Nevodivé.
• Ideální k připojení na zápěstní pásky.

A

B

Cívkové lanko  
3M™ DBI-SALA® Clip2Loop
1500060
• Slouží k zajištění fotoaparátů, 

mobilních telefonů, rádií a jiných 
menších předmětů.

• Vhodné k použití s naším mikro 
D-kroužkem.

A

B

Cívkové lanko  
3M™ DBI-SALA® Trigger2Trigger
1500068
• Ideální k připojení na zápěstní pásky.

A

Cívkové lanko  
3M™ DBI-SALA® Hook2Hook
1500064

12.7 cm 

10.2 cm
Patentováno

Cívkové lanko  
3M™ DBI-SALA® 
Hook2QuickRing s koncem
1500066
• Používá se k připojení kladiv a jiných 

nástrojů/nářadí s dlouhou násadou.
• K dispozici také v kombinaci 

s pouzdrem na kladivo.

35.6 cm 

12.7 cm 

7.6 cm 

Lanko na přilbu  
3M™ DBI-SALA®

1500061

4.4 cm 

7.6 cm 

4.4 cm 

7.6 cm 

17.8 cm 

Poznámka: Nástroje nejsou zahrnuty.
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Středně odolné spojovací lano  
3M™ DBI-SALA® Hook2Loop

Vysoce odolné spojovací lano  
3M™ DBI-SALA® Hook2Loop

• Palcem ovládané aktivační druky na obou koncích těchto 
lanek se snadno používají i v rukavicích.

• Aktivační druky se otáčejí, což brání zamotání lanek.

• Vybaveno hliníkovou dvojčinnou šroubovací karabinou, 
která znemožňuje náhodné otevření.

• Vhodné k použití se středně odolnými popruhy 
k upevňování nástrojů.

Shora dolů: 
1500058, 1500056, 1500054

1500050 15,9 kg 182,9 cm

1500054 10 4,5 kg 30,48 cm

1500056 10 4,5 kg 60,96 cm

1500058 10 4,5 kg 91,44 cm

1500051 36,6 kg 182,9 cm

• Vybaveno hliníkovou dvojčinnou šroubovací karabinou, 
která znemožňuje náhodné otevření.

• Vhodné k použití s vysoce odolnými popruhy 
k upevňování nástrojů.

1500052 36,6 kg 182,9 cm

• Vybaveno hliníkovou dvojčinnou šroubovací karabinou, 
která znemožňuje náhodné otevření.

• Velká kolejnicová karabina s dvoučinným zámkem twist-
lock.

• Vhodné k použití s vysoce odolnými popruhy 
k upevňování nástrojů.

Vysoce odolné spojovací lano  
3M™ DBI-SALA® Hook2Rail

Spojovací prostředky  
3M™ DBI-SALA® Trigger2Trigger

Systémy na ochranu nástrojů proti pádu

54 3M Fall Protection   |    00 800 999 55500



Své nástroje tak máte vždy po ruce.
Bezpečněji. Snadněji. Nestává se často, že by vaše práce mohla být bezpečnější a zároveň snadnější, pouzdra Smart Holster jsou 
však určena přesně k tomuto účelu. Díky této nové generaci inteligentních závěsných pouzder budete mít své nástroje a nářadí 
neustále bezpečně připevněné a stále po ruce.

Rozsvícené světlo Zhasnuté světlo
Vysoce viditelné odrazky 
Beacon
Produkty vybavené našimi odrazkami 
s vysokou viditelností jsou snadno 
viditelné i pokud se nachází v tmavých 
prostorách. Vysoce reflexivní materiál 
je upevněn na přední i zadní straně 
pouzdra, aby jej bylo možné za špatných 
světelných podmínek najít pomocí 
baterky.

Rychlejší a chytřejší způsob 
uložení nástrojů
Naše Quick-Mag technologie urychluje 
vaše pracovní postupy a snižuje nutnost 
ukládání nástrojů do pouzdra. Silný 
magnetický systém pro ukládání nástrojů 
umožňuje snadné připevnění nástrojů 
k pouzdru, takže máte tyto nástroje vždy 
po ruce.

Spodní větrací otvor
Pokud jsou v bezpečí vaše nástroje, jste 
v bezpečí i vy. Integrovaný větrací otvor 
udržuje pouzdro v suchu, protože voda 
vytéká ven, čímž chrání vaše nástroje 
před korozí a pouzdro před vznikem 
plísní. I za deštivého počasí zůstávají 
pouzdra s větracím otvorem ve špičkové 
kondici.

Pouzdra 3M™ DBI-SALA® Smart Holster

Poznámka: Nástroje nejsou zahrnuty.
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Jednoduchá a dvojitá pouzdra na nástroje 
3M™ DBI-SALA®

Popis Včetně přitahovače Připojení

1500103 Pouzdro na jeden nástroj Žádný Popruh

1500104 Pouzdro na jeden nástroj s přitahovačem 1× Popruh

1500101 Pouzdro na jeden nástroj Žádný Pás

1500102 Pouzdro na jeden nástroj s přitahovačem 1× Pás

1500105 Extra hluboké pouzdro na jeden nástroj Žádný Pás

1500108 Dvojité nástrojové pouzdro Žádný Popruh

1500109 Dvojité nástrojové pouzdro s přitahovači 2× Popruh

1500106 Dvojité nástrojové pouzdro Žádný Pás

1500107 Dvojité nástrojové pouzdro s přitahovači 2× Pás

[1] Hook2Loop Bungee Tether je prodáváno odděleně

• Pouzdro na jeden nástroj a dvojité pouzdro je vybaveno D-kroužky, které mají nosnost 2,3 kg.
• Některé varianty těchto pouzder jsou dodávány s přitahovači (na obr. níže). Nosnost těchto přitahovačů je 0,7 kg.
• Pouzdro na jeden nástroj a dvojité pouzdro disponuje vysoce viditelnými odrazkami Beacon a magnetickým systémem pro 

ukládání nástrojů Quick-Mag.
• Spodní větrací/odtokový ventil umožňuje fungování i ve vlhkých podmínkách. 

1500105

1500107

1500109

1500102 1500104

patentováno

patentováno Patent  
patentováno

patentováno

patentováno
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Popis

1500095 Váček na svinovací metr s přitahovačem

Na zadní straně se nachází váček na 
uložení bezpečnostního přitahovače. 
Zadní zásobník umožňuje pomocí 
přitahovače přitáhnout přivázaný 
lešenářský klíč, když jej právě 
nepoužíváte.

Popis

1500098 Pouzdro na svinovací metr s přitahovačem

1500099 Obal na svinovací metr

1500100 Kombinace pouzdra na svinovací metr 
s obalem na svinovací metr

Zadní strana pouzdra

Popis

1500096 Pouzdro na lešenářský klíč s přitahovačem

1500097
Pouzdro na lešenářský klíč s přitahovačem 

a smršťovacím popruhem Hook2Loop 
s karabinou a smyčkou

patentováno

patentováno

Pouzdro na lešenářský klíč s přitahovačem 
3M™ DBI-SALA®

• Pouzdro k uložení lešenářských klíčů při práci ve výškách.
• Opatřeno vysoce viditelnými odrazkami Beacon.

Pouzdra na svinovací metr 3M™ DBI-SALA®

Váček na svinovací metr s přitahovačem  
3M™ DBI-SALA®

• Tato pouzdra jsou určena pro téměř jakékoliv svinovací 
metry nebo volitelné závěsné obaly na svinovací 
metry, díky nimž mohou být metry bezpečně zavěšeny 
a uschovány.

• Zahrnují přitahovač.
• Připevňovací obal na svinovací metr je svou velikostí 

vhodný pro téměř všechny druhy svinovacích metrů.
• S vysoce viditelnými odrazkami Beacon™.

• Pouzdro na svinovací metr a jiné malé nástroje.
• Zahrnuje přitahovač.

Řízení o patentové 
přihlášce probíhá

1500098

Řízení o patentové 
přihlášce probíhá

1500099

Poznámka: Nástroje nejsou zahrnuty.
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Pouzdro na rádio 3M™ DBI-SALA®

Pouzdro na nádobky se sprejem/lahvičky  
3M™ DBI-SALA®

• Pouzdro na kladivo umožňuje bezpečně uložit téměř 
jakékoliv kladivo o hmotnosti do 2,3 kg.

• D-kroužek na boční straně pouzdra má nosnost 2,3 kg.
• Kombinované řešení č. 1500094 se dodává se smršťovacím 

cívkovým popruhem s rychlokroužkem 1500066 
Hook2Quick Ring, který je speciálně určen k použití 
s pouzdrem na kladivo. Smršťovací cívkový popruh 
s rychlokroužkem Hook2Quick Ring má nosnost 0,9 kg.

• Pouzdro na kladivo může být během přepravy uzavřeno 
páskem se suchým zipem. Během používání může být 
pouzdro uzavřeno tak, aby byl umožněn snadný přístup 
ke kladivu i jeho vkládání zpět do pouzdra.

• Pouzdra se přizpůsobí prakticky každému přenosnému 
rádiu, mobilnímu telefonu a mnoha dalším zařízením.

• Lze je nosit na opasku nebo postroji.
• Mikro D-kroužek může být umístěn na zadní stranu 

přístroje a poté může být připojen k D-kroužku na 
čelní straně nastavitelného pouzdra na rádio pomocí 
smrštitelného cívkového lanka 1500066 Clip2Loop.

Pouzdro na kladivo 3M™ DBI-SALA® Nahoře: Pouzdro na kladivo je uzavřeno 
a zamezuje vyklouznutí kladiva. 

Dole: Pouzdro na kladivo je otevřeno 
a připraveno k aktivnímu použití.

Popis

1500093 Pouzdro na kladivo

1500094
Pouzdro na kladivo se smršťovacím 

cívkovým popruhem s rychlokroužkem 
Hook2Quick Ring

Řízení o patentové 
přihlášce probíhá

Popis

1500088 Nastavitelné pouzdro na rádio

1500089 Nastavitelné pouzdro na rádio, cívkové lanko 
Clip2Loop a mikro D-kroužek

1500060

1500088

patentováno

Popis

1500091 Pouzdro na nádobky se sprejem/lahvičky

1500092 Pouzdro na nádobky se sprejem/lahvičky 
a s cívkovým lankem Clip2Clip

• Ohebné neoprénové pouzdro umožňuje rychlé připnutí 
lahviček a nádobek se sprejem.

• 1500092 se dodává s cívkovým lankem 1500059 
Clip2Clip.

Lze je nosit na 
opasku nebo 
postroji.

Systémy na ochranu nástrojů proti pádu
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Pouzdro/obal na akumulátor 3M™ DBI-SALA®

• Inovativní obal je díky své konstrukci vhodný ke vložení 
téměř všech akumulátorů vrtaček.

• Obal je obepnut kolem akumulátoru, což umožňuje 
připevnění vrtačky k opasku při práci ve výškách.

Popis

1500090 Pouzdro/obal na 
akumulátor 4,5 kg

Poznámka: Nástroje nejsou zahrnuty.

Systémy na ochranu nástrojů proti pádu
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Opasek na pracovní nástroje 3M™ DBI-SALA®

Pásek k nasazení na opasek 3M™ DBI-SALA®

• Doplňková vnitřní vycpávka poskytuje v porovnání 
s mnoha jinými opasky k zavěšení nástrojů pohodlné 
a příjemné nošení.

• Modulární řešení umožňuje uživateli přizpůsobit si systém 
pouzder a váčků/kapes podle svých potřeb.

• Vycpávka po obvodu opasku zajišťuje pohodlné 
a příjemné nošení.

Komfortní opasek na nástroje  
3M™ DBI-SALA®

• Produkt č. 1500116 slouží k přivazování nástrojů k opasku 
a č. 1500118 slouží k zajištění nástrojů.

 (pas)

1500110 71 cm–91 cm S–M

1500111 91 cm–112 cm L–XL

1500112 112 cm–132 cm 2XL–3XL

 (pas)

1500113 71 cm–117 cm S–L

1500114 102 cm–137 cm XL–3XL

Popis

1500116

Pásek 
s D-kroužkem 
k nasazení na 

opasek

3,2 kg 10

1500118

Karabina 
na pásku 

k nasazení na 
opasek

3,2 kg 10

Systémy na ochranu nástrojů proti pádu
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Hliníkový držák tašky na nástroje lze provléknout skrze většinu 
vaků, které tak udržuje na svém místě, a lze jej připojit ke 
kterémukoliv postroji ExoFit STRATA.

Váčky na malé díly 3M™ DBI-SALA®

Držák tašky na nástroje 3M™ DBI-SALA®  
k postroji 3M™ DBI-SALA®  
ExoFit STRATA™

Váček na malé díly je navržen pro malé 
součásti, jako jsou matice, šrouby 
a hřebíky.

Když se položky vloží do váčku na 
malé díly, jsou okamžitě zajištěny 
samozavíracím systémem.

I když se váček na malé díly převrátí, 
jsou objekty zachyceny uvnitř a je 
prakticky nemožné, aby vypadly.

15001191500122150012015001211500123

Patentováno

Taška není součástí

Popis

1500122 Váček na malé díly, žlutý, vinylový

1500119 Váček na malé díly, plátěný, černý

1500120 Váček na malé díly, plátěný, maskovaný

1500121 Váček na malé díly, plátěný, oranžový

1500123 Váček na malé díly, extra hluboký,  
plátěný, černý

• Díky inovativnímu samozavíracímu systému, který 
zajišťuje předměty uvnitř, je vypadnutí předmětů z váčku/
kapsy téměř nemožné.

• Snadné získání objektů, protože není zapotřebí žádné 
otevírání nebo zavírání.

• Kompatibilní s většinou opasků na nástroje.

Pásky k nasazení na opasek jsou na zadní 
straně vaku.

Popis

9512724
Jednoduchý otočný a průchozí design 
zajišťuje rychlou a snadnou instalaci. 

Lehká hliníková konstrukce.
18,1 kg

Poznámka: Nástroje nejsou zahrnuty.
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Kontrolní váček 3M™ DBI-SALA®

Pouzdra na nástroje 3M™ DBI-SALA®

• Je vybaven dvěma vnějšími kapsami k ukládání 
montážních klíčů a dvěma vnitřními kapsami k uložení 
dalších nástrojů.

• Nástroje mohou být přivázány k D-kroužku na vnitřní 
nebo vnější straně váčku.

• Nastavitelná boční uzavírací spona zabraňuje vypadávání 
předmětů, pokud se váček právě nepoužívá.

• Navržený pro bezpečnou přepravu a použití většiny 
multimetrů, dozimetrů a dalších přenosných testovacích 
zařízení.

• Inovativní řešení otevírání váčku, které je přihlášeno 
jako patent, umožňuje vytvoření malého „pracovního 
stolu“ zavěšeného u boku nebo na hrudi, bez potřeby 
přidržování rukou.

• Je možné jej nosit připevněný na opasku nebo přes 
rameno pomocí přiloženého ramenního popruhu.

Praktický váček 3M™ DBI-SALA®

Popis

1500132 Praktický váček

Hands-free „pracovní 
stůl“ zavěšený na 
opasku nebo na rameni.

Řízení o patentové 
přihlášce probíhá

 (W)  (H) Přitahovače/karabiny

1500124 19,1 cm 27,9 cm -

1500125 19,1 cm 27,9 cm 2 přitahovače

1500126 19,1 cm 27,9 cm 2 spouštěče

1500127 22,2 cm 33 cm -

1500128 22,2 cm 33 cm 2 přitahovače

1500129 22,2 cm 33 cm 2 spouštěče

Popis

1500131 Kontrolní váček

• Váčky/kapsy na nástroje jsou vyrobeny z velmi pevného plátna s vnitřní 
zpevněnou podšívkou zabraňující proražení.

• Do velkého počtu vnitřních kapes je možné vložit mnoho nástrojů a integrovaný 
D-kroužek neuvěřitelně usnadňuje připojení nástrojů a nářadí.

• Dodává se ve standardním a extra hlubokém provedení.
• Standardní pouzdra mají uzavírací systém na suchý zip, který je možné při 

používání snadno zavírat a otevírat.
• Pouzdro v extra hlubokém provedení je vybaveno magnetkovým uzávěrem 

a boční sponou.

Systémy na ochranu nástrojů proti pádu
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Uzavírací systémy
Všechna pouzdra na kbelíky jsou vybavena jedinečným zavíracím systémem se stahovací šňůrkou (patent čeká na schválení) 
nebo suchým zipem, který pomáhá předcházet náhodnému vypadnutí nebo vylití kbelíku při přepravě nebo zvedání. Indikační 
zarážky na zavíracím systému pouzdra kbelíku fungují jako praktické vizuální vodítko, které indikuje, zda je pouzdro v režimu 
zajištění nebo režimu snadného přístupu.

Integrované připojovací body
Pouzdro na kbelík bylo vyvinuto pro 
použití s nástroji ve výškách a má řadu 
připojovacích bodů pro připnutí.

Vysoce kvalitní plátno a vinyl
Pouzdra na kbelík jsou k dispozici 
jako vysoce odolná, buď z plátna 
(plachtoviny), nebo vinylu, a jsou 
k dispozici v nosnostech (v tomto pořadí) 
45,4 kg a 113,4 kg.

1500134 1500140

Pouzdra na kbelíky 3M™ DBI-SALA®

Bezpečná pouzdra na kbelíky Safe Bucket mají integrovaný zavírací systém, který zamezuje vypadnutí předmětů, díky čemuž 
jsou ideálním pomocníkem pro práce ve výškách, který snese vysokou zátěž.

Poznámka: Nástroje nejsou zahrnuty.
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Standardní pouzdro na kbelík 3M™ DBI-SALA®

Integrovaná karabina a zvedací popruh
Místo lana, které je náchylné k rozedření, je do pouzdra na 
kbelík zabudován vysoce odolný zdvihací/ramenní popruh. 
Každý kbelík je také vybaven vysoce kvalitní a lehkou 
hliníkovou karabinou se zámkem twist-lock o nosnosti  
30 kN. Není třeba se obávat rozvázání uzlu nebo sklouznutí 
neuzavírající karabiny z připojovacího bodu.

Uzavírací systém Výška / průměr Nosnost

1500134 45,4 kg Suchý zip Plátno 38 cm / 31,75 cm 30 l

1500133 45,4 kg Šněrovadlo Plátno 38 cm / 31,75 cm 30 l

1500140 113,4 kg Suchý zip Vinyl 38 cm / 31,75 cm 30 l

1500139 113,4 kg Šněrovadlo Vinyl 38 cm / 31,75 cm 30 l

Odolné proti protržení
Odolnost je naprostou nutností, ať už pracujete 
kdekoliv. Do dna všech bezpečných pouzder 
na kbelíky je všita deska z tvrdého kompozitu, 
která chrání kbelík před náhodným protržením. 
Ochranný kožený návlek kryje vložku odolnou proti 
povětrnostním podmínkám a náročným podmínkám 
pracovního prostředí.

Systémy na ochranu nástrojů proti pádu
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Pevná vložka do pouzdra na kbelíky 3M™ DBI-SALA®

• Přetváří standardní měkké tělo pouzdra na kbelík na 
pouzdro s tvrdým tělem.

• Pevnou vložku do pouzdra na kbelíky lze použít 
opakovaně. Udržuje bezpečné pouzdro na kbelík ve 
vzpřímené poloze, takže je možné z něj nástroje snadno 
vytáhnout.

• Integrované vnitřní kapsy umožňují přehledné ukládání 
a snadné a rychlé uspořádání nástrojů.

Bezpečné pouzdro na 22,7litrový kbelík

• Slouží k přepravě standardních 22,7litrových kbelíků.
• Tyto kbelíky se připevňují do bezpečného pouzdra 

pomocí unikátního uzávěru na suchý zip.
• Pokud jej právě nepoužíváte, můžete jej složit naplocho 

a snadno uložit.
• Unikátní uzávěr na suchý zip, který byl již přihlášen jako 

patent, znemožňuje náhodné vylití obsahu kbelíku během 
přepravy.

Plastový kbelík 
není součástí 
produktu.

Popis

1500141 Pevná vložka do pouzdra na kbelíky

1500135 45,4 kg

Popis

1500122 Váček na malé díly, žlutý, vinylový

1500119 Váček na malé díly, plátěný, černý

1500120 Váček na malé díly, plátěný, maskovaný

1500121 Váček na malé díly, plátěný, oranžový

1500123 Váček na malé díly, extra hluboký,  
plátěný, černý

Poznámka: Nástroje nejsou zahrnuty.
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Dlouhá pouzdra na kbelík 3M™ DBI-SALA®

Uzavírací systém

1500136 122 cm Suchý zip 45,4 kg

1500137 183 cm Suchý zip 45,4 kg

1500138 305 cm Suchý zip 45,4 kg

• Naše dlouhá pouzdra umožňují bezpečnou přepravu lešenářských trubek 
a dlouhých nástrojů a nářadí.

• Tento způsob je efektivnější než ruční podávání nebo přenášení pomocí 
zauzlovaných lan.

• Horní uzavírací systém na suchý zip zajišťuje tyče během zvedání.
• Tento produkt je vybaven dvojčinnou zavírací karabinou zajišťující maximální 

bezpečnost.

1500136

Systémy na ochranu nástrojů proti pádu
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Vytahovací zápěstní řemínek 3M™ DBI-SALA®

Vytahovací řemínky na suchý zip jsou určeny pro pracovníky 
pracující v blízkosti rotačních nebo pohyblivých zařízení. 
Jsou vybaveny elastickým řemínkem, který se automaticky 
přizpůsobí velikosti zápěstí pracovníka, a dodává se ve 
standardním nebo tenkém provedení.

Nastavitelný zápěstní řemínek 3M™ DBI-SALA®

Vytahovací zápěstní 
řemínek

Tenký vytahovací zápěstní 
řemínek

1500083

1500068

1500036

Popis

1500071 Vytahovací zápěstní řemínek na suchý zip, malý 10 2,3 kg

1500073 Vytahovací zápěstní řemínek na suchý zip, střední 10 2,3 kg

1500075 Vytahovací zápěstní řemínek na suchý zip, velký 10 2,3 kg

1500077 Vytahovací zápěstní řemínek na suchý zip, malý (tenký) 10 2,3 kg

1500079 Vytahovací zápěstní řemínek na suchý zip, střední (tenký) 10 2,3 kg

1500081 Vytahovací zápěstní řemínek na suchý zip, velký (tenký) 10 2,3 kg

Popis

1500083 Nastavitelný zápěstní řemínek 10

1500085 Nastavitelný zápěstní řemínek s natahovacím lankem 10

1500087 Nastavitelný zápěstní řemínek s přitahovačem 10

Nastavitelný zápěstní řemínek
Naše zápěstní řemínky mohou být 
pomocí suchého zipu přizpůsobeny 
jakékoliv velikosti zápěstí. Elastický 
pásek umožňuje komfortní přizpůsobení 
velikosti zápěstí.

Nastavitelný zápěstní řemínek 
s natahovacím lankem
Může být přizpůsoben jakékoliv velikosti 
zápěstí pomocí suchého zipu. Připojené 
natahovací lanko se snadno přivazuje 
k připojení nástroje k zápěstnímu pásku.

Nastavitelný zápěstní řemínek 
s přitahovačem
Přizpůsobí se jakékoliv velikosti zápěstí. 
Integrovaný přitahovač s připnutou 
karabinou může být využit k rychlé práci 
s mnoha ručními nástroji.

Poznámka: Nástroje nejsou zahrnuty.
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Materiál a konstrukce pouzdra 
Termoplast – když je klíčem lehká 
hmotnost. 
Hliník – když se požaduje maximální 
životnost.

Materiál bezpečnostního lana 
Pozinkované lano, lano z nerezové 
oceli nebo tkané/syntetické záchytné 
lano pro nejrůznější povětrnostní 
podmínky.

Utěsnění 
Pro agresivní/korozivní prostředí, 
jako jsou aplikace s ropou a zemním 
plynem.

Navíjecí systém 
Ideální pro implementaci záchranných 
plánů v případě záchranných akcí 
v uzavřeném prostoru.

Konstrukce duálního režimu 
RSQ™ 
Integrovaný záchranný systém umožňuje 
spuštění uživatele po zachycení pádu 
buď automaticky, nebo manuálně.

Lano  
3M™ DBI-SALA® FAST-Line™ 
Umožňuje uživateli vyměnit sadu 
bezpečnostního lana v terénu 
(k dispozici pouze pro SRL  
3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™).

Uchycení k postroji 
Díky přímému spojení odpadají potíže 
s připojením systému ochrany proti 
pádu.

Ve shodě s normami pro ostré 
hrany 
Specializované bezpečnostní lano, 
dodatečný tlumič pádu (náběžná 
hrana, horizontální použití), shoda 
s požadavky VG11 týkajícími se ostré 
hrany.

DBI-SALA® a Protecta®, značky systému pro ochranu před pádem, jsou 
na čele vývoje inovativních, spolehlivých a univerzálních zatahovacích 
zachycovačů.
Naše inovace zahrnují jednoduché zatahovací zachycovače, zatahovače s utěsněním, zatahovací zachycovače s duální funkcí 
záchrany spuštěním, 3cestná SRL se zabudovaným navíjením a indikátorem jištění proti pádu. Tyto důležité bezpečnostní inovace 
jsou nyní široce zaváděny a mají z nich užitek zákazníci napříč všemi průmyslovými odvětvími.

Ať už vaše aplikace vyžadují konfiguraci s jedním nebo se dvěma rameny, připevnění k ukotvení nad hlavou nebo přímé spojení 
k postroji, existuje bezpočet modelů, z nichž si můžete vybrat a které jsou vhodné k téměř jakékoliv aplikaci.

Co vzít v úvahu při výběru SRL:

Výběr toho správného zatahovacího 
zachycovače lana (SRL)
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Zatahovací zachycovače  
3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™
Spolehlivost
Značka 3M™ DBI-SALA® nadále stanovuje normu pro kvalitu 
v systémech ochrany proti pádu. Rodina produktů Sealed-Blok 
disponuje komplexní řadou utěsněných SRL a desítkami let 
důvěryhodných služeb zákazníkům.

Odolné
• Vydrží ty nejnáročnější podmínky
• Vysoce odolný design

• Odolné vůči korozi
• Krytky z nerezové oceli
• Hliníkové pouzdro

Spolehlivé
• Brzdný mechanizmus utěsněný uvnit pouzdra (charakteristika 

IP69K)
• Chrání před částečkami vstupujícími do produktu
• Chráněné před úplným nebo nepřetržitým
ponořením ve vodě

• Desítky let poskytování služeb
• Vyzkoušeno v terénu v těch nejnáročnějších podmínkách
• Design prodlužuje intervaly údržby a životnost produktu

Obvyklé oblasti použití 
Vrtné plošiny
Uzavřený prostor
Prostředí se slanou vodou
Znečištěná prostředí
Čistírny odpadních vod

Obvyklé trhy
Ropa a zemní plyn
Větrná energie
Důlní průmysl
Přístaviště
Energetika
Úprava odpadních vod
Města a obce

Použití
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Pojistka zablokování západky
Zůstává blokovaný na pevných 
a nepevných (horizontální 
bezpečnostní lano) kotvicích bodech.

Nová těsnicí konstrukce  
(řízení o patentové přihlášce probíhá)
Zajišťuje efektivní, bezpečný provoz 
za všech pracovních podmínek – 
jediné SRL, které odpovídá těsnicím 
požadavkům IP69K.

Nosnost 141 kg
Vyšší nosnost pro operátora a nástroje.

Držadlo
Integrovaná konstrukce pro snadnou 
přepravu se zlepšenou ergonomií.

Pomocný kotvicí bod
Certifikován pro ochranu před 
„vypadnutím předmětů“.  
Určeno pro systémy zachycení pádu, 
pokud hlavní kotvicí bod selže.

Naviják

Zatahovací zachycovač lana 
3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 
– duální režim RSQ™
Umožňuje uživateli zvolit mezi režimem 
ochrany proti pádu a režimem sestupu 
(spuštění).

5mm ocelové lano
Ve verzi nerez pro odolnost proti 
korozi.

Samozavírací otočný závěs
Omezuje kroucení lana.

Otočné kotvicí oko
Vystřeďuje zátěž.

Hliníkové pouzdro
Zajišťuje mimořádnou sílu,  

odolnost a korozivzdornost.

Nerezový kryt
Odolná konstrukce  

do náročných podmínek.

Konzole pro uchycení na 
trojnožku, evakuační rameno

Pro instalaci nejsou zapotřebí  
žádné nástroje.

Ergonomická manipulace 
s lanem

Zajišťuje dostatečný komfort 
a jednoduchý způsob připojení.

Pozinkované lano a lano 
z nerezové oceli

Bezpečnostní lano odolné proti 
opotřebení a korozi.

3M™ DBI-SALA® FAST-Line™
Umožňuje uživateli vyměnit 

bezpečnostní lano v terénu. Eliminuje 
potřebu servisování/opětovného 

nastavení brzdy po zachycení pádu.

Indikátor nárazu
Nabízí vizuální indikaci 

zachycení pádu.

Západka 1 630 kg (3 600 lb)
Snižuje pravděpodobnost  

náhodného rozpojení (uvolnění).

Zatahovací zachycovače
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3400986

Utěsněný zatahovací zachycovač  
3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ – 4,5 m – 9 m

Utěsněný zatahovací zachycovač – 15 m

Utěsněný zatahovací zachycovač – 40 mUtěsněný zatahovací zachycovač – 25 m

3400830 4,5 m 6,00

3400805 9 m 9,00

3400856 9 m 12,00

3400950 15 m 13,00

3400951 15 m 13,00

3400961 15 m 13,00

3400956 15 m 14,90

3400944 15 m 14,90

3400867 25 m 22,00

3400881 25 m 23,50

3400917 25 m 23,50

3400856

3400950 3400961

3400830

3400881 3400867 3400971

(modely pro vyprošťování)

(modely pro vyprošťování)

(modely pro vyprošťování)

(modely RSQ™)

(modely RSQ™)

3400971 40 m 26,00

3400972 40 m 26,00

3400986 40 m 30,00

(modely pro vyprošťování)

Best Seller 
3400956

Best Seller 
3400805

Best Seller 
3400881

Best Seller 
3400986

Zatahovací zachycovače
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Utěsněný zatahovací zachycovač  
3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ – 53 m

Teleskopická tyč pro dálkové přepínání režimů.  
3M™ DBI-SALA® First-Man-Up™

Nástavec 3M™ DBI-SALA® First-Man-Up™

3400656 53 m 56,50

3400658 53 m 56,50

3500202 3,00

3500200 0,50

3400656

4,8m tyč First-Man-Up s nástavcem pro Utěsněný zatahovací 
zachycovač lana Sealed-Blok RSQ™.

Nástavec pro přepínání režimů zachycovačů  
Sealed-Blok RSQ.

  Zatahovací zachycovače
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Zatahovací zachycovače řady  
3M™ DBI-SALA® Ultra-Lok™
Zatahovací zachycovače pádu Ultra-Lok jsou masivní a sofistikovaná 
zařízení, která se vyznačují vysokou odolností, spolehlivostí 
a bezpečností. K dispozici se syntetickým lanem, lanem z nerezové 
nebo pozinkované oceli a hliníkovým či termoplastovým pouzdrem. 
Model Ultra-Lok RSQ™ je inovativní duální samonavíjecí 
bezpečnostní lano k zachycení pádu i pro záchranné akce.

Konstrukce s dvojím režimem  
3M™ DBI-SALA® Ultra-Lok™ RSQ™
DBI-SALA® jako jediná značka disponuje unikátním duálním 
provozem pro sestup. Funkce RSQ umožňují uživateli zvolit před 
připojením provozní režim. Tento provoz „dva v jednom“ snižuje 
náklady na vlastnictví tak, že omezuje potřebu vlastnit samostatné 
záchranné zařízení, přičemž zajišťuje, že vždy máte záchranný plán.

• Standardní režim pro zachycení pádu

• Automatický režim sestupu – vlastní záchranná činnost

• Možnost aktivace na dálku

Použití

Zachycení pádu – 
asistovaná záchrana ručně

Zachycení pádu –  
asistovaná záchrana pomocí tyče

Automatický režim sestupu
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Zatahovací zachycovače pádu s popruhy
Modely s nylonovými popruhy jsou lehčí, a v důsledku toho 
komfortnější; při kontaktu s předměty v okolí systému jsou 
lépe chráněné proti odírání.

Zatahovací zachycovače pádu pro ostré hrany
Inovativní konstrukce zahrnuje lano s větším průměrem 
5,5 mm a s tlumičem pádu pro pád přes hranu.

Čep kotvicího bodu
Umožňuje vyrovnání zařízení se 
záchranným lanem a zabraňuje 
jakémukoli kroucení kabelu v době, kdy 
uživatel pracuje.

Lehké a odolné, z termoplastu
Poskytuje výjimečnou odolnost a díky 
jeho lehkosti se s ním snadno manipuluje.

Díly z nerezové oceli
Vnitřní části z nerezové oceli zvyšují 
odolnost proti korozi a provozní 
životnost.

Částečně uzavřená konstrukce
Díky těsnění mezi plášti je blok částečně 
utěsněn, což zvyšuje ochranu před 
vnikáním prachu a vody, čímž poskytuje 
dodatečnou ochranu proti korozi.

Neustále se pohybující západky, 
systém pojistky západky
Tento systém zaručuje, že se po pádu 
západky snadno neuvolní. Tato inovativní 
vlastnost zajišťuje, že západky zůstanou 
v záběru, i když je struktura kotvení flexibilní, 
s tendencí zpětného zdvihu.

Rezervní záchranné lano
Umožňuje funkci brzdy i v případě, kdy 
dojde k pádu při zcela nataženém lanu.

Karabina s indikátorem pádu
Umožňuje pohledem snadno určit, zda již 
jednotka zaznamenala pád uživatele.

Nosnost 141 kg
Vyšší nosnost pro operátora a nástroje.

Zatahovací zachycovače pádu
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Zatahovací zachycovače pádu 
s popruhy 3M™ DBI-SALA® 
Ultra-Lok™, 3,3 m – 6 m

Zatahovací zachycovače pádu 
s lanem 3M™ DBI-SALA® 
Ultra-Lok™, 6 m

Zatahovací zachycovače 
pádu s lanem Ultra-Lok, 9 m

Zatahovací zachycovače pádu Ultra-Lok, 25 mZatahovací zachycovače pádu Ultra-Lok, 15 m

KD1PWB335 3,35 m Popruh 18 mm 2,30

KD1PWB610 6,10 m Popruh 18 mm 3,10

3504427 6 m 18 mm 4,50

3504429 6 m 18 mm 4,50

3504465 15 m 18 mm 7,45

3504467 15 m 18 mm 7,45 3504489 25 m A 18 mm 15,00

3504424 9 m 18 mm 5,40

3504426 9 m 18 mm 5,40

Best Seller 
KD1PWB610

Best Seller 
3504427

Best Seller 
3504424

Zatahovací zachycovače pádu
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Zatahovací zachycovače pádu 3M™ DBI-SALA® 

Ultra-Lok™, syntetické lano Vectran, 15 m

Zatahovací zachycovače pádu SRL 3M™ DBI-
SALA® Ultra-Lok™, pád přes hranu, 9–15 m

Zatahovací zachycovače pádu 3M™ DBI-
SALA® Ultra-Lok Cable RSQ™, 15 m

3504481 15 m 18 mm 6,55

3504553 15 m 18 mm 8,50

3504554 15 m 18 mm 8,50

3504555 15 m 18 mm 8,50

3504503 9 m 18 mm 6,00

3504601 15 m 18 mm 15,00

Asistovaný záchranný nástroj  
3M™ DBI-SALA® First-Man-Up™

Asistovaná záchranná vidlice  
3M™ DBI-SALA® First-Man-Up™

3500102 2,00

3500100 0,30

4,8m tyč First-Man-Up™ se záchranným nástrojem  
pro samonavíjecí lano Ultra-Lok RSQ.

Asistovaná záchranná vidlice pro samonavíjecí  
lano Ultra-Lok RSQ.

Best Seller 
3504553

  Zatahovací zachycovače pádu
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Zatahovací zachycovače  
3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ 
s popruhem
V rámci lepší bezpečnosti pracovníků udržujte 
bezpečné pádové vzdálenosti
Kompaktní
Zachycovač Nano-Lok je ergonomicky navržené pro snadné 
používání a je ideální pro přímé připojení k většině postrojů. 
S pouhými 725 g jej na zádech téměř necítíte, neplete se vám 
do cesty a lze jej snadno použít jako náhradu za spojovací lano 
s tlumičem.

Všestranné

Ať už vaše aplikace vyžadují konfiguraci s jedním nebo se dvěma 
rameny, připevnění k ukotvení nad hlavou nebo přímé spojení 
k postroji, existuje 10 modelů, z nichž si můžete vybrat a které jsou 
vhodné k téměř jakékoliv aplikaci.

Bezpečné

Nano-Lok se rychle uzamkne a zastaví pád v několika 
centimetrech, čímž poskytuje lepší ochranu v nižších výškách. 
Popruh zachycovače navíc zůstává vždy napnutý, což omezuje 
vlečení, zatrhování a přetáčení. Obě vlastnosti představují klíčová 
bezpečnostní vylepšení.

Spojka s jedním ramenem Spojka se dvěma rameny

Použití
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Umožňuje spojení jak na úrovni 
ramen, tak i na úrovni nohou
Zlepšení bezpečnosti díky spojení 
na úrovni ramene a nohou s nosností 
141 kg.

Kotvicí spojka s jedním 
ramenem

• Připojuje se k zadní části většiny 
postrojů – není zapotřebí žádná 

samostatná karabina.
• Instaluje se na popruh, a tak nechává 

D-kroužek volný pro další vybavení 
nebo záchrannou činnost.

• Díky svém designu dokonale přilehne 
k zádům a eliminuje nemotorné pohyby 

pracovníka.

Otočné kotvicí oko
Omezuje kroucení lana za účelem 

plynulejší operace.

Pouzdro odolné proti nárazu
Vysoce pevný kryt zajišťuje maximální 

odolnost.

Automatická brzda  
s rychlou aktivací

• Zastaví pád pracovníka v několika 
centimetrech – zmenšuje pádové 

vzdálenosti a průměrné  
záchytné síly pod 6 kN.

• Kvalitnější popruhy (tloušťka 1,5 mm, 
šířka 20 mm).

Indikátor nárazu
• Integrovaný tlumič poskytuje vizuální 

indikaci pádu.
• Minimální délka pro aktivaci tlumiče: 
50 cm – vyžaduje malou světlou výšku.

Navíjecí záchranné lano
Zůstává blokované na pevných 

a nepevných (horizontální 
bezpečnostní lano) kotvicích bodech.

Zámek s pojistkou 1 630 kg
Snižuje pravděpodobnost náhodného 
rozpojení (uvolnění), čímž se zvyšuje 

bezpečnost.

Odpovídá průmyslovým 
normám nebo je převyšuje

EN360: 2002.

Mimořádně kompaktní a lehké
Díky extrémně nízké hmotnosti 725 g 
a kompaktní velikosti toto samonavíjecí 
bezpečnostní lano na zádech téměř 
necítíte.

Nosnost 141 kg
Vyšší nosnost pro pracovníka a jeho 
nástroje.

Široká nabídka konfigurací
V rámci pracoviště poskytuje 
maximální všestrannost a flexibilitu.

Zatahovací zachycovače
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Zatahovací zachycovač 3M™ 
DBI-SALA® Nano-Lok™ 
s popruhem

Zatahovací zachycovač 
Nano-Lok s popruhem

Zatahovací zachycovač 
Nano-Lok s popruhem

Zatahovací zachycovač 
Nano-Lok s popruhem

Zatahovací zachycovač 
Nano-Lok s popruhem

3101207 1,95 m A 57 mm 1,28

3101264 1,95 m A 19 mm 0,99

3101262 1,9 m A 19 mm 0,99

3101208 2 m A 57 mm 1,15

3101265 1,95 m 19 mm 1,13

Best Seller 
3101208

Zatahovací zachycovač 
Nano-Lok s popruhem

3101461 2 m A 57 mm 1,25

Zatahovací zachytavače
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Zatahovací zachycovač Nano-Lok s popruhem 
pro smyčkový úvaz

Zatahovací zachycovač  
3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ s popruhem

3101298 1.95 m A 57 mm 2.46

Přímé spojení s postrojem
Spojky s jedním nebo dvěma rameny lze na většině 
postrojů instalovat pod popruhy.

• Nechává D-kroužek volný pro další vybavení nebo 
záchrannou činnost.

• Dokonale přilehne k zádům a eliminuje nemotorné 
pohyby pracovníka.

• Nízký připojovací bod udržuje zachycovač na úrovni 
ramen, namísto na úrovni hlavy.

Zatahovací zachycovač 3M™ DBI-
SALA® Nano-Lok™ s připojením 
pomocí ovázání (smyčkový úvaz)
Všestranné
Bezkonkurenční pracovní flexibilita

• 0,9metrové rameno pro smyčkový úvaz (kolem 
konstrukce) je užitečné tam, kde tradiční kotvicí spojky 
nejsou k dispozici nebo nejsou použitelné.

• Lano pro smyčkový úvaz Nano-Lok Tie-Back s celkovou 
pracovní délkou 2,7 m nabízí větší mobilitu a flexibilitu.

• Ve svém oboru unikátní uživatelská nosnost 141 kg.

• Pevnost západky 22 kN.

• Nosnost 140 kg.

Spoj
Smyčkový úvaz musí být v úrovni ramen nebo výše. 
Smyčkový úvaz nesmí být pod úrovní ramen.

Best Seller 
3101298

3101423 2,7 m 19 mm 1,60

3101425 2,7 m 19 mm 2,85

  Zatahovací zachycovače
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Zatahovací zachycovač 3M™ 
Nano-Lok™ pro použití na hraně – 
zachycovače pro pád přes ostrou 
hranu s charakteristikou nulového 
poloměru hrany
Nano-Lok Edge je lano navržené speciálně pro uvázání na 
úrovni chodidel a pro aplikace s ostrou hranou, které jsou 
na stavbách běžné. Je ergonomicky navržené pro snadné 
používání a je ideální pro přímé připojení k většině postrojů. 
Díky své mimořádné kompaktnosti a nízké hmotnosti jej 
na zádech v podstatě necítíte, neplete se vám do cesty 
a je vhodnou náhradou spojovacího lana s tlumičem. Ať už 
vaše práce vyžadují konfiguraci s jedním nebo se dvěma 
rameny, připevnění k ukotvení nad hlavou nebo přímé spojení 
k postroji, existuje bezpočet modelů, z nichž si můžete vybrat 
a které jsou vhodné k téměř jakékoliv činnosti. Nano-Lok 
se rychle uzamkne a zastaví pád v několika centimetrech, 
čímž poskytuje lepší ochranu v nižších výškách. Zachycovací 
popruh navíc zůstává vždy napnuté, což redukuje vlečení, 
zatrhování a přetáčení. Obě vlastnosti představují klíčová 
bezpečnostní vylepšení.
Použití

Pouzdro odolné proti nárazu
Lehké, ale mimořádně odolné.

Konektor pro snadné 
přizpůsobení

360° otáčení, plně integrovatelný se 
zařízením pro pohlcování energie, 

uvolňuje D-kroužek pro jiné vybavení.

Nosnost 141 kg
Maximální flexibilita na pracovišti – 

uživatelé se mohou pohybovat s větším 
množstvím vybavení.

5mm záchranné lano 
z pozinkované oceli

Ochrana vůči extrémně  
ostrým hranám.

Možnost více karabin
Konfigurace podle vašich  

unikátních požadavků.

Specializované uchycení na 
úrovni chodidel
Specializovaný design minimalizuje síly 
pádu, automatické navíjení volného 
lana minimalizuje riziko zakopnutí.

Zabudovaný zádový tlumič 
k pohlcování energie
Kompatibilní se spojkou k omezení 
pádových sil, pro vynikají výkon na 
ostrých hranách. Zádový design 
udržuje přiléhavost, rovnoměrně 
rozkládá hmotnost.

Návrh odpovídá normám 
týkajícím se ostrých hran
Lano – pozinkované 5mm bezpečnostní 
lano – ochrana vůči extrémně ostrým 
hranám – ve shodě s normou  
CE EN: 2002 a standardními požadavky 
normy VH11.60 rev. 7.
Popruh – vysoce odolný 20mm 
popruh Dyneema® – nízká hmotnost 
a mimořádná odolnost.

Zatahovací zachycovače
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3500245 2,4 m 19 mm 1,30

3500242 2,4 m 19 mm 3,28

3500243 2,5 m A 63,5 mm 1,30

3500240 2,4 m A 63,5 mm 2,81

3500224 2.4 m A 19 mm 1,70

3500239 2.4 m A 19 mm 2,49

3500244 2,4 m A 57 mm 1,46

3500241 2,4 m A 57 mm 2,49

Zatahovací zachycovač pro pád přes hranu 
3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™

Zatahovací zachycovač pro pád přes hranu 
Nano-Lok

Zatahovací zachycovač pro pád přes hranu 
Nano-Lok

Zatahovací zachycovač pro pád přes hranu 
Nano-Lok

Best Seller 
3500244

  Zatahovací zachycovače
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3101430 2,4 m A 19 mm 1,30

3101440 2,4 m A 19 mm 2,22

3101433 2,5 m A 57 mm 1,30

3101443 2,5 m A 57 mm 2,22

3101432 2.5 m A 63,5 mm 1,70

3101436 2.4 m A 19 mm 1,46

Samonavíjecí záchranné lano 3M™ DBI-SALA® 
Nano-Lok™ s popruhem

Zatahovací zachycovač pro pád přes hranu 
Nano-Lok s popruhem

Zatahovací zachycovač pro pád přes hranu 
Nano-Lok s popruhem

Zatahovací zachycovač pro pád přes hranu 
Nano-Lok s popruhem

Best Seller 
3101433

Zatahovací zachycovače
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3101448 2,5 m 63,5 mm 3,22

3101435 2,4 m 50 mm 1,63

3101445 2,4 m 50 mm 2,88

Samonavíjecí zachycovač pro pád přes hranu 
3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ s popruhem

Zatahovací zachycovač pro pád přes hranu 
Nano-Lok s popruhem

  Zatahovací zachycovač

85 00 800 999 55500   |   www.3M.com/FallProtection



Zatahovací zachycovač 3M™ 
DBI-SALA® Nano-Lok™ pro práce 
v prostředí s vysokými teplotami. 
Zcela první samonavíjecí záchranné 
lano navržené pro sváření, broušení 
a aplikace s vysokými teplotami
Odolné
Vyztužené popruhy s vlákny Nomex®/Kevlar® jsou odolné 
vůči jiskrám, rozstřikům při sváření a dalšímu vystavení 
vysokým teplotám.

Všestranné
5 různých konfigurací Nano-Lok, jedno nebo dvě 
ramena, která lze připojit na úrovni chodidel, dle vašich 
specifických potřeb.

Bezpečné
Odolnost vůči jiskření až 8 kalorií (8 cal/cm2) pro použití 
u prací za tepla, jako je svařování, broušení a pájení. 
Odpovídá průmyslovým normám nebo je převyšuje.  
CE EN360: 2002. Nosnost 140 kg.

3101522 2 m A 57 mm 1,50

3101525 2 m A 57 mm 3,20

3101521 2 m 63 mm 1,75

3101524 2 m 63 mm 3,60

3101523 2 m 19 mm 1,66

Zatahovací zachycovač Nano-Lok  
s popruhem pro práci v prostředí  
s vysokými teplotami

Zatahovací zachycovač Nano-Lok  
s popruhem pro práci v prostředí  
s vysokými teplotami

Zatahovací zachycovač Nano-Lok 
s popruhem pro práci v prostředí 
s vysokými teplotami

Použití

Best Seller 
3101522

Pro použití 
v horkém 
prostředí

Pro použití 
za horka

Pro použití 
za horka

Zatahovací zachycovače
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3101045 4,5 m 63,5 mm 2,08

3101046 4,5 m 19 mm 1,71

3101047 4,5 m A 57 mm 1,84

3101048 4,5 m A 19 mm 1,84

3101049 4,5 m A 63,5 mm 1,94

Working Load

KD4PLA3012 12 m A 5 mm 300 kg 8,70

KD4PLA5005 5 m A 7 mm 500 kg 8,30

Zatahovací zachycovač s popruhom  
3M™ DBI-SALA® Talon™, testované pro pád 
přes hranu

Systémy pro zachycení nákladu 3M™ DBI-SALA®

• Konstrukce s poistkou západky. Popruh Dyneema®/Kevlar®.
• Pouzdro z termoplastu.
• Kotvicí spoj: Zámek twist-lock.

Není vhodné pro systém zachycení pádu osob. Systémy pro 
zachycení nákladu jsou bezpečnostními zařízeními, která 
se používají v kombinaci se zdvihacími zařízeními, jako 
jsou jeřáby a kladkostroje. Systémy pro zachycení nákladu 
poskytují nezávislou ochranu, která zachytí pád nákladu 
v případě poruchy a snižuje riziko poškození vybavení, 
přičemž chrání pracovníky v nebezpečné zóně či jejím okolí. 
Dostupné modely chrání náklady od 100 kg do 3 000 kg.

Best Seller 
3101048

Best Seller 
KD4PLA5005

DuPont, Kevlar® a Nomex® jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky společnosti E.I. du Pont de Nemours and Company.

  Zatahovací zachycovač a systém pro zachycení nákladu
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3101614 3,4 m A 19 mm 1,20

3101617 3,4 m A 19 mm 1,203101616 3,4 m  19 mm 1,50

Zatahovací zachycovač 
s popruhem Nano-Lok XL

Zatahovací zachycovač Nano-Lok XL 
s popruhem

Zatahovací zachycovač 
s popruhem Nano-Lok XL

Zatahovací zachycovač s popruhem 
3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ XL – 
až o 33 % větší délka pro uživatele. 
Dodatečná délka navyšuje možnosti 
ukotvení a podtrhuje pozici zařízení 
Nano-Lok jakožto nejvšestrannějšího 
osobního zatahovacího zachycovače 
na trhu.
• Možnost jednoho nebo dvou ramen.
• Lze připojit na úrovni nohou.
• Dostupné modely o délce 2,7 m až 3,3 m.
• 10 různých modelů s odlišnými karabinami a pojistnými 

háky.
• Nejkompaktnější 3m jednotka na trhu.
• Průmyslové standardy. CE EN360:2002.
• Nosnost 141 kg.

Použití

3101644 2,8 m A 57 mm 1,50

Zatahovací zachycovač 
s popruhem Nano-Lok XL

Best Seller 
3101644

Zatahovací zachycovač
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3101619 3 m A 52 mm 1,50 3101643 2,8 m A 52 mm 1,50

Zatahovací zachycovač 
s popruhem Nano-Lok XL

Zatahovací zachycovač 
s popruhem Nano-Lok XL

3101620 2,8 m A 57  
mm 1,50

zatahovací zachycovač 3M™ 
DBI-SALA® Nano-Lok™ XL 
s popruhem

3101636 2,8 m  A 52 mm 2,90 3101637 2,98 m A 57 mm 2,90

Zatahovací zachycovač s popruhem  
Nano-Lok XL

Zatahovací zachycovač s popruhem  
Nano-Lok XL

  Zatahovací zachycovač
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Zařízení pro záchranu

Jakmile se začne odpočítávat čas, potřebujete záchranný plán, u něhož se 
můžete spolehnout na to, že provedete záchrannou akci rychle a efektivně. 
Výběr zařízení pro záchranu

Druh pracoviště, umístění kotvení, pracovní zátěž a limity a snadnost použití jsou některé důležité 
faktory, které je třeba vzít v úvahu při výběru vhodného zařízení pro záchranu. Jediný záchranný systém 
nedokáže účinně zvládnout veškeré scénáře; může být vhodný pro jednu aplikaci, ale nevhodný pro 
jinou. Některé zařízení pro záchranu jsou snadno použitelné v jedné konkrétní situaci, zatímco jiné 
vyžadují více zkušeností, ale lze je přizpůsobit pro použití v různých situacích.

Nabízíme širokou škálu řešení a zařízení pro záchranu, včetně zatahovacího zachycovače  
3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ™ v duálním režimu (viz strany 70–73) i lehkého a kompaktního 
systému 3M™ DBI-SALA® Rollgliss™ R550 a mimořádně snadno ovladatelného zařízení pro záchranu 
3M™ DBI-SALA® Rollgliss™ R350 (viz strana 92).
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Best Seller 
3328020

Best Seller 
3329050

3328010 10 m 2,84

3328020 20 m 3,41

3328030 30 m 3,98

3328040 40 m 4,55

3328050 50 m 5,12

3328060 60 m 5,69

3328070 70 m 6,26

3328080 80 m 6,83

3328090 90 m 7,40

3328100 100 m 7,97

3328110 110 m 8,54

3328120 120 m 9,11

3328130 130 m 9,68

3329010 10 m 3,45

3329020 20 m 4,02

3329030 30 m 4,59

3329040 40 m 5,16

3329050 50 m 5,73

3329060 60 m 6,30

3329070 70 m 6,87

3329080 80 m 7,44

3329090 90 m 8,01

3329100 100 m 8,58

3329110 110 m 9,15

3329120 120 m 9,72

3329130 130 m 10,29

Zařízení pro záchranu Rollgliss R550 bez 
záchranného vytahovacího kola

Zařízení pro záchranu Rollgliss R550 
s vytahovacím kolem

Potřebujete-li jiné délky nebo 
délky nad 500 m, kontaktujte nás.

Potřebujete-li jiné délky nebo 
délky nad 500 m, kontaktujte nás.

Zařízení pro záchranu 3M™ DBI-SALA® Rollgliss™ 
R550
Nouzový únik
Použijte Rollgliss 550 jako únikové zařízení, když je zapotřebí 
dostat se na zem co nejrychleji.

Asistované vyzvednutí
Použijte Rollgliss 550 pro asistované vyzvednutí, když se 
postižená osoba nemůže do bezpečí dostat sama. Spusťte 
se k postižené osobě níže, připojte se k ní a použijte zařízení 
k bezpečnému sestupu.

Asistovaná spuštěni
Připojte zařízení Rollgliss 550 k vrchní části větrné turbíny 
a přibližte konec s hákem k postižené osobě a spusťte ho na zem.

Vlastní záchranná akce
Zařízení Rollgliss 550 lze použít v mnoha dalších vlastních 
záchranných situacích. Použijte systém k slanění konstrukce do 
bezpečí.

Použití

Volitelné záchranné kolo
Umožňuje provádět nejen evakuaci 

spuštením, ale také záchranu vytažením.

Dvousměrný setrvačník
Lano se spouští z obou stran, takže  

jeden hák stoupá, zatímco druhý klesá, 
což umožňuje okamžité použití po 

každém spuštění.

Volitelná konzola
Umožňuje rychlé a snadné připojení 

k žebříkovému stupni za účelem 
optimalizace efektivity záchranné akce.

Odolné lano
Odolné 9,5mm statické  

lano opletené jádrem

Více délek
Délky od 10 do 200 m pro 2 osoby a od 

10 do 500 m pro 1 osobu.

Nosnost
282 kg.

Zařízení pro záchranu
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Ratio

AG6350ST31/30 7,5 m 3:1 1 5,70

AG6350ST31/60 15 m 3:1 1 6,20

AG6350ST51/60 10 m 5:1 2 6,40

AG62501010 10 m 6,10

AG62501020 20 m 6,60

AG62501030 30 m 7,10

AG6250000 0,50

V soupravě jsou tyto položky: Automatické zajišťovací zařízení 
R250 pro sestup a upevňovací zařízení, lano (dráha 10 m, 20 m 
nebo 30 m), 5m teleskopická tyč, montážní systém, vytahovací 
páka, kotvicí kroužek a přepravní taška. Nosnost 150 kg.

Ideální slaňovací zařízení! R250 představuje pro záchranné 
týmy univerzální nástroj. Umožňuje spouštění, evakuaci 
a práci na laně. Díky páce pro sestup lze spouštění snadno 
kontrolovat a funkce „proti panice“ eliminuje riziko nehod 
způsobených nesprávnou manipulací.

Limity pro používání:
• 1 osoba
• Nosnost 150 kg
• Sestup: Max. 100 m

Ve shodě s normou:
• EN 341, třída A
* Shoda je platná pouze 

s lanem AG6250ROPE

Záchranné spouštěcí zařízení 3M™ DBI-SALA® 
Rollgliss™ R250

Zařízení pro záchranu 3M™ DBI-SALA® 
Rollgliss™ R250

Záchranný systém 3M™ DBI-SALA® Rollgliss™ R350
Systém Rollgliss R350 zajišťuje efektivní vytažení, ale co je ještě důležitější, přesné 
ovládání spouštění (k udržení zátěže vám stačí palec s ukazováčkem). Tento systém 
vám také umožňuje změnit za chodu pomocí kladek s rychlým uvolněním tažné 
poměry, což umožňuje přizpůsobení pro různé aplikace a pracoviště.
• Univerzální kladkový systém se standardním poměrem 3:1
• Zahrnuje vše, co potřebujete pro efektivní záchrannou akci
• Lanová retenční tyč zabraňuje kroucení a přesahu
• Vizuální a akustické funkční kontrolní prvky
• Statické lano s opleteným jádrem pro optimální výkon
• Rychlospojky umožňují rychlé vložení různých kladek
• Nosnost 150 kg

Použití

Best Seller 
AG6350ST31/60

Best Seller 
AG62501030

Zařízení pro záchranu
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KG1P100SSA 3,50 AG157/I 5 mm 0,1 kg/m

 

KT2PW60L 18 m 5 mm 16,00

KT2PW60L 36 m 5 mm 17,52

  

KM1PT7 2,13 22,0

Hliníková trojnožka

Řídicí systém spouštění 
Rescumatic

Lano Rescumatic

Kryt slaňovacího zařízení Rescumatic 
z pozinkované oceli

S brzdou.

Bez brzdy. Možná instalace na naviják 
Rollgliss AG6800300.

5mm nerezové lano pro systémy Bimatic 
a Rescumatic (na metr).

Lehká a odolná hliníková konstrukce. 
Součástí je držák navijáku pro rychlé 
připojení. Součástí je v horní části 
namontovaný kladkový systém. 
Teleskopické nastavitelné uzamykatelné 
nohy pro snadnou instalaci. Rychlé 
seřízení a zajištění pomocí záchytného 
kolíku. Bezpečnostní vyztužení s hroty 
pro různý terén. Integrované kotvicí body. 
Naviják není součástí – objednejte jej, 
prosím, zvlášť.

Naviják Vodící lanový blokant Přenosná taška  
3M™ DBI-SALA® Rollgliss™

AG6800260B 0,40

AG6800260 0,27
AG6800621 až 100 m 0,85

AG6800622 až 250 m 1,19

Zařízení pro záchranu 3M™ DBI-SALA® Rescumatic™
Systém Rescumatic zajišťuje bezpečné, automaticky řízené spouštění z jeřábů, 
věží, budov, plavidel či dalších vysokých konstrukcí. Systém bezpečně spouští 
postiženého pracovníka nebo pracovníky při kontrolované rychlosti 0,9 m za 
sekundu. Kryt z nerezové oceli systému Rescumatic spolu s lanem z nerezové oceli je 
certifikován podle MCA (námořní certifikace pro plavidla).
• Předem částečně smontované pro snadnou a rychlou instalaci a použití
• Nevyžaduje žádný zdroj energie nebo speciální dovednosti  

či nástroje
• Stačí si nasadit jištění a provést evakuaci
• Obousměrný design – jeden konec lana  

se spouští a druhý stoupá
• Pozinkované lano s polyesterovým  

jádrem pro větší pevnost
• Nosnost 136 kg

Best Seller 
KT2PW60L

Zařízení pro záchranu
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Zdvihací systémy řady  
3M™ DBI-SALA® jsou navrženy pro 
vstup/výstup z šachet a uzavřených 
prostorů
Tyto jednotky jsou vyrobeny z lehkých materiálů včetně 
vysoce pevného hliníku. Jeřáb se otáčí, což usnadňuje 
záchrannou činnost, a umožňuje nastavení v případě 
omezeného prostoru nad hlavou. Spodní základna se dokáže 
přizpůsobit většině standardních vstupů. Pro nejrůznější 
pracovní prostředí je k dispozici mnoho dalších přenosných 
a pevných základen. Nosnost 205 kg.

Použití

8568000 S 45,00

Zahrnuje horní raménko s kratším vyložením (8568001), spodní 
lehký sloupek 83,8 cm (8568002) a 3dílnou lehkou základnu 
(8568005). Součástí je držák navijáku. Naviják a samonavíjecí 
lano lze objednat zvlášť.

5dílný otočný jeřábek  
3M™ DBI-SALA®

*Kratší

94 cm–
162,5 cm

127 cm

179,1 cm–
210,8 cm

33 cm–
72,4 cm

Best Seller 
8568000

8568040 L 60,00

174 cm

63,5 cm–
110,5 cm

177,8 cm–
246,4 cm

188 cm–240 cm

Zahrnuje horní nastavitelne raménko s delším vyložením 
(8568006), spodní lehký sloupek 838 mm (8568002) a 3dílnou 
lehkou základnu (8568008). Součástí je držák navijáku. Naviják 
a samonavíjecí lano objednejte zvlášť.

5dílný otočný jeřábek
*Delší

Řešení pro uzavřené prostory
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33 cm–
72,4 cm

83,8 cm–
109,2 cm

53,3 cm

83,8 cm

114,3 cm

144,8 cm8568509

8568002

8568003

8568004

Best Seller 
8568002

Best Seller 
8568006

8568382 14,06

8568383 15,40

8568384 15,40

8568385 16,30

8568386 17,70

8568387 19,50

8568509 53,3 cm 3,80

8568002 83,8 cm 8,20

8568003 114,3 cm 9,50

8568004 144,8 cm 10,90

8568001 29,2 cm–69,8 cm 10,00

8568006 59,7 cm–108 cm 12,00

Nastavitelný sloupek s vyložením  
3M™ DBI-SALA®

*Krátký

Nastavitelný sloupek s vyložením
*Dlouhý

Horní nastavitelný rameno s vyložením  
3M™ DBI-SALA®

Spodni nástavcové sloupky  
3M™ DBI-SALA®

Spodní sloup s pracovní délkou/prodlouženími pro použití pouze 
s jeřábkem 3M™ DBI-SALA®; odpovídá omezení použití horního 
sloupu.

Sloupy se standardně dodávají s jednou sadou držáků 
navijáku, které slouží k instalaci navijáku nebo samonavíjecího 
záchranného lana DBI-SALA®. Jsou k dispozici dodatečné držáky.

2 172 mm– 
2 629 mm

2 477 mm– 
2 934 mm

2 781 mm– 
3 239 mm

92,7 cm–
138,4 cm

63,5 cm–
110,5 cm

Best Seller 
8568386

8568385 8568386 8568387

8568383

2 172 mm– 
2 540 mm

8568384

2 502 mm– 
2 870 mm

8568382

1 880 mm– 
2 261 mm

Řešení pro uzavřené prostory

95 00 800 999 55500   |   www.3M.com/FallProtection



 Info

8562285 0–60,9 cm 26,00 8560316 9,50

Nastavitelné pouzdro  
3M™ DBI-SALA®

Pouzdro zapuštěné do podlahy  
3M™ DBI-SALA®

Navrženo pro podpěry, stěny a parapety, kde je vyžadováno 
časté nastavení napříč různými tloušťkami stěny. Eloxovaný, 
svařovaný hliník s pozinkovanou ocelí pro nižší hmotnost 
a vyšší odolnost. S vnitřní objímkou. Lze použít pouze 
s jeřábem s krátkým vyložením.

Pozinkovaná ocel. Instalace do existujícího 
betonu. S pouzdrem z PVC.

Kompaktní design tvoří minimální narušení 
pracovního prostoru. Instalace do 
vertikálních betonových nebo ocelových 
konstrukcí. S pouzdrem z PVC.

Instalace do horizontálních betonových 
nebo ocelových konstrukcí. S pouzdrem 
z PVC.

Konstrukce z měkké oceli. Odsazené kapsy upevňovacího prvku 
umožňují šroubové připevnění do existujícího betonu. Základna 
jeřábu s nastavitelným válečkovým pouzdrem – pouzdro 
zapuštěné do podlahy umožňuje dopravní cestu a eliminuje 
riziko zakopnutí, když se nepoužívá. S pouzdrem z PVC.

Centrálně instalované 
pouzdro 3M™ DBI-SALA®

Pouzdro instalované na stěnu 
3M™ DBI-SALA®

Pouzdro instalované na 
podlahu 3M™ DBI-SALA®

8562831 5,90 8566191 5,50

8568348 5,50

8566190 5,90

8568347 5,40

274 mm 0–609,6 mm

381 mm

1 066 mm

254 mm

228 mm

203 mm

304 mm

233 mm

317 mm

203 mm

241 mm

107 mm

233 mm

254 mm

235 mm

254 mm

Best Seller 
8566190

Best Seller 
8566191

Řešení pro uzavřené prostory
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Informace

8562894 Základna a sestava 
s přišroubovatelnou nohou 90,00

Informace

8560409 1,2 m–2,1 m 5,40

8560476 1,8 m–3,05 m 6,35

8561235 Sestava T-tyče s nohou 3,20

Poskytuje přenosné řešení pro přesun vašeho protizávaží snadno 
a efektivně v závodě po rovné podlaze. Závaží se prodávají zvlášť.

Vyvažovací vozík Rozšiřitelný tyčový naviják

8520867 136,08

Vyvažovací systém 3M™ DBI-SALA®Vyvažovací systém 3M™ DBI-SALA® 
se skládá z centrální základny, která 
slouží k použití různých kotvicích 
možností, polohovacích a seřizovacích 
noh a prodlužovacích sestav.
Použijte tuto sestavu základny se svěrkou manipulační 
lávky, abyste zajistili spodní stranu vyvýšených lávek, 
průlezů a mezipater. Tato možnost nabízí flexibilní směsici 
cisternových vstupů do náročných oblastí. Závaží se 
prodávají zvlášť. Nosnost 205 kg.

Použití

Best Seller 
8520867

Best Seller 
8560476

Řešení pro uzavřené prostory
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8541683 40,00

8561233 31,30

Systém bočního vstupu 3M™ DBI-SALA® – 
externí nastavitelné  
svorka

Sada se systémem bočního vstupu  
3M™ DBI-SALA®

Externí nastavitelné svorka s konzolemi pro vnější upevnění.

Sada se systémem bočního vstupu pro použití s externím 
nastavitelným ústím nádrže nebo trvale namontovanou 
základnou.

1 125 mm

Přenosný sloup pro zachycení pádu  
3M™ DBI-SALA®

Kompatibilní s ISO kontejnery. Poskytuje vyvýšený kotvicí bod, 
který zkracuje delku padu. Zajišťuje celkové řešení ochrany proti 
pádu i při práci na jediné jednom kontejneru. Nejsou zapotřebí 
žádné nástroje ani úpravy kontejneru.

8563161 1,25 m 12,00

Systém bočního vstupu 3M™ DBI-
SALA® je určen pro vstup a výstup 
z uzavřených prostor a k záchranným 
akcím, včetně horizontálních vstupů 
s vertikálním umístěním či vytahování 
uvnitř prostoru.
Systém bočního vstupu DBI-SALA lze použít s modelem 
8541683 – externí nastavitelné ústí nádrže – pro 
přizpůsobení různým průlezům. Nosnost 205 kg.

Použití

Řešení pro uzavřené prostory
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Přivařená montážní deska 3M™ DBI-SALA®

Kotvicí montážní deska s okem 
3M™ DBI-SALA®

8560816 5,30

Konstrukce z oceli bez povrchové úpravy jiným kovem.

S jištěním.

Přenosný sloup pro zachycení pádu  
3M™ DBI-SALA®

Přenosný sloup pro zachycení pádu je specificky navržen 
pro použití na vrchní části transformátorů nebo další typy 
vertikálních platforem s potenciálním rizikem pádu.
Díky kompaktní a lehké konstrukci o hmotnosti pouhých 
17,20 kg je velice snadné sloup transportovat a instalovat.
Systém disponuje 3 nezávislými otočnými kotvicími body. 
Mohou se otáčet o 360 stupňů, a poskytují tak volnost 
pohybu až 3 pracovníkům se zatahovacími zachycovači 
nebo lany s pevnou délkou. Nosnost 205 kg.

1. pozice: 

zcela složené

2. a 3. pozice: 

částečně vysunuté

4. pozice: 

zcela vysunuté*

775 mm

1 095 mm

1 055 mm

1 385 mm

Teleskopická konstrukce; 83,2 cm 
– 116,8 cm – 145,40 cm. Lehká 
a odolná hliníková konstrukce. Systém 
s vyrovnávacími šrouby pro nastavení 
sklonu až 15°. Integrovaný kotvicí 
kroužek pro připojení horizontálního 
bezpečnostního lana. Přenosné a pevné 
základny poskytují kompletní pracovní 
všestrannost.

8567422 5,40

8566691 17,00

Rozšíření kotvicího sloupu  
3M™ DBI-SALA® Advanced™  
pro přenosný sloup pro  
zachycení pádu

Umožňuje ukotvení jednoho pracovníka ve zvýšené výšce 
1 740 mm.

Kotvicí deska do betonu 3M™ DBI-SALA®

8569819 19,50

8566692 356 mm 2,20

Best Seller 
8567422

Řešení pro uzavřené prostory
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Informace

8560140 Pro jeřáb s krátkým 
posuvem 25,80

8564461 Pro jeřáb s dlouhým 
posuvem 28,10

Informace

8520886 Univerzální spojka pro 
kulovou hlavu 7,60

8514503 0,61 m 7,70

8512829 1,21 m 12,60

8511384 1,83 m 17,60

Nástavec závěsného systému instalovaného na 
vozidle

Závěsné pouzdro instalované na vozidle je určeno k montáži 
na vozidlo obsluhy a poskytuje přenosný kotvicí bod pro 
vstup/výstup z uzavřených prostor, záchranné akce a systémy 
pro zachycení pádu.
Pro použití pouzdra v různých situacích jsou dostupné 
nejrůznější nástavce, rozšíření a příslušenství.

Rozšíření jsou dostupná v různých délkách. Se závěsným 
systémem a tlumičem lze použít maximálně jeden nástavec.

914,4 mm

1 314,4 mm

1 025 mm

914,4 mm

2 533,6 mm

1 025 mm

Závěsný systém instalovaný na vozidle  
3M™ DBI-SALA®

Nástavec pouzdra závěsného systému 
instalovaného na vozidle

Best Seller 
8564461

Řešení pro uzavřené prostory
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2,13m trojnožka s nastavitelnými nohami, pojistnými řetězy, 
vrchní kladkou a držákem navijáku. Nosnost 205 kg.  
Poznámka: Naviják a samonavíjecí lano nejsou součástí.

3,048m trojnožka s nastavitelnými nohami, pojistnými řetězy, 
vrchní kladkou a držákem navijáku. 
Poznámka: Naviják a samonavíjecí lano nejsou součástí.

Disponuje maximálním pracovním zatížením 204 kg. Používá 
se s akumulátorovou vrtačkou 0–300 ot./min, minimálním 
točivým momentem 45 Nm.

Digitální navijáky 3M™ DBI-SALA® řady 100 jsou navrženy pro maximální provozní zátěž 204 kg s bezpečnostním faktorem 11:1. 
Tento naviják má dva převody umožňující vyprošťování/spouštění v rychlosti od 4 m/min do 9 m/min.
K dispozici ve 3 standardních velikostech. Naviják používá lana o průměru až do 9,5 mm a provazy do průměru až 15,9 mm. 
Všechny sestavy lan/provazů jsou dodávány s dvojitou zavírací otočnou karabinou s indikátorem přetížení.

Hliníková trojnožka 3M™ DBI-SALA® UCT-300

Digitální naviják 3M™ DBI-SALA® řady 100

Digitální navijáky 3M™ DBI-SALA®

Spojka pro ochranu před přetížením

Hliníková trojnožka UCT-1000

8563158 21,60

8563159 30,80

8512936 0,68

Skutečná 
délka Pracovní délka

8518560 21,3 m 18 m 13,80

8518558 21,3 m 18 m 13,84

8518561 30 m 27 m 14,70

8518559 30 m 27 m 14,74

Best Seller 
8563159

Best Seller 
8518558

Řešení pro uzavřené prostory
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8516824 0,738510207 0,91

Montážní konzola s rychlým 
uvolněním 3M™ DBI-SALA®

Párovací montážní konzola 
pro naviják/zatahovací 
zachycovač 3M™ DBI-SALA® 
– spojka s plochou zadní 
stěnou

Montážní konzola 3M™ DBI-
SALA® Sealed-Blok™

Pro horní a spodní sloupy  
3M™ DBI-SALA®.

Spojka s plochou zadní stěnou pro naviják/
samonavíjecí lano. Spojuje se s 3M™ DBI-SALA® Sealed-

Blok™, dodává se s montážními šrouby, 
sloupy s 8510207.

3401025
Pro samonavíjecí 
lana o délce 9 m, 

15 m a 25 m.
0,70

Více informací o kompletní řadě 
produktů v oblasti uzavřeného prostoru 
a vyprošťování 3M™ DBI-SALA® 
navštivte stránku  
www.3M.com/FallProtection

Confined  
Space  
Rescue 
Systems.

www.3M.com/FallProtection

Řešení pro uzavřené prostory
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Výložní základnu lze otočit 
o 90°.

• vyložení 1,7 m
• 360° otočný nosník
• Výška ukotvení 6,1 m 

s max. bezpečným 
poloměrem 5,36 m

• Systém s lehkou 
hmotností, 839 kg,  
umožňuje snadný 
transport pomocí 
vysokozdvižného 
vozíku na pracovišti.

Systémy pro přístup ve výškách  
3M™ DBI-SALA® FlexiGuard™ SafRig™

Průmysl, který je neustále v pohybu. 
Lidé z dopravy ví, že přístupnost je 
důležitá. Nový systém FlexiGuard 
SafRig nahrazuje potřebu drahých 
kotvicích systémů pro uchycení nad 
hlavou a protizávaží.

Systém pro přístup ve výškách FlexiGuard 
SafRig s výložní základnou
8560015*
Základna svou konstrukcí umožňuje s možností přejíždění 
a umístění vyrovnávacího ramene blízko u vozidla (vozidel).
• Základna 4,56 m × 4,56 m
• Výška kotvení 6,1 m
• Posunutí kotvení od 

sloupu 1,7 m
• Maximální bezpečný 

pracovní poloměr 5,36 m

• Systém schválený 
normou  
CE EN795: 2012, třída B

• Nosnost 1 uživatele / 
140 kg

8545755
Pouze rameno systému SafRig

*Upozorňujeme, že ne všechny položky jsou na skladě. Na dodací lhůtu se informujte u zástupce péče o zákazníky.

Systém pro přístup ve výškách FlexiGuard 
SafRig s vyvažovací základnou 
8560016*
Posílená všestrannost pro použití v jiných typech pracovišť.
• Základna 1,37 m × 1,37 m, 

betonová základna není 
součástí

• Výška kotvení 6,1 m
• Posunutí kotvení od 

sloupu 1,7 m
• Maximální bezpečný 

pracovní poloměr 4,72 m

• Systém schválený 
normou  
CE EN795: 2012, třída B

• Nosnost 1 uživatele / 
140 kg

Použití

Systémy pro přístup ve výškách
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jakékoli 
rameno

Sloup

Vyvažovací základna

Nová technická modulová jednotka 
3M™ DBI-SALA® FlexiGuard™ (EMU). 
Tento modulový systém má lehkou 
konstrukci, která umožňuje snadnou 
mobilitu na pracovišti pomocí 
paletového nebo vysokozdvižného 
vozíku. Je k dispozici řada modulů, 
tudíž existuje konfigurace pro 
prakticky jakoukoli potřebu.

Rameno s nastavitelnou výškou  
3M™ DBI-SALA® FlexiGuard™ EMU
Sestava ramene s nastavitelnou výškou. Všechny modely 
mají vyložení 2,1 m.
• 8560018* 

Výška kotvení  
3,05 m–4,57 m

• 8560017* 
Výška kotvení  
3,96 m–6,1 m

• 8560014* 
Výška kotvení  
4,57 m–7,62 m

Výška kotvení se počítá od 
země, takže zahrnuje výšku 
základny.

Betonová základně pro vyvažování ramene 
s nastavitelnou výškou 3M™ DBI-SALA® 
FlexiGuard EMU
• 8560013* bez betonu
• Desková základna  

1,37 m × 1,37 m

• Základna (se soupravou 
vyrovnání zdviháku) 
1,92 m × 1,37 m

• Celková výška (včetně 
vložky) 1,54 m

Příslušenství
Souprava vyrovnávacích  
zdviháku zdviháku  
8530563*

*Upozorňujeme, že ne všechny položky jsou na skladě. Na dodací lhůtu se informujte u zástupce péče o zákazníky.

Best Seller 
8560013

Best Seller 
8560014

Použití

Systémy pro přístup ve výškách
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Výložníkový systém 3M™ DBI-SALA® 

FlexiGuard™ představuje řešení 
pro vnitřní i venkovní údržbu, kde 
jsou klíčové mobilita a bezpečnost 
pracovníka. Tyto systémy zahrnují 
výložník s otáčením o 180° s možností 
poskytnout ochranu proti pádu pro 
jednu osobu. Základna také obsahuje 
čtyři vysoce odolná zdvihací oka pro 
přepravu pomocí jeřábu. Systém je 
v souladu s požadavky CE.

Výložní systém FlexiGuard
• Připojení k opěrným, pevným konstrukcím (např I-nosník) 

na pracovišti
• Montážní svorky, desky a vybavení zahrnuté v rámci 

systému
• Systém se otáčí o 180° a zablokuje se každých 7,5°
• Instalovaná kolejnice s kladkou Glide 360

Výška ramene Posun

8560433 Určí koncový 
uživatel 6,1 m

Použití

Systémy pro přístup ve výškách
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Sestava nezávislého podtlakového 
kotvení Mobi-Lok pro letecký průmysl 
s uchycením pro lahev a přepravní 
bednou. Je napájena nezávislou 
0,8litrovou lahví se stlačeným plynem 
(objednává se zvlášť) nebo velkokapacitní 
oddělenou lahví či dílenským stlačeným 
vzduchem. Jednotka může napájet také 
další pomocný blok.

Poznámka: Toto jsou neskladovatelné položky. Na termín doručení se informujte u zástupce péče o zákazníky.

Nezávislé podtlakové kotvení Mobi-Lok 
pro letecký průmysl bez uchycení pro 
lahev pro řešení, kde je vždy k dispozici 
dílenský stlačený vzduch.

Pomocný blok nezávislého podtlakového 
kotvení Mobi-Lok pro připojení 
k hlavnímu bloku.

Podtlakové kotvení Mobi-Lok
*Hlavní jednotka s uchycením 
pro lahev

Příslušenství Mobi-Lok

Podtlakové kotvení Mobi-Lok
*Hlavní jednotka bez 
uchycení pro lahev

Podtlakové kotvení Mobi-Lok
*Pomocná jednotka bez 
uchycení pro lahev

2200126 10,46 2200125 8,00 2200127 6,80

Popis

2200085 Lahev se stlačeným vzduchem 1,46

2200086 Plnicí stanice 0,90

2200087 Adaptér pro kyslíkový přístroj 1,50

2200130 Vedení pro pomocný blok 2,10

2200196 Adaptér pro plnicí stanici 0,01

2200409 Bezpečnostní lano pro 2 osoby 4,77

Podtlakový kotvicí bod 3M™ DBI-SALA® Mobi-Lok™ zajišťuje úchyt na prakticky 
jakémkoli hladkém, nepórovitém povrchu, a to pouhým přepnutím spínače 
s prodlevou na rozsvícení zelené... kontrolku.
Lehká konstrukce (pod 10 kg) pro snadnou přepravu. Bezporuchové záložní systémy s akustickými alarmy a s indikátorem úrovně 
podtlaku. Pryžové těsnění zajišťuje kotvení, aniž by se ničil povrch. Nosnost 136 kg. Lze použít s horizontálními záchrannými systémy – 
větší mobilita pro až čtyři pracovníky.

Použití

* Všechny kotvicí 
prvky Mobi-Lok se 
dodávají s krytem.

Kotvicí prostředky
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Uvolňovací příruba pro rychlé vyjmutí 
pomocí otočené rukojeti ke snadnému 
uchopení. Inovativní kovaný připojovací 
kroužek poskytuje univerzální 
upevňovací bod. Stíněné zdvihací lano 
a uvolňovací lana.

Opakovaně použitelný D-kroužek. 
Masivní materiál pro exponovaná 
prostředí. Ukazatel bezpečného připojení 
informuje uživatele o správné instalaci. 
Namontujte do 18mm nebo 19mm otvorů 
– zapotřebí jsou pouze standardní vrtáky.

Během sekund lze namontovat do 
betonu nebo oceli. Aktivační lanko 
zajišťuje přepínání mezi režimy (otevření 
a uzavření). Ukazatel pozice poskytuje 
uživateli vizuální informaci o tom, zda 
je ve stavu odemknutí či zamknutí. 
Otočný D-kroužek poskytuje univerzální 
upevňovací bod.

Sestava se skládá ze zádržného kolíku, 
objímky, šestihranného klíče M6 a víčka. 
Pro použití v podlaze, stěně nebo stropu. 
Poskytuje užitečné body pro uchycení, 
kdekoli je to potřeba. Snadné a rychlé 
ovládání pomocí tlačítka. Objímka 
obsahuje víčko, které zakrývá zahloubení 
prostupující do dekoru.

Poskytuje absolutní volnost 
horizontálního pohybu na I-nosnících 
připojených nad hlavou nebo na úrovni 
chodidel (v případě připojení v oblasti 
nohou použijte s tlumicími lany 3M™ 
DBI-SALA® Force2™). Podložky proti 
opotřebení brání kontaktu kovu na 
kov a zajišťují plynulost provozu. 
Integrovaný nastavovací západkový 
systém usnadňuje instalaci. Duální 
ukotvení nosníku brání kroucení 
a otáčení. Nosnost uživatele: 141 kg.

Možnost nastavení šířky 55 cm až  
130 cm. Konstrukce nevniká do 
materiálu, čímž se je zaručeno, že se 
struktura nepoškodí. Kotvicí prvek 
je jednoduše stlačen mezi svislými 
stranami dveří nebo okna. Rychlá 
a snadná instalace se zabudovaným 
seřizovacím knoflíkem – nejsou 
zapotřebí žádné nástroje nebo vrtání.

Betonové klínové kotvení 
3M™ DBI-SALA® Saflok™

Betonové kotvicí D-kroužky 
3M™ DBI-SALA®

Kloubový kotvicí prvek  
3M™ DBI-SALA® Saflok™

Skrytý kotvicí prvek na stěnu 
3M™ DBI-SALA®

Posuvný nosníkový kotvicí 
prvek 3M™ DBI-SALA® 
Glyder™ 2

Kotvicí prvek  
3M™ DBI-SALA® na dveřní 
a okenní ostění

2100100 0,30

2104565 1 0,50

2104566 6 0,60

2104567 12 3,00

2104700 2,05

2100080 6,36

2100103 0,35

2101005 0,45

2101001 0,16

2101003 0,25

2101005

2101003

2101001

Best Seller 
2100100

Kotvicí prostředky
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Během několika sekund lze v libovolném 
směru namontovat na konstrukci 
nosníku; dotáhněte pomocí integrované 
nastavovací páky.

Pojízdná kladka je určena k použití se 
samonavíjecími lany na horizontálních 
nosnících a byla navržena pro snadné 
použití a mimořádný výkon. Plynule 
klouže podél nosníku a zajišťuje 
horizontální mobilitu. Kladku lze připojit 
kdekoli na nosníku včetně jeho středu. 
Nekorozivní ložiska kol s dvojitým krytem 
jsou bezúdržbová. Chrániče kladky chrání 
kola před poškozením a udržují nosník 
čistý od nánosů.

Samostatně stojící nástřešní ukotvené protizávaží nevyžaduje 
připojení k pracovní ploše a poskytuje bezpečný a univerzální 
upevňovací bod pro zachycení pádu.

Polyesterové popruhy a spoje z nerezové 
oceli. Škrticí smyčka na KM419 a KM421.

Pevný nosníkový kotvicí 
prvek 3M™ DBI-SALA®

Pojízdný kotvicí prvek na 
I-nosníku 3M™ DBI-SALA® – 
nastavitelný

Samostatně stojící kotvicí zařízení 
s prostizávažím na střechy 3M™ DBI-SALA®

Polyesterové popruhy  
3M™ DBI-SALA® Protecta®

2108412 2,40

2108413 2,70

2108414 3,00

2108415 4,00

2103148 6,80

W H 

KM418 45 mm 83 cm 0,46

KM419 45 mm 90 cm 0,47

KM421 45 mm 200 cm 0,86

Popis

2100180 Vyvažovací kotvicí prvek 327,00

2104190 Vázací smyčka vyvažovacího kotvicího 
prvku 8,60

Poznámka:  
Samonavíjecí lano 

není součástí.

Teleskopická tyč umožňuje připojení záchranného lana ve 
výšce až 8 m nad uživatelem, což mu umožňuje bezpečně 
vystoupat po stožáru nebo dosáhnout horní části sloupu.

Teleskopický kotvicí systém 3M™ DBI-SALA® 
First-Man-Up™

Popis

2100094 1,80–7,80 m Teleskopická tyč 4,00

2100105 60 mm Tyčový spojovací 
díl 0,30

Kotvicí prostředky
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7605061 18,25 m 14,96

PoužitíDočasný horizontální jisticí systém 3M™ DBI-SALA® EZ-Line™
EZ-Line je dočasné horizontální záchranné lano, které se snadno používá 
a mimořádně rychle instaluje. Inovativní navíjecí konstrukce lana EZ-Line eliminuje 
potřebu objemných a neskladných kotoučů, které je složité instalovat, přemístit 
a skladovat. Integrovaný naviják pro rychlé a snadné nastavení, použití a demontáž. 
Délku je možné plynule přizpůsobit až do 18,25 m. Integrované ukazatele předpětí 
a stlačení usnadňují nastavení a kontrolu. Mimořádně lehký – o 33 % nižší hmotnost 
než u běžných systémů.

Horizontálni jistící systémy
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Řada produktů pro horizontální ochranu před pádem 3M™ DBI-SALA® byla vyvinuta tak, aby 
poskytovala řešení, které uživateli umožňuje efektivně řešit rizika spojená s prací ve výškách 
v široké škále aplikací a dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti na pracovišti.

3M™ DBI-SALA® Uni 8™

Kotvicí prvky 3M™ DBI-SALA® RoofSafe™ 3M™ DBI-SALA® UniRail™

Systém ochrany proti pádu 3M™ DBI-SALA® 
Uni 8™ s uchycením nad hlavou

Systém Uni 8 je vhodný pro výstavbu moderních budov 
a rekonstrukce, ale lze jej také použít pro průmyslové 
bezpečnostní aplikace. Minimální počet pohyblivých částí 
a vysoce kvalitní materiály zaručují dlouhou životnost a nízké 
náklady a představují dobrou investici. Systém Uni 8 lze 
připevnit k ocelovým nosníkům, k betonovým a cihlovým 
konstrukcím a je vhodný se pro starší střešní konstrukce ve 
spojení se sestavenými kotvicími body.

Kotvicí prvek RoofSafe z řady systémů pro ochranu proti pádu 
3M™ byl navržen s cílem eliminovat nebo výrazně snížit riziko 
úrazu či smrti dělníků pracujících ve výškách a zároveň zajistit 
integritu konstrukce, ke které je instalován. Inovativní zařízení 
k pohlcování energie 3M™ DBI-SALA® SpiralTech™ dosahuje 
v porovnání s ostatními produkty na trhu těch nejmenších sil 
působících zpět směrem na střechu – méně než 6 kN.

Systém ochrany proti pádu Uni 8 s uchycením nad hlavou 
byl primárně vyvinut v reakci na potřeby zákazníků v oblasti 
přepravy a průmyslu, včetně nákladních vozů, vlaků a letadel, 
jeřábových lávek a nakládacích prostor. Tento systém také 
vyřešil problémy s přístupem a bezpečností v zábavním 
průmyslu a arénách. Toto kvalitní bezpečnostní řešení je 
schopno udržet těžké systémy pro zachycení pádu a spouštěcí 
zařízení s řízenou rychlostí a zajišťuje pracovníkovi volný 
pohyb bez překážek při výkonu jeho práce ve výškách.

Systém UniRail je ideální pro stavební projekty, zvláště pro 
vnitřní a vnější přístup k fasádám, kontrolu a údržbu, včetně 
lávek a zavěšených portálů. Také jej často používají techničtí 
pracovníci pro přístup vyžadující zavěšení na laně, protože 
splňuje požadavky norem na spouštění po laně a ochranu 
před pádem.

Horizontálni jistící systémy
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Vertikální záchranný systém  
3M™ DBI-SALA® Lad-Saf™
Bezpečná práce ve výškách
Pracovníci po celém světě každý den stoupají po žebřících do 
vysokých výšek, aby vykonali svou práci. Práce ve výškách je 
spojena s nebezpečím a potřebou maximální bezpečnosti. Při 
stoupání nebo sestupu může kdykoli a na kterékoli konstrukci dojít 
k pádu.

Řešení
Trvale instalovaný vertikální bezpečnostní systém Lad-Saf nabízí 
pracovníkům komplexní ochranu proti pádu. Je navržen pro práci 
s mnoha různými typy žebříků o různé délce, na strukturách, jako 
jsou větrné turbíny, telekomunikační věže, budovy, vodárenské věže 
a další.

Flexibilní lanový systém Lad-Saf se skládá z horní a dolní konzoly, 
která slouží jako kotvící prvek pro ocelové lano, které prochází po 
celé dráze oblasti stoupání. Pohyblivý zachycovač pádu Lad-Saf 
X2 připojuje pracovníka k systému, automaticky sleduje uživatele 
během stoupání a v případě pádu se ihned zablokuje, čímž uživateli 
umožňuje opět najít oporu pro nohy.

Je navržen pro snadné použití, úspornost a všestrannost, je 
možné jej pomocí volitelných svorek/konstrukčních prvků upevnit 
šrouby nebo přivařit, vybrat si velikost/styl svorky pro upevnění 
k příčce, zvolit systém pro připojení k dřevěným, betonovým nebo 
ocelovým konstrukcím. K dispozici jsou stovky různých svorek, stylů 
a konfigurací, které jsou vhodné téměř pro jakoukoliv aplikaci.

Tento univerzální systém navíc mohou současně používat až čtyři 
pracovníci, což zvyšuje flexibilitu pracoviště.

Vlastnosti
• Pohyblivý zachycovač pádu Lad-Saf X2 automaticky sleduje 

uživatele, ponechává mu při stoupání volné ruce a slouží jako 
ochrana před pádem

• Současně jej mohou používat až čtyři pracovníci
• Přizpůsobitelný téměř všem aplikacím
• Mimořádně robustní a korozivzdorná ocelová konstrukce; 

volitelné možnosti pozinkované nebo nerezové oceli
• Zabudovaný pohlcovač energie chrání uživatele a konstrukci
• Zabudovaný ukazatel napětí zajišťuje správnou instalaci

Použití
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3M™ DBI-SALA® Lad-Saf™ X2 s pozinkovanou 
ocelovou karabinou

8 mm, pozinkovaný systém 8 mm, systém z nerezové oceli

Lad-Saf X2 s karabinou z nerezové oceli

6160030 1,50 6160047 1,40

Horní svorka
6116278 (G)

Lano 7 × 19
6126XXX (G) 

Lano 1 × 19
6156XXX (SS)

Vedení lana
6100400 (G)

Spodní svorka
6100090 (G)

Horní svorka
6116325 (SS)

Lano 1 × 19
6156XXX (SS)

Vedení lana
*6100401 (SS) 
6100420 (SS) 

*s upevněním z pozinkované oceli

Spodní svorka
6100095 (SS)

Vertikální záchranné systémy
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Postroje 3M™ Protecta® Pro™
Po mnoho let jsou postroje Pro zárukou toho, že se 
pracovníci bez ohledu na svou práci vrací ve zdraví 
domů.
Modernizovaný design postroje Pro  splňuje stejně přísné 
bezpečnostní normy, ale zároveň nabízí vyšší komfort 
a přizpůsobitelnost, lepší správu popruhů a funkčnost. Rozsah 
modelů i nadále patří ve svém odvětví k tomu nejširšímu. Ať už máte 
jakékoli pracovní požadavky, máme i pro vás nový postroj Pro.

Použití
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Velký zádový D-kroužek
• Snazší připojení, vyšší bezpečnost
• Lze použít při záchranné akci

Chráněné štítky
• Ochranné uzavřené pouzdro 

Velcro®

• Zajišťuje snadnou identifikaci 
a kontrolu

Indikátory pádu

Podpánevní páska

Kontrastní nožní a hrudní pásky
• Zkracuje se čas pro nasazení

Správa popruhů
• Zbývající část trupových popruhů 

uložena s kyčelními řemeny
• Všechny stehovací bloky jsou 

mimo tělo za účelem většího 
pohodlí

Pružinové trupové seřizovače
• Pružinová svěrka zajišťuje, že 

popruhy neprokluzují
• Snazší úprava díky zatahovacímu 

mechanismu

Hrudní řemínek
• Optimální pozice pro připojení 

bezpečnostních lan a systémů
• Spojky se uživateli nepřekáží před 

obličejem

Přezky
• Průchozí modely pro jednoduché 

a bezpečné spojení
• Rychlospojky pro rychlé a snadno 

upravitelné spojení

Nosnost
• 140 kg

Postroje pro zachycení pádu
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Postroj Pro

Postroj Pro

AB10112NG S 1,28

AB10113NG M/L 1,30

AB10114NG XL 1,31

AB11212NG S 1,31

AB11213NG M/L 1,36

AB11214NG XL 1,40

AB10212NG S 1,28

AB10213NG M/L 1,30

AB10214NG XL 1,31

AB11312NG S 1,38

AB11313NG M/L 1,43

AB11314NG XL 1,46

Postroj 3M™ Protecta® Pro™

Postroj Pro

Postroje pro zachycení pádu
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Postroj Pro

Postroj Pro s rychlospojovacími přezkami

AB11312PNG S 1,38

AB11313PNG M/L 1,43

AB11314PNG XL 1,46

AB11312RNG S 1,20

AB11313RNG M/L 1,25

AB11314RNG XL 1,28

AB11712NG S  1,20

AB11713NG M/L 1,25

AB11714NG XL 1,30

AB101/19NG U 2 m 50 mm 2,20

AB101/19UNG M/L 1,75 m 50 mm 2,20

Postroj 3M™ Protecta® Pro™

Záchranný postroj Pro

Postroje pro zachycení pádu
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Postroj Pro s opaskem

Postroj Pro s opaskem  
a rychlospojovacími přezkami

Postroj 3M™ Protecta® Pro™ s opaskem

Postroj Pro s opaskem  
a rychlospojovacími přezkami

AB114125NG S 2,02

AB114135NG M/L 2,06

AB114145NG XL 2,15

AB214325NG S 2,30

AB214335NG M/L 2,40

AB214345NG XL 2,50

AB115125NG S 2,24

AB115135NG M/L 2,27

AB115145NG XL 2,31

AB260126NG S 2,60

AB260136NG M/L 2,65

AB260146NG XL 2,70

Postroje pro zachycení pádu
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Postroj Pro pro svářeče

AB11313K M/L 1,30

AB11314K XL 1,40

AB10213K M/L 1,30

AB10214K XL 1,40

Postroj 3M™ Protecta® Pro™ pro svářeče

Postroj Pro pro svářeče

Nový postroj Pro pro svářeče je vyroben speciálně pro minimalizaci potenciálních škod 
způsobených při svařování.
Vyznačuje se vysoce odolnými ohnivzdornými a žáruvzdornými modakrylovými vlákny přes síťovinu 
Kevlar® a lehkou konstrukcí, která představuje ideální řešení opory těla při svařování ve výškách.

5 bodů nastavení 
• Ideálně se přizpůsobuje 

vašemu tělu
• Větší komfort 

a bezpečnost

Velký zádový  
D-kroužek

•  Snazší připojení
•  Nižší riziko uvolnění

Indikátory pádu
•  Snadná kontrola, 

vyšší bezpečnost

Kryt štítků
•  Chrání identifikační štítky

Nosnost
•  140 kg

Trupové seřizovače
• Jednoduchá úprava 

zatažením
• Zbývající popruhy uloženy 

v kyčelním řemenu

Modakrylový popruh 
Kevlar®

• Ohnivzdorný 
a samozhášecí

• Odolává teplotě 370 °C

Průchozí ocelové 
přezky
• Jednoduché, bezpečné 

a rychlé připojení

DuPont, Kevlar® a Nomex® jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky společnosti E.I. du Pont de Nemours and Company.

Ohnivzdorné

Postroje pro zachycení pádu
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Nylonová přepravní taška 
3M™ Protecta®

Prodlužovací popruh pro 
zádový D-kroužek postroje Pro

Zádová brašna

Ochranná přilba

Vak na výstroj

AK043 500 x 300 mm 0,32

AK0100 1,16

AB011 40 cm 0,19

AK053 15 x 30 x 50 cm 0,44

9502120NG U 0,12

AG580 15 x 30 x 50 cm 0,44

AK066 35 x 20 x 20 cm 0,52

AK096NG 40 cm 0,17

Nylonová přepravní taška.

Přepravní taška na trojnožku AM100.

Prodlužovací popruh pro zádový 
D-kroužek – 45mm popruh. Šroubovací 
trojúhelníková karabina pro připojení 
k postroji.

Červená a šedivá zádová brašna.

Balení obsahuje 2 kusy.

Ultralehká ochranná přilba s mimořádně 
pohodlným tříbodovým řemínkem.

Vak na výstroj pro přepravu.

Odnímatelné ramenní vycpávky s úchyty 
spojovacího lana pro postroj Pro.

Přepravní taška na trojnožku Nožní polstrování 3M™ 
Protecta® Pro™

Ramenní vycpávky postroje 
3M™ Protecta® Pro™

Postroje pro zachycení pádu
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Zařízení na pohlcování 
energie 3M™ Protecta® 
Sanchoc™

Tlumicí lano 3M™ Protecta® Sanchoc™ – smyčkový úvaz

AE521 0,32

AE5215SAA 1,5 m 17 mm 17 mm 0,63

AE5215SAK 2 m 17 mm 60 mm A 0,91

AE5220SAA 2 m 17 mm 17 mm 0,74

AE5220SAK 2 m 17 mm 60 mm A 1,03

AE5220SBB/SE 1,5 m 17 mm 18 mm 0,79

AE5220SBK/SE 2 m 17 mm 60 mm A 1,08

AE5220SYK/SE 2 m 17 mm 60 mm A 1,08

AE5215TAK 1,5 m 17 mm 60 mm A 1,70

AE5315TAK 1,5 m 17 mm 60 mm A 2,00

Spojovací prostředek  
3M™ Protecta® Pro-Stretch™

Bezpečnostní lano Pro-Stretch™ –  
testováno na hraně

• Zabudované zařízení pro pohlcování energie – žádná 
objemná tlumicí souprava

• Elastický popruh snižuje riziko zakopnutí a poškození 
v důsledku obrušování

• Identifikační štítky chráněné před poškozením nebo 
odstraněním

• Díky ukazateli aktivace se snadno rozpozná použité 
bezpečnostní lano

• Testováno na hraně o poloměru 0,50 mm
• Posílená ochrana pro pracovníky, kteří jsou vystaveni 

riziku pádu přes hranu
• Dvě vrstvy dutého popruhu zajišťují mimořádnou životnost 

a trvanlivost produktu
• K dispozici s karabinou twist-lock nebo triple-lock (trojité 

uzavírání) pro ještě větší bezpečnost
• Bezpečnostní lano Pro-Stretch testované na hraně se od 

standardního lana liší oranžovým okrajem pouzdra štítku 
a černým pruhováním dutého popruhu

• V závislosti na požadavcích uživatele jsou k dispozici 
různé spojky, od standardních karabin po lešenářské 
karabiny s velkým otvorem

Spojovací prostředky s tlumičem
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Bezpečnostní lano s popruhem 3M™ Protecta® Sanchoc™

Spojovací prostředek 3M™ Protecta® Sanchoc™ – statické lano 
s opleteným jádrem

AE529/1 1,5 m 17 mm 17 mm 0,73

AE529/61 1,5 m 17 mm 50 mm 1,00

AE529 2 m 17 mm 17 mm 0,77

AE529/6 2 m 17 mm 50 mm 1,08

AE529E/5 2 m  18 mm 50 mm 1,16

AE522/13 1,5 m 1 19 mm 19 mm 0,85

AE522/15 1,5 m 1 19 mm 50 mm 1,13

AE522/1 1,5 m 1 17 mm 17 mm 0,77

AE522/3 2 m 1 19 mm 19 mm 0,88

AE522/5 2 m 1 19 mm 50 mm 1,16

AE522/6 2 m 1 17 mm 50 mm 1,10

AE525 Adj. 2 m 1 17 mm 17 mm 0,86

AE525/1 Adj. 2 m 1 17 mm 50 mm 1,22

AE5310RAK 1 m 2 17 mm 60 mm A 1,60

AE532/31 1,30 m 2 19 mm 50 mm 1,74

AE532/2 1,50 m 2 0,54

AE5318RAK 1,80 m 2 17 mm 60 mm A 1,60

AE532/1 1,80 m 2 17 mm 50 mm 1,75

AE532/3 1,80 m 2  19 mm 50 mm 1,73

• Měkké a pružné popruhy nabízejí 
snazší používání

• 45mm popruhy s vysokou odolností 
proti odírání

• Zakončení jsou šitá vysoce pevnou 
polyesterovou nití

• Identifikační štítky jsou chráněny 
pomocí transparentních, tlumicích 
krytů

• K dispozici široká škála designů 
a spojek (konektorů)

• Lano s opleteným jádrem o průměru 
10,50 mm

• Zakončení jsou šitá vysoce pevnou 
polyesterovou nití

• Identifikační štítky jsou chráněny 
pomocí transparentních, tlumicích 
krytů

• K dispozici široká škála designů 
a spojek (konektorů)

Pracovní polohovací lana
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Spojovací prostrředek 3M™ Protecta® Sanchoc™ – lano 
s opleteným jádrem, testováno pro pád přes ostrou hranu

Pracovní polohovací lano 3M™ Protecta® – spouštěč

AE5220REK/SE 2 m 1 19 mm 60 mm A 1,25

AE5315REK/SE 1,5 m 2 19 mm 60 mm A 1,80

AE5220RBB/SE 2 m 1 18 mm 18 mm 0,90

AE5220RBK/SE 2 m 1 18 mm 60 mm A 1,40

• Testováno na hraně o poloměru 
0,50 mm

• Posílená ochrana pro pracovníky, 
kteří jsou vystaveni riziku pádu přes 
hranu

• 12,50mm provaz z kernmantlu 
zajišťuje mimořádnou životnost 
a trvanlivost

• K dispozici s karabinou twist-lock 
pro ještě větší bezpečnost

• Odlišuje se oranžovou nití od 
bezpečnostních provazů Sanchoc 
z kernmantlu

Spletené lano, průměr 10,5 mm. Všechny 
modely, kromě 1200312, mají na lanu 
modrý ochranný plášť. Model 1200312 
má ochranný kryt na spouštěči.

1200314 Adj to 
2 m 10,5 mm 21 mm 24 mm A 0,85

1200317 Adj to 
3 m 10,5 mm 21 mm 24 mm A 0,92

1200315 Adj to 
4 m 10,5 mm 21 mm 24 mm A 0,99

Pracovní polohovací lana
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Pracovní nastavitelné omezovací lano 3M™ Protecta®

Pracovní polohovací provaz 3M™ Protecta® Manustop™

AL410B 1 m 1 - - - - - - 0,11

AL410C 1 m 1 0,16

AL410C2 1 m 2 0,87

AL415B 1,5 m 1 - - - - - - 0,15

AL415C 1,5 m 1 0,19

AL420B 2 m 1 - - - - - - 0,18

AL420C 2 m 1 0,22

AL420C1 2 m 1 17 mm 17 mm 0,63

AL420C2 2 m 1 17 mm 50 mm 0,91

AL4000 1,8 m 1 0,23

AL432 1 m 2 - - - - - - 0,25

AL432/1 1,3 m 2 17 mm 50 mm 1,39

Pracovní polohovací bezpečnostní 
provaz Manustop je k dispozici v různých 
délkách a kombinacích spojek.

AF764T2 Adj. 2 m 12 mm 17 mm 1,01

AF795T2 Adj. 2 m 12 mm 50 mm 1,32

Spojovací provazy Protecta jsou 
ideálním řešením pro připojení prvků 
v omezovacím systému. Polyamidový 
splétaný provaz s bezpečnostním 
prošíváním. Průměr provazu 10,50 mm.

Pracovní polohovací lana
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AF725 2,5 m 17 mm 17 mm 0,80

AL422 Adj. 2 m 10,5 mm - - - - - - 0,28

AL422/3 Adj. 2 m 10,5 mm 17 mm 50 mm A 1,00

AL423/5 Adj. 2 m 12,5 mm 17 mm 17 mm 0,80

Pracovní polohovací provaz 3M™ Protecta® – spouštěč

Pracovní polohovací splétané 
bezpečnostní provazy jsou k dispozici 
v různých průměrech a kombinacích 
spojek.

45mm pracovní polohovací lano je 
obzvláště vhodné pro práci na sloupech 
(dřevěné nebo betonové). Snadno 
upravitelná – i jednou rukou – přezka 
s válečkem. Pevná část usnadňuje 
průchod konce pásku kolem sloupu.

Pracovní polohovací lano 3M™ DBI-SALA® s popruhem

Pracovní polohovací lana
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AC405 5 m 0,58

AC410 10 m 0,91

AC415 15 m 1,24

AC420 20 m 1,59

AC430 30 m 2,26 AC401/1 200 mm 0,44

AC401

AC400

Pohyblivý zachycovač 3M™ Protecta® Viper™
• Zachycovač Viper 2 je k dispozici ve dvou variantách; 

AC401 má 28cm prodlužovací popruh se samozavírací 
karabinou (9509437).

• Mimořádně jednoduchý systém otevírání znamená, že 
systém Viper 2 lze kdekoli připojit k lanu nebo jej z něj 
odpojit.

• Jakmile je spojovací karabina znovu připojena, systém 
Viper 2 se uzamkne a zajišťuje bezpečné použití.

AC400 AJ501 10,5 mm 0,44

AC401 9509437 10,5 mm 0,69

Systém Viper 2 je vybaven kernmantlovým provazem a je 
dostupný v délce od 5 do 99 m s 5m přírůstky.

Použití

Nylonové statické lano, ø 10,50 mm, s žlutým a červeným 
indikátorem opotřebení. Konec lana: všitá smyčka pod 
ochranným pouzdrem. Spojka: AJ501, 17mm otvor. Mez 
pevnosti systému > 22 kN.

Prodlužovací popruh pro zachycovač Viper s karabinou se 
17mm západkou a pojistným hákem s 18mm západkou.

Lano pohyblivého zachycovače Viper Prodlužovací popruh vertikálního pohyblivého 
zachycovače Viper

Best Seller 
AC401

Pohyblivé zachycovače
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AC4000 0,48

AC4002 0,48

AC4001 0,56

AC4010 10 m 1,00

AC4015 15 m 1,24

Zachycovač 3M™ Protecta® Viper™ LT 
s karabinou

Zachycovač Viper LT s prodloužením

Ruční zachycovač Viper LT je omezující zařízení pro 
zachycení pádu, které lze použít u široké škály vertikálních 
a horizontálních aplikací. Má mimořádně jednoduchý systém 
otevírání, a uživatel se tak může s lehkostí a bezpečně 
pohybovat spolu s provazem o průměru 12,5 mm a vykonávat 
své pracovní úkoly. Vertikální systém zachycení pádu pro 
uživatele do hmotnosti 100 kg. Pro omezovací aplikace na 
střechách.

Vertikální systém zachycení pádu pro uživatele do hmotnosti 
140 kg. Pro omezovací aplikace na střechách, pro uživatele do 
hmotnosti 100 kg. Zařízení na pohlcování energie pro aplikace 
k zachycování pádu. Model testovaný na hraně.

Kernmantlový provaz o průměru 12,55 mm. Šroubovací 
karabina 25 kN, 17mm západka.

Vertikální systém zachycení pádu pro uživatele do hmotnosti 
100 kg. Pro omezovací aplikace na střechách. 175mm 
prodlužovací pásek se samozavírací dvojčinnou karabinou, 
která zjednodušuje používání, když je zachycovač připojen 
k postroji.

Zachycovač Viper LT se zařízením k pohlcování 
energie

Provaz Viper LT

Zachycovače
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Popis

AC202/01 AJ501 s karabinou 12–14 mm 1,03

AC202/02 AJ565
s prodlužovacím 

popruhem a tlumicí 
soupravou

12–14 mm 1,15

AC202/03 AJ565 s prodlužovacím 
popruhem 12–14 mm 1,11

AC205 5 m 0,91

AC210 10 m 1,53

AC215 15 m 2,17

AC220 20 m 2,60

AC225 25 m 3,41

AC230 30 m 3,50

AC2010 10 m 12 mm 1,20

AC2015 15 m 12 mm 1,62

AC2020 20 m 12 mm 2,11

AC2030 30 m 12 mm 2,89

Zachycovač Cobra je dodáván s krouceným pramenným 
lanem a je k dispozici v délkách od 5 do 50 m v 5m přírůstcích. 
Zachycovač je k dispozici ve 3 variantách. AC202/3 zahrnuje 
200mm prodlužovací popruh a AC202/2 disponuje navíc 
tlumičem s 25mm odtrhávací soupravou a aktivační silou 2 kN, 
což snižuje sílu nárazu na méně než 6 kN.

AC202/03AC202/02

AC202/01

Zachycovač vertikálního záchranného lana 
3M™ Protecta® Cobra™
• Zachycovač Cobra je k dispozici ve 3 variantách 

a různých délkách, takže je vhodný pro celou řadu 
aplikací.

• Zachycovač Cobra se automaticky uzamyká po 
uzavření, aby zajistil bezpečné použití.

• Kloubový zámek zaručuje optimální klouzání lana 
a v případě pádu se okamžitě uzamkne.

• Páčka umožňuje ruční umístění zachycovače Cobra  
na laně, což z něj vytváří vynikající nástroj pro  
polohování a omezování.

Použití

14mm kroucené 3pramenné lano se používá se zařízením 
Cobra s karabinou AJ501 připevněnou na jednom konci.

Kompaktní, automatický zachycovač pádu připevněný na laně.

Vertikální záchranný provaz Cobra První zachycovač pádu 3M™ Protecta®

Zachycovače
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Upevnění 12 mm. Tloušťka 3 mm.

Konce s očnicemi a ochranné pouzdro z PVC.

Samoupevňovací v otvoru od 20 do  
22 mm. Lze použít horizontálně 
a vertikálně.

Upevnění 12 mm. Lze použít ve  
3 směrech zatížení.

Čtyři bezpečnostní švy.

Pevná kotvicí deska  
3M™ Protecta®

Smyčka z pozinkované oceli

Mobilní kotvicí bod pro 
ocelové konstrukce

Kotvicí D-kroužek

Nylonové popruhy

AM210 0,04
AM201 0,68

AM211 0,13

AM401G 1 m 6 mm 0,29

AM402G 2 m 6 mm 0,47

AM450/60 25 mm × 60 mm 0,06

AM450/80 25 mm × 80 mm 0,07

AM450/100 25 mm × 100 mm 0,11

AM450/150 25 mm × 150 mm 0,25

AM450/200 25 mm × 200 mm 0,25

Best Seller 
AM210

Kotvicí zařízení
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Zatahovací zachycovače 
3M™ Protecta® Rebel™
Ve shodě s předpisy, naprosto spolehlivé.
Zatahovací zachycovače Rebel jsou k dispozici s vysoce odolným 
hliníkovým uložením nebo pouzdrem z trvanlivého lehkého 
termoplastu, které poskytuje ekonomické řešení ochrany proti pádu 
bez narušení výkonu nebo bezpečnosti. Zabudovaná ergonomická 
přepravní rukojeť a vrchní otočná spojka zajišťují snadnou přepravu 
a instalaci. Zabudovaný ukazatel pádu umožňuje každoroční vizuální 
kontrolu. Lano Rebel splňuje aktuální požadavky certifikace CE 
(ostrá hrana) při použití prodlužovacího popruhu.

Použití
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Čep kotvicího bodu
Umožňuje vyrovnání pouzdra a lana 
a zabraňuje jakémukoli kroucení kabelu 
v době, kdy uživatel pracuje.

Výběr pouzdra (termoplast 
nebo hliník)
Trvanlivé a lehké uložení z termoplastu 
a robustní hliníkové uložení umožňují 
pracovní flexibilitu.

Boční lanový výstup
Umožňuje co nejlepší vyrovnání lana 
a minimalizuje opotřebení vedení lana.

Nosnost 140 kg
Vysoká nosnost umožňuje použití 
většinou uživatelů s většinou typů 
nástrojů a zajišťuje vyšší úroveň 
bezpečnosti.

Ergonomická rukojeť
Umožňuje snazší přepravu bloku.

Ergonomický tlumič lana
Umožňuje vyrovnání bloku se 
záchranným lanem a zabraňuje 
jakémukoli kroucení kabelu v době, kdy 
uživatel pracuje.

5mm lano z pozinkované nebo 
nerezové oceli
Lano s větším průměrem pro větší 
pevnost a bezpečnost.
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Best 
Seller 
3590521 
& 3590570

Best Seller 
3590610

Tyto nové vyprošťovací modely zahrnují systém pro zachycení 
pádu a zabudovaný naviják pro nouzové situace, díky čemuž 
jsou univerzálním řešením pro mnoho pracovišť.
• 15m Zatahovací zachycovače se záchranným navijákem
• K dispozici jsou svorky pro snadné připojení trojnožky
• Navrženo pro použití v uzavřeném prostoru

3590498 – svorka pro trojnožku AM100 Protecta 
3590499 – svorka pro trojnožky DBI-SALA® KM1PT7 a KM1PT9

Jediné Zatahovací zachycovače, které lze použít na extrémně 
ostrých hranách (VG11.054, typ B, poloměr 0 mm). Uživatelé 
se mohou přichytit na úrovni chodidla pomocí 6m lana Rebel 
pro vodicí hrany, aniž by museli připojit prodlužovací závěsné 
lano pro ostré hrany. Tento integrovaný produkt pro ostré 
hrany prošel důkladným testováním na ostré hraně, aby se 
zaručila stoprocentní ochrana před ostrými, abrazivními 
a vodicími hranami na stavbách.

3590610 20 m 10,00

3590611 20 m 10,00

3590650 25 m 13,00

3590651 25 m 13,00

3590690 30 m 13,40

3590691 30 m 13,40

3591002 15 m 5 mm A 11,90

3591003 15 m 5 mm A 11,90
3590542 6 m 5,6 mm 5,60

3590545 12 m 5,6 mm 8,50

3590520 6 m 5,30

3590521 10 m 5,60

3590522 10 m 5,60

3590570 15 m 7,50

3590571 15 m 7,503590024 4,5 m 2,80

Zatahovací zachycovač Rebel s evakuacíZatahovací zachycovače Rebel pro pád přes 
hranu

Zatahovací zachycovače 
Rebel – 20 až 30 m

Zatahovací zachycovače 
Rebel – 6 až 15 m

Zatahovací zachycovače  
3M™ Protecta® Rebel™ – 4,5 m
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3590545

Best Seller 
3591002

Zatahovací zachycovače
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3100418 1,9 m 17 mm 1,00

3100419 2 m 57 mm A 1,20

3100420 2 m 17 mm 1,20

3100421 2 m 57 mm A 1,40

3100422 2,1 m 57 mm A 2,60

3100423 3 m A 1,40 3100437 6 m A 2,20

Zatahovací zachycovače Rebel s popruhem – 
6 m

31004223100418

Zatahovací zachycovače  
3M™ Protecta® Rebel™ s popruhem – 2 m

Zatahovací zachycovače Rebel s popruhem – 
3 m
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Best Seller 
3590010

Povinné pro zachycovače Rebel™, aby byly v souladu 
s nejnovějšími požadavky normy VG 11 pro použití na 
horizontálních ostrých hranách.

3500050 2,00

Kryt Zatahovací zachycovače  
3M™ Protecta® Rebel™

Prodlužovací závěsné lano 3M™ Protecta® 
Rebel™ pro horizontální použití

Popis

3590010 Pro 6m, 10m modely Rebel 0,20

3590011 Pro 15m modely Rebel 0,20

3590012 Pro 20m, 25m, 30m modely Rebel 0,28

Best Seller 
3100418

Best Seller 
3100423

Best Seller 
3100437

  Zatahovací zachycovače
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AG107AG161/2

AG300

Umožňuje postupnou evakuaci více osob bez ztráty času. 
Evakuace možná z výšky 5 až 100 m. Pozinkované uložení 
a 5mm pozinkované lano s tkaným pláštěm. Rychlost sestupu 
je samostatně řízená – 1,2 m/s. Maximální nosnost 136 kg.

Na celém světě využívané řešení při slézání sloupových jeřábů/
věží. Řešení pro evakuaci na nakloněných rovinách umožňující 
uživateli únik z nebezpečné oblasti pomocí bočního pohybu. 
Vyžaduje instalaci nosného lana a použití evakuační podpěry 
AG300. Maximální rychlost sestupu: 4 m/s.

S brzdným systémem. Pro použití se systémem Trolmatic.

Navrženo pro záchranné akce 
v uzavřeném prostoru. Díky zabudované 
upevňovací desce lze snadno namontovat 
na mobilní trojnožku AM100. Díky 
převodovému poměru 4.1/1 může být 
oběť vytažena velmi rychle. Pozn.: Naviják 
musí být vždy použit spolu se systémem 
pro zachycení pádu.

Dodáváno se 2 ramenními popruhy  
a 3 přidržovacími páskami.

Kompletní kladkostroj s karabinou AJ501.
V případě úkolů v uzavřeném prostoru je 
nutné používat spolehlivý kotvicí bod, aby 
byla práce vykonána efektivně a naprosto 
bezpečně. Tuto hliníkovou mobilní 
trojnožku lze snadno přepravovat a použít. 
Čtyři nezávislé kotvicí body umožňují 
použití výstroje pro práci v zavěšení 
v kombinaci se Zaŕízení pro záchranu 
pro zachycení pádu, jehož součástí 
je vyprošťovací systém, systém pro 
zachycení pádu a záchranné zařízení. 8 
možností nastavení. Užitná výška 1,35 m až 
2,35 m. Průměr základny 1,5 m až 2,56 m.

AG152 Záchranný systém Bimatic 4,30

AG161/2 Ochranný vak Bimatic 0,50

AG360/I 5 mm 60 m 20,00

AG399 5 mm 100 m 27,00

 

AG107 5 mm 0,1 kg/m

Zařízení pro záchranu 3M™ Protecta® 
Trolmatic™

Zařízení pro záchranu TrolmaticZáchranné lano Bimatic

Hliníková trojnožka Záchranný navijákOcelová vodicí kladka

Záchranná nosítka

Zařízení pro záchranu 3M™ Protecta® 
Bimatic™

AG300 7,95

AT052/1 0.91

AT200/I20 5 mm 5 mm 20 m 10,10

AM100 500 kg 19,00

AG810 2,15 m 18,30

3M Fall Protection   |    00 800 999 55500

AG152

Zařízení pro záchranu
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Přenosný horizontální záchranný systém  
3M™ Protecta® Pro-Line™
Přenosné, univerzální a s rychlou instalací. Bez spojovacích 
a zápustkových součástí; lano lze jednoduše napnout 
pomocí západky. Žádné oddělené součásti; stačí připojit 
k vhodnému kotvicímu bodu. Součástí je lehká brašna se 
snadnou manipulací. Integrovaný tlumič snižuje koncové 
zatížení, a chrání tak strukturu. Max. nosnost 2 × 141 kg.

Použití

1200106 10 m 2,50

1200107 20 m 3,50

Horizontální jistící systémy



Vertikální jistící lanový systém 3M™ 
Protecta® Cabloc™ se skládá z 8mm 
lana, které je v horní části zakončeno 
ochranným pouzdrem a ve spodní části 
svorkami.
Lano je přidržováno v 10metrových odstupech pomocnými 
konzolemi. Vyznačuje se rychlou a snadnou instalací 
a můžete jej přizpůsobit existujícímu žebříku a/nebo sloupu 
či stožáru. Pohyblivý zachycovač pádu Cabloc je lehký 
a vejde se vám do dlaně. Pokud používáte 8mm lano (7 × 
19) z nerezové oceli, můžete použít verzi s integrovaným 
tlumičem, čímž odpadá potřeba lineárního tlumiče. Systém 
Cabloc™ se rychle a snadno instaluje a je k dipozici jako 
součást sady se všemi požadovanými součástmi.

Použití

Horní kotvicí konzole
Pozinkovaná ocel – 6191035 

Nerezová ocel – 6191032

8mm lano z nerezové 
oceli 7 × 19

AC300SXX

Pohyblivý zachycovač 
pádu s tlumičem

AC350/4

Mezilehlá konzole
AC320

Spodní kotvicí konzole 
Pozinkovaná ocel – 6191036 

Nerezová ocel – 6191033

Vertikální záchranný systém  
3M™ Protecta® Cabloc™ bez integrovaného 
tlumiče

3M Fall Protection   |    00 800 999 55500
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Horní kotvicí konzole
Pozinkovaná ocel – 6191035 

Nerezová ocel – 6191032

Pohyblivý zachycovač 
pádu Cabloc Pro

•  Součástí je integrované zařízení 
pro pohlcování energie.

•  Nevyžaduje, aby byl na vrchní 
montážní konzole nainstalovaný 
systém pro pohlcování energie.

•  Umožňuje pohyb s volnýma 
rukama přes pomocná vedení lana.
•  Anti-inverzní funkce – zabraňuje 

uživateli, aby umístil pohyblivý 
zachycovač pádu nesprávně.

•  Nosnost 150 kg  
(uživatel plus nástroje).

Horní kotvicí konzole
Nerezová ocel – 6191032 

Použijte s rozpěracím ústrojím 
s kloubem z nerezové oceli – 

7234011

Pohyblivý  
zachycovač pádu

AC350

Integrovaný tlumič
AC325

8mm lano 1 × 19 
z nerezové oceli

7241072

Mezilehlá konzole
AC320

Mezilehlá konzole
Pozinkovaná ocel – 6191002 

Nerezová ocel – 6191019

8mm lano 
z pozinkované oceli  

6 × 19
AC300GXX

8mm lano z nerezové 
oceli 7 × 19

AC300SXX

Pohyblivý zachycovač 
pádu Cabloc Pro 
se zařízením pro 

pohlcování energie
6199998

Spodní kotvicí konzole 
Pozinkovaná ocel – 6191036 

Nerezová ocel – 6191033
Spodní kotvicí konzole

Nerezová ocel – 6191038

Vertikální jistící systém  
3M™ Protecta® Cabloc™ s integrovaným 
tlumičem

Vertikální jistící systém Cabloc Pro

6199998

Vertikální jistící systémy
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Postroj – ikony
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Nastavovací 

prvky Tri-Lock 
Revolver

 
Hliníkový 
D-kroužek  

3M™ DBI-SALA® 
Tech-Lite™

 
Pohodlné 

polstrování

 
Rychlospojovací 

přezka

 
Připojovací bod 

pro zavěšení

 
Indikátor  

pádu

  
Pouzdro

 
Pevná kyčelní 

polstrovaná oka

 
Pevné ramenní 

vycpávky

 
Průchozí  
přezka

 
Přední oka

 
Přezka  

Duo-Lok™

 
Nastavitelná 
oblast ramen

 
Noha

 
Pas

 
180°  

polohovací pás

 
Hrudník

 
Nastavitelný 

hrudník

 
Nastavitelná 
oblast nohou

 
Ramena

Typ:Obecné:

Spojovací lana:

Spojovací lana – ikony

 
Spojovací lano

 
Dvě ramena

 
Ovázání

 
Spoje  

s očnicemi

 
Karabina

 
Šroubová 
karabina

 
Velikost otvoru 

vstupní části

 
Pevnost vstupní 
části (hodnota)

 
Karabina

 
Zámek  

twist-lock

  
Spojka:  
Konec 

spojovacího lana

 
Spojka: 

Uživatelský  
konec

 
Lešenářská 

karabina

 
Typ lana

 
Hák 3M™ DBI-

SALA® EZ-Stop™ 
WrapBax™

 
Materiál:  

Ocel

 
Kilogramy

 
Rozměr

 
Typ materiálu

 
Materiál:  

Hliník

 
Certifikace
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Typ:

Obecné – ikony

 
Materiál:  

Hliník

 
Uživatel

 
Materiál:  

Nylon

 
Uživatel (hodnota)

 
Materiál: 

Polyuretan

 
Typ materiálu

 
Materiál:  
Reflexní

 
Typ ochranné 

vrstvy

 
Materiál:  

Ocel

 
Popruhy

 
Materiál: 

Termoplast

 
Materiál: 

Nerezová ocel

 
Ochranná vrstva: 
Pozinkovaná ocel

 
Materiál:  
Vectran

  
Ochranná vrstva: 
Otryskána pískem

 
Ochranná vrstva: 

Pozinkované 
(pláty)

 
Certifikace

 
Certifikace 
(hodnota)

 
Certifikace 

(hodnota a třída)

 
Kilogramy

 
Rozměr

 
Průměr

 
ATEX

 
Množství

Zatahovací zachycovače – ikony

 
Materiál  
spojky

 
Materiál 

bezpečnostního 
lana

 
Indikátor  

pádu

 
Karabina

 
Oko  

karabiny

 
Pojistná  
karabina

 
Lešenářská 

karabina

 
Karabina

 
Karabina  

3M™ DBI-SALA® 
Saflok™

 
Otočný  

otvírací hák

 
Šířka  

popruhu

  
Dvě ramena

 
Samozavírací 

kloubový  
úchyt

 
Dvojčinný otočný 

čep

 
Kryt

 
Evakuace

 
Ostrá hrana

 
Naviják
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www.3Msafety.be

3M Danmark
Hannemanns Allé 53
2300 København S
Danmark
E-mail: 3Msikkerhed@mmm.com
www.3Msikkerhed.dk

3M Deutschland GmbH
Carl-Schurz-Straße 1
D - 41453 Neuss
Deutschland
E-mail: arbeitsschutz.de@mmm.com
www.3Marbeitsschutz.de

3M Espana, S.A.
Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25
28027 Madrid
Espana
E-mail: ohes.es@3M.com
www.3M.com/es/seguridad

3M France
Boulevard de l’Oise
95006 Cergy Pontoise Cedex
France
www.3M.com/fr/securite

3M Greece
20 Kifissias Ave. 
151 25 Maroussi
Athens, Greece
www.3M.com/gr/occsafety

3M Ireland Limited 
The lveagh Building
The Park, Carrickmines
Dublin 18
Ireland
E-mail: ohes.helpline.uk@mmm.com
www.3M.co.uk/safety

3M Italia srl
Via Norberto Bobbio, 21
20096 Pioltello Ml
Italia
E-mail: 3Msicurezza@mmm.com
www.3Msicurezza.it

3M Nederland B.V.
Molengraaffsingel 29
2629 JD Delft
Nederland
E-mail: 3Msafety.nl@mmm.com
www.3Msafety.nl

3M Norge A/S
Postboks 100, 2026 Skjetten
Norge
E-mail: kundeservice@mmm.com
www.3M.no/vern

3M Österreich GmbH
Kranichberggasse 4
1120 Wien
Öbsterreich
www.3M.com/at/arbeitsschutz

3M Portugal
Rua do Conde Redondo, 98
1169-009 Lisbona
Portugal
www.3M.com/pt/seguranca

3M Suisse S.a r.l. / Schweiz Gmbh
Eggstrasse 93
8803 Rüschlikon
Suisse / Schweiz
www.3M.com/ch/safety

Suomen 3M Oy
Keilaranta 6
02150 Espoo
Suomi
www.3M.fi/suojaimet

3M Svenska AB
191 89 Sollentuna
Sverige
E-mail: kundservice@mmm.com
www.3M.se/personskyyd

3M United Kingdom PLC
3M Centre
Cain Road
Bracknell
RG12 8HT
United Kingdom
E-mail: ohes.helpline.uk@mmm.com
www.3M.co.uk/safety

Please recycle. 
Printed in the U.K. 

©3M 2016. 
All rights reserved. 

Ref: 9701607

3M, WrapBax, EZ-Stop, HI-10, Expander, Protecta, Beacon, ExoFit STRATA, Sealed-Blok, RSQ, FAST-Line, First-Man-Up, Ultra-Lok, Nano-Lok, Talon, Kevlar, Nomex, Rollgliss, 
Rescumatic, Advanced, FlexiGuard, SafRig, Manustop, Mobi-Lok, Saflok, EZ-Line, RoofSafe, UniRail, Uni 8, Lad-Saf, Pro, Sanchoc, Viper, Cobra, Rebel, Bimatic, PRO-Line, Cabloc, Tech-
Lite, Self-Lok, Repel, ExoFit NEX, Duo-Lok, Revolver, Tri-Lok Revolver, Delta, LifTech, Polarmesh, EZ-Link, No-tangle, Surefit, Quick-Mag, Glyder, Force2, Spiral Tech, Trilomatic are 
trademarks of 3M Company.

3M Česko, spol. s.r.o.

Divize ochrany zdraví a bezpečnosti při práci 
V Parku 2343/24 
148 00 Praha 4

Tel.: 261 380 111      Web: www.3M.cz/OOPP      www.3MSafetyportal.cz

Registered address: 3M Centre, Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 8HT. Registered in England and Wales No. 1918922.




