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Marion Poitevin a Droites északi falában, Mont-Blanc masszívum. Franciaország.
© Bertrand Delapierre

Segíteni felhasználóinkat a magasban és a sötétben való közlekedésben
- ez a Petzl alapvető küldetése a kezdetektől fogva. Ma, 2013-ban sincs
ez másképp.
Ma is ugyanazon az úton járunk: célunk a termékeken túl szaktudásunk,
tapasztalataink átadása, felhasználóink minden igényt kielégítő segítése
bármely szakterületen.
A Petzl számára elsőrangú fontosságú az olyan termékek létrehozása és
továbbfejlesztése, melyek segítségével Ön a lehető leghatékonyabban
tevékenykedhet a gyakorlatban, legyen szó sziklamászásról,
hegymászásról vagy akár terepfutásról.
Az idei év néhány „topmodellje”:
- Az ún. REACTIVE LIGHTING, új technológiánk a fejlámpák terén: a
világítás fényereje automatikusan alkalmazkodik a külső körülményekhez.
Nemcsak hatékony, de intelligens is! Ismerkedjen meg az újítással
legújabb termékünkön, a Nao fejlámpán.
- Megújult szikla- és hegymászó beülőcsaládunk. Még nagyobb
kényelem, új koncepció és dizájn.
- Az új SIROCCO sisak, mindössze 165 gramm súlyával.
És persze ne feledkezzünk el a jól bevált SPIRIT karabiner új változatáról,
a szintén megújult BASIC, CROLL és PANTIN mászóeszközökről és a
szuperhatékony ULTRA új típusairól sem.
Valamennyi Petzl termékről, technológiáról és újdonságról tájékozódjon a
Petzl.com honlapon és a közösségi oldalakon.
A mi sikerünk az Ön hatékonysága, biztonsága és öröme a kalandok
során.
Jó lapozgatást!
Paul Petzl
Elnök
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Túra a Géant-gleccseren, Mont-Blanc masszívum. Franciaország.
© Alexandre Buisse

ELKÖTELEZETTSÉG
A Petzl léte alapítóinak szenvedélyében, a felfedezésben gyökerezik. Az első barlangászeszközök megszületése óta a cég
mozgatórugója változatlan: gyakorlati megoldásokat kínálni az embereknek az előrehaladáshoz.
A vágy, ami az embert továbbhajtja az ismeretlenbe, egy új fal felfedezésére... A Petzl eszközei és tanácsai segítenek elérni ezeket
a célokat – egyrészt a használati utasítások információi útján, másrészt a tanfolyamok révén.
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Petzl: első a biztonság
A felhasználók számára a sportban, a magasban
végzett munkában és a mentésben egyaránt
az eszközök megbízhatósága és minősége a
legfontosabb. A Petzl egyéni védőfelszereléseket
gyártó cég, melynek valamennyi dolgozója tisztában
van ennek jelentőségével. A Petzlnél a biztonság
alapvető elvárás a termék életének minden fázisában,
vagyis a tervezéstől egészen a reklamáció kezeléséig.
A tervezés és fejlesztés időszakában a tervezőiroda
szorosan együttműködik a Petzl laboratóriummal.
A Petzl belső elvárásai biztonsági szempontból messze
túlmutatnak a szabványok követelményein. Legyen
szó teherbírásról, megbízhatóságról vagy tartósságról,
a Petzl az előírtnál jóval nagyobb elvárásoknak is
megfelel.
A gyártási folyamat végén valamennyi egyéni
védőfelszerelést és fejlámpát egyedileg tesztelünk.
Ezenkívül garantáljuk valamennyi Petzl egyéni
védőfelszerelés nyomon követhetőségét.
Felhasználóinknak rendelkezésükre áll az Easy Inspect
program, mellyel a termék teljes élettartamán át
tárolhatja adatbázisát és megjelenítheti a felülvizsgálati
jegyzőkönyveket. Az egyéni védőfelszerelések
valamennyi felülvizsgálata elmentésre kerül, így a
felszerelés állapota pontosan nyomon követhető.

A fejlődés nem áll meg!
Amint bármilyen kockázat felmerül a felhasználó
biztonságával kapcsolatban, a Petzl azonnal megteszi
a szükséges lépéseket a probléma elhárítására.
Ez az elv vezetett bennünket 2011-ben egyes
termékek visszahívásánál. Ezek az akciók ahhoz
is hozzájárultak, hogy még biztonságosabbá
tegyük termelésünket. Azóta a gyártást és az
ellenőrzési folyamatot teljesen átszerveztük. Néhány
példa erre: a már meglévő emberi ellenőrzést új,
automatikus ellenőrzőrendszerekkel egészítettük
ki, biztonságosabbá tettük az összeszerelés
kritikus fázisait stb. Ez a fejlődés a terméktervezés
folyamatára is kiterjed, így a biztonságot érintő kritikus
hibalehetőségeket azonosítjuk és kizárjuk.
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A KÖZÖSSÉG SZOLGÁLATÁBAN

„A zenében a disszonancia olyan, mint egy zavar egyfajta feszültség - melyet az összhangzat helyreállít,
enyhülést hozva a hallgatónak. Mimden harmónia ezen
a „feszültség - enyhülés” elven alapulva jön létre,
az állandó fejlődés alapfogalmaként.
Én szeretem ezt az elvet. Alapítványunk számomra
épp olyan, mint egy kioldógomb. A helyzet, mely
kezdetben talán disszonánsnak és az ötletek zavaros
összevisszaságának tűnhet, a párbeszédek és
konfrontációk során csak tovább növeli közösségünk
összetartozásérzését. Sokszor megéltük ezt olyan
projekteknél, melyek először távolról sem látszottak
egyértelműnek, mint pl. az Aigle menedékháznak,
ennek a szimbolikus jelentőségű magashegyi
örökségnek a megmentése vagy a hegymászók
biztosítása a Mont-Blanc normál útjában a„Halálkuloárnak” is nevezett Goûter-kuloárban.

DÉL-AMERIKA

PERU

Ötletek csapnak össze, kristályosodnak ki, és velük
együtt elindul és kiteljesedik a vita, a párbeszéd.
A mi feladatunk itt egyúttal a katalizátor szerepe is:
lehetővé tenni az érdemi vitát és köré összegyűjteni az
embereket. A kezdetben talán disszonáns elem tehát
intelligens alkotóelemmé változik, az összhangzás új
szabályokat hoz magával, harmóniát teremt, új utakat
nyit.
2005-ös megalapítása óta Alapítványunk több mint
2 millió eurót osztott szét, melyből 1 335 000 eurót
közvetlenül a támogatott projektek kaptak. Ez az
összeg nyereségünknek több mint 10 %-a. Persze a
csekkek aláírásán túl az Alapítvány nagy erőket fordít
a projektek irányítására is. Ez gyakran igen hosszú és
fáradságos folyamat, de megéri.
Ez ad értelmet akcióinknak, így találhatjuk meg az
ember helyét környezetünkben, ezzel segíthetünk
közösségünk összekovácsolódásában, ezek azok
az alapvető értékek, amelyekben hiszek.”
Paul Petzl
Elnök

CHILE

Projektek 2011 - 2012
ALGÉRIA

• Biztonság és datolyaültetvények. Partner: Association Biodiversité,
Échanges et Diffusion d’Expériences
DÉL-AMERIKA

• A mászóiskolákhoz vezető utak megőrzése. Partner: Accesso PanAm.
CHILE

• A Cochamo-völgy megőrzése. Partner: Conservacion Cochamo.
FRANCIAORSZÁG

• A Goûter-kuloár biztosítása, Mont-Blanc masszívum.
• Az Aigle menedékház felújítása, Oisans masszívum.
• Hegymászókongresszus 2011.
• Jégkristály, tanulmány a jégmászásra alkalmas jégről. Partner: Glaciologie et
Géophysique de l’Environnement de Grenoble.
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EGYESÜLT KIRÁLYSÁG
FRANCIAORSZÁG

ALGÉRIA

NEPÁL

MAURITÁNIA

KENYA

MADAGASZKÁR

MOZAMBIK

REUNION -SZIGET

• A a szakállas saskeselyű megmentése. Partner: Association Aster.

MOZAMBIK

• A Boneli-sasok GPS-es követése. Partner: Conservatoire des
Espaces Naturels du Languedoc Roussillon

• A Mont Manuli biológiai sokszínűségének hasznosítása.
Partner: Filmmakers Alliance.

• A denevérek szenzibilizácója és védelme. Partner: CORA.
REUNION -SZIGET

• A mászók és a trópusi madarak (Phaëtonidae) együttélésének
kialakítása. Partner: Société d’Études Ornithologiques de la Réunion.
KENYA

• Segítségnyújtás a telekommunkációs cégek magasban dolgozó
munkatársainak képzésében Partner: Inveneo.
MADAGASZKÁR

• Tsingy kiépítése. Partner: Association Antsika.
MAURITÁNIA

NEPÁL

• Jövendőbeli túravezetők képzése. Partner: Nepal Mountaineering
Association, UIAA
• Női magashegyi vezetők képzésének támogatása. Partner: Ama
Dablam Women Expedition.
PERU

• Archeológusok és tudósok kötéltechikai képzése. Partner: Association
Ukhupacha.
EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

• Részvétel az European Outdoor Conservation Association-ben.

• Együttműködés a mediterrán barátfóka védelmében.
Partner: Fondation CDB.
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28
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34
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Liv Sansoz a Tour Ronde délkeleti élén,
Mont-Blanc masszívum. Franciaország.
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Nittelőtúra,
Argentína
Piedra Parada,
Buitrera.-kanyon
Chubut tartomány,
Patagónia, Argentína.
2012 márciusában
a Piedra Parada-n
mintegy 30 argetin és
külföldi mászó gyűlt
össze a Petzl RocTrip
előkészítésére, hogy új
utakat nyissanak. Ehhez
először ki kell gondolni
az útvonalvezetését: ez
olykor szerelem első
látásra, máskor nehéz
döntés a számtalan fal
és kanyon legrejtettebb
zugainak megfigyelése
után. Ezután be kell tenni
a kötelet és következhet
a fogások kipróbálgatása,
a mozdulatok
elképzelése. A következő
lépésben behelyezik
a biztosítópontokat,
megtisztogatják a kőzetet.
Végül eljön a várva várt
pillanat, az út szabad
kimászása, a névadás
és a nehézségi fok
megítélése.

© Lafouche, Guillaume Vallot
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A

felsőbiztosítás beszerelése olyan alapvető technika,
melyet már a sziklamászás kezdetén elsajátítanak
a mászók. Ahogy telik az idő, a feladat már-már
banálisnak tűnhet, ám soha nem szabad elfelejteni, hogy
30-40 méterrel a föld felett egy elkövetett hibának súlyos
következményei lehetnek. Legyetek hát mindig nagyon
figyelmesek, kedves mászók!

1. módszer: Ereszkedés karabinerrel bekötve

© Lafouche
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

A mászó mindvégig bekötve marad a kötélbe.
A mászó egy zárható karabinerbe kötve ereszkedik.
Ügyelni kell arra, hogy a karabiner mindig hossztengelye irányában
terhelődjön.
Az ereszkedés során a mászás mozdulatainak újrapróbálása nem
ajánlott.

ELŐREJUTÁS

Ez a kiadvány nem tartalmaz minden szükséges tudnivalót. Olvassa el a használati utasításokat és a technikai útmutatókat is. A megfelelő képzés elengedhetetlen.

Felsőbiztosítás beszerelése

SZIKLAMÁSZÁS
2. módszer: Ereszkedés csomóval bekötve
1.

2.

5.

4.

3.

6.

7.

Fűzze át az egészkötelet a maillonon (széles maillon esetén ajánlott).
Ereszkedés közben a mászás próbálgatható.
A mászó nincs végig bekötve a kötélbe.
Újra kell kötni a csomót.

Bármely technikát használjuk is, fontos, hogy a biztosító személy mindvégig biztosítsa a mászót és soha ne engedje
el a szabad kötélszálat.

SAMA
A SAMA ideális beülő sportmászáshoz.
Az EndoFrame konstrukciónak köszönhetően
kiválóas osztja el a terhelést a derék- és a
combrészeken, így rendkívül kényelmes.
Az elasztikus combrészek igazodnak a comb
méretéhez és tökéletes mozgásszabadságot
nyújtanak. A derékrész DoubleBack Light csatjai
könnyen, gyorsan állíthatók. A bekötési pontok a
kötél súrlódásának ellenálló Dyneema-ból készülnek.

Igen tartós Dyneema
bekötési pontok.

A terméket bemutató videó
és kiegészítő információk a
www.petzl.com/SAMA honlapon.
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Ez a kiadvány nem tartalmaz minden szükséges tudnivalót. Olvassa el a használati utasításokat és a technikai útmutatókat is. A megfelelő képzés elengedhetetlen.

Felsőbiztosítás beszerelése

SZIKLAMÁSZÁS

A

z út kitett, a standok gyakran szűkösek, olykor
kényelmetlenek is, a kommunikáció nehézkes lehet…
Fontos tehát a jól szervezettség és átgondoltság,
hogy a fölösleges fáradságtól és bosszankodástól
megkíméljük magunkat. Nagyfalon a hatékonyság a
biztonság egyik záloga, de a mászás öröméé is egyben.

A fal aljában
• Egyezzünk meg a standolásnál alkalmazandó verbális és nonverbális kommunikációban. A kommunikáció legyen világos és tömör.
Ha egyszerre több kötelet is használnak, a félreértések elkerülése
érdekében egyezzenek meg elnevezésükben.
• Készítsék elő a kötelet, és kössék be magunkat gondosan, hogy
elkerüljék a kötelek összecsavarodását valamelyik hossz végén.
• Ellenőrizzük egymás bekötését.

Az elölmászó
megérkezése
a standba
• Ellenőrizze a kikötési
pontokat. Valamennyi kikötési
ponthoz rögzítse magát
félszorító nyolcas csomóval.
Akasszon egy köztest a felső
biztosítópontba a következő
hossznak megfelelő irányba.

• Az elölmászó gyorsan
behúzza a kötelet. A kötelet
rendezze el gondosan, pl. a
lábaira szedve, a nagyobb
huroktól a kisebb felé
haladva. Kerülje a túl nagy
hurkok hajtogatását és a
kötél lelógatását a stand alá,
mert a kötél beakadhat egy
repedésbe, a növényzetbe stb.
• Kösse össze a stand
pontjait úgy, hogy a pontokat
egyenlően terhelje (lásd a
2012. évi katalógusban).
A műveletet a kikötési
pontok minősége és az út
vonalvezetése határozza meg.
Helyezze be a REVERSO-t.
Biztosítsa fel a másodmászót.
© Marc Daviet
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Váltott mászás nagyfalon

SZIKLAMÁSZÁS
Váltott mászás nagyfalon
Ez a kiadvány nem tartalmaz minden szükséges tudnivalót. Olvassa el a használati utasításokat és a technikai útmutatókat is. A megfelelő képzés elengedhetetlen.

Az másodmászó megérkezése
a standba
• A másodmászó kiköti magát és ha szükséges,
átveszi a közteseket. A REVERSO 4-et a csomó
kikötése nélkül helyezze át a kikötési pontból a
beülőbe.

• Akassza be a kötelet a felső biztosítópontba
akasztott köztesbe (ez mindenképpen kiváló
minőségű kikötési pont legyen). Oldja ki a
REVERSO 4 mögötti csomót. A másodmászó
továbbmászik elölmászóként.

REVERSO 4
®

A REVERSO 4 rendkívül könnyű ereszkedő- és biztosítóeszköz.
Egyetlen 59 g súlyú eszköz minden feladatra: elölmászó
biztosítására, egy vagy két másodmászó biztosítására (Reversomódban), és ereszkedésre. Dinamikus fél- és ikerkötelekhez
(átmérő ≥ 7,5 mm) valamint egészkötelekhez (átmérő
≥ 8,9 mm). Az oldalukon aszimmetrikus bordázattal ellátott,
V alalkú fékezővájatoknak köszönhetően a fékerő tökéletesen
szabályozható. Sokoldalúan használható, váltott mászás esetén
egyszerűen átválthatunk Reverso-módból elölmászó biztosítására.
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A REVERSO 4 vájatai
bármilyen átmérőjű kötélhez
alkalmazhatók.

ELŐREJUTÁS

SZIKLAMÁSZÁS

N

ehéz kötélhosszok megmászásánál az egészkötél
használata kényelmesebb és egyszerűbb lehet.
A biztosító személy használhat GRIGRI-t, ami
olyankor is kényelmesebb, ha az elölmászó bizonyos
mozdulatoknál hosszabban elidőzik.
Néhány kötélhosszas ereszkedés lehetséges egészkötéllel
és lehúzózsinórral. Hosszú ereszkedésekhez hatékonyabb
lehet a fél- vagy ikerkötelek használata.

A felmászás során
1. Elölmászó

biztosítása

GRIGRI-vel a biztosítás
dinamikáját a biztosító
személy mozgása adja.
Nagyfalon ez a mozgás
korlátozott, mivel
károsíthatja a standot.
A standtól való nagyobb
bekötési távolság a
biztosító személynek
nagyobb mozgásteret
tesz lehetővé.

2. Másodmászó

biztosítása

Az elölmászó visz
magával egy könnyű
REVERSO-t, mellyel
kényelmesen
felbiztosíthatja a
másodmászót.

© Marc Daviet
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Biztosítás és ereszkedés nagyfalon egészkötéllel

SZIKLAMÁSZÁS
Ereszkedés blokkolt kötélen
Az egészkötelet blokkolva kell beszerelni az ereszkedéshez. A lehúzás egy segédkötéllel történik. Egészkötélen ereszkedhetünk
GRIGRI-vel vagy REVERSO-val egyaránt (biztosítóeszközzel vagy biztosítócsomóval is).
A segédkötél nem szolgál ereszkedésre, kizárólag a kötél lehúzását szolgálja.

Példák a kötél beszerelésére

30 cm
minimum

Fennáll a veszélye, hogy a
csomó átbújik a maillonon,
még ha elég nagynak tűnik is.

Lebiztosított csomó
használata. Ha a csomó
átbújna a maillonon, az esést a
biztosítás megfogja, de a kötél
lehúzása bonyolult lesz.
A következő ereszkedéshez
a kötél csak a teljes lehúzás
után szerelhető be.

Kötél blokkolása nagyméretű
csomóval.
A következő ereszkedéshez
a kötél csak a teljes lehúzás
után szerelhető be.

Blokkolás a köteleket
összekötő csomó nélkül,
automata zárórendszerű
karabinerrel.
A következő ereszkedés
beszerelése a kötél lehúzásával
egyidejűleg lehetséges.
Széles maillon esetén fennáll
a karabiner rossz helyzetének
és/vagy a kötél elakadásának
lehetősége.

Figyelem
A blokkolás technikáihoz terjedelmes csomókat használunk. Ügyelni kell a kötél beakadására: ha az
egészkötél tőlünk távolabb akad el, a segédkötéllel a felmászás és a kötél kiszabadítása nem biztosítható.
A kötelek összekötésére a szálak eltérő átmérője miatt a klasszikus összekötőcsomók helyett a dupla
halászcsomó javasolt.
A blokkoláshoz használt karabiner a lehúzásnál leeshet, odaütődhet. Az ilyen célra használt karabinert
másfajta használat előtt szemrevételezni kell.

GRIGRI 2
®

A GRIGRI 2 biztosítóeszköz immár szinte nélkülözhetetlen társ a sziklamászásban,
legyen szó akár felsőbiztosításról, akár egy nehéz út egyes mozdulatainak
újrapróbálásáról. Bármely a piacon kapható, 8,9 - 11 mm átmérőjű dinamikus
egészkötéllel kompatibilis (az optimális kötélátmérő 9,4 mm - 10,3 mm). Kis mérete és
súlya egészkötéllel nagyfalas mászásra is alkalmassá teszi. A GRIGRI 2 használatával
kapcsolatos tudnivalókról tájékozódjon a használati utasításban és a www.petzl.com
honlapon.

A terméket bemutató videó
és kiegészítő információk a
www.petzl.com/GRIGRI2 honlapon.
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Biztosítás és ereszkedés nagyfalon egészkötéllel

HEGYMÁSZÁS

18

ELŐREJUTÁS

HEGYMÁSZÁS

Jégmászás
a Bull folyó
kanyonjában,
Cranbrook, Brit Columbia,
Kanada.
2012 telén a kanadai
Gordon McArthurnak
az a nagyszerű ötlete
támadt, hogy meghívja
skót barátját, Andy
Turnert titkos kertjébe,
a Bull folyó kanyonjába,
cranbrooki házától
alig néhány percnyire.
Gordon évek óta nyitja itt
az új és új utakat. A két
jégmászó kihasználhatott
egy hideghullámot, mely
részben befagyasztotta
a folyót, így a Matador
szektor útjait is a jég
aljától mászhatták.
Ezúttal Gordon befejezte
hosszútávú projektjét,
a „Gordon Bull”-t. Ami
pedig Andyt illeti, neki
sikerült a legtöbb utat on
sight megmásznia ezen a
csodás helyen.

© Lukasz Warzecha
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H

ogyan reagál a jég az időjárás változásaira?
Ösztönösen azt gondolhatnánk, hogy a nagyon
alacsony hőmérséklet előnyős a jégmászáshoz. Ilyen
egyszerű lenne? Hogyan hozható összhangba a mászók
tapasztalata a tudósok megfigyeléseivel? A grenoble-i
Gleccserkutató és Környezeti Geofizikai Laboratórium
tanulmánya, melyet a Petzl Alapítvány is támogatott,
közelebb hozott minket a válaszhoz.
Ha a jégképződés fokozatos, a jég leszakadása különösen
a függőleges struktúrák esetén hirtelen történhet.
A hőmérséklet ingadozása erős mechanikai igénybevételt
jelent a jégben, és ez bizonyos esetekben a jégesés hirtelen
leszakadásához is elegendő lehet.
Valójában a jég is tágul, amikor felmelegszik,
és összehúzódik lehűlése során. Ha a lehűlés lassú,
a jég képes alkalmazkodni az összehúzódásokhoz és
„plasztikusan” deformálódik. Ilyenkor képlékeny jég
képződéséről beszélünk. Ezzel ellentétben, ha a lehűlés
gyors, az összehúzódás repedéseket hozhat létre, és
segítheti azok továbbterjedését a jégcsákány ütéseinek
következtében. Az ilyenkor képződő jég tehát törékeny.
A jégesésekben elhelyezett nyomásmérők mérései
alapján ellenőrizhető az összefüggés a hőmérséklet
hirtelen ingadozása és a mechanikai igénybevétel erőteljes
növekedése között.
Ez utóbbi jelenséget vizsgálva az derült ki, hogy a
jégmászók számára a jég minőségének megitéléséhez
a mászás előtti napokban mért hőmérsékleti adatok
kulcsfontosságúak.

Ezek a tanulmányok azonban részeredmények és soha nem
helyettesítik a mászás során szerzett tapasztalatokat. Ismertetőnk
François Damilanoval, a „Jégkristály” c. tanulmány egyik szerzőjével
együttműködésben készült.

© Lukasz Warzecha
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További információért tájékozódjon az Alapítvány honlapján a
www.petzl-foundation.org oldalon.
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A megmászandó jég szilárdságának vizsgálata

HEGYMÁSZÁS
Stabil, 0 °C körüli hőmérsékletű időszak
(nincs jelentős nappali felmelegedés,
sem jelentős éjszakai lehűlés).
Az ilyenkor képződő jég tehát képlékeny. Ez a szituáció kedvezőnek
tűnhet. Úgy is mondják, hogy ez az ún. „fagylaltjég”

Hirtelen lehűlést követő nagy hideg.
Ez a jégben erőteljes termikus összehúzódásokat okoz, a jég
törékennyé válik. A jégcsákány ütései segítik a repedések
továbbterjedését, maga a mászó okozhatja a jég leszakadását. Ezen
túlmenően egy szabadon álló jégoszlopban óriási függőleges irányú
mechanikus összehúzódások léphetnek fel, miközben az oszlop
rövidülni próbál. Nagy tehát a jég spontán leszakadásának veszélye.

Enyhe időszak éjszakánként is 0 °C feletti
hőmérséklettel.
A jég/kőzet felszínén folyó víz a jég szikláról való leválását provokálja.
Ez a szituáció tehát kedvezőtlennek tűnik.

Fokozatos, több napon át végbemenő
lehűlést követő nagy hideg.
Az ilyen körülmények kevésbé tűnnek kritikusnak, de a jég nagyon
merev és törékeny marad, a jégcsákány ütéseire igen érzékeny lesz.

NOMIC
A NOMIC a hatékonyság, sokoldalúság és az ergonomia
szinonímája, legyen szó akár fagylalt- vagy kemény jég mászásáról,
akár dry toolingról. Az állítható markolat többféleképpen fogható,
így a kézcserénél való kiakadás veszélye még kisebb. Az ICE csőr
bármilyen típusú jégbe könnyen be- és kiakasztható. A fejrészen a
két kivehető súllyal a csákány igény szerint kiegyensúlyozható és a
fej lendülete a mászó egyéni igényei szerint beállítható. A NOMIC
jégcsákányra szögeléshez kalapács is szerelhető.

A NOMIC jégcsákány
ergonomikus markolata
többféleképpen fogható.

A terméket bemutató videó
és kiegészítő információk a
www.petzl.com/ice honlapon.
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önnyű terepen a mászók gyakran haladás közben
biztosítják egymást.
A bekötés kiválasztása elsődleges fontosságú, mivel
ez határozza meg, hogy lezuhanás esetén mennyire tudjuk
a terep adottságait kihasználni.

A bekötés távolsága
A bekötés távolságát a terep adottságai, a haladás körülményei és a
tagok tapasztalata határozza meg.

Nagy távolság
Lehetőség köztes biztosítópontok használatára.
A veszélyes zónákon (hasadékok, párkányok stb.) egyesével
haladhatunk át.
Lezuhanás esetén közepes reagálási lehetőség.
A kommunikáció és az egymásra figyelés akadályozott.

Kis távolság
Köztes biztosítópont nélkül a kötélbe a beleesés tilos.
Ezt a technikát csak rendkívül gyakorlott mászóknak ajánljuk, akik
képesek időben reagálni és visszanyerni egyensúlyukat bármilyen
helyzetben.
Ezt a bekötési technikát gyakran használják könnyű terepen való
gyors haladáshoz.
Ezzel együtt soha nem szabad megfeledkezni annak reális
lehetőségéről, hogy a páros egy tagjának lezuhanása
mindkettőjük leesését eredményezheti.

© Alexandre Buisse
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Mászók bekötése klasszikus hegymászásnál

HEGYMÁSZÁS
Bekötés
1. Mellkason körülhorkolt,

2. Mellkason körülhorkolt,

3. Maradék kötél a zsákban,

Olyan terepen, ahol a kötélpáros tagjainak
távolságát jellemzően nem kell változtatni.
A kötélhurkok szabályosak, kényelmesek.
Bekötés a kötél végén.
A kötél állítása nehézkes.

Olyan terepen, ahol a kötélpáros tagjainak
távolságát gyakran kell változtatni.
A kötél hossza könnyen állítható.
Bekötés a kötél végén.
A hurkok hossza elállítódhat.

Hosszú menetelésekhez ajánlott technika.
Kényelmes viselés.
Mentés esetén a kötél végébe külön kell
bekötni magát a mászónak.

Bekötés karabinerbe pereccsomóval

Bekötés karabinerbe félszorítónyolcas-csomóval

Bekötés karabinerbe bulincsomóval

blokkolt kötéllel

Megbízható, ha a csomó jól van megkötve.
Nehéz kioldani, ha egy esés után a csomó
megszorult.
Használjon minden irányban terhelhető
karabinert vagy két ellentétes irányban
beakasztott karabinert.

nem blokkolt kötéllel

Gyors állítási lehetőség.
A csomó könnyen oldható, akár esés
megtartása után is.
Használjon minden irányban terhelhető
karabinert vagy két ellentétes irányban
beakasztott karabinert.

nem a mellkas köré hurkolva

Nem csúszik el.
Megszorulás után is könnyen oldható.
A csomót karabinerrel le kell biztosítani.

LUNA
A LUNA beülővel itt a tökéletes, állítható hegy- és
sziklamászó-beülő. A kényelem önmagáért beszél.
Konstrukciójának köszönhetően kiválóan osztja el
a terhelést a derék- és a combrészeken. A derékés combrész DoubleBack Light csatjaival a beülő
állítása könnyű és gyors. A felszerelés tárolására jól
átgondolt felszereléstartó fülek és bújtatók CARITOOL
felszereléstartók számára. A bekötési pontok a kötél
súrlódásának ellenálló Dyneema-ból készülnek.

Elöl a merev, ferde
felszereléstartó füleken
a felszerelés mindig
kéznél van. Hátul a puha
felszereléstartó fülek
hátizsákkal viselve sem
nyomnak.

A terméket bemutató videó
és kiegészítő információk a
www.petzl.com/LUNA honlapon.
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Mászók bekötése klasszikus hegymászásnál
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H

a könnyű útban állja utunkat egy esetleges nehézség,
mint a hasadékon való átkelés, a biztosítás gyakran
bonyolult lehet.
A hely adottságaitól függően a mászók több lehetőség
közül választhatnak:
• Vállalják a biztosítás nélküli átkelés veszélyét.
• Amennyire lehet, biztosítják az átkelést.
• Visszafordulnak vagy keresnek egy másik átkelési
lehetőséget.
Az elölmászó van kitéve jóval nagyobb veszélynek, mivel ő
általában nem tud elhelyezni köztes biztosításokat.

Elölmászó biztosítása
Ha az elölmászó kénytelen vállalni a hasadékba zuhanás veszélyét,
a másodmászó ellensúlya kellően alacsony pozícióban jellemzően
elegendő a biztosításra.
Ha az elölmászó lejtőn van kitéve a lezuhanás veszélyének,
a kötélpárost biztosítópontról kell biztosítani.
A másodmászó hátul marad, kívül az esésvonalon.
Az elölmászó kötele nem halad át a biztosítóponton, mely lezuhanás
esetén kiszakadna.
A másodmászó van kikötve a ponthoz (dead-man) és dinamikusan
biztosítja társát.

Figyelem: az elölmászó itt köztes pont nélkül társának
biztosítóeszközébe esne bele. Ilyen esetekben a VERSO vagy
REVERSO nem használható. Biztosítani itt csak félszorító-nyolcascsomóval vagy testről szabad.

© Alexandre Buisse
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Hasadékon átkelés havas terepen

HEGYMÁSZÁS
Másodmászó biztosítása

Példák átmeneti biztosítópontra

Az elölmászó használhat meglévő biztosítópontot
vagy kiépíthet egy átmeneti biztosítópontot a lejtőn.
A másodmászót a kikötési pontról biztosítja
félszorítónyolcas-csomóval vagy REVERSO-val.
Figyelem, beülőről való biztosítás és a kötél
átvezetése a biztosítóponton a pont dupla terhelését
okozza a csiga-effektus következtében.

• Fektetve elásott jégcsákány (dead-man).

• Hevedergyűrűvel körülkötött kiugró kő.

• Két jégcsavar összekötve úgy, hogy
a terhelés egyenletesen legyen rajtuk
elosztva.

Figyelem, függőlegesen beásva
a jégcsákány segíthet egy
személy megtartásában, de nem
képez biztosítópontot, mivel túl
nagy a kiszakadás veszélye.

SUMMIT
A SUMMIT jégcsákányt havas terepen való közlekedésre
és klasszikus hegymászóutakhoz terveztük. A hajlított nyél
biztosítja a szükséges szabadságot akár meredek, akár jeges
terepen. Többek között könnyű, kovácsolt feje és a markolat
borítása teszi a SUMMIT-ot igazán modern és hatékony
jégcsákánnyá. • Háromféle hosszúságban kapható.
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A vékony (3,5 mm
vastagságú) csőr szilárd
tartást biztosít a jégben,
középen pedig széles (8 mm
vastagságú), amivel pedig a
puha hóban való akasztást
segíti.

ELŐREJUTÁS

Ez a kiadvány nem tartalmaz minden szükséges tudnivalót. Olvassa el a használati utasításokat és a technikai útmutatókat is. A megfelelő képzés elengedhetetlen.

Hasadékon átkelés havas terepen
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H

a a kötélpáros egyedül van, és egyikük hasadékba
zuhan, felszínen maradt társának húzórendszer
segítségével kell őt felhúznia.
A helyzetnek és az áldozat állapotának függvényében a jól
megválasztott húzórendszer a hatékony mentés kulcsa. Az
alább javasolt technikákon kívül léteznek más megoldások
is. Legfontosabb az alkalmazott módszer alapos ismerete
és hibátlan végrehajtása.

Hetedelő húzórendszer
Elméleti hatékonyság: 7 : 1 (a felhúzáshoz szükséges erő az áldozat
testsúlyának hetedrésze).
Előnyei: kis felszerelésigény, nagy hatékonyság.
Hátrányai: a módszer tapasztalatot, elsajátítása sok tanulást és
gyakorlást igényel. Szükség van 5 m segédkötélre. Sok kötelet kell
behúzni.
Mikor ajánlott: ha az áldozat nem képes együttműködni, a kötél
nagyon súrlódik, az áldozat nehéz, a mentő személy könnyű stb.

FIGYELEM
Az áldozat és a kikötési
pont között a kötél a
mentés során mindvégig
maradjon feszes, hogy
az esetleges esés
veszélyét csökkentsük.

© Alexandre Buisse
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Húzórendszer kiválasztása hasadékból való mentéshez

HEGYMÁSZÁS
Felező húzórendszer

Harmadoló húzórendszer

Elméleti hatékonyság: 2 : 1 (a felhúzáshoz szükséges erő az
áldozat testsúlyának fele).
Előnyei: az áldozat teljesen részt tud venni a felhúzásban.
Hátrányai: a kötél beszorulásának és elakadásának veszélye, amikor
a csigát leeresztik az áldozathoz. Igen kötéligényes technika.
Mikor ajánlott: két fős kötélpáros esetén, akik nem a kötél két
végébe vannak bekötve, a maradék kötél a zsákban.
Az áldozat képes az együttműködésre a felhúzásban, de nem tudja
megtámasztani a lábát (áthajló hasadék, elvesztett jégszerszám stb.).

Elméleti hatékonyság: 3 : 1 (a felhúzáshoz szükséges erő az
áldozat testsúlyának harmada).
Előnyei: kis felszerelésigény. Gyorsan beszerelhető, nem bonyolult.
Könnyen átalakítható nagyobb hatékonyságú húzórendszerré.
Hátrányai: közepes hatékonyság.
Mikor ajánlott: ha az áldozat képes az együttműködésre és ki tud
lépni a falra. Az áldozat testsúlyát a mentő gond nélkül fel tudja húzni.

FIGYELEM
Az áldozat és a kikötési pont között a kötél a
mentés során mindvégig maradjon feszes, hogy az
esetleges esés veszélyét csökkentsük.
Ha az áldozat aktív, pl. a hasadék szélén való
átmászásban segít, akkor a kötelet folyamatosan
be kell húzni.

MICRO TRAXION
A hasadékos terepen való közlekedés akár gyalog, akár sílécen,
előkészületeket igényel. A felszerelés megléte minden eshetőségre,
éss használatának alapos ismerete alapvető követelmény.
Hasadékból való mentésnél a MICRO TRAXION visszafutásgátló
csiga (mindössze 85 g súlyával) igazi adu ász. A vízhatlan
golyóscsapágyak kiváló hatékonyságot biztosítanak. Megjegyzés:
a nyitókar nyitott állapotban rögzíthető, így az eszköz egyszerű
csigaként is használható. A MICRO TRAXION, pár FIN’ANNEAU
hevedergyűrű, néhány karabiner és egy TIBLOC együttesen könnyű
hegyimentő-felszerelést alkotnak.
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A fogazott nyelv tökéletesen
blokkol.
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Húzórendszer kiválasztása hasadékból való mentéshez

BARLANGÁSZÁS
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BARLANGÁSZÁS

Wowo 2012
A Francia
Barlangászszövetség
(Fédération Française
de Spéléologie) nemzeti
expedíciója. Nakanai
masszívum, New Britain
szigete, Pápua Új-Guinea.
Ez az isten háta mögötti
vidék barlangász szemmel
elképesztő kincseket
rejt. Egy, a pápuák által
lakott trópusi erdő kellős
közepén óriási, vízben
és képződményekben
rendkívül gazdag föld alatti
rendszerek találhatók.
Két expedíciónk során,
2010-ben és 2012ben nekivágtunk, hogy
folytassuk a feltárást, ami
1980-ban kezdődött.
Több járatrendszer között
találtunk összeköttetést,
és az új részek feltárása
is folytatódott, összesen
20 km hosszúságban.
A Wowo lett New
Britain szigetének ma
ismert leghosszabb
barlangrendszere. 660
méter mélységével
egyben Pápua második
legmélyebb barlangja is.

© Phil Bence
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BARLANGÁSZÁS

A

kötélen felfelé haladás meglehetősen fárasztó és
gyakran hosszú. Fontos tehát a hatékonyság és
az osztásokon való szervezett áthaladás, hogy ne
pazaroljuk energiánkat.

1. Helyezze kötélre a BASIC-et a csomó alá. Ne tolja neki a
csomónak, hogy később ki tudja nyitni a nyelvét.
Álljon bele a lépőszárba, majd:
- akassza rövidkantárját a kikötési pontba,
- és vegye ki a CROLL-ját.

© Phil Bence
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Osztáson való áthaladás kötélen felfelé

BARLANGÁSZÁS
2. Lógjon bele a kantárba, és tegye
át az új kötélszálra a CROLL-t.

3. Tegye át a BASIC-et a CROLL fölé. A CROLL alatt a kötélhurkot behúzva terheljen át a
mászóeszközökbe. Ellenőrizze, hogy megfelelően blokkolnak-e. Akassza ki a kantárt, és folytassa
a mászást. A kötél szabad a következő túratárs számára.

Jó tanács
Elindulás ferde kötélen: vesse át a lábát a
kötélen, hogy a kötél a CROLL vájatának
tengelyében fusson.

BASIC
A BASIC kisméretű mászóeszköz igen ergonomikus. Mérete, új,
kézhezálló formája kiválóan alkalmassá teszi barangokban a fix
köteleken való felmászásra. Fogazott, öntisztulást segítő réssel
ellátott nyelv, mely minden körülmények között (jeges, sáros
stb. kötélen is) optimális működést tesz lehetővé. Az széles alsó
csatlakozónyílásba egyszerre két karabiner is beakasztható (kantár
és lépőszár).
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A fogazott nyelv kedvezőtlen
körülmények között is jól fog
a kötélen.
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Osztáson való áthaladás kötélen felfelé

KANYONOZÁS
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KANYONOZÁS

Gourg des Anelles
Keleti Pireneusok,
Languedoc-Roussillon,
Franciaország.
A Vailière a
Pireneusokban ered,
alig néhány lépésnyire a
spanyol határtól. Céret
városa fölött a folyók
összetalálkoznak és
kanyont formálnak.
Egy forró nyári napon
Pascal és Stéphane
leereszkednek ide.
A játék abban áll, hogy
követni kell a víz folyását.
A vízeséseken kötélen
ereszkednek le, majd
útjuk csúszdákkal,
átmászásokkal, úszással
és ugrásokkal folyattódik.
Mindegyik akadály
leküzdésére megvan
a külön technika és
felszerelés.

© Sam Bié
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KANYON
Az első ember biztosítása ereszkedésnél

V

Az ereszkedés beszerelésénél kétféle helyzet állhat elő:
• A vízesés alja fentről látható, így a kötél hossza elsőre beállítható.
• A vízesés alja fentről nem látható, a kötél hosszának beállítása
ilyenkor az első ereszkedés során történik egy fentről szabályozható,
kioldható kikötéssel kiépített rendszerrel.

1. Az ereszkedést a tényleges hossznál kb. 1/4 vagy 1/3 résszel
rövidebb kötéllel kell beszerelni.
A pl. félszorítónyolcas-csomóval kiépített oldható rendszert le kell
biztosítani még egy lebiztosító-csomóval.

© Sam Bié
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ízesésben ereszkedésnél rendkívül fontos a kötél
hosszának szabályozása:
• Hogy ne kelljen az ereszkedőeszközt a kötélről
külön levenni, és így gyorsan el tudjuk hagyni az adott
medencét,
• Hogy elkerüljük a kötél végébe való belegabalyodást.
A kötél vége kb. 1 méterrel érjen a víz felszíne fölé.

KANYON
Az első ember biztosítása ereszkedésnél
3. Ha a kötél hossza megfelelő, az első
ember egy vagy két rövid sípszóval jelzi ezt
társának. Ez utóbbi újból fixálja és lebiztosítja
a csomót.

4. Az első csapattag folytatja az ereszkedést.
A kötélhossz be van állítva a következő
túratársak számára.

Ez a kiadvány nem tartalmaz minden szükséges tudnivalót. Olvassa el a használati
utasításokat és a technikai útmutatókat is. A megfelelő képzés elengedhetetlen.

2. Az első csapattag leereszkedik. Amint
meglátja a vízesés alját, megáll és társait
megfelelő számú sípszóval irányítja, hogy
mennyivel eresszék lejjebb. A zaj és a
távolság függvényében a sípjelekben előre
meg kell állapodni.

PIRANA
A PIRANA kimondottan kanyonos ereszkedőeszköz. Sokféle módon befűzhető, így a
fékerő könnyedén változtatható. A beülőről való leakasztás nélkül kötélre helyezhető.
A külön kapható, csavaros ATTACHE karabinerrel merev egységet képez, és miután
a beülőhöz csatlakoztattuk, gyakorlatilag elveszíthetetlen. Így annak is kisebb a
veszélye, hogy a karabiner rossz helyzetbe fordul és nyelvét emelő hatás éri. A PIRANA
megakadályozza a kötélhurok képződését és csökkenti a kötél csavarodását, ugyanakkora
fékerő mellett.
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VIA FERRATA

A Tour d’AÏ
via ferrata
Leysin, Vaudi Alpok,
Svájc.
Antoine elkíséri Claire-t
egy via ferrata útra
Leysin üdülőhelyen,
hogy bevezesse a hegyi
sportok rejtelmeibe. Mivel
a lány életében először
próbálja ki ezt a sportot,
Marc kötéllel köti össze
magukat, így biztosítja
őt. Ahogy a kötélpáros
fokozatosan felfelé halad a
Tour d’AÏ falán a létrákon,
lélegzetelállító kilátás nyílik
meg előttük. A csúcsra
érve pillantásuk végigfut
Valais kanton havas
hegyormain, egészen a
Léman-tóig.

© Marc Daviet
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VIA FERRATA

B

ár többféle biztosítási mód használható via ferrata
utakban, mindent meg kell tenni, hogy az esést
elkerüljük.
Az energiaelnyelő kantárak és a kötélbiztosítás nem nyújt
elegendő védelmet a kapaszkodóknak és más tárgyaknak
való nekiütközés és az ebből eredő sérülések ellen. A falon
és hegyen a sérült mentése igen összetett és veszélyes
feladat lehet.
Az esés elkerülése érdekében a mászó mindvégig maradjon
nagyon figyelmes és tartsa be a felszerelés használatára
vonatkozó néhány fontos alapszabályt.

Az energiaelnyelő kantár használata:
1. A kikötési pontokon való áthaladásnál a felhasználó mindig legalább
az egyik kantárszárral legyen kikötve.

2. Pihenéshez a középső szár beakasztható a létrafokba miközben a
mászó ki van kötve a biztosító drótkötélhez is.

© Marc Daviet
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Közlekedés via ferrata úton - Alapok

VIA FERRATA
Kezdő biztosítása kötéllel és kantárral
Váltott haladás felfelé
A kezdőt társa standból biztosítja. A fő biztosítórendszer a kötél,
de az elölmászónak kötelező, a másodmászónak ajánlott a kantár.

Egyszerre haladás traverzálásnál
A kötelet behelyezik a kikötési pontokon található malacfarkakba.
A két mászó között mindig legyen legalább egy beakasztott
malacfarok.
A kantár itt elengedhetetlen, hogy esés esetén az ingázás veszélyét
csökkentse.

Váltott haladás lefelé
A kezdő mindig társa alatt legyen, vagyis lefelé haladáskor ő haladjon elöl.

SCORPIO
Via ferrata utakon kizárólag energiaelnyelő kantárral szabad közlekedni. A SCORPIO kantár
használata igen egyszerű. A két elasztikus huzatba bújtatott szár végén a karabinerek mindig
könnyedén elérhetők, a kantár így nem gubancolódik össze és megkönnyíti a felszerelés
rendezését. A harmadik, rövid szár pihenésre szolgál. A SCORPIO kantár a speciálisan
varrott heveder felszakadásával nyeli el az esés energiáját. Ez a heveder a cipzáras zsebben
található. A harmadik szárba akasszon SPIRIT karabinert.
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Közlekedés via ferrata úton - Alapok

ÉJSZAKAI TEREPFUTÁS
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ÉJSZAKAI TEREPFUTÁS

Ultra Trail
Mont Fuji
Kawaguchiko, Yamanashi
prefektúra, Japán.
Május 9. szombat, 5
óra 17 perc van. A Fuji
vulkánja barátságosan
tükröződik a Nishi Fuji
rizsföldjeinek vizében.
Egyszerre csak egy futó
sziluettje zavarja meg a
csöndet. Az első Ultra
Trail Mont Fuji résztvevői
negyven órája indultak
el, és meglehetősen
fárasztó éjszaka van a
hátuk mögött. Távolabb,
a Motusu-Ko-tóig
vezető végeláthatatlan
gerincen, a mezőny élén
feltűnik Julien Chorrier.
Huszonkilenc óra telik el
Julien és a két utolsó futó,
Seiji Okamato és Ryu
Kodama célba érkezése
között.
A ritmus különböző, de
a táv teljesítését követő
elégedettség érzése
ugyanaz.

© Lafouche
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ÉJSZAKAI TEREPFUTÁS
A REACTIVE LIGHTING technológia

A

z éjszakai terepfutás során a fejlámpa
kulcsfontosságú szereplő. A gyorsasághoz és a
kitartáshoz nélkülözhetetlen, hogy a futó jól lásson.
A REACTIVE LIGHTING technológia mindig optimális
megvilágítást biztosít, mivel a csóva fényereje és formája
mindig alkalmazkodik a futó szükségleteihez.

Mindig a legmegfelelőbb megvilágítás
A lámpára szerelt, szemünkkel azonos síkba irányzott érzékelő méri
és elemzi a környezet világosságát. Így a csóva fényereje és formája
azonnal és automatikusan igazodik a futó igényeihez.

Fényérzékelő
Visszavert fény

Hosszabb üzemidő
A REACTIVE LIGHTING technológia a tölthető akkumulátorok
kedvezőbb kihasználásával még hosszabb üzemidőt tesz lehetővé.
A világítás mindig igazodik a körülményekhez, elkerülve ezzel a
fölöslegesen erős világítást és az ezzel járó energiaveszteséget.

Jó tanács
A lehető
leggazdaságosabb
működés érdekében
mindig állítsa be
megfelelően az érzékelőt.

© Lafouche
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ÉJSZAKAI TEREPFUTÁS
A REACTIVE LIGHTING technológia
Minimális kézi beavatkozás

Ez a kiadvány nem tartalmaz minden szükséges tudnivalót. Olvassa el a használati
utasításokat és a technikai útmutatókat is. A megfelelő képzés elengedhetetlen.

A lámpa automatikusan változtatja a csóva fényerejét és formáját, úgyhogy Önnek nem kell a világítással foglalkoznia,
és figyelmét teljes egészében tevékenységének szentelheti.

A lámpa testre szabása az OS
by Petzl programmal
Az OS by Petzl program segítségével még
jobban kihasználhatja a lámpában rejlő
lehetőségeket és testre szabhatja a világítást
(fényerő, üzemidő, világítótávolság stb.). Éjszakai
terepfutáshoz válassza a 'trail running' nevű
programot.

NAO

®

Fejlámpa éjszakai terepfutáshoz és
más éjszakai tevékenységekhez.
A NAO azonnal és automatikusan
a környezethez igazítja a lámpa
fényerejét és a fénycsóva formáját,
így a felhasználónak semmi másra
nem kell koncentrálnia, csak saját
tevékenységére. A végeredmény:
nagyobb vizuális kényelem, kevesebb
kézi beavatkozás és hosszabb üzemidő.

Az érzékelő méri és elemzi a
külső fényáram mennyiségét.

A terméket bemutató videó
és kiegészítő információk a
www.petzl.com/NAO honlapon.
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Gordon McArthur, Piltdown Man,
M12 Haffner Cave, Alberta, Kanada.
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Mike Fuselier, El Cargo' 8b, nittelőtúra és a RocTrip Argentina előkészítése, Piedra Parada. Argentina.

MÁSZÓFELSZERELÉS

BEÜLŐHEVEDEREK
Sziklamászó- és hegymászóbeülők

SAMA C21
Férfi sziklamászóbeülő elasztikus combrészekkel
A SAMA ideális sportmászóbeülő. Az EndoFrame
konstrukciónak köszönhetően kiválóan osztja el a terhelést
a derék- és a combrészeken, így rendkívül kényelmes.
Az elasztikus combrészek igazodnak a comb méretéhez és tökéletes
mozgásszabadságot nyújtanak. A derékrész DoubleBack Light csatja
könnyen, gyorsan állítható. A bekötési pontok a kötél súrlódásának
ellenálló Dyneema-ból készülnek.
S méret, tömeg: 340 g, derékméret: 70 - 80 cm, combméret: 47 - 52 cm
M méret, tömeg: 370 g, derékméret: 76 - 86 cm, combméret: 52 - 57 cm
L méret, tömeg: 390 g, derékméret: 80 - 90 cm, combméret: 54 - 59 cm
XL méret, tömeg: 420 g, derékméret: 85 - 95 cm, combméret: 57 - 62 cm

Az új DoubleBack Light
csattal a derékrész
könnyen, gyorsan
állítható.

A terméket bemutató videó
és kiegészítő információk
a www.petzl.com/SAMA
honlapon.

ADJAMA C22
Férfi hegy- és sziklamászóbeülő állítható
combrészekkel
Az ADJAMA állítható combrészeinek köszönhetően ideális
hegymászó- és jégmászóbeülő. Az EndoFrame konstrukciónak
köszönhetően kiválóan osztja el a terhelést a derék- és a
combrészeken, így rendkívül kényelmes. A derék- és combrész
DoubleBack Light csatjaival a beülő állítása könnyű és gyors.
A bekötési pontok a kötél súrlódásának ellenálló Dyneema-ból
készülnek.
S-M méret, tömeg: 390 g, derékméret: 70 - 80 cm, combméret: 47 - 52 cm
M-L méret, tömeg: 420 g, derékméret: 76 - 86 cm, combméret: 52 - 62 cm
L-XL méret, tömeg: 470 g, derékméret: 85 - 95 cm, combméret: 57 - 67 cm
XL-XXL méret, tömeg: 490 g, derékméret: 89 - 99 cm, combméret: 60 - 70 cm

Valamennyi beülőn
található speciális bújtató
a levehető CARITOOL
felszereléstartó számára.
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A terméket bemutató videó
és kiegészítő információk
a www.petzl.com/ADJAMA
honlapon.

MÁSZÓFELSZERELÉS

BEÜLŐHEVEDEREK
SELENA C55
Női sziklamászóbeülő elasztikus combrészekkel
A SELENA ideális női sportmászóbeülő.
Az EndoFrame konstrukciónak köszönhetően kiválóan osztja el a
terhelést a derék- és a combrészeken, így rendkívül kényelmes.
Az elasztikus combrészek igazodnak a comb méretéhez és tökéletes
mozgásszabadságot nyújtanak. A derékrész DoubleBack Light csatja
könnyen, gyorsan állítható. A bekötési pontok a kötél súrlódásának
ellenálló Dyneema-ból készülnek.
XS méret, tömeg: 320 g, derékméret: 58 - 69 cm, combméret: 43 - 48 cm
S méret, tömeg: 340 g, derékméret: 60 - 71 cm, combméret: 47 - 52 cm
M méret, tömeg: 370 g, derékméret: 67 - 81 cm, combméret: 52 - 57 cm
L méret, tömeg: 400 g, derékméret: 74 - 89 cm, combméret: 57 - 62 cm

A derékrész kiválóan
osztja el a terhelést,
nincsenek kényelmetlen
pontok (hátul dupla
heveder, oldalt szélesebb
kialakítás).

A terméket bemutató videó
és kiegészítő információk
a www.petzl.com/SELENA
honlapon.

LUNA C35
Női hegy- és sziklamászóbeülő állítható
combrészekkel
A LUNA állítható combrészeinek köszönhetően ideális hegymászóés jégmászóbeülő. Az EndoFrame konstrukciónak köszönhetően
kiválóan osztja el a terhelést a derék- és a combrészeken, így
rendkívül kényelmes. A derék- és combrész DoubleBack Light
csatjaival a beülő állítása könnyű és gyors. A bekötési pontok a kötél
súrlódásának ellenálló Dyneema-ból készülnek.
S-M méret, tömeg: 390 g, derékméret: 60 - 71 cm, combméret: 47 - 57 cm
M-L méret, tömeg: 420 g, derékméret: 67 - 81 cm, combméret: 52 - 62 cm
L-XL méret, tömeg: 450 g, derékméret: 74 - 89 cm, combméret: 57 - 67 cm

Az állítható
combrészeknek
köszönhetően a
beülő nagyméretű
hegymászó- vagy
sícipővel is felvehető,
az aktuális ruházathoz
hozzáigazítható.
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A terméket bemutató videó
és kiegészítő információk
a www.petzl.com/LUNA
honlapon.
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HIRUNDOS C36
Rendkívül kis súlyú beülőheveder nehéz mászásokhoz
A Frame Construction technológia alkalmazásának köszönhetően igazi csúcsmodell.
Pillekönnyű, kényelmes beülő, hogy csak a mászásra koncentrálhassunk. A négy
felszereléstartó fül alkalmassá teszi hosszabb utak megmászására is.
XS méret, tömeg: 270 g, derékméret: 59 - 71 cm, combméret: 43 - 48 cm
S méret, tömeg: 280 g, derékméret: 66 - 78 cm, combméret: 47 - 52 cm
M méret, tömeg: 300 g, derékméret: 71 - 83 cm, combméret: 52 - 57 cm
L méret, tömeg: 315 g, derékméret: 80 - 94 cm, combméret: 57 - 62 cm

CORAX C51
Kényelmes, állítható beülő
A CORAX tökéletes, sokoldalú beülőheveder. Két mérete közül valamelyik bármilyen testalkatú
mászónak megfelel. Kényelmes és könnyen használható, így széles körben elterjedt minden
tevékenységhez a sziklamászástól a hegymászáson át a via ferratáig.
1. méret, tömeg: 490 g, derékméret: 60 - 90 cm, combméret: 48 - 58 cm
2. méret, tömeg: 530 g, derékméret: 75 - 105 cm, combméret: 56 - 68 cm

KIT CORAX K30ES
Sziklamászó szett, mely tartalmaz egy CORAX beülőt, egy UNIVERSO
biztosítórendszert, egy BANDI magnéziás-zsákot és egy zacskó POWER CRUNCH
megnéziát.
1. méret, tömeg: 490 g, derékméret: 60 - 90 cm, combméret: 48 - 58 cm
2. méret, tömeg: 530 g, derékméret: 75 - 105 cm, combméret: 56 - 68 cm

CALIDRIS C57
Jól szellőző állítható beülő, mely hosszantartó lógó testhelyzetben is kényelmes
A CALIDRIS széles derék- és combrészei maximális kényelmet, támaszt és szellőzést
nyújtanak akár hosszú mesterséges utakban, akár más, hosszantartó beülőben lógással járó
tevékenységek (pl. útnyitás, utak kiszerelése stb.) során. A nagyszerű tömeg/kényelem arány
és a derékrész kínálta számos lehetőség a felszerelés rendezésére mind azt tanúsítják, hogy
ez maga az ideális „big wall” beülő. A CALIDRIS-t arányai alkalmassá teszik nagyobb termetű
mászók számára is, mindenfajta mászó tevékenységhez.
1. méret, tömeg: 600 g, derékméret: 65 - 95 cm, combméret: 48 - 60 cm
2. méret, tömeg: 685 g, derékméret: 83 - 110 cm, combméret: 56 - 70 cm

ASPIR C24
Állítható beülő párnázott derék- és combrészekkel
Az ASPIR kényelmes beülő a hevedereink számos előnyével: párnázott derék- és
combhevederek, megerősített bekötési pont és felszereléstartó fülek. Kis terjedelmének
és széles állítási lehetőségének köszönhetően ideális hegymászó- és gleccserjáró-beülő.
Tökéletesen megfelel továbbá via ferrata utakhoz és kalandparkokban.
0. méret, tömeg: 420 g, derékméret: 53 - 72 cm, combméret: 40 - 58 cm
1. méret, tömeg: 450 g, derékméret: 68 - 94 cm, combméret: 48 - 62 cm
2. méret, tömeg: 485 g, derékméret: 86 - 110 cm, combméret: 57 - 70 cm
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PANDION C29
Egyszerű, állítható beülő felszereléstartó fülekkel
Ez a kisméretű és könnyű beülőheveder kiváló választás sziklamászásra, gleccsertúrákra és
kalandos túrákra egyaránt. Kezdőknek is tökéletesen megfelel.
Súly: 400 g, derékméret: 60 - 101 cm, combméret: < 67 cm

GYM C32
Egyszerű állítható beülő kezdőknek, tanfolyamoknak
A PANDION egyszerű, felszereléstartó nélküli változata kollektív használatra.
Súly: 390 g, derékméret: 60 - 101 cm, combméret: < 67 cm

OUISTITI C68
Teljes testhevederzet gyermekeknek 30 kg testsúly alatt
A kisgyermekek esetén a csípő méretéhez nem felel meg egy hagyományos beülőheveder.
Az ő biztonságuk érdekében teljes testhevederzetre van szükség.
Súly: 350 g, derékméret: < 51 cm, a felsőtest hossza: 45 - 60 cm

SIMBA C65
Állítható testhevederzet gyermekeknek 40 kg testsúlyig
A kisgyermekek esetén a csípő méretéhez nem felel meg egy hagyományos beülőheveder.
Az ő biztonságuk érdekében teljes testhevederzetre van szükség.
Súly: 390 g, derékméret: < 51 cm, a felsőtest hossza: 35 - 60 cm

8003 C05
Teljes testhevederzet felnőtteknek
1. méret, tömeg: 580 g, derékméret: 60 - 95 cm, combméret: 42 - 62 cm
2. méret, tömeg: 610 g, derékméret: 75 - 105 cm, combméret: 52 - 77 cm

VOLTIGE C60
Állítható mellheveder beülőkhöz
Súly: 280 g
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Barlangász beülőhevederek

FRACTIO C16
Barlangászbeülő kettős derékrésszel
A FRACTIO könnyű, ellenálló és állítható, kettős derékrészének köszönhetően rendkívül
kényelmes barlangászbeülő. Jól beállítható mérete és a comb belső felére eső csatok
csökkentik a szűk helyeken a beakadás veszélyét.
1. méret, tömeg: 485 g, derékméret: 60 - 95 cm, combméret: 42 - 62 cm
2. méret, tömeg: 530 g, derékméret: 90 - 105 cm, combméret: 52 - 77 cm

SUPERAVANTI C12
Egyszerű, könnyű barlangászbeülő
A SUPERAVANTI könnyű, sokoldalúan használható barlangászbeülő. Mérete a csatokkal
tökéletesen beállítható, felépítése egyszerű és igen masszív. A bekötési pontok alacsonyabbra
kerültek, így a felmászás a kötélen még hatékonyabb. Jól beállítható mérete és a comb belső
felére eső csatok csökkentik a szűk helyeken a beakadás veszélyét.
1. méret, tömeg: 405 g, derékméret: 60 - 95 cm, combméret: 42 - 62 cm
2. méret, tömeg: 440 g, derékméret: 90 - 105 cm, combméret: 52 - 77 cm

TORSE C26 2
Mellhevederzet a CROLL pozícionálásához
Súly: 90 g

Kanyonos beülőhevederek

CANYON C86
Kanyonos beülőheveder párnázott derékrésszel és fenékvédővel
Vízesések, ereszkedés, úszás, ugrás... mindez kijár egy CANYON beülőnek. Masszív,
víztaszító alapanyagok biztosítják a kis súlyt és a hosszú élettartamot minden vízi kalandhoz.
Súly: 700 g, derékméret: 67 - 120 cm, combméret: 52 - 77 cm

Kiegészítők hevederzetekhez

CARITOOL P42
Felszereléstartó beülőre
Ez a praktikus kiegészítő használható hegymászáshoz, jégmászáshoz és nagyfalas
mászásokhoz egyaránt. Segítségével könnyen, gyorsan elérhetjük beülőnkön a szükséges
jégcsavart, szöget, ékeket stb. A jégszerszám is könnyen ráakasztható. A legtöbb Petzl beülőn
található bújtató CARITOOL számára, és ráakasztható más gyártók beülőinek derékészén futó
hevederre is.
Súly: 25 g
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Guido Unterwurzacher, Szlovén út, Nameless Tower. Pakisztán.
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SISAKOK
SIROCCO

®

A73

Ultrakönnyű sisak hegy- és sziklamászáshoz
Mindössze 65 g súlyával könnyűség tekintetében újabb
mérföldkő a mászósisakok között a SIROCCO. Egy darabból készült
kialakítása teszi a lehető legkönnyebbé, miközben héja a habosított
polipropilén kedvező mechanikai adottságainak köszönhetően
az ütéseknek tökéletesen ellenáll. Textilből készült állítható belső
része szintén igen kis súlyú. Az új, mágneses csattal az állheveder
egy kézzel is könnyen zárható. A SIROCCO sisak egész felületén
kiválóan szellőzik.
1. méret, homlokpánt: 48 - 56 cm, tömeg: 150 g
2. méret, homlokpánt: 53 - 61 cm, tömeg: 165 g

Egy darabból készült kialakítása
teszi a lehető legkönnyebbé,
miközben héja a habosított
polipropilén kedvező mechanikai
adottságainak köszönhetően az
ütéseknek tökéletesen ellenáll.

A mágneses csattal (Petzl
szabadalom) az állheveder egy
kézzel is könnyen zárható.

A terméket bemutató videó
és kiegészítő információk a
www.petzl.com/SIROCCO

honlapon.

METEOR 3+ A71
Rendkívül könnyű, sokoldalúan használható sisak.
Mindössze 235 gramm súlyával a METEOR 3+ igazi viszonyítási alap a könnyűség
és kényelem tekintetében. Ugyanakkor az egyik legjobban szellőző modell. Innovatív
állítórendszere segítségével a sisak bármilyen fejformához és mérethez tökéletesen
hozzáigazítható. A METEOR 3+ ízig-vérig szikla- és hegymászósisak, de a kerékpáros
és vízisportokra vonatkozó európai szabványoknak is megfelel.
Homlokpánt: 53 - 61 cm, tömeg: 235 g
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SISAKOK
ELIOS

®

A42

Sokoldalú, könnyű és masszív sisak
Az ELIOS sisak igen masszív és hatékony Bármilyen fejformára és
fejméretre tökéletesen beállítható. A szellőzőnyílások a csúsztatható
fedlapokkal igény szerint lezárhatók. Sokoldalúan használható sisak
szikla- és hegymászáshoz, barlangászáshoz, via ferrata utakhoz,
kanyonozáshoz stb.
1. méret, homlokpánt: 48 - 56 cm, tömeg: 300 g
2. méret, homlokpánt: 53 - 61 cm, tömeg: 330 g

A hátul két nyomógombbal
működő állítórendszer
segítségével a sisak könnyen,
pontosan a fejmérethez
igazítható, és a homlokpánt
magassága is szabályozható.

A szellőzőnyílások a
csúsztatható fedlapokkal
igény szerint lezárhatók.

ELIA A48
Női sisak szikla- és hegymászáshoz
Az ELIA sisakot valóban a gyakorlatból származó igények hívták életre. A homlokpánt
méretének innovatív OMEGA állítórendszere (Petzl szabadalom) segítségével a sisak fel- és
levétele minden erőlködés nélkül, a lehető legkényelmesebben lehetséges. Az állítórendszer
a homlokpánt és a belső hevederek mechanizmusának köszönheti különlegességét.
Segítségével a sisak mérete rendkívül pontosan hozzáigazítható a fejformához.
Homlokpánt: 52 - 58 cm, tömeg: 285 g

53

MÁSZÓFELSZERELÉS

SISAKOK
PICCHU A49
Mászó- és kerékpárossisak gyermekeknek
A PICCHU sisak gyermekek számára készült sziklamászáshoz és kerékpározáshoz. Ez a
rendkívül könnyű és kényelmes sisak igen masszív felépítésű és ellenálló. A csomagolásban
mellékelt három levél (ebből az egyik fényvisszaverő) matricával minden sisak egyedivé és
egyúttal jól láthatóvá varázsolható.
Homlokpánt: 48 - 54 cm, tömeg: 310 g

TRIOS E54
Barlangászsisak ULTRA VARIO fejlámpával
A TRIOS ideális választás a „2 az 1-ben” megoldást kereső barlangászok számára: minden
igényt kielégít, masszív és kényelmes. A világítást a tölthető akkumulátoros ULTRA VARIO
fejlámpa adja. Ez a négy üzemmódban működtethető, sokoldalú lámpa mindig jól használható,
akár közeli környezetünk hosszantartó megvilágítására, akár nagy világítótávolságra van
szükség.
Szabályozott fényerő. Változtatható fénycsóva. Fényáram mennyisége (közlekedő üzemmód): 520 lumen,
világítótávolság: 210 m 4 órán keresztül (üzemmód távoli pontok megvilágítására), üzemidő: 40 h
(hangulatvilágítás üzemmód)
1. méret, homlokpánt: 48 - 56 cm, tömeg: 635 g
2. méret, homlokpánt: 53 - 61 cm, tömeg: 660 g

SPELIOS E75
Barlangászsisak kettős fényforrású lámpával: halogén izzó / 3 fényfokozatban
állítható, állandó fényerejű 14 LED
A SPELIOS barlangászsisak egy DUO LED 14 fejlámpával felszerelt sisakból áll.
Barlangászoknak és kanyonozóknak szánt kombináció, mely masszív, kényelmes és minden
szituációra kínál megoldást. Igény szerint választhatunk a fókuszált, nagy fényerejű fénycsóva
(halogén izzó) és a közelre világító fényforrás (14 LED) közül. A 14 LED három üzemmódban
működtethető, így a lámpa még sokoldalúbban használható.
1. méret, homlokpánt: 48 - 56 cm, tömeg: 505 g
2. méret, homlokpánt: 53 - 61 cm, tömeg: 535 g

Kiegészítők sisakokhoz

VIZION A44
Arcvédő METEOR 3+, ELIOS és SIROCCO sisakhoz
Súly: 60 g
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Combe Maudite, Mont-Blanc masszívum. Franciaország.
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Biztosító- és ereszkedőeszközök

GRIGRI 2 D14 2
®

Megnövelt fékerejű biztosítóeszköz 8,9 - 11 mm átmérőjű
kötelekhez
A GRIGRI 2 megnövelt fékerejű biztosítóeszköz megkönnyíti a
biztosítás manővereit. A GRIGRI 2 alkalmas mind elölmászás, mind
felsőbiztosítással történő mászás biztosítására. Bármely 8,9 - 11 mm
átmérőjű dinamikus egészkötéllel való biztosításra alkalmas (az
optimális kötélátmérő 9,4 mm - 10,3 mm). Mostantól még kisebb
méret és súly! A GRIGRI 2 hosszú éveken át garantáltan hűséges
mászótársa lesz.
8,9 - 11 mm átmérőjű egészkötéllel használható. Tömeg: 170 g

A fékpofa és a szorítónyelv
rozsdamentes acélból készül,
így még hosszabb életű.

Az ereszkedés tökéletesen
szabályozható.

A terméket bemutató videó
és kiegészítő információk
a www.petzl.com/GRIGRI2
honlapon.

REVERSO 4 D17
®

Ultrakönnyű, sokoldalúan használható ereszkedő- és biztosítóeszköz, melynek
fékereje a kötél átmérőjéhez és puhaságához igazítható és amely Reverso
módban is használható
Sokoldalúan használható, rendkívül könnyű ereszkedő- és biztosítóeszköz. A bordázott,
aszimmetrikus V alakú fékezővájatok maximálisan kontrollált eresztést és ereszkedést
tesznek lehetővé. A dinamikus kötél típusához - egészkötél, félkötél, ikerkötél - igazodó
fékezőrendszer. A Reverso módban egy vagy két másodmászót biztosíthatunk.
A következő kötéltípusokhoz: egészkötél: ≥ 8,9 mm, fél- és ikerkötél: ≥ 7,5 mm
Tömeg: 59 g
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függetlenül a megfelelő
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VERSO D19
A Petzl legkisebb súlyú ereszkedő- és biztosítóeszköze, melynek fékereje a kötél
típusához igazítható
A VERSO ereszkedő- és biztosítóeszköz kiváló választás azoknak a mászóknak, akik
minimalizálni kívánják felszerelésük súlyát és méretét. Az oldalukon aszimmetrikus bordázattal
ellátott, V alakú fékezővájatoknak köszönhetően a fékerő tökéletesen szabályozható.
A következő kötéltípusokhoz: egészkötél: ≥ 8,9 mm, fél- és ikerkötél: ≥ 7,5 mm

UNIVERSO D18
A VERSO és egy ATTACHE 3D karabiner kombinációjából álló biztosítórendszer,
mely az elcsúsztatható alkatrésznek köszönhetően mindig optimális helyzetben
marad
Az UNIVERSO igen könnyű, komplex biztosítórendszer, használata bármilyen átmérőjű kötéllel
hatékony és kényelmes. A rendszer egy VERSO biztosítóeszközből, egy ATTACHE 3D
karabinerből valamint az elcsúsztatható összekötőelemből áll.
A következő kötéltípusokhoz: egészkötél: ≥ 8,9 mm, fél- és ikerkötél: ≥ 7,5 mm

Ereszkedőeszközök

HUIT D02
Ereszkedőnyolcas
A következő kötéltípusokhoz: egészkötél: 9 - 13 mm, félkötél: 8 - 11 mm. Tömeg: 100 g

HUIT ANTIBRULURE D01
Ereszkedőnyolcas fel nem melegedő füllel
A következő kötéltípusokhoz: egészkötél: 9 - 13 mm, félkötél: 8 - 11 mm. Tömeg: 110 g
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PIRANA D05
Kanyonos ereszkedőeszköz
A PIRANA kanyonos ereszkedőeszköz sokféle módon befűzhető, így a fékerő
könnyedén változtatható. A beülőről való leakasztás nélkül kötélre helyezhető. Kanyonos
ereszkedőtechnikákhoz alkalmas ereszkedőeszköz.
A következő kötéltípusokhoz: egészkötél: 8 - 13 mm. Tömeg: 90 g

STOP D09
Önfékező ereszkedőeszköz egy szál kötélre
A világon az egyik legnépszerűbb ereszkedőeszköz a barlangászok körében. Használatával
az ereszkedés tökéletesen kontrollálható, a megnövelt fékerő megkönnyíti a kötélen való
közlekedés minden manőverét.
A következő kötéltípusokhoz: egészkötél: 9 - 12 mm. Tömeg: 326 g

SIMPLE D04
Ereszkedőeszköz egy szál kötélre
A SIMPLE ereszkedőeszköz kis súlyú és méretű, az ereszkedés során nem csavarja meg a
kötelet.
A következő kötéltípusokhoz: egészkötél: 9 - 12 mm. Tömeg: 240 g

RACK D11
Ereszkedő xilofon változtatható fékerővel
A következő kötéltípusokhoz: egészkötél: 9 - 13 mm, félkötél: 8 - 11 mm. Tömeg: 470 g
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Felszerelések via ferrata utakhoz

SCORPIO VERTIGO L60 WLA
Elasztikus szárú via ferrata kantár felszakadó varratokkal ellátott energiaelnyelővel és
VERTIGO WL karabinerekkel
Ezzel a via ferrata kantárral garantáltan csodás napokat tölthet el a sziklafalakon. A két
elasztikus tokba húzott biztosítószár nem zavar a mozgásban. A cipzáras tokkal védett,
felszakadó energiaelnyelő állapota könnyen szemrevételezhető. Traverzálásoknál és
pihenésnél hasznos a harmadik, rövid szár, melyet közvetlenül akaszthatunk be a létrába vagy
drótkötélbe.
Súly: 504 g

SCORPIO EASHOOK L60 H
Elasztikus Y kantár felszakadó varratokkal ellátott energiaelnyelővel és EASHOOK
karabinerekkel
Súly: 540 g

SCORPIO L60 2
Elasztikus szárú via ferrata kantár felszakadó varratokkal ellátott energiaelnyelővel
Súly: 310 g

KIT VIA FERRATA K29VF
Via ferrata szett egy ELIOS sisakból, egy PANDION beülőből és egy
SCORPIO VERTIGO energiaelnyelő kantárból
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A Tour d’AÏ via ferrata, Leysin. Svájc.
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Chris Sharma, Face de rats 8a+, Céüze. Franciaország.
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KARABINEREK
Nem zárható nyelvű karabinerek

SPIRIT EXPRESS M53D
Köztes sportmászáshoz
A SPIRIT EXPRESS köztes kiváló választás sportmászáshoz. Tömege nem egészen 100 g, és a sziklától a
nagyfalig bárhol sokoldalúan használható. Felül egy egyenes nyelvű SPIRIT karabinerrel, alul pedig egy hajlított nyelvűvel.
Az előbbi, Keylock rendszerű karabiner speciális kialakítása megkönnyíti a kikötési pontba való be- és kiakasztást.
Az utóbbi karabineren található STRING helyes állásban tartja a karabinert, így megkönnyíti a kötél beakasztását.
Az EXPRESS ergonomikus formája igen kézhezálló.
M53D 12: hosszúság: 12 cm, tömeg: 93 g
M53D 17: hosszúság: 17 cm, tömeg: 100 g

SPIRIT M53 S, M53 B
Sokoldalúan használható karabiner
sportmászáshoz, egyenes és hajlított nyelvű
változatban
A SPIRIT karabiner igazi viszonyítási alap a sportmászásban.
H alakú profiljának köszönhetően rendkívül kis súlyú (39 g),
így hosszú utak megmászásánál is igen gazdaságos. Az egyenes
nyelvű változat speciális kialakítása megkönnyíti a kikötési pontba
való be- és kiakasztást. Az új hajlított nyelvű SPIRIT karabinerbe a
kötél most még könnyebben beakasztható.
Szakítószilárdság = hosszirányban: 23 kN, nyitott nyelvvel: 9 kN,
keresztirányban: 8 kN. Súly: 39 g

Az egyenes nyelvű SPIRIT
karabiner speciális kialakítása
megkönnyíti a kikötési pontba
való be- és kiakasztást.
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Az új hajlított nyelvű SPIRIT
karabinerbe a kötél most még
könnyebben beakasztható.
A SPIRIT profilja a karabiner
alsó részén szélesebb, ami
megkönnyíti a kötél futását
és csökkenti a karabiner
elhasználódását.
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EXPRESS C40 S
Varrott heveder STRING hevedervédővel közteshez
C40 S12: hosszúság: 12 cm, tömeg: 15 g
C40 S17: hosszúság: 17 cm, tömeg: 22 g
C40 S25: hosszúság: 25 cm, tömeg: 25 g

A Petzl MonoFil Keylock
rendszere a karabiner könnyed
nyílását és záródását teszi
lehetővé, és a hagyományos
nyelvnél jóval hosszabb
élettartamot garantál.

ANGE FINESSE M57D, M58D, M59D
Köztes ultrakönnyű ANGE karabinerekkel
Az ANGE FINESSE köztesek az új ANGE S és ANGE L karabinerekkel vannak
felszerelve. A Petzl MonoFil Keylock technológiájának és a H profilnak köszönhetően
ezek a karabinerek rendkívül könnyűek és kiváló súly/teherbírás aránnyal rendelkeznek.
Az új, Dyneema FINESSE slingek igen hosszú életűek. Az ANGE FINESSE közteseken
található STRING S a kötél felőli oldalon helyes állásban tartja a karabinert a
beakasztásnál, és védi a hevedert a kopástól.
M57D 10: hosszúság: 10 cm, tömeg: 63 g
M57D 17: hosszúság: 17 cm, tömeg: 66 g
M58D 17: hosszúság: 17 cm, tömeg: 72 g
M59D 17: hosszúság: 17 cm, tömeg: 78 g
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A terméket bemutató videó
és kiegészítő információk
a www.petzl.com/ANGE
honlapon.
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ANGE S M57
Rendkívül könnyű és kis méretű karabiner MonoFil Keylock rendszerrel
Az új generációs ANGE S karabiner középutat képvisel a hagyományos nyelvű és a hajlított
drótos nyelvű karabinerek között. Rendelkezik mindkét típus előnyeivel: nyelve a rugós nyelvű
karabinerekhez hasonlóan könnyedén nyílik, súlya a drótos nyelvűekéhez hasonlóan csekély.
A Petzl új MonoFil Keylock rendszerének és a H profilnak köszönhetően az ANGE S súlya
mindössze 28 gramm, így ez a karabiner optimális súly/teherbírás aránnyal bír. Így különösen
ajánljuk azoknak, akik felszerelésük súlyát jelentősen csökkenteni szeretnék. A test kialakítása
megkönnyíti a be- és kiakasztást.
Szakítószilárdság = hosszirányban: 20 kN, nyitott nyelvvel: 9 kN, keresztirányban: 7 kN. Súly: 28 g

ANGE L M59
Könnyű, kisméretű karabiner MonoFil Keylock rendszerrel
Az új generációs ANGE L karabiner középutat képvisel a hagyományos nyelvű és a hajlított
drótos nyelvű karabinerek között. Rendelkezik mindkét típus előnyeivel: nyelve a rugós nyelvű
karabinerekhez hasonlóan könnyedén nyílik, súlya a drótos nyelvűekéhez hasonlóan csekély.
A Petzl új MonoFil Keylock rendszerének és a H profilnak köszönhetően az ANGE L súlya
mindössze 34 gramm, így ez a karabiner optimális súly/teherbírás aránnyal bír. Így különösen
ajánljuk azoknak, akik felszerelésük súlyát csökkenteni szeretnék, de a hagyományos méretű
karabinerek használatának kényelméről nem szeretnének lemondani. A test kialakítása
megkönnyíti a be- és kiakasztást.
Szakítószilárdság = hosszirányban: 22 kN, nyitott nyelvvel: 10 kN, keresztirányban: 7 kN

PACK 5 ANGE FINESSE M57P 10, M58P 17
5 db köztest tartalmazó csomag ANGE karabinerekkel.
Az ANGE FINESSE csomag 5 db ANGE FINESSE köztest tartalmaz Dyneema slinggel és
MonoFil Keylock ANGE S vagy ANGE L karabinerekkel.

FINESSE C39
Varrott Dyneema sling STRING S hevedervédővel köztesekhez
C39 10: tömeg: 7 g
C39 17: tömeg: 10 g

OWALL M41
Ovális karabiner mesterséges mászáshoz
Az ovális alakú OWALL karabiner ideális hagyományos és mesterséges mászásokhoz.
Tökéletesen alkalmas ékekbe és más biztosítópontokba való akasztásra: a Keylock
rendszernek köszönhetően nem akad be sehová.
Szakítószilárdság = hosszirányban: 24 kN, nyitott nyelvvel: 7 kN, keresztirányban: 10 kN.
Súly: 68 g
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ATTACHE 3D M38 SL
Rendkívül kis méretű és súlyú, körte alakú karabiner
Az eredeti kisméretű HMS ultrakönnyű változata. Egy sor számítás eredményeképpen
az ATTACHE 3D súlya mindössze 55 g: minimális súly és maximális szakítószilárdság
együtt. A 3D változat csökkentett súly mellett is megőrzi az ATTACHE sokoldalúságát.
A kötél felfekvési helyein a karabiner felületének kialakítását optimalizáltuk, így a lehető
legjobb egyensúlyt sikerült elérni a kötél könnyű futása és a karabiner tömege között.
Az ATTACHE 3D kompakt és hihetetlenül könnyű, ugyanakkor megőrizte a kis HMS
sokoldalúságát.
Szakítószilárdság = hosszirányban: 22 kN, nyitott nyelvvel: 6 kN, keresztirányban: 7 kN
Tömeg: 55 g

A H alakú profil minimális
súly mellett nyújt maximális
szakítószilárdságot.

ATTACHE M35 SL
Kisméretű, körte alakú karabiner
Méretének és alakjának köszönhetően számos felhasználási területen népszerű
karabiner: alkalmas biztosítórendszer rögzítésére a beülőn, félszorítónyolcas-csomóval való
biztosításra, így a standban igazán sokoldalúan használható.
Szakítószilárdság = hosszirányban: 23 kN, nyitott nyelvvel: 6 kN, keresztirányban: 7 kN
Tömeg: 80 g

LOCKER M55 SL
Kis méretű és súlyú, aszimmetrikus karabiner csavaros zárórendszerrel
Ez a kézi zárású karabiner egyszerre könnyű és kisméretű. Alkalmas sziklamászáshoz,
barlangászáshoz, kanyonozáshoz stb. Aszimmetrikus formájának köszönhetően nyílása nagy,
szakítószilárdsága kiváló és igen kézhezálló.
Szakítószilárdság = hosszirányban: 24 kN, nyitott nyelvvel: 8 kN, keresztirányban: 9 kN
Tömeg: 63 g

Am’D M34
D alakú karabiner eszközök beülőhöz való rögzítésére
Alakjának és méreteinek köszönhetően igen sokoldalúan használható karabiner: szinte bármire
alkalmas a biztosítórendszer elemeinek a beülőhöz való csatlakoztatásától a kantár végén való
használatig. D alakjának köszönhetően ez a modell az egyik legnagyobb szakítószilárdságú és
egyben az egyik legkönnyebb Petzl karabiner.
Szakítószilárdság = hosszirányban: 28 kN, nyitott nyelvvel: 8 kN, keresztirányban: 7 kN
A következő zárórendszerekkel:
- SCREW-LOCK, tömeg: 74 g,
- BALL-LOCK, tömeg: 78 g,
- TRIACT-LOCK, tömeg: 78 g.
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WILLIAM M36
Nagy nyílású, körte alakú karabiner standba és félszorítónyolcas-csomóval történő
biztosításhoz
Ez a nagyméretű karabiner számos szituációban bizonyulhat hasznosnak. Mérete és formája
több kötélszál vagy heveder beakasztására is alkalmassá teszi, segít rendezni a standot,
félszorítónyolcas-csomóval lehetővé teszi a biztosítást vagy ereszkedést egy vagy két
kötélszálon egyaránt.
Szakítószilárdság = hosszirányban: 25 kN, nyitott nyelvvel: 7 kN, keresztirányban: 7 kN
A következő zárórendszerekkel:
- SCREW-LOCK, tömeg: 88 g,
- BALL-LOCK, tömeg: 92 g,
- TRIACT-LOCK, tömeg: 92 g.

OK M33
Ovális karabiner csiga csatlakoztatására
Számos csiga csak ovális karabinerrel működik megfelelően. Az OK karabiner tökéletesen
megfelel erre a célra. Ezenkívül igen jól használható standokban is.
Szakítószilárdság = hosszirányban: 24 kN, nyitott nyelvvel: 7 kN, keresztirányban: 10 kN (M33 SL),
8 kN (M33 TL)
A következő zárórendszerekkel:
- SCREW-LOCK, tömeg: 75 g,
- TRIACT-LOCK, tömeg: 77 g.

FREINO M42
Beépített fékezőrésszel ellátott karabiner ereszkedőeszközökhöz
A FREINO ideális eszköz a fékerő növelésére vagy szabályozására ereszkedés közben.
Szakítószilárdság = hosszirányban: 25 kN, nyitott nyelvvel: 9 kN, keresztirányban: 10 kN
Tömeg: 85 g

VERTIGO WL M40 WLA
Karabiner via ferrata utakhoz
A VERTIGO WL karabiner via ferrata kantár végére tervezett összekötőelem. Könnyű
kezelhetősége ás ergonomikus zárórendszere megkönnyíti az osztásokon való biztonságos
áthaladást. Nagy nyílásának köszönhetően a létrafokok és drótkötelek többségébe
beakasztható.
Szakítószilárdság = hosszirányban: 25 kN, nyitott nyelvvel: 8 kN, keresztirányban: 10 kN
Tömeg: 97 g

OMNI M37
D alakú karabiner beülőheveder zárásához
A félhold alakú OMNI minden olyan beülő zárására alkalmas, ahol két bekötési pontot kell
összekötni. Szakítószilárdsága bármely tengely irányában terhelve 15 kN.
Szakítószilárdság = hosszirányban: 20 kN, nyitott nyelvvel: 7 kN, keresztirányban: 15 kN
A következő zárórendszerekkel:
- SCREW-LOCK, tömeg: 86 g,
- TRIACT-LOCK, tömeg: 92 g.
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Gordon McArthur, El Matador M12, Bull River Canyon, BC. Kanada.
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Technikai jégmászócsákányok

ERGO U22 2
Jégcsákány nehéz dry tooling és jégutakra
Az ERGO jégcsákány tökéletes választás
a legnehezebb dry tooling utakra és a
legvalószerűtlenebb jégoszlopokra egyaránt. A nagy
ívben görbülő nyél kivételesen jó tartás biztosít a fej
alatt, és a mozdulatok még szélesebb repertoárját
teszi lehetővé. Az ergonomikus, állítható markolat
többféleképpen fogható, így a kézcserénél való
kiakadás veszélye még kisebb. A markolat nagy
dőlésszöge lógó helyzetben is ideális fogást kínál és
húzódzkodásnál is jelentős energiát spórolhatunk
vele.

A terméket bemutató videó
és kiegészítő információk
a www.petzl.com/ice
honlapon.

DRY csőr (T típus), T típusú nyél, tömeg: 645 g

NOMIC U21 3
Jégcsákány jégmászáshoz és dry tooling utakhoz
A NOMIC jégcsákánnyal a sziklamászás minden mozdulata átvihető a jégmászásba.
Az ergonomikus, állítható markolat többféleképpen fogható, így a kézcserénél való kiakadás
veszélye még kisebb. Az ICE csőr bármilyen típusú jégbe könnyen be- és kiakasztható.
A két kivehető súllyal a csákány igény szerint kiegyensúlyozható és a fej lendülete a
mászó egyéni igényei szerint beállítható. A NOMIC jégcsákányra szögeléshez kalapács is
szerelhető.
ICE csőr (T típus), T típusú nyél, tömeg: 605 g

Az ergonomikus, kényelmes
borítású markolat sokféleképpen
fogható. A nyél hossza a kéz
adottságaihoz és a kesztyűhöz
igazítható.
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A cserélhető ICE csőr
elvékonyodó vége (3 mm)
könnyen behatol a leghidegebb
jégbe is. Az él geometriája stabil
tartást biztosít jégen és sziklán
egyaránt.

A terméket bemutató videó
és kiegészítő információk
a www.petzl.com/ice
honlapon.
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QUARK U19 M2, U19 P2
Technikai és jégmászó jégcsákány
A QUARK rendkívül sokoldalúan használható jégcsákány, melyet elsősorban
technikai hegymászáshoz és jégmászáshoz terveztünk. Fejrésze sokféle
kombinációban átalakítható, így minden szituációhoz hozzáigazítható.
A QUARK jégcsákány könnyen használható: kiegyensúlyozottsága és az
ICE csőr bármilyen típusú jégen biztos tartást nyújt. Új változatánál a fej alatti
rész kialakítása és a csőr profilja még hatékonyabb akasztást tesz lehetővé.
A GRIPREST és a TRIGREST kéztámaszok kényelmet és biztonságérzetet
nyújtanak. Segítségükkel a csákány csuklóheveder nélkül is használható.
ICE csőr (T típus), T típusú nyél, tömeg: 550 g

A terméket bemutató videó
és kiegészítő információk a
www.petzl.com/ice honlapon.
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Andy Turner, Louise Falls WI4, Lake Louise, BC. Kanada.
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Hegymászócsákányok

SUM’TEC U15
Könnyű jégcsákány technikai hegymászáshoz
A SUM’TEC rendkívül sokoldalú, könnyű jégcsákány, valahol középúton a
jégmászócsákányok és a hagyományos hegymászócsákányok között. Rozsdamentes
végének és enyhén hajlított nyelének köszönhetően jól használható túracsákányként.
Mászásnál a banán alakú, kovácsolt ALPIX csőr és az új, szerszám nélkül állítható
TRIGREST kéztámasz megbízható segítség a legnehezebb szakaszokon is, mint a
peremhasadékok átmászása vagy a jégkulárok stb. Kapható kapával vagy kalapáccsal.
T típusú nyél
Kalapácsos változat: U15 M52: hosszúság: 52 cm, tömeg: 495 g
Kapás változat: U15 P52: hosszúság: 52 cm, tömeg: 485 g, U15 P59: hosszúság: 59 cm, tömeg: 505 g

A TRIGREST szerszám nélkül,
könnyen állítható kéztámasz
segítségével a csákány még
többféleképpen megfogható.

SUM’TEC 43 U15 M43
Ultrakönnyű és kisméretű jégcsákány és kalapács technikai hegymászáshoz
A SUM’TEC 43 egy igen könnyű és rendkívül kis méretű jégcsákány és kalapács, mely
elfér a hátizsákban, és mindig kéznél van, hogy szükség esetén beverhessünk egy szöget,
behajtsunk egy kikötési pontot vagy második jégcsákányként használjuk, ha váratlanul
jégkuloár állja utunkat. A banán alakú, kovácsolt ALPIX csőr és az új, szerszám nélkül állítható
TRIGREST hatékony segítséget jelentenek a legnehezebb szakaszokon is.
T típusú nyél
Hosszúság: 43 cm, tömeg: 430 g

SUMMIT U13
Modern jégcsákány klasszikus hegymászáshoz
A SUMMIT jégcsákány a klasszikus hegymászás modern eszköze. Évek tapasztalatát
megtestesítő jégszerszám, mely kategóriájában a technika új megközelítését hozta magával.
A hajlított nyél biztosítja a szükséges szabadságot akár meredek, akár jeges terepen.
A könnyű, kovácsolt fej és a nyél markolata kis súlyával is a lehető leghatékonyabb mászást
teszi lehetővé.
B típusú nyél
U13 52: hosszúság: 52 cm, tömeg: 495 g
U13 59: hosszúság: 59 cm, tömeg: 535 g
U13 66: hosszúság: 66 cm, tömeg: 570 g
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SNOWALKER U01
Túracsákány gleccserekre
A SNOWALKER könnyű jégcsákány gleccsertúrákhoz és könnyű jégutakhoz. Az acél csőr
hatékony mind kemény hóban, mind pedig jégen. A széles kapa kényelmes támaszt nyújt,
és segítségével lépések vájhatók. Az eloxált, kiváló minőségű 7075-ös alumíniumból készült
nyél igen tartós. RANDO csuklóheveder mellékelve. A fejen található nyílásba karabiner
akasztható vagy heveder fűzhető.
B típusú nyél
U01 60: hosszúság: 60 cm, tömeg: 415 g
U01 68: hosszúság: 68 cm, tömeg: 438 g
U01 75: hosszúság: 75 cm, tömeg: 458 g

SNOWRACER U02
Rendkívül kis súlyú jégcsákány magashegyi túrákhoz, sítúrákhoz, könnyebb
expedíciókhoz
A SNOWRACER jégcsákány (50 cm, 340 g) ideális kísérő sítúrákon, könnyű expedíciókon,
sítúrákon, meredek lejtőkön való snowboardozásnál. A SNOWALKER jégcsákányéval azonos
csőrrel és kapával felszerelt, igen hatékony eszköz havon és jégen is. Az alumínium nyél
kialakítása és a ferdén metszett végződés megakadályozza a hó felgyülemlését a nyélben.
B típusú csőr
Hosszúság: 50 cm, tömeg: 340 g

© Alexandre Buisse
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Combe Maudite, Mont-Blanc masszívum. Franciaország.

MÁSZÓFELSZERELÉS

JÉGCSÁKÁNYOK
Kiegészítők jégcsákányokhoz

DRY U19 DRY
Dry tooling csőr QUARK, NOMIC és ERGO jégcsákányokhoz
A 4 mm vastag DRY csőr kimondottan a dry tooling és az extrém jégmászás igénybevételére
készült. A végén elvékonyodó (3 mm) hegy a leghidegebb jégbe is behatol. Alul-felül fogazott,
jól tart hagyományos és fordított pozíciókban is.
A következő csákányokhoz: QUARK (U19 M2 és U19 P2), NOMIC (U21, U21 2, U21 3), ERGO (U22, U22 2)
Tömeg: 129 g

ICE U19 ICE
Csőr mászáshoz és vegyes terepre QUARK, NOMIC és ERGO csákányokhoz
Az ICE csőr igen sokoldalúan használható kiegészítő jégmászáshoz. A végén elvékonyodó
(3 mm) hegy a leghidegebb jégbe is behatol. Geometriájának köszönhetően kiválóan tart
jégen és sziklán egyaránt, ugyanakkor könnyen kiakasztható.
A következő csákányokhoz: QUARK (U19 M2 és U19 P2), NOMIC (U21, U21 2, U21 3), ERGO (U22, U22 2)
Tömeg: 129 g

ALPIX U15AAL
Tartalék csőr SUM’TEC csákányokhoz
Súly: 115 g

PANNE U19 PAN
Kapa QUARK, NOMIC és AZTAR csákányokhoz
A következő csákányokhoz: QUARK (U19 M2 és U19 P2), NOMIC (U21, U21 2, U21 3), ERGO (U22, U22 2)
Tömeg: 69 g

MARTEAU U19 MAR
Kalapács QUARK, NOMIC és AZTAR csákányokhoz
A következő csákányokhoz: QUARK (U19 M2 és U19 P2), NOMIC (U21, U21 2, U21 3), ERGO (U22, U22 2)
Tömeg: 58 g

MINI MARTEAU U19 MTL
Könnyű kalapács QUARK, NOMIC és ERGO jégcsákányokhoz
A következő csákányokhoz: QUARK (U19 M2 és U19 P2), NOMIC (U21, U21 2, U21 3), ERGO (U22, U22 2)
Tömeg: 20 g

CLIPPER U80000
Gyorsan rögzíthető csuklóheveder QUARK és NOMIC jégcsákányokhoz
Súly: 62 g

FREELOCK U81000
Fix csuklóheveder technikai jégcsákányokhoz
Súly: 40 g

72

MÁSZÓFELSZERELÉS

HÁGÓVASAK

© Marc Daviet

73

Combe Maudite, Mont-Blanc masszívum. Franciaország.
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HÁGÓVASAK
Hágóvasak jégmászáshoz

LYNX T24 LLU
Állítható technikai hágóvas jégmászáshoz és vegyes terepre,
univerzális LEVERLOCK állítórendszerrel.
A LYNX rendkívül sokoldalúan használható hágóvas, a havas
kuloároktól a dry tooling-ig minden terepen. Elöl változtatható
fogakkal: két rövid vagy hosszú fog, aszimmetrikusan vagy középre
helyezett egy fog szintén rövid vagy hosszú pozícióban. Kétféle
rögzítőrendszer mellékelve, így elöl peremes vagy perem nélküli
cipővel is használható.
14 fog
Elöl változtatható LEVERLOCK rögzítőrendszer
Tömeg (ANTISNOW lappal): 2 x 540 g = 1080 g
FAKIR tárolózsák mellékelve

Elöl változtatható méretű és
helyzetű fogakkal: két rövid vagy
hosszú fog, aszimmetrikusan
vagy középre helyezett egy
fog szintén rövid vagy hosszú
pozícióban.

A terméket bemutató videó
és kiegészítő információk
a www.petzl.com/LYNX
honlapon.

DART T22LLF 02
Hágóvas egy első foggal jég- és mix utakhoz
A DART ideális választás az extrém nehézségű vegyes utakra és jégmászáshoz. Az első fog
kevésbé roncsolja a jeget és a legkisebb peremen is pontos pozicionálást tesz lehetővé.
A harmadik sor fogai hátrafelé dőlnek, így kiválóan tartanak meredek terepen és a jégoszlopok
körül. Ultrakönnyű.
11 fog,
LEVERLOCK FIL rögzítőrendszer, tömeg (ANTISNOW nélkül): 2 x 412 g = 824 g
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DARTWIN T21LLF 02
Hágóvas két első foggal jég- és mix utakhoz
A DART kétfogú változata azoknak a mászóknak, akik jobban szeretik a első két fog nyújtotta
stabilitást.
12 fog,
LEVERLOCK FIL rögzítőrendszer, tömeg (ANTISNOW nélkül): 2 x 432 g = 864 g

Hágóvasak hegymászáshoz

SARKEN T10
Technikai hegymászó hágóvas
A SARKEN új változata még tartósabb, mint az elődei. Ez a hágóvas kiválóan megfelel
bármilyen vegyes terepre. A hágóvasak terepjárója! A T formájú első fogak kiválóan behatolnak
a kemény jégbe és nagy felületüknek köszönhetően stabilan tartanak vegyes terepen havon
és firnen.
12 fog
T10SPL 22: SPIRLOCK rögzítőrendszer, tömeg (ANTISNOW lappal): 2 x 480 g = 960 g
T10LL 22: LEVERLOCK rögzítőrendszer, tömeg (ANTISNOW lappal): 2 x 505 g = 1010 g
T10LLF 22: LEVERLOCK FIL rögzítőrendszer, tömeg (ANTISNOW lappal): 2 x 484 g = 968 g

VASAK T05
12 fogú klasszikus hegymászóhágóvas
A VASAK a hegymászás minden válfajára ideális modell. A 12 fog körülményektől függetlenül
tökéletesen tart, legyen a terep akár meredeken lejtő, akár jeges kuloár. Négyféle könnyű
rögzítőrendszerrel kapható, így biztosan szilárdan tart a cipőn.
12 fog
T05SPL 02: SPIRLOCK rögzítőrendszer, tömeg (ANTISNOW lappal): 2 x 465 g = 930 g
T05FL 02: FLEXLOCK rögzítőrendszer, tömeg (ANTISNOW lappal): 2 x 470 g = 940 g
T05LL 02: LEVERLOCK rögzítőrendszer, tömeg (ANTISNOW lappal): 2 x 490 g = 980 g
T05LLF 02: LEVERLOCK FIL rögzítőrendszer, tömeg (ANTISNOW lappal): 2 x 460 g = 920 g
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Liv Sansoz a Tour Ronde délkeleti élén, Mont-Blanc masszívum. Franciaország.

IRVIS T03
10 fogú gleccserjáró és sítúrahágóvas
A páronként mindössze 820 g súlyú (FLEXLOCK), 10 fogú IRVIS kiválóan alkalmas
gleccsertúrákra, sítúrákra és a beszállás megközelítésére havon vagy jégen. Súlya csekély,
használata egyszerű, így körülményektől függetlenül hasznos túratárs. Két különböző
rögzítőrendszerrel kapható, melyek a legtöbb cipőre (akár perem nélküli típusokra is) szilárdan
felszerelhetők. Megbízható, könnyen állítható.
10 fog
T03LL 02: LEVERLOCK rögzítőrendszer, tömeg (ANTISNOW lappal): 2 x 438 g = 876 g
T03FL 02: FLEXLOCK rögzítőrendszer, tömeg (ANTISNOW lappal): 2 x 410 g = 820 g

Kiegészítők hágóvasakhoz

FAKIR V01
Tok hágóvas tárolására, szállítására
Nylonból készült cipzáras zsák hágóvas tárolására és szállítására, de beleférnek a
jégcsavarok, tartalék csőr és egyéb kiegészítők is. A megerősített, félmerev alsó rész védi a
zsákot a hegyes fogaktól. A hálós részen át a víz távozhat, így a felszerelés kiszáradhat.
Súly: 135 g

Különleges hágóvasak

SPIKY PLUS 79510, 79520, 79530
Csúszásgátló talp
Bármilyen típusú cipőre felszerelhető. Jeges, csúszós felületeken csökkenti az elcsúszás
veszélyét.
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A Vicdessos föld alatti folyója, Ariège. Franciaország.
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ASCENSION B17SLN, B17SRG
Ergonomikus mászóeszköz
Kézi mászóeszközünk most még kényelmesebb, még hatékonyabb és még könnyebben
használható lett. Az ergonomikus, kaucsuk borítású markolat két rétege az eddiginél is jobban
tapad és jobb fogást biztosít. A ferdén fogazott nyelv a legkedvezőtlenebb körülmények
között, akár sáros, jeges vagy nedves kötélen stb. is biztosítja az eszköz működőképességét,
és csökkenti a feltoláshoz szükséges erőt a kötélen. A mászóeszköz geometriája, az egy
darab alumíniumból kialakított test optimális húzástengelyt garantál, így a felmászás hosszú- és
rövidtávon egyaránt kényelmesebb.
8 - 13 mm átmérőjű egészkötéllel használható, tömeg: 195 g

BASIC B18BAA
Kisméretű, sokoldalú mászóeszköz.
A BASIC kisméretű mászóeszköz igen
kézhezálló, így hatékony segítség a fix köteleken való
felmászásban. Az alsó, széles csatlakozónyílásba
beakasztható a kantár és a lépőszár karabinere is.
8 - 11 mm átmérőjű egészkötéllel használható, tömeg: 90 g

A BASIC kompakt
formája igen kézhezálló.

CROLL

®

B16BAA

Hasi mászóeszköz
A CROLL hasi mászóeszköznek
kötélen való felmászásnál nincs párja. Kisméretű
és könnyű, nem zavar a mozgásban. A kötéllel
érintkező felületet rozsdamentes acél borítás védi
a súrlódás okozta kopástól.
8 - 11 mm átmérőjű egészkötéllel használható, tömeg: 90 g

A kötéllel érintkező felületet
rozsdamentes acél borítás védi
a súrlódás okozta kopástól.
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PANTIN

®

B02BRA, B02BLA

Jobb és bal lábas bokakantyú
Akár CROLL, ASCENSION vagy BASIC mászóeszközzel használjuk, a PANTIN segít a test
függőlegesen tartásában, segítségével a felmászás a kötélen hatékonyabb és kevésbé
fárasztó. Kis mérete és a heveder tartóssága lehetővé teszi, hogy folyamatosan viseljük.
A PANTIN jobb és bal lábas változatban kapható.
8 - 13 mm átmérőjű egészkötéllel használható, tömeg: 80 g

© Robbie Shone
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Chris Blakeley, Puit Aldo, Gouffre Berger, Vercors masszívum. Franciaország.
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SHUNT B03
Visszafutásgátló önbiztosításhoz
10-11 mm átmérőjű egészkötélen vagy 8 - 11 mm átmérőjű félkötélen használható, tömeg: 188 g

TIBLOC B01
Kisméretű segédmászóeszköz
Ez az ultrakönnyű kis segédmászóeszköz nehéz helyzetben óriási segítség lehet
húzórendszer kiépítésében, pruszikcsomó helyettesítésére vagy akár az önmentés során
is. Az ULTRALEGERE csigával hihetetlenül kis súlyú és méretű mentőfelszerelést alkot:
húzórendszerek kiépítésénél alkalmazható vészhelyzet esetén.
8 - 11 mm átmérőjű egészkötéllel használható, tömeg: 39 g

Kiegészítők mászóeszközökhöz

FOOTAPE C47A

FOOTCORD C48A

Állítható lépőszár hevederből
Az állítható FOOTAPE lépőszár
az ASCENSION mászóeszközzel
használható kötélen való
felmászáshoz.

Állítható barlangász lépőszár
Az állítható FOOTAPE lépőszár
az ASCENSION mászóeszközzel
használható kötélen való
felmászáshoz. Alapanyaga 100 %
Dyneema, így igen tartós.

Súly: 120 g

Súly: 60 g

SPELEGYCA C44
Aszimmetrikus Y-kantár
Kantár osztásokon való áthaladáshoz barlangi és kanyonos használatra.
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Face Nord Petite aiguille Verte, Mont-Blanc masszívum. Franciaország.
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CSIGÁK
Visszafutásgátló csigák

MICRO TRAXION P53
Nagy hatékonyságú visszafutásgátló csiga
A MICRO TRAXION rendkívül könnyű visszafutásgáló csiga, golyóscsapágyainak
köszönhetően kiváló hatékonysággal. A nyitókar nyitott állapotban rögzíthető, így az eszköz
egyszerű csigaként is használható.
Kompatibilis kötélátmérő: 8 - 11 mm, hatékonyság: 91 %, tömeg: 85 g

A nyitókar nyitott
állapotban rögzíthető,
így az eszköz
egyszerű csigaként is
használható. A felső
gomb segítségével a
fogazott nyelv rögzítése
feloldható és a csiga
ismét viszafutásgátlóként
használható.

További információk
a MICRO TRAXION
visszafutásgátló
csigáról a www.petzl.

com/MICROTRAXION

honalpon.

MINI TRAXION P07
Kisméretű és könnyű visszafutásgátlós csiga
A MINI TRAXION kisméretű csiga háromféle funkcióval bír: használható csigaként,
visszafutásgátlós csigaként és visszafutásgátlóként, így ideális kísérő minden kalandhoz
a függőleges világban. Alkalmas könnyű terhek felemelésére, kötélen való felmászásra és
önmentésre is.
Kompatibilis kötélátmérő: 8 - 13 mm, hatékonyság: 71 %, tömeg: 165 g

PRO TRAXION P51
Nagy hatékonyságú visszafutásgátló csiga
A PRO TRAXION visszafutásgátló csiga nagy terhek felhúzásához készült, így ideális eszköz
nagyfalas mászásoknál és mentéseknél.
Kompatibilis kötélátmérő: 8 - 13 mm, hatékonyság: 95 %, tömeg: 265 g
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Egyszerű csigák

ULTRALEGERE P00A
Segédcsiga
Az ULTRALEGERE segédcsiga egyszerű műanyag csigakerék, mely karabinerre akasztva
használható.
Kompatibilis kötélátmérő: 7 - 13 mm, tömeg: 10 g

OSCILLANTE P02A
Segédcsiga nyitható oldalrésszel
Az OSCILLANTE csiga súlya elenyésző, annál nagyobb hasznunkra lehet azonban hasadékból
való mentésnél vagy más húzórendszerek kiépítésénél.
Kompatibilis kötélátmérő: 7 - 11 mm, hatékonyság: 71 %, tömeg: 42 g

PARTNER P52A
Kisméretű csiga nyitható oldalrészekkel
A PARTNER kisméretű és könnyű, de alumínium csigakerekének és golyóscsapágyainak
köszönhetően annál nagyobb hatékonyságú csiga.
Kompatibilis kötélátmérő: 7 - 11 mm, hatékonyság: 91 %, tömeg: 56 g

FIXE P05SO
Egyszerű csiga fix oldalrészekkel
A FIXE kisméretű, könnyű, gyorsan kötélre helyezhető csiga. Tömegéhez képest kiváló
hatékonyság.
Kompatibilis kötélátmérő: 7 - 13 mm, hatékonyság: 71 %, tömeg: 90 g

RESCUE P50A
Erős csiga nyitható oldalrészekkel
A RESCUE rendkívül hatékony csiga, mely ideális mentésekhez, nehéz terhek felhúzásához és
intenzív használatra.
Kompatibilis kötélátmérő: 7 - 13 mm, hatékonyság: 95 %, tömeg: 185 g

Könnyített csigák

MINI P59A
Könnyű csiga
A MINI csiga olyan könnyű, hogy a beülőn viselve sem zavar, ugyanakkor akár nagy terheket is
emelhetünk vele.
Kompatibilis kötélátmérő: 7 - 11 mm, hatékonyság: 91 %, tömeg: 80 g

GEMINI P66A
Kettős könnyített csiga
A GEMINI könnyített csigát tengelyirányú kikötési pontja alkalmassá teszi a legtechnikásabb
húzórendszerek kiépítésére is.
Kompatibilis kötélátmérő: 7 - 11 mm, hatékonyság: 91 %, tömeg: 135 g
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Futócsigák

TANDEM P21
Kettős csiga kötélen való közlekedéshez
Kompatibilis kötélátmérő: ≤ 13 mm, hatékonyság: 71 %, tömeg: 195 g

TANDEM CABLE P21 CAB
Kettős csiga kötélen és drótkötélen való közlekedéshez
Kompatibilis kötélátmérő: ≤ 13 mm, drótkötél ≤ 12 mm, hatékonyság: 71 %, tömeg: 258 g

TANDEM SPEED P21 SPE
Nagy hatékonyságú kettős csiga kötélen és drótkötélen való közlekedéshez
Kompatibilis kötélátmérő: ≤ 13 mm, drótkötél ≤ 12 mm, hatékonyság: 91 %, tömeg: 270 g

Szett hasadékból való mentéshez

SZETT HASADÉKBÓL VALÓ MENTÉSHEZ K25 SC3

MICRO TRAXION

OK SCREW-LOCK

TIBLOC

PARTNER

ST'ANNEAU 120

Szett húzórendszer kiépítéséhez és önmentéshez, mely egy MICRO TRAXION csigát, két OK SCREW-LOCK
karabinert, egy TIBLOC-ot, egy PARTNER csigát és egy ST’ANNEAU 120 cm hevedert tartalmaz
A szett minden szükséges eszközt tartalmaz húzórendszer kiépítéséhez, a kötélen való felmászáshoz, hasadékból való
mentéshez. Ez a készlet nem hiányozhat a gleccseren gyalogosan vagy sível közlekedő mászók beülőjéről.
Kompatibilis kötélátmérő: 8 - 11 mm, tömeg: 370 g
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Yann Ozoux a Syange Khola C90 eszkedésében a 2011-es Chamje Khola Expedíció előkészítésének utolsó fázisában. Nepál.
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BUG S71
Mászózsák egy napos, több kötélhosszas utakhoz
A BUG hátizsák kimondottan egész napos, hosszú mászóutakhoz készült. Lekerekített,
négyszögletes formájával kiterjedése minimális, űrtartalma mégis maximális. A BUG-gal a
hátunkon maximális kényelemben róhatjuk a kötélhosszokat: a vállhevederek kialakítása a
karoknak tökéletes mozgásszabadságot nyújt, anyaga jól szellőzik, derékrésze elrejthető,
a zsák kialakításánál fogva magasan viselhető, így a beülő hátulján elhelyezett felszerelés
(magnéziás zsák, felszereléstartó fülek) elérésében nem akadályoz, oldalsó hevederekkel
felszerelve.
Űrtartalom: 18 liter, tömeg: 570 g

TRANSPORT 45L S42Y 045
Kényelmes, nagyméretű barlangászzsák
Űrtartalom: 45 liter, tömeg: 1300 g

PORTAGE 30L S43Y 030
Közepes méretű, masszív barlangászzsák
Űrtartalom: 30 liter, tömeg: 800 g

CLASSIQUE 22L C03 2
Közepes méretű, masszív barlangászzsák
Űrtartalom: 22 liter, tömeg: 550 g

PERSONNEL 15L S44Y 015
Masszív kisméretű barlangászzsák
Űrtartalom: 15 liter, tömeg: 450 g
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Andy Turner, Louise Falls WI4, Lake Louise, BC. Kanada.
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BIZTOSÍTÓPONTOK
Biztosítópontok jégbe

LASER SONIC P70
Jégcsavar betekerőkarral
A leggyorsabb megoldás a jégen
biztosítópont elhelyezésére a LASER SONIC.
A betekerőkarként is funkcionáló nittfüllel
a csavar a legtörősebb jégben is gyorsan
elhelyezhető. A karabinerből való kiakasztás
nélkül kitekerhető, így elkerülhető a véletlen
leejtés.

UNIVERSEL P17
Közepesen kemény acélból kovácsolt
szög
Szög öblös repedésekbe, mészkőbe és
gránitba

U 65312, 65314
Közepesen kemény acélból kovácsolt
szög
Szög széles repedésekbe, mészkőbe és
gránitba

LIVANOS 65504, 65506, 65508, 65510
Krómacél hajlított szög

LASER P71
Jégcsavar
Könnyebb és egyszerűbb, mint a
LASER SONIC.

Kiegészítők biztosítópontokhoz jégbe

MULTIHOOK 04950

COEUR P34050, P38150
Nittfül
Több irányban terhelhető, rozsdamentes
acélból készült.

COEUR GOUJON P32, P33
Komplett kikötési pont
1 db COEUR nittfül, egy csavar és egy
önfeszítő dübel.

Sokoldalúan használható kampó

BAT’INOX P57
14 mm átmérőjű ragasztható nitt
Puha kőzetekbe igen alkalmas.

NITRO 3 67800
Energiaelnyelő köztes

AMPOULE BAT’INOX P41
Biztosítópontok kőzetbe

V CONIQUE 66007, 66011
Krómacél hajlított szög
Öblös, gömbölyded szélű repedésekbe szánt
szög gránitba és más kemény kőzetekbe.

Ragasztószer BAT'INOX biztosítóponthoz
BAT'INOX biztosítópont rögzítéséhez.

COLLINOX P55
10 mm átmérőjű ragasztható nitt
Véglegesen telepített kikötési pontokhoz.

ROCHER MIXTE 65106, 65108, 65110
Közepesen kemény acélból kovácsolt
szög
Vékony, gömbölyded szélű, párhuzamos
falú repedésekbe szánt szög mészkőbe és
gránitba.
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AMPOULE COLLINOX P56
Ragasztószer COLLINOX biztosítóponthoz
COLLINOX biztosítópont rögzítéséhez.
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BIZTOSÍTÓPONTOK
Barlangi biztosítópontok kőzetbe

VRILLEE P13
Nittfül barlangba

COUDEE P04
Nittfül barlangba
A karabinert a fal síkjával párhuzamosan tartja,
így a kötél nem súrlódik a sziklán.

Kiegészítők kőzetbe szánt és barlangi
biztosítópontokhoz

BONGO P27
Kalapács szögeléshez
Magashegyi és mesterséges mászásokhoz,
valamint utak kiépítéséhez.

TAM TAM P16
Barlangászkalapács
Nittelőkalapács kézi nittfúróval elhelyezett
biztosítópontok kiépítéséhez.

ROCPEC P26
CHEVILLE AUTOFOREUSE P12

Kézi nittfúró
Fúrószárakkal használható nittfúró.

Edzett acélból készült önfúró dübel kézi
nittfúróhoz

ROCPEC ADP P26250
DELTA P11
Háromszög alakú acél maillon rapid

SPEEDY P14
Gyorsan nyitható maillon

GO P15
Ovális acél maillon rapid

DEMI ROND P18
Félkör alakú maillon rapid
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Adapter a ROCPEC nittfúróhoz
Még sokoldalúbbá teszi a ROCPEC nittfúrót,
kényelmesebbé és hatékonyabbá teszi a
12 mm-es önfúró nittek behelyezését.

PERFO SPE P08
Nittfúró önfúró nittekhez

BOLTBAG C11 A
Nittelőtáska

PROTEC C45 N
Kötélvédő
A kötél védelmére éleken való felfekvés,
súrlódás esetén.

MÁSZÓFELSZERELÉS

BIZTOSÍTÓPONTOK
SWIVEL S P58 S
Golyóscsapágyas kipörgetőszem
A teher és a kötél közé helyezve lehetővé
teszi a teher szabad elfordulását a kötél
megcsavarodása nélkül.

PAW S P63 S
Teherelosztó
Teherelosztó eszköz standok rendezéséhez
és a beakasztható karabinerek számának
növeléséhez. Hasznos eszköze a nagyfalas
mászásoknak és tiroli kötélpályák kiépítésének.

© Marc Daviet

Jerome Meyer, a 'La théorie du Chaos' út (7a+) második kötélhosszában ,Bonneval sur Arc. Franciaország.
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© Lafouche
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Nina Caprez, Jardin d'Eden (Édenkert) 6B, Piedra Parada, Chubut. Argentina.

MÁSZÓFELSZERELÉS

KIEGÉSZÍTŐK
Magnéziás zsákok, magnézia

SAKA S39
Ergonomikus formájú magnéziás zsák
A SAKA ergonomikus formájú magnéziás zsák, melyben a magnézia könnyen elérhető.
Puha anyaga hátizsákkal viselve vagy a sziklának háttal sem kényelmetlen. A zsinóros-tankás
zárórendszer praktikus és kiválóan zár.
Súly: 85 g

SAKAPOCHE S40
Ergonomikus formájú magnéziás zsák zsebbel
A SAKAPOCHE magnéziás zsák a SAKA zsebbel és síppal ellátott változata. A zsebbe elfér
a kulcs, pénz, egy müzliszelet, egy e+LITE lámpa, de még akár egy kalauz is. Ergonomikus
alakjánál fogva a magnézia könnyen elérhető benne. Puha anyaga hátizsákkal viselve vagy a
sziklának háttal sem kényelmetlen. A zsinóros-tankás zárórendszer praktikus és kiválóan zár.
Súly: 95 g

BANDI S38
Klasszikus formájú magnéziás zsák
A BANDI egy klasszikus formájú, kerek alapú magnéziás zsák, széles nyílásába az egész kéz
belefér. Puha anyaga hátizsákkal viselve vagy a sziklának háttal sem kényelmetlen. A zsinórostankás zárórendszer praktikus és kiválóan zár.
Súly: 75 g

POWER CRUNCH P22B
Magnéziumkeverék
A POWERCRUNCH magnézia most már a mászók igényeihez alkalmazkodva
három különböző méretű zacskós kiszerelésben kapható (25 g, 100 g, 200 g). A 25 g-os,
kisméretű kiszerelés egy napra vagy egy mászópartihoz elegendő. A 100 g-os kiszerelésből
megtölthető a magnéziás zsák, és még marad a zacskóban egy következő utántöltésre is.
A 200 g-os kiszerelés visszazárható zacskójában a maradék magnézia a mászások közötti
időben tárolható.
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KIEGÉSZÍTŐK
Kesztyűk

CORDEX K52
Könnyű kesztyű biztosításhoz és ereszkedéshez
Könnyű kesztyű biztosításhoz és ereszkedéshez. Munkáskesztyűhöz illően masszív,
ugyanakkor nem gátol a finom kézmozdulatokban és az érzékelésben. A tenyeret és a kézfej
kitett részeit dupla bőrréteg védi. A kézháton található erős, strapabíró sztreccs nylon anyag
kopásálló és kényelmes. A neoprén mandzsetta tépőzárral záródik. A rajta található lyuk
segítségével a kesztyű karabinerrel a beülőre akasztható.

CORDEX PLUS K53
Kesztyű biztosításhoz és ereszkedéshez
Kesztyű ereszkedéshez és biztosításhoz. Tökéletes védelem a kéznek, ugyanakkor nem
gátolja a tapintást. A kétrétegű bőr és az erősítések megóvják a tenyeret a termelődő hőtől a
hosszú ereszkedések és a felsőbiztosítás során. A terméket az ujjak végein és a súrlódásnak
jobban kitett részeken további erősítések teszik még hosszabb életűvé. A kézháton bőr,
az ízületeknél kopásálló, elasztikus nylon. A neoprén mandzsetta tépőzárral záródik. A rajta
található lyuk segítségével a kesztyű karabinerrel a beülőre akasztható.

Hevedergyűrűk

ANNEAU C40
Varrott poliészter hevedergyűrű
Stand vagy kikötési pont létrehozására illetve a kikötési pont meghosszabbítására.
Négy méretben: 60, 80, 120 és 150 cm.

ST’ANNEAU C07
Varrott Dyneema hevedergyűrű
Méretenként különböző színű, ultrakönnyű nylon hevedergyűrű-család.
Három méretben: 24, 60 és 120 cm.

FIN’ANNEAU C06
Rendkívül könnyű varrott Dyneema hevedergyűrű
Hevedergyűrűink között a legkisebb súlyú és méretű modell; ennek a 8 mm széles Dyneema/
poliamid hevedernek kisebb tömege ellenére is ugyanakkora a szakítószilárdsága.
Három méretben: 60, 80 és 120 cm.
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KIEGÉSZÍTŐK
Kiegészítők mesterséges mászáshoz

FIFI V12
Kampó mesterséges mászáshoz
Mesterséges mászásnál a mászó helyzetének
pozicionálásához és terhek felhúzásához.

QUICKSTEP C09
Egyfokú, állítható trepni mesterséges
mászáshoz

MAILLON RAPIDE N° 5 P49100
Maillon rapid a FIFI kampó felhúzásának
megkönnyítésére
A FIFI résébe akasztható a kantár
csatlakoztatására.

LOOPING C25
Négyfokú trepni mesterséges mászáshoz

GOUTTE D’EAU P06 2
Nagyméretű kampó előrehaladás
segítésére

GRADISTEP C08
REGLETTE P06 1
Széles nyílású kampó előrehaladás
segítésére

Könnyű, 5 fokú trepni szabad mászások
mesterségesen mászható szakaszaihoz

Egyéb kiegészítők

SPATHA S92 S, S92 L
Karabinerre akasztható zsebkés
A beülőhöz vagy a zsákhoz karabinerrel
rögzíthető, kétféle méretben kapható.

CARNET S90, S91
Barlangász térképészfüzet

Hordágy

STEF S59
Szett a NEST hordágy kiegyensúlyozására
Súly: 600 g

NEST S61
Barlangi mentőhordágy
Méret: 200 x 50 x 5 cm, tömeg: 12,8 kg
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ULTRAKOMPAKT
FEJLÁMPÁK
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SOKOLDALÚAN
HASZNÁLHATÓ FEJLÁMPÁK
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SZUPERHATÉKONY
FEJLÁMPÁK
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SPECIÁLIS
FEJLÁMPÁK

© Monica Dalmasso

95

Kilian Jornet, éjszakai terepfutás a Machabyn. Olaszország.

ULTRAKOMPAKT FEJLÁMPÁK

© Dan Patitucci

96

Este a Bedin bivakjában, Dolomitok. Olaszország.

VILÁGÍTÁS

ZIPKA PLUS 2 E98 PG, E98 PR
®

Rendkívül kis méretű, ötféle (három folyamatos és két villogó)
üzemmódban működtethető fejlámpa egy nagy teljesítményű fehér
LED-del és egy piros LED-del valamint önbehúzó zsinórral.
A ZIPKA PLUS 2 egy a rendkívül kis méretű fejlámpa, mely a ZIP önbehúzó rendszerű
zsinórral rögzíthető. Ennek segítségével a lámpa könnyedén rögzíthető fejre, csuklóra,
de akár más szerkezethez, pl. sátorrúdhoz, kerékpár nyeregcsövéhez stb. is. A lámpa
két fényforrással, egy nagy teljesítményű fehér és egy másik, piros fényt adó LED-del
rendelkezik, így igen sokoldalúan használható. A fehér LED maximális üzemmódban
70 lumen fényáramot bocsát ki és 40 méter távolságra világít. Gazdaságos
üzemmódban üzemideje akár 185 óra is lehet. A piros LED hasznos lehet, ha diszkrét
éjszakai megvilágításra van szükség, vagy villogó üzemmódban használható a
biztonság növelésére, ha önmagunkra kell felhívni a figyelmet pl. városi környezetben.
Fényáram mennyisége: 70 lumen (maximális üzemmódban), fénycsóva típusa: széles,
világítótávolság: 40 m (maximális üzemmódban), üzemidő: 185 h (gazdaságos üzemmódban),
fejre jutó tömeg: 71 g, kiegészítőként kapható CORE tölthető akkumulátorral is használható.

A piros LED hasznos
lehet, ha diszkrét éjszakai
megvilágításra van szükség,
vagy villogó üzemmódban
használható a biztonság
növelésére, ha önmagunkra
kell felhívni a figyelmet pl. városi
környezetben.

ZIPKA 2 E94 PB, E94 PG
®

Rendkívül kis méretű, négyledes, háromféle (két folyamatos és egy villogó)
üzemmódban működtethető fejlámpa önbehúzó zsinórral
A ZIPKA 2 egy a rendkívül kis méretű fejlámpa, mely a ZIP önbehúzó rendszerű zsinórral
rögzíthető. Ennek segítségével a lámpa könnyedén rögzíthető fejre, csuklóra, de akár más
szerkezethez, pl. sátorrúdhoz, kerékpár nyeregcsövéhez stb. is. A TIKKA2 lámpa igen
sokoldalúan használható, mivel három (maximális, gazdaságos és villogó) üzemmódban
működtethető, melyek között a nyomógomb egyszerű megnyomásával lehet váltogatni.
Maximális üzemmódban a négy LED 40 lumen fényáramot termel, mellyel 29 méter
világítótávolság érhető el. A gazdaságos üzemmód akár 120 órán keresztül is segít
gazdálkodni az elemek kapacitásával.
Fényáram mennyisége: 40 lumen (maximális üzemmódban), fénycsóva típusa: széles, világítótávolság: 29 m
(maximális üzemmódban), üzemidő: 120 h (gazdaságos üzemmódban), fejre jutó tömeg: 69 g, kiegészítőként
kapható CORE tölthető akkumulátorral is használható.

POCHE ZIPKA 2 E94990
®

Tok ZIPKA 2 és ZIPKA PLUS 2 fejlámpákhoz

E+LITE E02 P3
Ultrakompakt fejlámpa vészhelyzet esetére
Az ultrakönnyű és a ZIP behúzózsinórnak köszönhetően rendkívül kis méretű E+LITE fejlámpa
mindig kéznél van. Mindig bevetésre kész, a hátizsákban, egészségügyi csomagban
akár 10 évig is tárolható elemekkel együtt. Folyamatos és villogó fényt ad piros vagy fehér
színben, attól függően, hogy látni vagy látszani szeretnénk.
Fényáram mennyisége: 26 lumen (maximális üzemmódban), fénycsóva típusa: széles, világítótávolság: 29 m
(maximális üzemmódban), üzemidő: 70 h (gazdaságos üzemmódban), fejre jutó tömeg: 27 g
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A Combe Maudite keresztezése, Mont-Blanc masszívum. Franciaország.

VILÁGÍTÁS

TIKKA XP 2 E99 PO, E99 PN
®

Ötféle (három folyamatos és két villogó) üzemmódban
működtethető fejlámpa egy nagy teljesítményű fehér LED-del és
egy piros LED-del valamint szórólencsével
A TIKKA XP2 fejlámpa két fényforrással valamint egy nyitható-zárható szórólencsével
van felszerelve, melynek segítségével választhatunk a nagy világítótávolságú fókuszált
és a közelebbi környezetünket megvilágító szélesebb fénycsóva közül.
A lámpa egy nagy teljesítményű fehér, és egy piros fényt adó LED-del rendelkezik.
A fehér LED maximális üzemmódban 80 lumen fényáramot bocsát ki és 68 méter
távolságra világít. Gazdaságos üzemmódban üzemideje akár 190 óra is lehet. A piros
LED hasznos lehet, ha diszkrét éjszakai megvilágításra van szükség, vagy villogó
üzemmódban használható a biztonság növelésére, ha önmagunkra kell felhívni a
figyelmet pl. városi környezetben.

A szórólencsével könnyedén
válthatunk a távolra világító
fókuszált és a közelre világító
széles fénycsóva között.

Fényáram mennyisége: 80 lumen (maximális üzemmódban), fénycsóva típusa: széles/fókuszált,
világítótávolság: 68 m (maximális üzemmódban), üzemidő: 190 h (gazdaságos üzemmódban),
fejre jutó tömeg: 88 g, kiegészítőként kapható CORE tölthető akkumulátorral is használható.

TIKKA PLUS 2 E97 PG, E97 PR
®

Ötféle (három folyamatos és két villogó) üzemmódban működtethető fejlámpa egy
nagy teljesítményű fehér LED-del és egy piros LED-del
A TIKKA PLUS 2 fejlámpa igen sokoldalúan használható, mivel két fényforrással rendelkezik:
egy nagy teljesítményű fehér és egy másik, piros fényt adó LED-del. A fehér LED maximális
üzemmódban 70 lumen fényáramot bocsát ki és 40 méter távolságra világít. Gazdaságos
üzemmódban üzemideje akár 185 óra is lehet. A piros LED hasznos lehet, ha diszkrét éjszakai
megvilágításra van szükség, vagy villogó üzemmódban használható a biztonság növelésére,
ha önmagunkra kell felhívni a figyelmet pl. városi környezetben.
Fényáram mennyisége: 70 lumen (maximális üzemmódban), fénycsóva típusa: széles, világítótávolság: 40 m
(maximális üzemmódban), üzemidő: 185 h (gazdaságos üzemmódban), fejre jutó tömeg: 83 g, kiegészítőként
kapható CORE tölthető akkumulátorral is használható.
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TIKKA 2 E93 PB, E93 PG, E93 PV
®

Négyledes, háromféle (két folyamatos és egy villogó) üzemmódban működtethető
fejlámpa
A TIKKA 2 lámpa igen sokoldalúan használható, mivel három (maximális, gazdaságos és
villogó) üzemmódban működtethető, melyek között a nyomógomb egyszerű megnyomásával
lehet váltogatni. Maximális üzemmódban a négy LED 40 lumen fényáramot termel, mellyel
29 méter világítótávolság érhető el. A gazdaságos üzemmód akár 120 órán keresztül is segít
gazdálkodni az elemek kapacitásával.
Fényáram mennyisége: 40 lumen (maximális üzemmódban), fénycsóva típusa: széles, világítótávolság: 29 m
(maximális üzemmódban), üzemidő: 120 h (gazdaságos üzemmódban), fejre jutó tömeg: 81 g, kiegészítőként
kapható CORE tölthető akkumulátorral is használható.

TIKKINA 2 E91 PL, E91 PF, E91 PE
®

Kétledes, kétféle üzemmódban működtethető fejlámpa
A TIKKINA2 fejlámpa megfelelő választás a legtöbb hétköznapi éjszakai tevékenységhez. Igény
szerint kétféle fényerővel (maximális és gazdaságos üzemmódban) üzemeltethető. LED-je
most még nagyobb teljesítményű, kapcsolója pedig nyomógombos. Elemtartója könnyebben
nyílik, így az elemcsere most még egyszerűbb és gyorsabb. A lámpa felszerelhető az ADAPT
rögzítőrendszerrel is.
Fényáram mennyisége: 23 lumen (maximális üzemmódban), fénycsóva típusa: széles, világítótávolság: 23 m
(maximális üzemmódban), üzemidő: 190 h (gazdaságos üzemmódban), fejre jutó tömeg: 80 g, kiegészítőként
kapható CORE tölthető akkumulátorral is használható.

CORE E93100
Tölthető, polimer lítiumionos akkumulátor TIKKA 2 - ZIPKA 2 fejlámpákhoz
A kimondottan a TIKKA 2 - ZIPKA 2 fejlámpacsaládhoz kifejlesztett, tölthető CORE
akkumulátor előnyös alternatívát kínál az alkáli elemekhez képest. Könnyen, egyszerűen,
bármilyen USB-csatlakozós töltővel feltölthető: mobiltelefon vagy multimédia olvasó
töltőjével, szivargyújtóról vagy akár napelemről, hordozható tápegységről, számítógépről
stb. A polimer lítiumionos technológia alacsony hőmérsékleten is kiváló teljesítményt
tesz lehetővé. Az OS by Petzl program segítségével a felhasználó a fejlámpa legtöbb
paraméterét egyedi igényeinek megfelelően állíthatja be, és tevékenységéhez igazíthatja
pl. a fényerőt vagy az üzemidőt.
900 mAh kapacitású lítiumionos akkumulátor

A CORE könnyen
felszerelhető a TIKKA 2 /
ZIPKA 2 típusú lámpákra,
melyek így tölthetőek és
programozhatóak.
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A terméket bemutató videó
és kiegészítő információk
a www.petzl.com/CORE
honlapon.
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Gyalogtúra, Dolomitok. Olaszország.

Chargeur USB E93110
Hálózati és autós adapter standard USB csatlakozóval

KIT ADAPT TIKKA 2 E97900
®

Rögzítőrendszer TIKKA - ZIPKA és TIKKA 2 - ZIPKA 2 fejlámpákhoz

POCHE TIKKA 2 E93990
®

Tok TIKKINA 2, TIKKA 2, TIKKA PLUS, TIKKA XP 2 lámpákhoz és a TACTIKKA
fejlámpacsalád tagjaihoz

CROCHLAMP S E04350
Kampók fejlámpa rögzítésére vékony peremű sisakhoz

CROCHLAMP L E04405
Kampók fejlámpa rögzítésére vastag peremű sisakhoz
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Sébastien Chaigneau, az Aiguilles Rouges egyik ösvényén. Franciaország.

VILÁGÍTÁS

NAO

®

E36 A

Tölthető akkumulátoros fejlámpa az automatikusan alkalmazkodó REACTIVE LIGHTING
technológiával
A tölthető NAO lámpa két LED-je azonnal és automatikusan alkalmazkodik a könyezet fényéhez, így használata
kényelmesebb, kevesebb beavatkozást igényel, és üzemideje hosszabb. A NAO a Petzl első lámpája a REACTIVE LIGHTING
technológiával: egy érzékelő méri és elemzi a környezet világosságát. A www.petzl.com/OS honlapról ingyenesen letölthető
OS by Petzl programmal a NAO lámpa és teljesítménye tökéletesen testre szabható, így a benne rejlő lehetőségek még
jobban kihasználhatók.
REACTIVE LIGHTING technológia = fényáram mennyisége: 7 - 355 lumen, világítótávolság: 9 - 108 m, várható üzemidő: 4h40
Tölthető, lítiumionos, 2300 mAh kapacitású akkumulátorral
Fejre jutó tömeg: 187 g

A fényérzékelő azonnal és
automatikusan a környezethez
igazítja a két LED fényerejét és a
fénycsóva formáját.

A tölthető, lítiumionos
akkumulátor az USB
csatlakozóval könnyen tölthető
(valamennyi USB töltővel
kompatibilis).

A terméket bemutató videó
és kiegészítő információk
a www.petzl.com/NAO
honlapon.

NAO rögzítőszett övre E36R10
®

Hosszabbítókábel és övre rögzíthető klipsz NAO fejlámpához

ACCU NAO

®

E36A10

Tölthető akkumulátor NAO fejlámpához
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SZUPERHATÉKONY FEJLÁMPÁK

SZUPERHATÉKONY FEJLÁMPÁK
ULTRA RUSH

®

E52 H

Rendkívüli teljesítményű fejlámpa tölthető ACCU 2 ULTRA akkumulátorral
Az ULTRA RUSH tölthető akkumulátoros fejlámpa 760 lumenes fényerejével legalább annyira
hatékony, mint amennyire masszív. Megbízható megoldás a legnagyobb kihívásokra is.
Ideális választás gyors helyváltoztatással járó tevékenységekhez vagy ahol nagy fényerőre
van szükség, mint az éjszakai terepfutás, síelés vagy MTB. A négy üzemmóddal kombinált
vegyes fénycsóva minden szituációra kínál megoldást. A kisméretű ACCU 2 ULTRA
tölthető akkumulátor jó kompromisszum a kapacitás és a kis méret ill. fejre jutó súly terén.
Az ULTRA RUSH ergonomikus felépítésű, sokoldalúan használható fejlámpa, mely minden
helyzetben megállja a helyét és megbízható.
Szabályozott fényerő. Fényáram mennyisége (maximális üzemmód): 760 lumen, vegyes fénycsóva,
világítótávolság: 170 m 2 h órán át (maximális üzemmód), üzemidő: 38 h (gazdaságos üzemmód),
fejre jutó tömeg: 370 g

Rendkívül hatékony, nagy
hatótávolságú, homogén
világítás a legextrémebb
körülmények között is.

ULTRA RUSH BELT E52 B
®

Rendkívüli teljesítményű fejlámpa különálló, tölthető ACCU 4 ULTRA
akkumulátorral
Az ULTRA RUSH BELT tölthető akkumulátoros fejlámpa 760 lumenes fényerejével
legalább annyira hatékony, mint amennyire masszív. Megbízható megoldás
a legnagyobb kihívásokra is. Ideális választás gyors helyváltoztatással járó
tevékenységekhez vagy ahol nagy fényerőre van szükség, mint az éjszakai terepfutás,
síelés vagy MTB. A négy üzemmóddal kombinált vegyes fénycsóva minden szituációra
kínál megoldást. A nagy kapacitású, tölthető ACCU 4 ULTRA akkumulátor különálló,
így kisebb a fejre jutó súly, és hideg körülmények között a kapacitás pl. ruházat alatt
viselve és melegen tartva jobban kihasználható. Az ULTRA RUSH BELT ergonomikus
felépítésű, sokoldalúan használható fejlámpa, mely minden helyzetben megállja a
helyét és megbízható.
Szabályozott fényerő. Fényáram mennyisége (maximális üzemmód): 760 lumen, vegyes fénycsóva,
világítótávolság: 170 m 4 h órán át (maximális üzemmód), üzemidő: 73 h (gazdaságos üzemmód),
fejre jutó tömeg: 222 g
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Rögzítő ULTRA lámpához kerékpárkormányra E55930
Rögzítőlapok ULTRA lámpák rögzítésére biciklikormányra és a tölthető
akkumulátorok szállítására
Súly: 175 g

Rögzítő ULTRA lámpához kerékpárossisakra E55920
Lapok az ULTRA lámpák rögzítésére vastag és vékony peremű kerékpárossisakokra
és MB-sisakokra.
Súly: 30 - 40 g

ULTRA heveder E55960
Heverdezet az ULTRA fejlámpák különálló akkumulátorának felsőtesten való
viselésére.
Súly: 208 g

ULTRA hosszabítókábel E55950
Hosszabbítókábel ULTRA fejlámpákhoz
Hosszúság: 1,1 m

ACCU 2 ULTRA E55450 2
Tölthető akkumulátor ULTRA fejlámpákhoz
2600 mAh kapacitású, tölthető, lítiumionos akkumulátor

ACCU 4 ULTRA E55400 2
Nagy teljesítményű, nagy kapacitású tölthető akkumulátor ULTRA lámpákhoz
5200 mAh kapacitású, tölthető, lítiumionos akkumulátor

MYO RXP E87 P2
®

Fejlámpa egyetlen nagy teljesítményű, 4 üzemmódban működtethető, állandó
fényerejű és programozható LED-del, Boost üzemmóddal és szórólencsével
A Petzl programozható fejlámpája, a MYO RXP lehetővé teszi az egyes fényerőfokozatok
egyedi beállítását a felhasználó aktuális igényei szerint. Az előre meghatározott 13 141 lumen fényerejű programokból hozzárendelhet egyet-egyet a három rendelkezésére álló
üzemmódhoz. Ennek a funkciónak a segítségével a lámpa fényerőfokozatait mindig hozzá
lehet igazítani az aktuális tevékenységhez és annak időtartamához. A legnagyobb fényerejű
program például egy rövid időtartamú éjszakai futáshoz felel meg leginkább, míg a gyengébb
fényerejű fokozatok hosszabb üzemidőt biztosítanak, így jobban megfelelnek egy több
napos trekking során. A lámpa használható Boost (205 lumen) és testre szabható villogó
üzemmódban is. Használható lítiumos elemekkel is, ami még jobb teljesítményt tesz lehetővé,
akár alacsony külső hőmérséklet esetén is. A szórólencsével szükség esetén egyetlen
egyszerű kézmozdulattal választhatunk a széles és a fókuszált fénycsóva közül.
Fényáram mennyisége: 140 lumen (10. üzemmódban), fénycsóva típusa: széles/fókuszált, világítótávolság: 84 m
(10. üzemódban), üzemidő: 86 h (1. üzemmódban), fejre jutó tömeg: 175 g
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ULTRA VARIO

®

Les performances d’éclairage sont susceptibles d’évoluer, n’hésitez pas à consulter petzl.com.

Barlagász-fejlámpák

E54 H

Rendkívüli teljesítményű fejlámpa tölthető ACCU 2 ULTRA
akkumulátorral
Akár 520 lumenes fényerejével és változtatható fénycsóvájával az ULTRA VARIO
fejlámpa minden kihívásnak megfelel. Ideális választás, amikor a világítás pontos
beállíthatósága és hatékonysága kulcsfontosságú, mint pl. a barlangászatban vagy
a hegymászásnál. Négyféle üzemmódjának köszönhetően minden szituációban
alkalmazható: hangulatvilágításra, közeli környezetünk megvilágítására, közlekedéshez
vagy távoli pontok megvilágításához egyaránt alkalmas. A kisméretű ACCU 2 ULTRA
tölthető akkumulátor jó kompromisszum a kapacitás és a kis méret ill. kényelmes viselet
terén. Az ULTRA VARIO ergonomikus felépítésű, sokoldalúan használható fejlámpa,
mely minden helyzetben megállja a helyét és megbízható.
Szabályozott fényerő. Változtatható fénycsóva. Fényáram mennyisége (közlekedő
üzemmód): 520 lumen, világítótávolság: 210 m 4 órán keresztül (üzemmód távoli pontok
megvilágítására), üzemidő: 40 h (hangulatvilágítás üzemmód), fejre jutó tömeg: 370 g

A négyféle üzemmód
változtatható fénycsóvával a
gyakorlatban előforduló minden
szituációhoz.

ULTRA VARIO BELT E54 B
®

Rendkívüli teljesítményű fejlámpa 3 fényfokozattal, különálló, tölthető
ACCU 4 ULTRA akkumulátorral
Akár 520 lumenes fényerejével és változtatható fénycsóvájával az ULTRA VARIO
BELT fejlámpa minden kihívásnak megfelel. Ideális választás, amikor a világítás pontos
beállíthatósága és hatékonysága kulcsfontosságú, mint pl. a barlangászatban vagy
a hegymászásnál. Négyféle üzemmódjának köszönhetően a különféle szituációkban
különféleképpen alkalmazható: hangulatvilágításra, közeli környezetünk megvilágítására,
közlekedéshez vagy távoli pontok megvilágításához egyaránt alkalmas. A nagy kapacitású,
tölthető ACCU 4 ULTRA akkumulátor különálló, így kisebb a fejre jutó súly, és hideg
körülmények között a kapacitás pl. ruházat alatt viselve és melegen tartva jobban
kihasználható. Az ULTRA VARIO BELT ergonomikus felépítésű, sokoldalúan használható
fejlámpa, mely minden helyzetben megállja a helyét és megbízható.
Szabályozott fényerő. Változtatható fénycsóva. Fényáram mennyisége (közlekedő üzemmód): 520
lumen, világítótávolság: 210 m 8 órán keresztül (üzemmód távoli pontok megvilágítására), üzemidő: 70 h
(hangulatvilágítás üzemmód), fejre jutó tömeg: 222 g
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TRIOS E54
Barlangászsisak ULTRA VARIO fejlámpával
A TRIOS ideális választás a „2 az 1-ben” megoldást kereső barlangászok számára: minden
igényt kielégít, masszív és kényelmes. A világítást a tölthető akkumulátoros ULTRA VARIO
fejlámpa adja. Ez a négy üzemmódban működtethető, sokoldalú lámpa mindig jól használható,
akár közeli környezetünk hosszantartó megvilágítására, akár nagy világítótávolságra van
szükség.
Szabályozott fényerő. Változtatható fénycsóva. Fényáram mennyisége (közlekedő üzemmód): 520 lumen,
világítótávolság: 210 m 4 órán keresztül (üzemmód távoli pontok megvilágítására), üzemidő: 40 h
(hangulatvilágítás üzemmód)
1. méret, homlokpánt: 48 - 56 cm, tömeg: 635 g
2. méret, homlokpánt: 53 - 61 cm, tömeg: 660 g

ACCU 2 ULTRA E55450 2
Tölthető akkumulátor ULTRA fejlámpákhoz

ACCU 4 ULTRA E55400 2
Nagy teljesítményű, nagy kapacitású tölthető akkumulátor ULTRA lámpákhoz

Rögzítő ULTRA lámpához barlangászsisakra E55940
Első és hátsó rögzítőlap ULTRA fejlámpa rögzítésére barlangászsisakra
Súly: 40 g

© Phil Bence
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DUO LED 14 ACCU E72 AC
®

Vízhatlan fejlámpa akkumulátorral és kettős fényforrással: halogén és 14 állandó
fényerejű, 3 üzemmódban működtethető LED
Fényáram mennyisége: 67 lumen (14 LED), fénycsóva típusa: széles/fókuszált, világítótávolság: 100 m (halogén),
üzemidő: 96 h (14 LED), fejre jutó tömeg: 380 g

DUO LED 14 E72 P
®

Vízhatlan fejlámpa kettős fényforrással: halogén és 14 állandó fényerejű,
3 fényerőfokozatban működtethető LED
Fényáram mennyisége: 67 lumen (14 LED), fénycsóva típusa: széles/fókuszált, világítótávolság: 100 m (halogén),
üzemidő: 183 h (14 LED), fejre jutó tömeg: 300 g

DUOBELT LED 14 E76 P
Vízhatlan fejlámpa különálló elemtartóval és kettős fényforrással: halogén és
14 állandó fényerejű, 3 üzemmódban működtethető LED
Fényáram mennyisége: 67 lumen (14 LED), fénycsóva típusa: széles/fókuszált, világítótávolság: 100 m (halogén),
üzemidő: 430 h (14 LED), fejre jutó tömeg: 140 g

DUO LED 5 E69 P
®

Vízhatlan fejlámpa kettős fényforrással: halogén izzó / 5 LED
Fényáram mennyisége: 40 lumen (5 LED), fénycsóva típusa: széles/fókuszált, világítótávolság: 100 m (halogén),
üzemidő: 65 h (5 LED), fejre jutó tömeg: 300 g

DUOBELT LED 5 E73P
Vízhatlan fejlámpa különálló elemtartóval és kettős fényforrással: halogén
izzó / 5 LED
Fényáram mennyisége: 40 lumen (5 LED), fénycsóva típusa: széles/fókuszált, világítótávolság: 100 m (halogén),
üzemidő: 350 h (5 LED), fejre jutó tömeg: 140 g

FIXO DUO LED 14 E63 L14
®

Vízhatlan, sisakra rögzíthető fejlámpa kettős fényforrással: halogén és 14 állandó
fényerejű, 3 üzemmódban működtethető LED
Fényáram mennyisége: 67 lumen (14 LED), fénycsóva típusa: széles/fókuszált, világítótávolság: 100 m (halogén),
üzemidő: 183 h (14 LED), fejre jutó tömeg: 180 g
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SPELIOS E75
Barlangászsisak kettős fényforrású lámpával: halogén izzó / 3 fényfokozatban
állítható, állandó fényerejű 14 LED
A SPELIOS barlangászsisak egy DUO LED 14 fejlámpával felszerelt sisakból áll.
Barlangászoknak és kanyonozóknak szánt kombináció, mely masszív, kényelmes és minden
szituációra kínál megoldást. Igény szerint választhatunk a fókuszált, nagy fényerejű fénycsóva
(halogén izzó) és a közelre világító fényforrás (14 LED) közül. A 14 LED három üzemmódban
működtethető, így a lámpa még sokoldalúbban használható.
1. méret, homlokpánt: 48 - 56 cm, tömeg: 505 g
2. méret, homlokpánt: 53 - 61 cm, tömeg: 535 g

© Tony Lamiche
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Fejlámpák vadászathoz és horgászáshoz

TACTIKKA XP E89 PC/PD
Fejlámpa egyetlen nagy teljesítményű, 4 üzemmódban működtethető LED-del,
Boost üzemmóddal és színes szórólencsével
A TACTIKKA XP fejlámpa színei megfelelnek az adott tevékenységnek, mint a vadászat és
horgászás. A legigényesebb felhasználóknak is tökéletes választás ez a sokfunkciós lámpa
a négy különböző (piros, zöls, kék és átlátszó) szórólencsével. A szórólencse a LED elé
tolható, így a fénycsóva típusa egyetlen mozdulattal változtatható. A három fényerőfokozat és
a villogó üzemmód minden szituációban alkalmazhatóvá teszi a lámpát. A Boost üzemmód
segítségével a világítótávolság átmenetileg akár 50 méterre növelhető, a dönthető lámpatesttel
a fénycsóva iránya egy kézzel könnyedén állítható. Az elemek feltöltöttségét jelző LED segíti az
üzemidővel való lehető leghatékonyabb gazdálkodást.
Fényáram mennyisége: 40 lumen (maximális üzemmódban), fénycsóva típusa: széles/fókuszált,
világítótávolság: 35 m (maximális üzemmódban), üzemidő: 120 h (gazdaságos üzemmódban), fejre jutó
tömeg: 95 g

TACTIKKA XP ADAPT E89 P
Fejlámpa egyetlen nagy teljesítményű, 4 üzemmódban működtethető LED-del,
Boost üzemmóddal, színes szórólencsékkel és ADAPT rögzítőrendszerrel
A TACTIKKA XP ADAPT fejlámpa azoknak készült, akik különböző helyekre szerelve kívánják
a lámpájukat használni. Erre kínál optimális megoldást az ADAPT rögzítőrendszer. Ennek
segítségével a lámpatestet rögzíthetjük a hagyományos elasztikus fejpánton, merev felületen
(sisak stb.) vagy a klipsz segítségével övön, zseben stb. Minden szituációban alkalmazható
fejlámpa. Három folyamatos fényű és egy villogó üzemmódban, valamint Boost üzemmódban
működtethető, melynek segítségével a világítótávolság átmenetileg akár 50 méterre növelhető
pl. egy távoli jármű beazonosítására. Négyféle, cserélhető szórólencse mellékelve (átlátszó,
piros, zöld és kék), melyek segítségével egyetlen kézmozdulattal váltogathatjuk a fókuszált és
a széles fénycsóvát.
Fényáram mennyisége: 40 lumen (maximális üzemmódban), fénycsóva típusa: széles/fókuszált,
világítótávolság: 35 m (maximális üzemmódban), üzemidő: 120 h (gazdaságos üzemmódban), fejre jutó
tömeg: 120 g

TACTIKKA PLUS E49 P, E49 PC
Négy üzemmódban használható négyledes fejlámpa lehajtható piros szűrővel
A TACTIKKA PLUS rendszeres használatra, mint pl. vadászat, horgászás, természetfigyelés
is kiválóan alkalmas fejlámpa. Három fényerőfokozatban és saját helyzetünk jelzésére villogó
üzemmódban működtethető. Az intelligens és ergonomikus nyomógombbal könnyedén,
gyorsan kiválaszthatjuk a megfelelő üzemmódot, miután mérlegeltük az adott szituációban
szükséges fényerőt és üzemidőt (ez utóbbi akár 150 óra is lehet). A szükség esetén könnyen,
gyorsan a LED-ek elé hajtható piros lencse diszkrét éjszakai megvilágítást biztosít, de fényereje
elegendő marad a látáshoz.
Fényáram mennyisége: 35 lumen (maximális üzemmódban), fénycsóva típusa: széles, világítótávolság: 32 m
(maximális üzemmódban), üzemidő: 150 h (gazdaságos üzemmódban), fejre jutó tömeg: 78 g

TACTIKKA E46 P2, E46 PC2
Egyetlen üzemmódban használható háromledes fejlámpa lehajtható piros szűrővel
Kisméretű, könnyű fejlámpa, melynek diszkrét megvilágítást biztosító piros szűrője jó
szolgálatot tesz vadászaton vagy horgászásnál. A 3 LED és az egyetlen üzemmód egyszerű
használatot, hatékony megvilágítást és hosszú üzemidőt biztosít
Fényáram mennyisége: 26 lumen, fénycsóva típusa: széles, világítótávolság: 27 m, üzemidő: 120 h, fejre jutó
tömeg: 78 g
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Figyelmeztetés
A magasban végzett tevékenységek természetüknél
fogva veszélyesek és súlyos, akár halálos sérülésekhez
vezethetnek. Kérjük, mindenképpen szánjon elegendő
időt a katalógusunkban és a termékhez mellékelt
használati utasításokban közölt információk alapos
áttanulmányozására és megértésére.
A megfelelő módszerek elsajátítása és a szükséges
óvintézkedések megtétele mindenkinek saját felelőssége.
Mindent megtettünk annak érdekében, hogy az itt
közölt információk a kiadás pillanatában a lehető
legaktuálisabbak legyenek. Ennek ellenére nem tudjuk
garantálni, hogy ezek az információk mindenki számára
minden esetben mindenre kiterjedőek, kizárólagosak,
érthetőek és naprakészek legyenek.
A PETZL fenntartja a jogot ezen információk tartalmának
módosítására. A Petzl magánjogi felelőssége nem terjed
ki a saját üzemén kívül javított vagy szerelt termékekre.
Ha olvasás közben bármilyen kérdése, kétsége vagy
fenntartása merülne fel, kérjük, forduljon bizalommal a
Petzl-hez. (www.petzl.com/contact)
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Koncepció - Dizájn
Petzl

Grafikai dizájn & kivitelezés
Pierre Bena design - Annecy, Franciaország
www.pierrebenadesign.com

Technikai ábrák
Petzl
Vincent Mertz

Termékfotók
Nem jogvédett fotók
Kalice - www.kalice.fr

Nyomtatás
Nyomtatás: Maestro, Olaszország.
Nagyrészt szelektív papírgyűjtésből származó, 100%-ban
újrafelhasznált papírra nyomtatva. Klórmentesen fehérítve.
Előállítása megfelel a környezetvédelmi előírásoknak az
energiafelhasználás valamint a víz- és levegőszennyezés
terén.

KATTINTSON RÁNK...

VILÁGÍTÁS

Z12 HON

HUNGARIAN

Forgalmazóink listája elérhető a www.petzl.com/dealers honlapon.

Christophe Dumarest az “Entre les Gouttes” út utolsó kötélhosszában (7c+), pointe Nord d’Ayères, chaîne des Fiz. Franciaország. © Marc Daviet
Éjszakai kiruccanás Jared és Mindy Campbell-lel, Antilop-sziget, Utah. USA. © John Evans

