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Részt venni a fejlődésben...

„Édesapám, Fernand Petzl, a szenvedélyes barlangász egyszerre volt kisiparos és 
felfedező. Mindig a feltalálás öröme, a dolgok tökéletesítésének vágya vezérelte. 
Szenvedélyesen vetette bele magát a kreatív munkába, hogy társainak olyan 
eszközöket gyártson, készítsen, amelyekre nagy szükségük volt a 
franciaországi Chartreuse és a Vercors barlangjainak felfedezéséhez. Lelkesedett az 
újítások és a felfedezések iránt – s engem ez vett körül gyerekkorom óta.

Így hát természetes, hogy a Petzl-nél mindennapos feladatunk: eszközöket készíteni 
a felhasználóknak. Eszközöket, melyek segítik őket az előrejutásban 
és a feladatok során, akár magasban, akár vaksötétben. Innovatív, 
hasznos és biztonságos eszközöket, gyakran megelőzve a már létező elvárásokat 
és előírásokat. A Petzl hatalmas változásokat hozott a módszerekben és a 
technikákban, forradalmi lehetőségeket nyitva meg a sötétben vagy 
magasban végrehajtott feladatok terén - azon a két területen, ahol a Petzl a 
leginkább otthon van.  
- Fejlámpa a hegymászóknak, GRIGRI a sziklamászóknak… Az innováció, 
ami immár negyven éve áll figyelmünk középpontjában, talán még soha nem volt 
ilyen fontos, mint most. 

A haladás nem ismer határokat, hiszen az emberi elme folyton új megoldásokat 
szül, és ez így lesz, míg a világ világ. Azt kívánom, hogy minden erőnkkel, teljes 
lendülettel részt vehessünk ebben az állandó technikai fejlődésben 
és megújulásban; méghozzá úgy, hogy az újítások mindig a Petzl és a gyakorló 
felhasználók együttműködéséből szülessenek meg.

Töretlen fejlődés és az új meg új megoldások keresése - ez a szellemiség 
vezetett minket a 2011. évi Petzl sportkatalógus összeállításánál.”

Paul Petzl 
elnök
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A mászótárs ellenőrzése

Nincs mászás kockázat nélkül, annyi 
bizonyos. Ennek ellenére a mozdulatok 

begyakorlása jelentősen csökkenti a 
balesetveszélyt, legyen szó akár magáról a 
mászásról, akár a felszerelés használatáról. Ám 
ez a tanulás még nem minden. A megszokás, 
a túlzott önbizalom, a fáradtság mind olyan 
tényezők, melyek csökkenthetik az éberséget. 
Miért ne használnánk hát ki annak az előnyét, 
hogy mászásnál általában legalább ketten 
vagyunk? Sőt már akkor, amikor a mászást 
még tulajdonképpen el sem kezdtük - például 
a felszerelés felvételénél? 
Sziklán éppúgy, mint alpesi környezetben, 
szoktassuk rá magunkat és egymást, hogy 
ellenőrizzük társunk felszerelését, mielőtt az 
első mászó ellép a talajról. Egyszerű szabály, 
mégis az egész mászást „relaxáltabbá" teszi 
majd.

A biztosító személy ellenőrzi a 
mászót:
• Megfelelően megkötött és lebiz-
tosított csomó a megfelelő pontba 
bekötve.

A mászó ellenőrzi a biztosító személyt:
• A kötél helyesen fut a biztosítóeszközben.
• A karabiner le van zárva.
• A kötél végén van csomó.

További információk a  
felszerelés használatáról és a biztosításról  

a www.petzl.com honlapon.

http://petzl.com/en/home
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„De tényleg, apu, nem hittem volna, hogy ez 
megtörténhet… pont veled!”
Így szólt hozzám 12 éves Vincent fiam néhány héttel 
azután, hogy 10 méteres magasságból a lábai előtt 
landoltam a grenoble-i mászófal betonpadlóján. Még ma 
is fülembe csengenek a tudatomig elhatoló hitetlenkedő 
kiáltások: „Nem volt bekötve, …oda nézz, a kötél fent 
maradt!”.
Nem fejeztem be a csomót? Én? Az ki van zárva! 
Lehetetlen! És mégis...
Mégis úgy tűnik, ez a vasárnap kicsit más volt, 
mint a többi. Hát igen, a test egy kicsit fáradt, a 
gondolatok kicsit máshol járnak, a terem kicsit 
zajos. Ettől eltekintve viszont tulajdonképpen 
semmi extra körülményt nem tudnék felidézni.  
Nem az évszázad jégmászó-esése, nem a Dru keleti 
falán történt baleset! Szóval nincs semmi megnyugtató 
magyarázat, ami segíthetne elfogadni az elfogadhatatlant. 
Az ok, ha lehet, csak még érthetetlenebbé teszi az egészet. 
25 éves amatőr szikla- és hegymászó múltam során nem 
volt egyetlen balesetem sem, de még csak a közelében 
sem jártam. Néhányszor talán picit közelebbről jött a 
hulló kő hangja a kelleténél, de semmi több... A barátaim 
szerint elég mániákusan törekszem a biztonságra.  
Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy aznap még ki 
is kötöttem az engem biztosító fiamat egy jól megrakott 
zsákhoz.

És mégis... ezen a vasárnapon elkövettem egy olyan hibát, 
ami az életembe kerülhetett volna. Akkor ez... a végzet? 
Nem! Egyszerűen csak elfeledkeztem egy magától értetődő 
dologról: csak a saját éberségemre támaszkodtam, ami az 
alázat hiánya és egyúttal óriási hiba.
Egy napon megtörténhet, hogy az ereszkedésnél 
összeadódik néhány banális apróság hatása; ezt a szomorú 
igazságot már sok kiváló mászó megtapasztalta. És 
előfordulhat, hogy ez lesz az utolsó napod. Ezt a veszélyt 
azonban a mászótársak könnyen kiküszöbölhetik 
egymás felszerelésének egyszerű szemrevételezésével. 
Más veszélyes sportokat űzők, mint pl. a búvárok erre 
már régen rájöttek és gyakorolják is. Mi sziklamászók, 
alpinisták, barlangászok miért nem?
Ideje új szokásokat felvennünk ezen a téren, különösen a 
„régi motorosoknak"!

Romain Lécot
a Petzl ügyvezető igazgatója

Sziklamászás
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 © Lafouche

Lejövetel egy kötélhosszas útból: ereszkedés és a felszerelés kiszedése

Nem megy magasabbra! 
Az elölmászó elakad egy nittnél az egyik 

kötélhosszban. A legegyszerűbb megoldás 
bennhagyni a közteseket, leereszkedni,  
és megkérni valakit, hogy szedje ki őket vagy 
egy közeli utat megmászva kiszedni azokat.  
Ám hogyan lehet biztonságosan leereszkedni 
és kiszedni a felszerelést, ha a fentiek közül 
egyik sem lehetséges?

Ereszkedés egyetlen kikötési pontból? Leeresztés vagy ereszkedés?

A kikötési pontra ható erők
Leeresztésnél a kikötési pontra ható erő mintegy 25 daN-nal nagyobb, mint ereszkedésnél (két 70 kg testsúlyú személy 
esetén). Ez az érték elhanyagolható a kikötési ponttól elvárt teherbíráshoz (2500 daN) képest. A kikötési pontban mért erők 
leeresztésnél és ereszkedésnél tehát közel azonosak.
A leeresztés művelete azért javasolt az ereszkedéssel szemben, mert ennek során a mászó mindvégig bekötve 
marad a kötélbe.

A kikötési pont kiszakadásának veszélye
Ha a kikötési pont szilárdsága nem ítélhető meg biztonság-
gal, számításba kell venni a kiszakadás lehetőségét,  
és ennek megfelelő technikákra van szükség.

http://petzl.com/en/home
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Ez a terméklista nem teljes. Valamennyi termék és leírása megtalálható a Termékek c. fejezetben.

További információk a  
www.petzl.com honlapon.

Leeresztés két pontból
A lejövetel technikái egy kötélhossz közepéről

Leeresztés pruszikcsomóval

Helyezze testsúlyát a lábaira, hogy teher-
mentesítse a köztest. Helyezzen be egy 
maillon rapidot a kikötési pontba,  
a köztes és a kőzet közé. Akassza a kötelet 
a maillonba, majd zárja azt szorosan.  
Vegye ki a köztest. Társa eressze le a 
mászót a következő köztesig. Ő ott 
ismételje meg a műveletet. Ezután eressze 
végig társát a hosszon, és vegye ki a többi 
köztest.

Helyezze testsúlyát a lábaira, hogy teher-
mentesítse a köztest. Helyezzen be egy 
maillon rapidot a kikötési pontba,  
a köztes és a kőzet közé. Akassza a kötelet 
a maillonba, majd zárja azt szorosan. 
Helyezzen fel egy segédkötélből kötött 
pruszikcsomót a kötélre, és rögzítse azt 
beülője bekötési pontjához zárható nyelvű 
karabinerrel. Vegye ki a köztest. Ezután 
eressze végig társát a hosszon, és vegye ki 
a többi köztest.

A pruszikcsomó több irányba is terhelhető csomó,  
mindkét irányban blokkol.

A kikötési pont kiszakadásának 
következményei
A felső kikötési pont kiszakadása esetén 
a mászót a második kikötési pont tartja 
meg.

A kikötési pont kiszakadásának 
következményei
A felső kikötési pont kiszakadása 
esetén a mászót az utolsó köztes alatt a 
pruszik-csomó tartja meg. 
Ezt a technikát 4 m magasból 80 kg 
súllyal teszteltük, 9,7 mm átmérőjű 
egészkötélen kötött 7 mm átmérőjű 
kötélgyűrűből készült pruszikkal.  
Tapasztalatok: 
• az esést a pruszik megtartotta, 
• a kötél és a kötélgyűrű nem sérült 
meg.

7 mm átmérőjű kötélgyűrű a pruszikhoz

Sziklamászás
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Önmentés: felmászás a standig esés után áthajlásban

A mászórendszer kötélre helyezése

1 - Helyezze kötélre a TIBLOC mászóeszközt egy zárható 
karabinerrel. Kössön egy hevedergyűrű végére csomót és 
akassza a karabinerbe. Ez lesz a lépőszár. Akasszon egy 
köztest a csomó fölötti hevederhurokba. A lépőszár hosszát 
úgy kell beállítani, hogy fel tudjon benne állni.

2 - Lépjen fel, és akassza a köztest a beülő bekötési pon-
tjába. Ezzel tehermentesíti a csomót, amiben eddig lógott.

Több kötélhosszas utakban bizonyos 
helyzetek könnyen bonyolult és kényes 

szituációvá válhatnak. Példálul az elölmászó 
az áthajlásból való kimászás során leesik, és 
ott találja magát a kötél végén, a semmiben 
lógva. Képzeljünk el egy kedvezőtlen 
helyzetet: a kötelet vagy a falat nem éri el, a 
másodmászó nem tudja őt leereszteni, mert 
ahhoz rövid a kötél. Az egyetlen megoldás 
tehát, ha saját erejéből és saját eszközeivel 
felmászik a kötélen. Elsődleges szerephez 
jut a TIBLOC mászóeszköz, a REVERSO 3 
biztosítóeszköz, hevedergyűrűk és köztesek. 
Több kötélhosszas útban ezeket tilos otthon 
felejteni !

3 - Rögzítse beülőjéhez a REVERSO 
3-at zárható nyelvű karabiner segít-
ségével „Reverso" módban. Fűzze a 
kötelet a REVERSO 3-ba egy másik 
zárható nyelvű karabinert használva, 
és húzza be a kötelet az eszközben, 
amennyire csak lehetséges.

4 - Álljon bele a lépőszárba, és akassza ki a köztest. Üljön bele a beülőbe,  
ekkor a REVERSO 3-ba fog terhelni.

http://petzl.com/en/home


9

TIBLOC Am’D REVERSO 3ST’ANNEAU 120 cm ANGE FINNESSE
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Ez a terméklista nem teljes. Valamennyi termék és leírása megtalálható a Termékek c. fejezetben.

További információk a  
www.petzl.com honlapon.

A felmászás

Tolja fel a TIBLOC-ot a kötélen, lépjen fel a lépőszárban, és ezzel egyidejűleg húzza be a kötelet a REVERSO 3-ban. Hatékonyabb a felmászás, ha törzsét a kötéllel párhuzamosan,  
lábát maga alatt tartva nyomja fel. Üljön bele a beülőbe, fogjon közelebb a kötélre a REVERSO 3-hoz, majd ismételje meg a műveletet.

5 - Kezdődhet a felmászás.  
Fölösleges sietni, fontosabb a megfelelő ritmus megtalálása.

Figyelem, a hüvelykujját egész 
felmászás alatt tartsa a TIBLOC-on.

Több kötélhosszas utak
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ANGE SANGE L

 © Tony Lamiche

Köztesek és karabinerek: elhelyezés és akasztás

A köztes vagy a karabiner beakasztása az 
alapvető sziklamászótechnikák egyike.  

Első pillantásra a téma nem is tűnik 
bonyolultnak. Ha azonban közelebbről 
megvizsgáljuk, több apró fontos részlet 
hatással lehet a gyorsaságra és a biztonságra: 
nevezetesen a köztes elhelyezkedése a kikötési 
pontban a kötélhez képest, valamint a kötél 
beakasztásának mozdulata. Például egy út 
kulcshelyén két szál félkötél beakasztása egy 
kisebb méretű karabinerbe nagy ügyességet és 
gyakorlottságot követel... 
A következőkben álljon itt néhány jó tanács a 
mászók életének megkönnyítésére és a mászás 
nyugalmasabbá tételére.

ANGE L és ANGE S
Rendkívül könnyű és kis méretű karabinerek MonoFil Keylock rendszerrel.

A karabiner kötéllel érintkező felületét úgy terveztük, hogy mind a karabiner,  
mind a kötél élettartamát meghosszabbítsa

Az egyenes szakasz segíti a be- és kiakasztást

Rendkívül nagy nyílás: 23 mm (ANGE S)

MonoFil Keylock rendszer

A H profilnak köszönhetően kiváló tömeg/szakítószilárdság arány

További információk a  
www.petzl.com honlapon.

http://petzl.com/en/home
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Több kötélhosszas utak

A köztes elhelyezése

Kisméretű karabinerek esetében, mint az ANGE S, könnyebb az akasztás, ha az ujjak a karabi-
neren kívül maradnak. Tartsa stabilan a karabinert és nyomja a kötelet a nyelvre.

A karabiner nyelve mindig az ellentétes oldal felé nézzen, mint amerre a mászó halad. A kötél a karabinerbe a fal felőli oldalon lépjen be, és a faltól távolabbi oldalon lépjen ki belőle.  
A köztes vagy a kötél rossz elhelyezése a kötél kiakadását okozhatja, ha a kötél elmozdul vagy ha a karabiner eséskor elfordul a kikötési pontban.

Nagyobb méretű karabinerek esetében, mint az ANGE L (vagy a SPIRIT) a  
karabiner egy belehelyezett ujjal is stabilizálható. Ezután akassza bele a kötelet.

A kötél beakasztása

A kötél helyes vezetése

A köztesen mindig használjon STRING hevedervédőt. A kikötési pont felőli karabiner mobil 
legyen (karabiner STRING nélkül).  
A kötél felőli karabiner fixálva legyen (karabiner STRING-gel).
Figyelem: egy köztesre soha ne tegyen két STRING-et. Ettől a köztes túl merev lesz és rossz 
pozícióban terhelődhet (pl. felfeküdhet).

Megjegyzés: A karabinereket a köztesnek 
mindig azonos oldalán használja, vagy a 
kikötési pont vagy a kötél felőli oldalon. 
Soha ne akassza a kötél felőli oldalra azt 
a karabinert, amelyik előzőleg a kikötési 
pont felé esett. A kikötési pont felőli kara-
binereken az elhasználódás következtében 
élek, peremek keletkezhetnek. Eséskor, ha a 
kötél ezeken az éleken súrlódik,  
a kötél megrongálódhat és élettartama 
megrövidülhet.



12



1313© Pascal Tournaire
Philippe Batoux a „Mixtomatose” útban a Nant de l’Enfer-en, Savoie megye, Franciaország
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mini 50 cm

 © Pascal Tournaire

Mentés hasadékból: a súly átterhelése a mászótársról egy kikötési pontra

A kikötési pont (dead-man) létrehozása
A dead-man kikötési pont azon az elven alapul, hogy beásunk egy tárgyat a hóba, ami megfelelő ellenállást biztosít a húzóerővel szemben. Megfelel a célra egy jégcsákány, egy hátizsák,  
egy síléc. Jég esetén megfelel egy jégcsavar. Végül rögzítsen a kikötési ponthoz egy hosszú hevedergyűrűt. Hóban fontos, hogy a hevedert egy vájatban vezesse a húzórendszer tervezett 
tengelyének irányában, hogy az a kikötési pontot ne húzza ki a hó alól.

A kikötési pont kiépítése

Gleccseren a leggyakoribb baleset, hogy 
a csapat egyik tagja belezuhan egy 

hasadékba. Ha a kötél kellően feszes volt a 
két mászó között, a felszínen maradt mászó 
jó reflexszel ellensúlyával megállíthatja társa 
zuhanását. Amint az esést megállította,  
a mászónak mindenekelőtt ki kell építenie egy 
kiktöési pontot, amely elbírja az áldozat súlyát. 
Két mászó esetén a felszínen maradt mászó 
egyedül van erre a feladatra. Egymagának 
kell létrehoznia a megfelelő kikötési pontot 
és átterhelnie arra a társa súlyát. Ahhoz, hogy 
ez sikerülhessen, úgy kell tudnia végrehajtani 
a következő feladatsort, hogy közben végig 
ellensúlyt tart az áldozatnak, és elérhető 
közelségben, a beülőjén rendelkeznie 
kell a szükséges összes felszereléssel 
(visszafutásgátlós csiga, karabiner, heveder 
stb). Ehhez a gyakorlás elengedhetetlen!

http://petzl.com/en/home
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- MINI TRAXION  
- OK x 2 
- TIBLOC 
- ST’ANNEAU 
- OSCILLANTE

LASER SONIC
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3 4

MINI TRAXION
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Ez a terméklista nem teljes. Valamennyi termék és leírása megtalálható a Termékek c. fejezetben.

Gleccserjárással és hasadékból való  
mentéssel kapcsolatos jó tanácsaink megtalálhatók 

a www.petzl.com honlapon.

A súly áthelyezése
Amint a kikötési pont elkészült, áthelyezhető rá az áldozat súlya.

MENTŐSZETT HASADÉKBÓL VALÓ MENTÉSHEZ

Az áthelyezés
Csatlakoztassa a MINI TRAXION-t a kikötési pont hevederéhez szimmetrikus, zárható nyelvű (OK típusú) karabinerrel.  
Eressze le a visszafutásgátlós csigát a kötélen annyira, hogy a heveder megfeszüljön. A súlyt lassan, fokozatosan, rántás nélkül 
helyezze át. A mentést végző személy először csak a súly egy részét terhelje át a kikötéi pontra, hogy megvizsgálhassa, az elég 
szilárdan tart-e. Ezután áthelyezheti a teljes súlyt a kikötési pontra.

A visszafutásgátló csiga kötélre helyezése
Először helyezze a visszafutásgátló csigát az áldozatot tartó kötélszálra. Győződjön meg arról, hogy csigát megfelelően 
helyezte a kötélre.

Amint a súly a kikötési ponton van, elvégezhetők a mentés 
további lépései: kötélen való felmászás, húzórendszer kiépí-
tése stb. Figyelem, további balesetek elkerülése érdekében 
a mentést végző személy mindvégig biztosítsa saját magát.

Hegymászás
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Zsák felhúzása: előkészítés és technika

Nagyfalas mászásnál a felszerelés elrendezése elsődleges fontosságú. Lehetetlen lenne minden 
standban kipakolni az egész húzózsákot egy eszközért, amit épp a legalján felejtettünk. 

Mindennek meg kell, hogy legyen a saját helye. És ugyanígy magát a felhúzást is pontosan meg kell 
szervezni. Először is jobb több 30 - 40 kg-os zsák, mint egy 80 kg-os. Nem ritkán látni nagyfalban 
kezdő mászókat, akik elindulnak egyetlen irdatlan zsákkal, és egy kötélhosszban két vagy három 
órát is eltöltenek a zsák felhúzásával! A felhúzás technikája szintén meghatározó, nem utolsósorban 
olyan helyeken, mint egy nagyobb traverz vagy áthajlás. Álljon itt néhány jó tanács, hogyan 
legyünk hatékonyabbak, és hogyan kerüljük el a legjellemzőbb hibákat. Egy két- vagy háromnapos 
függőleges utazás megkezdése előtt a gyakorlás is igencsak ajánlatos.

A felhúzás előkészítése

A húzózsák csatlakoztatása 
A húzózsáknak mindig beakasztva 
kell maradnia. A csomó védelmére 
helyezzen a kötélre egy elvágott 
pillepalackot, így az nem fog beakadni 
a repedésekbe vagy áthajlásokba. 
A csomó és a zsák között érdemes 
SWIVEL típusú kipörgetőszemet 
használni, így a kötél a műveletek 
során nem fog megcsavarodni. A zsák 
két húzóhevederéből csak az egyiket 
akassza a SWIVEL alatti karabinerbe 
vagy maillonba. Így a zsák bármikor 
könnyen nyitható lesz, anélkül, hogy 
elvesztését kockáztatnánk. Húzás 
közben semmi ne álljon ki a zsákból, 
és a vállhevedereket el kell helyezni a 
fedőlapok alá. Tartson készenlétben 
egy kantárat a zsák rögzítésére (a 
kötél megcsomózott vége tökéletesen 
alkalmas erre).

A visszafutásgátló csiga beszerelése
Szereljen fel a standban egy PRO TRAXION visszafutásgátló csigát  
kötelezően két összekötőelemmel: 
• egy zárható nyelvű karabiner a standhoz, 
• egy másik a nyitható oldalrész zárásához.
Mindig ellenőrizze a csiga megfelelő elhelyezkedését a kötél húzásirányához 
képest. A kötél húzásának iránya a csiga tengelyébe kell, hogy essen. Oldalirányú 
húzástól a kötél károsodhat vagy beszorulhat a nyitható oldalrész és a csigakerék 
közé. 
Figyelem: húzás közben jelentős erők ébrednek, ezért a húzórendszer kikötési 
pontjának „bombabiztos”, három pontból álló kikötési pontnak kell lennie.

http://petzl.com/en/home
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PRO TRAXION ASCENSION WALLSTEP SWIVEL S
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Ez a terméklista nem teljes. Valamennyi termék és leírása megtalálható a Termékek c. fejezetben.

További információk a  
www.petzl.com honlapon.

A húzás technikája

Ellensúlyos technika
A legegyszerűbb és leghatékonyabb húzótechnika az ellensúly-technika ASCENSION 
mászóeszköz segítségével. Ennél a mászó saját testsúlyát használja a zsák felhúzására.  
Ez a technika igen hatékony, mindazonáltal csak könnyű (30 - 40 kg-os) zsák esetén 
használható. Nehezebb zsákokhoz két mászó testsúlya kell ellensúlynak vagy húzórendszert 
kell alkalmazni. 
Figyelem: ezen műveletek közben az ellensúlyként szolgáló mászó mindvégig legyen kikötve 
egy kötéllel a standhoz.

Traverz és áthajlás  
Traverzek vagy nagyobb áthajlások speciális húzótechnikát igényelnek. A cél, hogy a zsákot a 
húzás kikötési pontja alá juttassa, és így megelőzze a belengését vagy beleesését a standba. 
Először is rögzítse a zsákot a kötélhez néhány méterre annak alsó végétől. Az alsó mászó fél-
szorító-nyolcas csomóval leereszti a zsákot, miközben a felső mászó enyhén felfelé húzza azt.  
Amint a zsák a felső kikötési pont alá kerül, a szokásos módon felhúzható.

Félszorító-nyolcas

Nagyfalas mászás



18 www.petzl.com  © Tony Lamiche

Közlekedés via ferrata úton: gyermek biztosítása

Via ferrata útra indulni gyerekekkel 
általában egyszerre játékos és nevelő 

program. A gyerekek számára a via ferrata a 
kapaszkodókkal, párkányokkal, lépcsőkkel, 
függő- és kötélhidakkal nagyszerű játszótér a 
magasban való „közlekedés” elsajátításához.

Gyerekekkel az energiaelnyelő használata mellett a kötélbiztosítás használata kötelező !

1 - A többi magasban végzett tevékenységhez hason-
lóan a via ferrata utakban sem létezik nulla kockázat. 
Ha gyerekekkel indulunk útnak, a szülők vagy kísérők 
fokozott odafigyelésére van szükség. Néhány tanács a 
túra előkészítéséhez: 
• Válasszon Ön által ismert via ferrata-t elfogadható 
nehézséggel, kiszállási lehetőséggel, a gyermek és saját 
teljesítőképességének megfelelő szinten. 
• Indulás előtt magyarázza el a gyereknek a közlekedés 
szabályait. 
• Ügyeljen a megfelelő felszerelésre: alkalmas cipő, 
mászófelszerelés (beülő, energiaelnyelő kantár, sisak, 
kötél stb.). 
• Vigyen magával vizet és ennivalót. 
• És indulás előtt természetesen tájékozódjon az 
időjárásról.

2 - Bármilyen energiaelnyelőt használ is, 
a gyermek biztonsága érdekében mindig 
használni kell a „klasszikus” biztosítórends-
zert, vagyis egy kötelet. Ez a kötél csak 
gyermekek biztosítására szolgál. 30 mé-
teres (UIAA) kötél elegendő, hogy ne kelljen 
felelsleges többletsúlyt cipelni.  
A beülőbe való bekötésre használjon 
perec-csomót.

A legtöbb 
energiaelnyelő nem 
alkalmas gyerekek 
biztosítására. 
Például a SCORPIO 
kantár 45 és 90 kg 
közötti testsúlyú 
személyek biztosítására 
méretezett.

3 - Az energiaelnyelő kantár használata az 
osztásokon való áthaladáskor. 
További információk az energiaelnyelő 
kantárral való közlekedéssel kapcsolatban a  
www.petzl.com honlapon.

http://petzl.com/en/home
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PICCHU SIMBA REVERSO 3SCORPIO Am’D SPIRIT EXPRESS
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Ez a terméklista nem teljes. Valamennyi termék és leírása megtalálható a Termékek c. fejezetben.

További információk a  
www.petzl.com honlapon.Kötél (UIAA)

Biztosítás haladás közben

Biztosítás standból

4 - Vízszintes szakaszokon, könnyű traverzeken: a biztosító 
és a gyermek feszes kötél mellett, egyszerre haladnak 
energiaelnyelő kantárjaik használatával.

7 - Függőleges szakaszokon az elölmászó energiaelnyelő 
kantárjával halad, ha szükséges, a kötelet a malacfarkakba 
vagy köztesekbe akasztva, hogy a kötelet megfelelően 
vezesse. A gyermek kantárjával biztosítva vár, és segít a 
kötél eligazításában Figyelem: az így áthidalt szakaszok ne 
legyenek túl hosszúak.

6 - Viszonylag rövid biztosítási szakaszok lehetővé teszik 
a gyermek felügyeletét és segítését. Ha a gyermek leesik, 
drótkötélbe akasztott kantárja megtartja.

9 - Másodmászó felbiztosítása REVERSO 3-mal vagy 
zárható nyelvű karabinerbe kötött félszorító-nyolcas 
csomóval.

5 - Az elölmászó beakasztja a kötelet a malacfarkakba vagy 
a köztesekbe, a gyermek pedig kiveszi onnan. (A malacfa-
rok egy nyitott gyűrű a drótkötél rögzítési pontjainál, mely 
a biztosítókötél beakasztására szolgál; az elölmászó ezekbe 
a pontokba közvetlenül akasztja a kötelet.)

8 - Az elölmászó egy szakasz tetején, látótávolságban stan-
dot épít az energiaelnyelő kantárjából, hogy a gyermeket 
felbiztosítsa.  
A kötél az esés elkerülésére szolgál.  
A gyermek haladás közben kiakasztja a kötelet a malac-
farkakból.

Via ferrata
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A fényáram
A fejlámpák fényárama a lámpa által kibocsátott összes látható fény mennyiségét jelenti lumenben (lm) kifejezve.  
Ez ugyanúgy mutatja a teljesítményt, mint az autó vagy motor lóereje. Például a Petzl ULTRA maximális üzemmódban 350 lm 
fényáramot bocsát ki. A szükséges fényáram mennyisége a felhasználótól, a terepviszonyoktól, a versenytől és a tervezett 
sebességtől függően változik. A nagy mennyiségű fényáram tehát segíti a jobb látást, a nagyobb teljesítményt és a gyorsabb 
haladást. Technikásabb terepfutóversenyekre 150 lumennél nagyobb fényáram kívánatos.

A világítótávolság
Egy felületen mért fényáram értéke a fényforrástól távolodva csökken. Ez a fénytani fogalom Lux-ban mérhető. Sok fejlámpa-
gyártó definíciója szerint a világítótávolság az a távolság, melynél a felületen mért fényáram mennyisége azonos a teliholdas 
éjszakán mért fényáram mennyiségével (0,25 lux). Például az ULTRA világítótávolsága maximális üzemmódban 120 m. Ez azt 
jelenti, hogy 120 m távolságban produkálja a teliholdas éjszaka fényáramát, vagyis 0,25 lux-ot.

A fénycsóva alakja
Ugyanakkora fényáram a lámpa típusától függően szétosztható egyenletesen nagy térben, vagy koncentrálható egy keske-
nyebb csóvában, nagyobb világítótávolságot produkálva. Ez a típusú világítás ajánlott technikás futásokhoz, amikor messzire 
kell látni és gyorsan kell haladni. A „klasszikus” terepfutáshoz legjobb a vegyes világítás, mert itt fontos, hogy kombinálhas-
suk a széles és a fókuszált fénycsóvát.

Éjszakai futás: a megfelelő fejlámpa kiválasztása

Ha szeretnénk a megfelelő fejlámpát 
kiválasztani a terepfutáshoz, először 

fontos megérteni a lámpák teljesítményének 
összetevőit. Ez a teljesítmény olyan 
fogalmakhoz kapcsolódik, mint a fényáram,  
a világítótávolság, a fénycsóva forája,  
az üzemidő, a szabályozott vagy nem 
szabályozott fényerő. Értelmezzük együtt 
ezeket az összetevőket.

http://petzl.com/en/home
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Ez a terméklista nem teljes. Valamennyi termék és leírása megtalálható a Termékek c. fejezetben.

További információk a  
www.petzl.com honlapon.

Az üzemidő
A fejlámpa üzemidejét a verseny időtartamához kell viszonyítani. Az üzemidő az az időtartam, amely alatt a lámpa fényárama nagyobb, mint a telihold fényereje (0,25 lux). Az üzemidőt perc-
ben adjuk meg. Például az ULTRA üzemideje maximális üzemmódban 3 óra 15 perc, ami azt jelenti, hogy a 3 óra 15 perc elteltével az ULTRA fényereje a teliholddal megegyező, vagyis 0,25 lux.  
A lámpák típustól függően kétféle fényerő-kategóriába sorolhatók: a szabályozott vagy nem szabályozott fényerejű lámpák közé.

A fejlámpa viselése
Lámpáink kaphatók „mindent a fejre” változatban vagy BELT verzióban (a fényforrás a fejen, az elemtartó különálló). A BELT 
változattal csökken a fejre jutó súly. A különálló elemtartóval energiát is megtakaríthatunk, mivel az elemek a ruházat alatt 
megóvhatók a hidegtől. Így a rendelkezésre álló energia jobban megőrizhető.

A CORE akkumulátor és az OS by Petzl program
Az új CORE tölthető akkumulátort a TIKKA 2 - ZIPKA 2 fejlámpacsaládhoz fejlesztettük ki. Ez az akkumulátor másodpercek 
alatt könnyedén behelyezhető a lámpába, és három hagyományos elemet helyettesít. Alkalmazása a fejlámpa gyakori vagy 
intenzív használata esetén előnyösebb az elemeknél. Az akkumulátor gazdaságosabb - ára már néhány garnitúra elem 
megvásárlásával megtérül. A polimer lítiumion technológiának köszönhetően az akkumulátor rendkívül hosszú élettartamú: 
több, mint 900 elemet helyettesít. A CORE akkumulátor igazán hatékonyan járul hozzá környezetünk megóvásához. Könnyen, 
egyszerűen, bármilyen USB-csatlakozós töltővel feltölthető: mobiltelefon vagy multimédia olvasó töltőjével, szivargyújtóról 
vagy akár napelemről, hordozható tápegységről, számítógépről stb.
Az intuitív és felhasználóbarát OS by Petzl számítógépes program segítségével a CORE akkumulátor egyedileg konfigurálható 
a TIKKA 2 - ZIPKA 2 fejlámpákhoz, így a világítást a felhasználó tökéletesen saját aktuális igényeihez és szükségleteihez 
igazíthatja. Miután a CORE-t csatlakoztatja a számítógéphez és elindítja az OS by Petzl programot, kiválaszthatja, hogy szabá-
lyozott vagy nem szabályozott világítást szeretne beállítani. Szintén megadhatja a világítás üzemidejét és intenzitását.

Nem szabályozott fényerő
A lámpa bekapcsolása után a világítás intenzitása fokozatosan csökken. Ez a csökkenés 
hosszú üzemidőt tesz lehetővé.  
Ez az üzemmód akkor megfelelő, ha a fényerő nem elsődleges fontosságú szempont.

Szabályozott fényerő
A fényerő itt állandó. Egy bizonyos időtartam során a fényerő szintje azonos marad,  
majd ennek elteltével jelentősen lecsökken.  
A szabályozott fényerejű lámpák ajánlottak terepfutásra és olyan tevékenységekhez,  
ahol a világítás fényereje fontos.

Terepfutás
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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, derékrész: 59 - 71 cm, combrész: 43 - 48 cm 
S méret = tömeg: 280 g, derékrész: 66 - 78 cm, combrész: 47 - 52 cm 
M méret = tömeg: 300 g, derékrész: 71 - 83 cm, combrész: 52 - 57 cm 
L méret = tömeg: 315 g, derékrész: 80 - 94 cm, combrész: 57 - 62 cm

SAMA C21
Férfi sziklamászó-beülő elasztikus combrészekkel.
A SAMA ideális beülő rövidebb sport és több kötélhosszas utakra egyaránt. Az elasztikus combrészek az esés alatt vagy benne lógás 
során is kényelmesek, alkalmazkodnak a testhez, és mászás közben sem zavarnak a mozgásban. A szellőző anyag hosszú nyári napokon 
is komfortos.
S méret = tömeg: 370 g, derékrész: 70 - 81 cm, combrész: 47 - 52 cm 
M méret = tömeg: 390 g, derékrész: 76 - 90 cm, combrész: 52 - 59 cm 
L méret = tömeg: 420 g, derékrész: 85 - 100 cm, combrész: 57 - 64 cm 
XL méret = tömeg: 445 g, derékrész: 89 - 104 cm, combrész: 62 - 67 cm

SELENA C55
Női sziklamászó-beülő elasztikus combrészekkel.
A SELENA a SAMA női változata, mely a női test morfológiájához és sajátosságaihoz leginkább alkalmazkodó Petzl beülő.
XS méret = tömeg: 320 g, derékrész: 58 - 69 cm, combrész: 43 - 48 cm 
S méret = tömeg: 360 g, derékrész: 60 - 71 cm, combrész: 47 - 52 cm 
M méret = tömeg: 385 g, derékrész: 67 - 81 cm, combrész: 52 - 59 cm 
L méret = tömeg: 405 g, derékrész: 74 - 89 cm, combrész: 57 - 64 cm

ADJAMA C22
Férfi hegy- és sziklamászóbeülő állítható combrészekkel.
Ezt a mászóbeülőt könnyen állítható combrésze teszi tökéletesen alkalmassá hegy- és jégmászásra. A derékrész keskeny szabásának és 
a hátsó puha felszereléstartó füleknek köszönhetően beülő hátizsákkal viselve is kényelmes.
S méret = tömeg: 420 g, derékrész: 70 - 81 cm, combrész: 47 - 57 cm 
M méret = tömeg: 435 g, derékrész: 76 - 90 cm, combrész: 52 - 62 cm 
L méret = tömeg: 420 g, derékrész: 85 - 100 cm, combrész: 57 - 67 cm

LUNA C35
Női hegy- és sziklamászóbeülő állítható combrészekkel.
Az ADJAMA női változata, mely tökéletesen alkalmazkodik a női test morfológiájához.
S méret = tömeg: 410 g, derékrész: 60 - 71 cm, combrész: 47 - 57 cm 
M méret = tömeg: 425 g, derékrész: 67 - 81 cm, combrész: 52 - 62 cm 
L méret = tömeg: 450 g, derékrész: 74 - 89 cm, combrész: 57 - 67 cm

Beülőhevederek
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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, derékrész: 65 - 95 cm, combrész: 48 - 60 cm 
2. méret = tömeg: 685 g , derékrész: 83 - 110 cm, combrész: 56 - 70 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 a sziklamászástól a hegymászáson át a via ferrata-ig. Most még kényelmesebb és  
még jobban szellőzik. A két DoubleBack csattal a felszereléstartó fülek középre hozhatók.
1. méret = tömeg: 490 g, derékrész: 60 - 90 cm, combrész: 48 - 58 cm 
2. méret = tömeg: 530 g , derékrész: 75 - 105 cm, combrész: 56 - 68 cm

KIT CORAX K30E
Sziklamászó szett, mely tartalmaz egy CORAX beülőt, egy UNIVERSO biztosítórendszert, egy BANDI magnéziás-zsákot 
övvel és egy zacskó POWER CRUNCH megnéziát.
Legyen szó az első beülő megvásárlásáról, vagy a régi lecseréléséről, ez a szett mindenkinek tökéletes kombinációt kínál. A CORAX 
beülő sokoldalúan használható és kényelmes. Az UNIVERSO biztosítórendszer bármilyen átmérőjű kötéllel működik. Az egészet 
kiegészíti a BANDI magnéziás-zsák övvel és a 25 g POWER CRUNCH magnézia.
1. méret = tömeg: 490 g, derékrész: 60 - 90 cm, combrész: 48 - 58 cm 
2. méret = tömeg: 530 g , derékrész: 75 - 105 cm, combrész: 56 - 68 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 
két felszereléstartó fül. Kis terjedelmének és széles állítási lehetőségének köszönhetően ideális hegymászó- és gleccserjáró-beülő. 
Tökéletesen megfelel továbbá via ferrata utakhoz és kalandparkokban. A nullás méret kimondottan gyermekek számára készült.
0. méret = tömeg: 420 g, derékrész: 53 - 72 cm, combrész: 40 - 58 cm 
1. méret = tömeg: 450 g, derékrész: 68 - 94 cm, combrész: 48 - 62 cm 
2. méret = tömeg: 485 g, derékrész: 86 - 110 cm, combrész: 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.
Tömeg: 400 g, derékrész: 60 - 101 cm, combrész: < 67 cm

GYM C32
Egyszerű állítható beülő kezdőknek, tanfolyamoknak.
A PANDION egyszerű, felszerléstartó nélküli változata kollektív használatra.
Tömeg: 390 g, derékrész: 60 - 101 cm, combrész: < 67 cm

OUISTITI C68
Teljes testhevederzet 30 kg testsúly alatti gyermekeknek.
A kisgyermekek esetén a csípő méretéhez nem felel meg egy hagyományos beülőheveder. A biztonságos mászáshoz tehát teljes 
testhevederzetre van szükség.
Tömeg: 350 g, derékrész: < 51 cm, combrész: 45 - 60 cm

SIMBA C65
Állítható testhevederzet 40 kg testsúly alatti gyermekeknek.
A kisgyermekek esetén a csípő méretéhez nem felel meg egy hagyományos beülőheveder. A biztonságos mászáshoz tehát teljes 
testhevederzetre van szükség.
Tömeg: 390 g, derékrész: < 51 cm, combrész: 35 - 60 cm

8003 C05
Teljes testhevederzet felnőtteknek.
Ajánljuk mindenkinek, aki szereti a teljes testhevederzetet, bármilyen magasban végzett tevékenységhez. Elsősorban klasszikus 
hegymászásra alkalmas.
1. méret = tömeg: 580 g, derékrész: 60 - 95 cm, combrész: 42 - 62 cm 
2. méret = tömeg: 610 g , derékrész: 75 - 105 cm, combrész: 52 - 77 cm

VOLTIGE C60
Állítható mellhevederzet.
A mellheveder függőleges helyzetben tartja a törzset a beülőben való lógás és az ereszkedés során. Kizárólag beülőhevederrel együtt 
használható.
Tömeg: 280 g

EASY C82
Nem állítható mellhevederzet.
Egyszerű, kisméretű és nem állítható mellheveder beülőben való lógáshoz és ereszkedéshez. Kizárólag beülőhevederrel együtt 
használható.
Tömeg: 135 g

BeülőhevederekBeülőhevederek
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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, derékrész: 60 - 95 cm, combrész: 42 - 62 cm 
2. méret = tömeg: 530 g , derékrész: 90 - 105 cm, combrész: 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 mos még lejjebb 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, derékrész: 60 - 95 cm, combrész: 42 - 62 cm 
2. méret = tömeg: 440 g , derékrész: 90 - 105 cm, combrész: 52 - 77 cm

TORSE C26 2
Mellhevederzet a CROLL pozícionálásához.
A TORSE mellhevederzettel a CROLL hasi mászóeszköz jól pozicionálható, amivel a kötélen való felmászás még hatékonyabbá tehető.
Tömeg: 90 g

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.
Tömeg: 700 g, derékrész: 67 - 120 cm, combrész: 52 - 77 cm

PROTECTION CANYON C86400
Cserélhető fenékvédő CANYON beülőhöz.
Tömeg: 170 g

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. Ráakasztható más gyártók beülőinek derékészén futó hevederre is.
Tömeg: 25 g
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METEOR III + A71
Rendkívül könnyű, sokoldalúan használható sisak.
Mindössze 235 gramm súlyával a METEOR III + 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 III + ízig-vérig szikla- és hegymászósisak, de a kerékpáros és vízisportokra vonatkozó európai 
szabványoknak is megfelel.
Fejkörfogat: 53 - 61 cm, tömeg: 235 g

ALTIOS A45
Rendkívül kényelmes, sokoldalú sisak.
Sokoldalú és igen kényelmes sisak. A belső textil háló és a habosított polisztirén kombinációja rendkívül kis súlyt eredményez, így a 
sisak viselése rendkívül kényelmes. Ennek az új eljárásnak köszönhetően a sisak a fejet felfüggesztve veszi körül, így a súly tökéletesen 
oszlik el a homlokpánton. Az ún. Climate Control System igen hatékony szellőzést biztosít, mivel a fej és a héj belseje között elegendő 
szabad tér áll rendelkezésre. Masszív acrilo-butadién-sztirén (speciális ABS műanyag kompozit) héj. Ez a sisak fejformától függetlenül 
rendkívül ergonomikus. Kétféle lehetőség fejlámpa rögzítésére: az ADAPT rögzítőrendszer rögzítőlapjával, vagy fejlámparögzítő 
kampók segítségével.
1. méret = fejkörfogat: 48 - 56 cm, tömeg: 305 g 
2. méret = fejkörfogat: 53 - 61 cm, tömeg: 335 g

ELIOS A42
Sokoldalú, könnyű és masszív sisak.
Könnyű, egyszerűen állítható sisak, mely kényelmes és jól szellőzik. Állítótárcsája egyszerűen, gyorsan működik, a sisak a fejen is 
könnyedén állítható. A héj és a habosított szerkezetű belső rész kombinációja tökéletesen alkalmassá teszi szikla- és hegymászásra, 
kanyonozásra, barlangászásra és via ferrata utakra egyaránt.
1. méret = fejkörfogat: 48 - 56 cm, tömeg: 280 g 
2. méret = fejkörfogat: 53 - 61 cm, tömeg: 305 g

Sisakok
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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 teljesen új mechanizmusának köszönheti különlegességét. Segítségével a sisak mérete rendkívül 
pontosan hozzáigazítható a fejformához.
Fejkörfogat: 52 - 58 cm, tömeg: 285 g

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 fényviszaverő) matricával minden sisak egyedivé és 
egyúttal jól láthatóvá varázsolható.
Fejkörfogat: 48 - 54 cm, tömeg: 310 g

ECRIN ROC A01
Rendkívül robusztus sisak belső hevederekkel.
A Petzl igazi klasszikusa: hagyományos hegymászó-, sziklamászó- és barlangászsisak. Ez a rendkívül masszív sisak a magas hegyek és 
mély barlangok támasztotta legnagyobb igénybevételnek is ellenáll.
Fejkörfogat: 53 - 63 cm, tömeg: 445 g

TRIOS E75 UW
Rendkívül erős fényű lámpával felszerelt barlangászsisak. A szabályozott fényerejű lámpa négy üzemmódban 
működtethető. Tölthető ACCU 2 ULTRA mellékelve.
A TRIOS ideális választás a „2 az 1-ben” megoldást kereső barlangászok számára. A TRIOS sisakra szerelt lámpa a sisak nélkül,  
az elasztikus fejpánton is viselhető. Ez a sisak rendkívül sokoldalúan használható. Héja acrilo-butadién-sztirénből (speciális ABS 
műanyag kompozitból) készült, belül polisztirénnel bélelt. A sisakra szerelt fényforrás egy ULTRA WIDE fejlámpa. Szabályozott 
fényerejű, 300 lumen fényáramot kibocsátó lámpa, melynek homogén fénycsóvája kb.180°-ban világít. A lámpa négyféle üzemódban 
működtethető, és amikor az elemek már csaknem teljesen lemerültek, „túlélő” üzemmódban világít.
1. méret = fejkörfogat: 48 - 56 cm, tömeg: 635 g 
2. méret = fejkörfogat: 53 - 61 cm, tömeg: 660 g

Sisakok
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SPELIOS E75
Barlangászsisak kettős fényforrású lámpával: halogén izzó / 3 fényfokozatban állítható, szabályozott 14 LED.
A SPELIOS sokoldalúan használható sisak, a héjban habosított szerkezetű betéttel és vízhatlan kettős fényforrású fejlámpával. 
Barlangászoknak és kanyonozóknak szánt kombináció, mely masszív, kényelmes és minden szituációra kínál megoldást. Helyzettől 
függően választhatunk a fókuszált, nagy fényerejű fénycsóva (halogén izzó) és a közelre világító fényforrás (LED-ek) közül. További 
lehetőségeket kínál a három fényfokozatban működtethető, szabályozott LED-es fényforrás, mely az elemek csaknem teljes 
élettartama alatt azonos fényerőt biztosít.
1. méret = fejkörfogat: 48 - 56 cm, tömeg: 505 g 
2. méret = fejkörfogat: 53 - 61 cm, tömeg: 535 g

EXPLORER LED 14 E70 L14
Barlangászsisak hármas fényforrással: karbidlámpa, halogén izzó és 14 LED.
Az EXPLORER LED 14 kombináció egy masszív ECRIN ROC sisakból, egy két fényforrással rendelkező FIXO DUO LED 14 lámpából és 
egy karbid fejrészből áll. ARIANE karbidtartállyal használva ez az összaállítás a legigényesebb barlangászokat is kielégíti. A kettős 
fényforrás választási lehetőséget biztosít a nagy világítótávolságú, fókuszált fénycsóvát adó halogén izzó és a széles fénycsóvájú 14 
LED között. Utóbbi fényforrás szabályozott fényerejű és három fényfokozatban működtethető. A szabályozott fényerő jó ideig állandó 
fényerőt biztosít, majd az elemek élettartamának végén „túlélő” üzemmódra vált.
Fejkörfogat: 53 - 63 cm, tömeg: 725 g

VIZION A44 1
Arcvédő METEOR III, ALTIOS és ELIOS sisakhoz.
Arcvédő a METEOR III, ALTIOS és ELIOS sisakokhoz. Védi az arcot a jégszilánkoktól és a kisebb hófolyásoktól (spindriftektől).  
Ha szükséges, a sisakra feltolva kikerül a látótérből, és a sisak szállítása során is érdemes visszahajtani a sisak tetejére.
Tömeg: 60 g

BOUCHON A01870
Záródugók az ECRIN ROC szellőzőnyílásaihoz.
Az eltolható fedőlepokkal lezárhatók az ECRIN ROC szellőzőnyílásai, így védve a fejet a behatoló nedvességtől, hótól, széltől és hidegtől.
Tömeg: egyenként 3 g
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Biztosító- és ereszkedőeszközök

VERSO D19
A Petzl legkisebb súlyú ereszkedő- és biztosítóeszköze, melynek fékereje a kötél típusához igazítható.
A VERSO a REVERSO 3 egyszerűsített változata. Kis méreténél és könnyűségénél fogva azoknak a mászóknak ajánljuk, akiknek 
különösen fontos a felszerelés minél kisebb súlya és mennyisége. A bordázott, aszimmetrikus V alakú fékezővájatok maximálisan 
kontrollált eresztést és ereszkedést tesznek lehetővé (a Petzl új technológiájának, a kötél típusához igazodó ARC fékezőrendszernek 
köszönhetően).
A következő kötéltípusokhoz = egészkötél: ≥ 8,9 mm, félkötél: ≥ 8 mm, ikerkötél: ≥ 7,5 mm. Tömeg: 57 g

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 összekapcsolóelemből áll.
A következő kötéltípusokhoz = egészkötél: ≥ 8,9 mm, félkötél: ≥ 8 mm, ikerkötél: ≥ 7,5 mm. Tömeg: 120 g

REVERSO 3 D17
Ultrakönnyű, sokoldalúan használható ereszkedő- és biztosítóeszköz, melynek fékereje a kötél átmérőjéhez és 
puhaságához igazítható. Reverso módban is biztosíthatunk vele.
Sokoldalúan használható, rendkívül könnyű ereszkedő- és biztosítóeszköz. A bordázott, aszimmetrikus V alakú fékezővájatok 
maximálisan kontrollált eresztést és ereszkedést tesznek lehetővé (a Petzl új technológiájának, a kötél típusához igazodó ARC 
fékezőrendszernek köszönhetően). A Reverso módban egy vagy két másodmászót megnövelt fékerővel biztosíthatunk.
A következő kötéltípusokhoz = egészkötél: ≥ 8,9 mm, félkötél: ≥ 8 mm, ikerkötél: ≥ 7,5 mm. Tömeg: 77 g

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 a piacon kapható, 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 
hűségesen el fogja kísérni gazdáját a világ szikláin. A GRIGRI 2 új felépítése tökéletesen kontrollálhatóvá teszi az eresztést.
8,9 - 11 mm átmérőjű egészkötéllel használható. Tömeg: 185 g

Biztosító- és ereszkedőeszközök
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Ereszkedőeszközök

HUIT D02
Ereszkedőnyolcas.
Egy vagy két kötélszálon történő ereszkedéshez.
A következő kötéltípusokhoz = egészkötél: 9 - 13 mm, félkötél: 8 - 11 mm. Tömeg: 100 g

HUIT ANTIBRULURE D01
Ereszkedőnyolcas fel nem melegedő füllel.
Eloxált ereszkedőeszköz fel nem melegedő füllel, melynél fogva a felforrósodott eszköz gyors vagy hosszú ereszkedés  
után is megfogható.
A következő kötéltípusokhoz = egészkötél: 9 - 13 mm, félkötél: 8 - 11 mm. Tömeg: 110 g

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: 9 - 13 mm, félkötél: 8 - 11 mm. Tömeg: 90 g

François Damilano a „Poker d’as” útban, Mont-Blanc du Tacul, Franciaország
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STOP D09
Megnövelt fékerejű ereszkedőeszköz egészkötélhez.
A világ egyik legnépszerűbb ereszkedőeszköze a barlangászok körében. Használatával az ereszkedés tökéletesen kontrollálható,  
míg a megnövelt fékerő megkönnyíti a kötélen való közlekedés minden manőverét.
Egészkötelekhez: 9 - 12 mm. Tömeg: 326 g

SIMPLE D04
Ereszkedőeszköz egészkötélre.
A SIMPLE ereszkedőeszköz kis súlyú és méretű, az ereszkedés során nem csavarja meg a kötelet.
Egészkötelekhez: 9 - 12 mm. Tömeg: 240 g

RACK D11
Ereszkedőxilofon változtatható fékerővel.
A klasszikus ereszkedőxilofon továbbfejlesztett változata. A fogak elhelyezkedése és kialakítása segíti a kötélre helyezést. Kis méret 
és súly. A fékerő ereszkedés közben is szabályozható, (a kötél súlyának, a terepviszonyoknak stb. megfelelően) a körülményekhez 
igazítható.
A következő kötéltípusokhoz = egészkötél: 9 - 13 mm, félkötél: 8 - 11 mm. Tömeg: 470 g

Biztosítóeszközök via ferrata utakhoz

SCORPIO EASHOOK L60 H
Elasztikus Y kantár felszakadó varratokkal ellátott energiaelnyelővel és EASHOOK összekötőelemekkel.
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.
Tömeg: 540 g

SCORPIO VERTIGO WL L60 WL
Elasztikus Y 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.
Tömeg: 504 g

Biztosító- és ereszkedőeszközök
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SCORPIO L60 2
Elasztikus Y kantár felszakadó varratokkal ellátott energiaelnyelővel.
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. Karabinerek nélküli változat.
Tömeg: 310 g

ZYPER VERTIGO L56 WL
Y-kantár súrlódásos elven működő energiaelnyelővel.
A ZYPER via ferrata kantár a SCORPIO alapváltozata. Ennél a modellnél a fémeszközben megcsúszó dinamikus kötél súrlódás által 
nyeli el az esés energiáját. A kis kampó segítségével a fékezőkötél a beülőn rendbe szedve tárolható. A beülőhöz önmagán átbújtatva 
egyszerűen rögzíthető. Karabinerekkel együtt.
Tömeg: 588 g

ZYPER-Y L56
Y-kantár súrlódásos elven működő energiaelnyelővel.
A ZYPER via ferrata kantár a SCORPIO alapváltozata. Ennél a modellnél a fémeszközben megcsúszó dinamikus kötél súrlódás által 
nyeli el az esés energiáját. A kis kampó segítségével a fékezőkötél a beülőn rendbe szedve tárolható. A beülőhöz önmagán átbújtatva 
egyszerűen rögzíthető. Energiaelnyelő kantár karabinerek nélkül.
Tömeg: 395 g

KIT VIA FERRATA K29V
Via ferrata szett egy ELIOS sisakból, egy PANDION beülőből és egy SCORPIO VERTIGO WL energiaelnyelő kantárból.
Minden, ami nélkülözhetetlen a via ferrata kalandokhoz: 
- ELIOS sisak (két méretben: 1. méret: 48-56 cm, 2. méret : 53-61 cm), 
- PANDION állítható beülő felszereléstartó fülekkel (egyetlen méretben: derékrész 60-101 cm és combrészek < 67 cm), 
- SCORPIO VERTIGO WL energiaelnyelő Y kantár elasztikus tokba bújtatott szárakkal.
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Nem zárható nyelvű karabinerek

ANGE S M57 G, M57 0
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 = hossztengely mentén: 20 kN, nyitott nyelvvel: 9 kN, keresztirányban 7 kN. Tömeg: 28 g

ANGE L M59 G, M59 B
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 = hossztengely mentén: 22 kN, nyitott nyelvvel: 10 kN, keresztirányban 7 kN. Tömeg: 34 g

ANGE FINESSE M57D 10, M57D 17, M58D 17, M59D 17
Köztes ANGE larabinerekkel.
A rendkívül könnyű ANGE karabinerekkel felszerelt köztes négyféle változatban kapható: 
- ANGE FINESSE 10 cm (ANGE S + ANGE S): az S méretű ANGE karabinerekkel a lehető legkisebb (63 g) súlyú és méretű köztes. 
- ANGE FINESSE 17 cm (ANGE S + ANGE S): minimális súly, 66 g mellett sokoldalúan használható köztes. 
- ANGE FINESSE 17 cm (ANGE S + ANGE L): a kötél oldalán az ANGE L még könnyebb és gyorsabb akasztást tesz lehetővé, míg a 
biztosítópont felőli ANGE S kisebb súlyt eredményez, 72 g. 
- ANGE FINESSE 17 cm (ANGE L + ANGE L): akár kesztyűben vagy nagyobb kezű mászók számára is könnyen beakasztható, mindkét 
karabiner rendkívül nagy nyílású (26 mm), a köztes mégis igen könnyű, 78 g.

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 10, C39 17
Varrott sling STRING S hevedervédővel köztesekhez.
A FINESSE sling rendkívül könnyű. Tartalmaz egy STRING S hevedervédőt a kötél felőli oldalon, hogy védje a  
hevedert a kopstól és helyes állásban tartsa a karabinert. 10 cm és 17 cm hosszúságú változatban kapható.
C39 10 = tömeg: 7 g 
C39 17 = tömeg: 10 g

Karabinerek
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SPIRIT M15 A
Egyenes nyelvű karabiner.
A SPIRIT 1991-es piacra dobása óta még mindig a legkiválóbb karabiner: egyetlen másik modell sem éri utol ezt a masszív karabinert a 
teherbírás, kényelem és kézhezállóság terén. A SPIRIT karabiner korlátlan számú beakasztást bír.
Szakítószilárdság = hossztengely mentén: 23 kN, nyitott nyelvvel: 9,5 kN, keresztirányban 10 kN. Tömeg: 49 g

SPIRIT M10 A
Hajlított nyelvű karabiner.
A SPIRIT hajlított nyelvű változata. Tökéletes ívű nyelvével és a test ideális formájával az akasztása igazi öröm.
Szakítószilárdság = hossztengely mentén: 23 kN, nyitott nyelvvel: 9,5 kN, keresztirányban 10 kN. Tömeg: 49 g

Philippe Batoux a „Stracciatella”-n, Nant de l’Enfer, Franciaország



40 www.petzl.com

EXPRESS C40
Varrott heveder STRING hevedervédővel köztesekhez.
Az EXPRESS ideális sling sportmászáshoz. Kellően széles, így igen kézhezálló. A STRING hevedervédő a kötél felőli oldalon óvja a slinget 
a kopástól, és helyes állásban tartja a karabinert. Három hosszúságban kapható, így minden igényt kielégít.
C40 11 = hosszúság: 11 cm, tömeg: 10 g  
C40 17 = hosszúság: 17 cm, tömeg: 15 g 
C40 25 = hosszúság: 25 cm, tömeg: 20 g

SPIRIT EXPRESS M30 11A - M30 17A
Egy egyenes nyelvű és egy hajlított nyelvű SPIRIT karabinerből és egy EXPRESS hevederből álló szet.
M30 11A = hosszúság: 11 cm, tömeg: 104 g  
M30 11A = hosszúság: 17 cm, tömeg: 109 g

OWALL M41
Ovális alakú karabiner.
Az OWALL karabiner ideális hagyományos és mesterséges mászásokhoz. Tökéletesen alkalmas ékekbe és más biztosítópontokba való 
akasztásra: a Keylock rendszernek köszönhetően nem akad be sehová.
Szakítószilárdság = hossztengely mentén: 24 kN, nyitott nyelvvel: 7 kN, keresztirányban 10 kN.  
Tömeg: 68 g

Zárható nyelvű karabinerek

Am’D M34
D alakú, zárható nyelvű 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 Petzl karabiner.
Szakítószilárdság = hossztengely mentén: 28 kN, nyitott nyelvvel: 8 kN, keresztirányban 7 kN.  
A következő zárórendszerekkel: 
- SCREW-LOCK, tömeg: 78 g,  
- BALL-LOCK, tömeg: 78 g,  
- TRIACT-LOCK, tömeg: 74 g.

WILLIAM M36
Nagy nyílású, körte alakú, zárható nyelvű karabiner standba és félszorító nyolcassal 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 = hossztengely mentén: 25 kN, nyitott nyelvvel: 7 kN, keresztirányban 7 kN.  
A következő zárórendszerekkel: 
- SCREW-LOCK, tömeg: 90 g,  
- BALL-LOCK, tömeg: 94 g,  
- TRIACT-LOCK, tömeg: 88 g.

Karabinerek
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ATTACHE 3D M38 SL
Rendkívül kis méretű és súlyú, körte alakú, zárható nyelvű karabiner.
Az eredeti kisméretű HMS ultrakönnyű változata. Az ATTACHE 3D súlya mindössze 55 g: minimális súly maximális és 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.
Szakítószilárdság = hossztengely mentén: 22 kN, nyitott nyelvvel: 6 kN, keresztirányban 7 kN.  
Tömeg: 55 g

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

LOCKER SL M55 SL
Kisméretű, könnyű, aszimmetrikus, zárható nyelvű karabiner.
Ez a kézi zárású karabiner egyszerre könnyű és kisméretű. Alkalmas sziklamászáshoz, hegymászáshoz, kanyonozáshoz stb. 
Aszimmetrikus formájának köszönhetően igen nagy nyílású, több eszköz is beleakasztható és igen kézhezálló.
Szakítószilárdság = hossztengely mentén: 24 kN, nyitott nyelvvel: 8 kN, keresztirányban 9 kN.  
Tömeg: 63 g

OK M33
Ovális, zárható nyelvű karabiner.
Számos csiga csak ovális karabinerrel működik megfelelően. Az OK karabiner tökéletesen megfelel erre a célra.  
Ezenkívül igen jól használható standokban is.
Szakítószilárdság = hossztengely mentén: 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.
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Zárható nyelvű speciális karabinerek

FREINO M42
Beépített fékezőrésszel ellátott, zárható nyelvű karabiner.
A FREINO ideális eszköz a fékerő növelésére ereszkedés közben.
Szakítószilárdság = hossztengely mentén: 25 kN, nyitott nyelvvel: 9 kN, keresztirányban 10 kN. 
Tömeg: 85 g

VERTIGO WL M40 WL
Zárható nyelvű 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 = hossztengely mentén: 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 = hossztengely irányában: 20 kN, nyitott nyelvvel: 7 kN, keresztirányban: 15 kN. 
A következő zárórendszerekkel:: 
- SCREW-LOCK (tömeg: 86 g),  
- TRIACT-LOCK (tömeg: 92 g).

Kiegészítők karabinerekhez

STRING M90000 L, M90000 XL
Hevedervédő a karabiner helyes pozícióban tartásához.
A STRING két funkciót is betölt: a köztes kötél felőli oldalán helyes állásban tartja a karabinert, és védi a kopástól a heveder súrlódásnak 
viszonylag erősen kitett részét. Kétféle méretben kapható 15 és 30 mm széles hevederhez.

STRING S M91000
A heveder (10 mm) védelmére és a karabiner helyes állásban tartásához.
A STRING S két funkciót is betölt: a köztes kötél felőli oldalán helyes állásban tartja a karabinert, és védi a hevedert a kopástól. A STRING 
S 10 mm széles hevederekhez használható.

NITRO 3 67800
Energiaelnyelő közteshez.
Ajánlott nem megbízható biztosítópontokba jégutakhoz, mix utakhoz és minden más terepre.

Karabinerek

http://petzl.com/en/home
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Sean Villanueva-O’Driscoll a „Devil’s Brew” kulcshosszában, Sortehul Fjord, Északkeleti fal, Grönland
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Jégcsákányok

François Damilano a Triangle du Mont Blanc du Tacul falában, Franciaország
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Jégmászás

ERGO U22
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.
DRY csőr (T típus), T típusú nyél, tömeg: 645 g

NOMIC U21 2
Jégcsákány jégmászáshoz és dry tooling utakhoz.
A NOMIC csákánnyal 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-ra 
szögeléshez kalapács is szerelhető.
ICE csőr (T típus), T típusú nyél, tömeg: 605 g

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 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
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Technikai hegymászás

AZTAREX U11 P, U11 M
Igen könnyű technikai jégcsákány hóra, jégre és vegyes terepre.
Az AZTAREX ideális az olyan szituációkban, ahol minden gramm számít, és ahol nincs helye a kompromisszumoknak. Könnyű 
jégcsákány, mely ideális technikai hegymászáshoz. A kéztámasz plusz támasztékot ad a kéznek, így a jégcsákány csuklóheveder nélkül 
is használható jégmászáshoz. Ha nincs rá szükség, a kéztámaszt a nyélben elrejtve az eszköz hatékonyan segíti a kemény havon való 
közlekedést. A BLUEICE csőr jól behatol a legkeményebb jégbe is, és kényelmesen beakasztható. Kapható kapával vagy kalapáccsal.
T típusú nyél, hossz: 50 cm, tömeg: 500 g 
U11 P: AZTAREX kapás változat, U11 M: AZTAREX kalapácsos változat

SUM’TEC U15
Könnyű, technikai jégcsákány klasszikus hegymászáshoz.
A jégcsákányok evolúciójának logikus lépcsőfoka, a SUM'TEC ívelt nyelének köszönhetően sikeresen ötvözi a technikai és a klasszikus 
jégcsákányok előnyeit. Könnyű és sokoldalú csákány állítható kéztámasszal és cserélhető csőrrel.
T típusú nyél. 
U15 52 = hossz: 52 cm, tömeg: 485 g, U15 59 = hossz: 59 cm, tömeg: 505 g

Klasszikus hegymászás

SUMMIT U13
Klasszikus, modern hegymászó jégcsákány.
A SUMMIT 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 = hossz: 52 cm, tömeg: 495 g, U13 59 = hossz: 59 cm, tömeg: 535 g, U13 66 = hossz: 66 cm, tömeg: 570 g

Gleccsertúrák

SNOWALKER U01
Túracsákány gleccserekre.
A SNOWALKER a Petzl Charlet könnyű jégcsákánya, melyet gleccsertúrákhoz és könnyű jégutakhoz ajánlunk. Az acél csőr hatékony 
mind kemény hóban, mind pedig jégen. A széles kapával lépések vájhatók, és kényelmes támaszt nyújtanak. Az eloxált, kiváló 
minőségű 7075-ös alumíniumból készült nyél igen tartós. RANDO csuklóhevederrel. A fejen található nyílásba karabiner akasztható 
vagy heveder fűzhető.
B típusú nyél. 
U01 60 = hossz: 60 cm, tömeg: 415 g, U01 68 = hossz: 68 cm, tömeg: 438 g, U01 75 = hossz: 75 cm, tömeg: 458 g

SNOWRACER U02 50A
Rendkívül kis súlyú jégcsákány acél fejrésszel, magashegyi túrákhoz, sítúrákhoz, könnyebb expedíciókhoz.
A SNOWRACER - 50 cm, 340 g - ideális kísérő sítúrákon, könnyű expedíciókon, sítúrákon, meredek lejtőkön való snowboardozásnál.  
A SNOWALKER-ével 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 nyél. 
Hossz: 50 cm, tömeg: 340 g

Jégcsákányok
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SNOWSCOPIC U03 A
Teleszkópos túrabot és jégcsákány a beszállás megközelítéséhez és könnyű túrákhoz.
Valahol félúton a teleszkópos bot és a jégcsákány között, a SNOWSCOPIC ideális társ gyalogtúrákon, beszállások elérésénél és könnyű 
havas terepen. Az alsó rész kihúzásával praktikus túrabottá alakítható, meredek oldalakban pedig betolva használható. Masszív acél 
csőrrel, kényelmes támaszt nyújtó kapával. Alul karbon tüskével.
B típusú nyél. 
Hossz: 65 - 105 cm, tömeg: 450 g

Kiegészítők jégcsákányokhoz

DRY U19 DRY
Dry tooling csőr QUARK (U19 M2), NOMIC (U21 és U21 2) és ERGO (U22) 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.
Tömeg: 129 g

ICE U19 ICE
Csőr jégutakhoz és vegyes terepre QUARK (U19 M2), NOMIC (U21 és U21 2) és ERGO (U22) jégcsákányokhoz.
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.
Tömeg: 129 g

ALPIX U15AAL
Tartalék csőr SUM’TEC csákányokhoz.
A végén elvékonyodó banánalak pontos és stabil beütést tesz lehetővé. Ívelt alakjánál fogva könyű kiakasztani is.
Tömeg: 115 g

BLUEICE U92000
Csőr jégmászáshoz AZTAR és AZTAREX jégcsákányokhoz.
Ez a csőr csaknem minden terepre alkalmassá teszi az AZTAR és AZTAREX jégcsákányokat: hóra, jégre és sziklára egyaránt.
Tömeg: 131 g

QUATRO U93000
Dry tooling csőr AZTAR és AZTAREX csákányokhoz.
A 4 mm vastagságú QUATRO igen elleálló csőr AZTAR vagy AZTAREX jégcsákányokhoz. Elsősorban vegyes terepre és hegymászáshoz 
ajánljuk.
Tömeg: 136 g

PANNE U19 PAN
Kapa QUARK (U19 M2), NOMIC (U21 és U21 2) és ERGO (U22) jégcsákányokhoz.
Széles kapa a jég hatékony alakítására, lépések vágására vagy platform készítésére.
Tömeg: 69 g
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MARTEAU U19 MAR
Kalapács QUARK (U19 M2), NOMIC (U21 és U21 2) és ERGO (U22) jégcsákányokhoz.
Trapéz formájának köszönhetően ez a kalapács jégmászó csákányokhoz alkalmas kiegészítő. Kompatibilis a (2010. ősze utáni) QUARK 
jégcsákányokkal valamint a NOMIC minden verziójával.
Tömeg: 58 g

TRIGREST U19 TRI
Állítható kéztámasz QUARK (U19 M2), NOMIC (U21 és U21 2) és ERGO (U22) jégcsákányokhoz.
A TRIGREST kéztámasz magassága a nyélen vagy a markolaton szerszám nélkül is állítható. Kétféle támasztékként, a felső kéz élének 
megtámasztására vagy az alsó kéz mutatóujjának beakasztására használható. Utóbbi támaszték sokat segít a csuklóheveder nélküli 
mászásnál valamint a pontos beütésnél. A TRIGREST használható fixen, a mutatóujj akasztója nélkül is.
Tömeg: 19 g

CLIPPER U80000
Gyorsan rögzíthető csuklóheveder technikai jégcsákányokhoz.
Kényelmes, párnázott csuklóheveder, mely könnyen eltávolítható a jégcsákányról, ha szabad kézre van szükség pl. a jégcsavar 
behajtásához. Az innovatív kampó szilárdan tartja a csákányon a csuklóhevedert, és könnyedén le- vagy visszaakasztható. A heveder  
a jégcsákányra való rögzítés előtt egyszerűen, gyorsan állítható. Kompatibilis a QUARK és NOMIC jégcsákányokkal.
Tömeg: 62 g

FREELOCK U81000
Fix csuklóheveder technikai jégcsákányokhoz.
A kényelmes és könnyű FREELOCK-ot elsősorban technikai hegymászáshoz terveztük. A fel- és levétel egyetlen csuklómozdulattal 
történik.
Tömeg: 40 g

RANDO U82000
Egyszerű csuklóheveder.
Túracsákányok nyelére rögzíthető.
Tömeg: 26 g

REGLABLE 68504
Állítható csuklóheveder.
A csúsztatható gyűrű segítségével a jégszerszám hosszának és a mászó igényeinek megfelelően beállítható. Minden jégcsákányra 
flszerelhető, melynek a fejrészén vagy nyelén lyuk található.
Tömeg: 38 g

GRIPTAPE U21700
Szalag markolat betekerésére.
Öntapadós szalag jégcsákány nyelének betekerésére. Csúszásgátló, hőszigetelő, használatával a csákány markolata az egyedi 
igényekhez igazítható.
Hossz: 1 m, szélesség: 19 mm

KAPA- ÉS HEGYVÉDŐ 68402
A szállítás során a jégcsákány hegyének védelmére, valamint a sérülésveszély csökkentése érdekében.

LAPOS HEGYVÉDŐ 68395
A szállítás során a jégcsákány hegyének védelmére, valamint a sérülésveszély csökkentése érdekében.

KEREK HEGYVÉDŐ 68401
A szállítás során a jégcsákány hegyének védelmére, valamint a sérülésveszély csökkentése érdekében.

Jégcsákányok
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Jégmászás

DART T22
Hágóvas egy első foggal jég- és mix utakhoz.
A DART-ot extrém nehézségű vegyes utakra és jágmászáshoz terveztük. 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.
11 fog 
T22LLF 02 = LEVERLOCK FIL rögzítőrendszer, tömeg (ANTISNOW nélkül) : 2 x 412 g = 824 g 
T22SL 02 = SIDELOCK rögzítőrendszer, tömeg (ANTISNOW nélkül) : 2 x 408 g = 816 g

DARTWIN T21
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 
T21LLF 02 = LEVERLOCK FIL rögzítőrendszer, tömeg (ANTISNOW nélkül) : 2 x 432 g = 864 g 
T21SL 02 = SIDELOCK rögzítőrendszer, tömeg (ANTISNOW nélkül) : 2 x 430 g = 860 g

M10 LLF T23 LLF 02
Hágóvas variálható első fogakkal jég- és mix utakhoz.
Hágóvas változtatható első résszel: egy vagy két első fog szerelhető fel rá. A kovácsolt, cserélhető első fogakat aszimmetrikus vagy 
szimmetrikus helyzetben is fel lehet szerelni, így ez a vas tökéletesen a mászó igényeihez igazítható. A LEVERLOCK FIL rögzítőrendszer  
a legtöbb elöl peremes cipőre könnyedén rögzíthető.
14 fog, LEVERLOCK FIL rögzítőrendszer, tömeg (ANTISNOW nélkül) : 2 x 525 g = 1050 g

Hágóvasak

Philippe Batoux a „Papa ou Pa?” útban a Nant de l’Enfer-en, Savoie megye, Franciaország
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Technikai hegymászás

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 
T10SL 22 = SIDELOCK rögzítőrendszer, tömeg (ANTISNOW lappal) : 2 x 475 g = 950 g 
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 
T10LLFL 22 = LEVERLOCK FIL rögzítőrendszer, tömeg (ANTISNOW lappal) : 2 x 484 g = 968 g

Klasszikus hegymászás

VASAK T05
12 fogú klasszikus hegymászó hágóvas.
A VASAK a hegymászás minden válfajára alkalmas 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 
T05SFL 02 = FLEXLOCK rögzítőrendszer, tömeg (ANTISNOW lappal) : 2 x 470 g = 940 g 
T05SLL 02 = LEVERLOCK rögzítőrendszer, tömeg (ANTISNOW lappal) : 2 x 490 g = 980 g 
T05SLLF 02 = LEVERLOCK FIL rögzítőrendszer, tömeg (ANTISNOW lappal) : 2 x 460 g = 920 g 

IRVIS T03
10 fogú hágóvas gleccsertúrákhoz és sítúrákhoz.
MIndössze 810 g súlyával páronként (SIDELOCK) a 10 fogú IRVIS kiválóan alkalmas gleccsertúrákra,  
sítúrákra és a beszállás megközelítésére havon vagy jégen. Súlya csekély, használata egyszerű, így körülményektől függetlenül 
hasznos túratárs. Három 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 
T03SL 02 = SIDELOCK rögzítőrendszer, tömeg (ANTISNOW lappal) : 2 x 405 g = 810 g 
T03FL 02 = FLEXLOCK rögzítőrendszer, tömeg (ANTISNOW lappal) : 2 x 410 g = 820 g

Hágóvasak
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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 alsórész védi a zsákot a hegyes fogaktól. A víz elvezetésére szolgáló hálós résznek köszönhetően a zsákban  
a felszerelés meg tud száradni, a belső hevederhez pedig rögzíteni lehet a hágóvasat.
Tömeg: 155 g

ANTISNOW
Hó megtapadását gátló lap.
A valamennyi Petzl-Charlet hágóvasra fixen rögzíthető, kétféle sűrűségű anyagból készült lapok megakadályozzák a hó feltapadását a 
hágóvas fogai között. Kialakítása és mérete nem csökkenti a fogak hosszúságát. Valemynni Petzl Charlet modellhez létezik megfelelő 
ANTISNOW lap.
M10 : T23 900, VASAK/SARKEN : T05960, IRVIS : T03960, ECRIN : 68505, ARGENTERO : 68517

L-ES ÖSSZEKÖTŐELEM T20850
Összekötőelem hágóvasakhoz 41 - 50 cipőméretig.
41 - 50 cipőmérethez alkalmas, cserélhető összekötőelem. Fél számonként állítható méret.
Tömeg: 120 g

HAJLÍTOTT L-ES ÖSSZEKÖTŐELEM T10950
Hosszú összekötőelem hágóvasak aszimmetrikus cipőkkel való használatához.
Cserélhető összekötőelem aszimmetrikus, ívelt cipőkhöz. Fél számonként állítható méret.
Tömeg: 120 g

ELSŐ KENGYEL TELEMARKCIPŐKHÖZ T03600
Hágóvas elülső fém rögzítője telemark cipőkhöz.
Kicserélve a Petzl-Charlet hágóvasak klasszikus első kengyelét, a hágóvasak telemark cipőre is rögzíthetők. Használatával a cipő nem 
akadályozza az első fogak használatát.
SIDELOCK és LEVERLOCK FIL rögzítőrendszerekhez. Tömeg: 35 g

Különleges hágóvasak

CRAB 6 64160
6 fogú hágóvas.
A legtöbb típusú cipőhöz alkalmas csúszásgátló hágóvas. Könnyű és kisméretű, firnmezőkön ideális. A gyalogtúrák és a beszállások 
megközelítésének nélkülözhetetlen eszköze.
Tömeg: 400 g

SPIKY PLUS 79510, 79520, 79530
Csúszásgátló talp.
Bármilyen típusú cipőre felszerelhető. Jeges, csúszós felületeken csökkenti az elcsúszás veszélyét.
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Mászóeszközök kötélre

ASCENSION B17 SLN, B17 SRG
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 markolat felülete alul szélesebb, így mászás közben 
kisebb lett a kisujjat érő nyomás. A mutatóujj helye is ergonomikusabb lett, így minden húzásnál nagyobb hatékonyságot érhetünk 
el. 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

CROLL B16AAA
Hasi mászóeszköz.
Pozicionálóhevederrel és az ASCENSION mászóeszközzel vagy a BASIC visszafutásgátlóval használva a CROLL hasi mászóeszköz 
páratlanul egyszerű és hatékony eszköze a fix köteleken való közlekedésnek. Az alsó, megcsavart bekötési pont mindig helyes síkban 
tartja az eszközt a testen.
8 - 13 mm átmérőjű egészkötéllel használható. Tömeg: 130 g

PANTIN B02ALA, B02ARA
Jobb- és ballábas mászóeszköz (kantyú).
CROLL és ASCENSION mászóeszközökkel használva a PANTIN bokára szerelhető mászóeszköz segít a test függőlegesen tartásában, 
gyorsabb és kevésbé fárasztó kötélen való felmászást tesz lehetővé. JOBB és BAL lábas változatban kapható. Az eszköz megújult 
felépítésének köszönhetően a kötél könnyebben halad át rajta, mivel kisebb a súrlódás.
8 - 13 mm átmérőjű egészkötéllel használható. Tömeg: 120 g

FOOTAPE C47
Állítható lépőszár hevederből.
Tömeg: 76 g

FOOTCORD C48
Állítható lépőszár barlangászáshoz kötélgyűrűből.
Tömeg: 45 g

Mászóeszközök
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Többfunkciós visszafutásgátlók

BASIC B18AAA
Könnyű, sokoldalú mászóeszköz.
Sokoldalú, kisméretű és könnyű visszafutásgátló. Ideális húzórendszerekhez, kötélen való felmászáshoz és fix kötélen való 
önbiztosításhoz.
8 - 13 mm átmérőjű egészkötéllel használható. Tömeg: 135 g

SHUNT B03
Visszafutásgátló önbiztosításhoz.
Az ereszkedőeszköz alatt a kötélre helyezve a SHUNT önbiztosításra használható eszköz az ereszkedés során, mely helyettesíti az 
önfékező pruszikcsomót. Egy vagy két kötélszálon használható.
Egy szál 10-11 mm átmérőjű vagy két szál 8 - 11 mm átmérőjű kötélen használható. Tömeg: 188g

MICROCENDER B54
Kisméretű, könnyű és mobil mászóeszköz.
Sokoldalúan használható visszafutásgátló fix kötelekre vagy húzórendszerekhez.
8 - 13 mm átmérőjű egészkötéllel használható. Tömeg: 162 g

TIBLOC B01
Kisméretű segédmászóeszköz.
Ez az ultrakönnyű kis segédmászóeszköz nehéz helyzetben óriási segítség lehet húzórendszer kiépítésében, pruszikcsomó 
helyettesítésére vagy akár ez 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

Mike Fuselier a Venus de Jilo (8b+) útban, Petzl Roc Trip, Mexikó
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Egyszerű csigák

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

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

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

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

RESCUE P50A
Erős csiga nyitható oldalrészekkel.
A RESCUE rendkívül hatékony csiga, mely ideális mentésekhez, nehéz terhek felhúzásához és intenzív használatra.
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.
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.
Kötélátmérő: 7 - 11 mm, hatékonyság: 91 %, tömeg: 135 g

Csigák
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Visszafutásgátló csigák

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

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

Futócsigák

TANDEM P21
Kettős csiga kötélen való közlekedéshez.
A TANDEM csiga alkalmas tiroli kötélpályákon való használatra.
Kötélátmérő: ≤ 13 mm, hatékonyság: 71 %, tömeg: 195 g

TANDEM CABLE P21 CAB
Kettős csiga kötélen és drótkötélen való közlekedéshez.
A TANDEM csiga alkalmas tiroli kötél- és drótkötélpályákon való használatra.
Kötélátmérő: ≤ 13 mm, drótkötélátmérő ≤ 12 mm, hatékonyság: 71 %, tömeg: 258 g

TANDEM SPEED P21 SPE
Nagy hatékonyságú kettős csiga kötélen és drótkötélen való közlekedéshez.
A TANDEM SPEED a leggyorsabb futócsiga. Kimondottan kis lejtésszögű tiroli pályákhoz.
Kötélátmérő: ≤ 13 mm, drótkötélátmérő ≤ 12 mm, hatékonyság: 91 %, tömeg: 270 g

Szett hasadékból való mentéshez

SZETT HASADÉKBÓL VALÓ MENTÉSHEZ K25 SC2
Szett húzórendszer kiépítéséhez és önmentéshez: egy MINI TRAXION csiga, két OK SCREW-LOCK karabiner, egy TIBLOC,  
egy OSCILLANTE csiga és egy ST’ANNEAU 120 cm heveder
A szett minden szükséges eszközt tartalmaz húzórendszer kiépítéséhez vagy a kötélen való felmászáshoz, ha valaki beleesett egy 
hasadékba. Indulás előtt a mászó könnyen szemrevételezheti, hogy a felszerelés teljes-e, mivel a tok belsejében a felszerelések helye 
egyértelműen és jól láthatóan be van rajzolva. Ez a készlet nem hiányozhat a gleccseren gyalogosan vagy sível közlekedő mászók 
beülőjéről.
Kötélátmérő: 8 - 13 mm, tömeg: 585 g
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Zsákok

Georges Aureau friss levegőt szív az Alloix-kanyonban, Chartreuse, Franciaország
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Mászózsák

BUG S71
Mászózsák egy napos, több kötélhosszas utakhoz.
A BUG hátizsák kimondottan egész napos, hosszú mászóutakhoz készült. Lekerekített, négyszögletes formája maximális űrtartalmat 
biztosít minimális kiterjedés mellett. Alkalmas a felszerelés szállítására a beszállásig és a mászás során is (zseb a víztartály, élelem, 
ruházat, cipő számára). A BUG-gal a hátunkon maximális kényelemben róhatjuk a kötélhosszokat: mérete kicsi, 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

Barlangászzsákok

TRANSPORT C02
Kényelmes, nagyméretű barlangászzsák.
Kényelmes hátizsák, mely elkísér a barlang szájához és a hosszú barlangtúrák során egyaránt.
Űrtartalom: 45 liter, tömeg: 1050 g

PORTAGE S32
Nagyméretű barlangászzsák.
Nagy űrtartalmú zsák a barlang megközelítéséhez és minden föld alatti tevékenységhez.
Űrtartalom: 35 liter, tömeg: 760 g

CLASSIQUE C03
Kör alapú, közepes méretű barlangász zsák.
Űrtartalom: 22 liter, tömeg: 600 g

PERSONNEL C14
Kisméretű barlangászzsák.
Űrtartalom: 15 liter, tömeg: 470 g

Kanyonos zsák

ALCANADRE S64
Kényelmes kanyonos zsák.
Zsák kanyonozáshoz illetve a kanyon megközelítéséhez.
Űrtartalom: 37 liter, tömeg: 700 g

ARTUBY S63
Kanyonos zsák.
Űrtartalom: 22 liter, tömeg: 520 g
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Magnéziás zsákok, magnézia

BANDI S38 P
Klasszikus formájú magnéziás zsák.
A BANDI egy klasszikus formájú, kerek alapú magnéziás zsák, széles nyílásába az egész kéz belefér. Puha anyag a kellemes tapintású 
(plüss hatású). Hátizsákkal viselve vagy a sziklának háttal sem kényelmetlen. Egy kézzel is kinyitható, ha a mászás előtt a mászó 
elfelejtette kinyitni. A zsinóros-tankás zárórendszer kiválóan zár, a tanka pedig vészjelző sípként is használható.

KODA S39 P
Ergonomikus formájú magnéziás zsák.
 A KODA ergonomikus formájú magnéziás zsák, melyben a magnézia könnyen elérhető. Puha anyag a kellemes tapintású (plüss hatású). 
Hátizsákkal viselve vagy a sziklának háttal sem kényelmetlen. Egy kézzel is kinyitható, ha a mászás előtt a mászó elfelejtette kinyitni.  
A zsinóros-tankás zárórendszer kiválóan zár, a tanka pedig vészjelző sípként is használható.

KODAPOCHE S40 P
Ergonomikus formájú magnéziás zsák zsebbel.
A KODAPOCHE a KODA zsebes változata. A tökéletesen méretezett, bővített szabású kis zsebben elfér a kulcs, aprópénz, egy müzliszelet 
vagy egy kis e+LITE fejlámpa, kalauz stb., melyek elvesztését a takaróval is védett cipzár gátolja meg. Ergonomikus alakjánál fogva a 
magnézia könnyen elérhető benne. Puha anyag a kellemes tapintású (plüss hatású). Hátizsákkal viselve vagy a sziklának háttal sem 
kényelmetlen. Egy kézzel is kinyitható, ha a mászás előtt a mászó elfelejtette kinyitni. A zsinóros-tankás zárórendszer kiválóan zár,  
a tanka pedig vészjelző sípként is használható.

POWER CRUNCH P22B 25, P22B 100, P22B 200
Darabkás és por állagú 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.

Hordágy

NEST S61
Barlangi mentőhordágy.
A Francia Barlangi Mentőszolgálattal (Secours Spéléo Français) közösen kifejlesztett hordágy.
Méretek: 190 x 50 x 5 cm, tömeg: 11,5 kg

Zsákok
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Biztosítópontok jégbe

LASER SONIC P70
Jégcsavar betekerőkarral.
A leggyorsabb megoldás a jégen biztosítópont elhelyezésére a 
LASER SONIC. Az innovatív betekerőkarral gyorsan behajtható. 
A karabinerből való kiakasztás nélkül be- és kitekerhető, így 
elkerülhető a véletlen leejtés.

LASER P71
Jégcsavar.
A LASER SONIC könnyebb és egyszerűbb változata.  
A TURBINE betekerőkarral gyorsan behajtható.

Kiegészítők biztosítópontokhoz jégbe

TURBINE 65050
Jégcsavarbetekerő.
Betekerőkar LASER jégcsavarok behajtásához.

ICEFLUTE V10
Jégcsavartartó és -védő.
Öt jégcsavarnak biztosít védelmet az ütésektől, és óvja a 
mászót a jégcsavarok élétől. A jégcsavarok könnyen, egy 
kézzel kivehetők és betehetők. A jégcsavarok a tokban 
lezárhatók. Közvetlenül a beülőre vagy vállhevederre 
rögzíthető.

SNOWTUBE 68810, 68820
Hószög.
A SNOWTUBE leszúrható vagy eltemethető a hóban, így 
kikötési pontként (dead-man) használható kötél, sátor stb. 
rögzítésére. Háromféle hosszúságban kapható.

HAND HOOK 64801
Kampó belelógáshoz jégmászásra és vegyes terepre.

MULTIHOOK 04950
Sokoldalúan használható kampó.

NITRO 3 67800
Energiaelnyelő közteshez.

Biztosítópontok kőzetbe

V CONIQUE 66007, 66011
Krómacél hajlított szög.
Szög öblös, nem éles peremű repedésekhezz gránitba és 
kemény kőzetekbe.

ROCHER MIXTE 65106, 65108, 65110
Közepesen kemény acélból kovácsolt szög.
Szög párhuzamos peremű repedésekhez mészkőre és gránitra.

UNIVERSEL 65406, 65408, 65410
Közepesen kemény acélból kovácsolt szög.
Szög öblös repedésekbe, mészkőre és gránitra.

U 65312, 65314
Közepesen kemény acélból kovácsolt szög.
Szög tágas repedésekbe, mészkőre és gránitra.

LIVANOS 65504, 65506, 65508, 65510
Krómacél hajlított szög.

COEUR P34050, P38150
Több irányba terhelhető, rozsdamentes acél nittfül.

COEUR GOUJON P32, P33
Komplett kikötési pont.
Egy CŒUR nittfül, egy csavar és egy önfeszítő dübel.

BAT’INOX P57
14 mm átmérőjű ragasztható nitt.
Igen alkalmas puha kőzetekhez.

AMPOULE BAT’INOX P41
Ragasztószer BAT'INOX biztosítóponthoz.

Biztosítópontok
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Biztosítópontok kőzetbe

COLLINOX P55
10 mm átmérőjű ragasztható nitt.
Hosszú távra elhelyezett kikötésipontnak.

AMPOULE COLLINOX P56
Ragasztóampulla COLLINOX biztosítóponthoz.

Barlangi biztosítópontok kőzetbe - maillonok

VRILLEE P13
Nittfül barlangba.

COUDEE P04
Nittfül barlangba.
Merőlegesen tartja a karabinert a falra, így óvja a kötelet a 
kőzettel való érintkezéstől.

CHEVILLE AUTOFOREUSE P12
Edzett acélból készült önfúró dübel kézi nittfúróhoz.

DELTA P11
Háromszög alakú acél maillon rapid.

SPEEDY P14
Gyorsan nyitható maillon.

PRESTO P10
Nagy nyílású acél maillon.

GO P15
Ovális acél maillon rapid.

DEMI ROND P18
Félkör alakú maillon rapid.

Kiegészítők kőzetbe szánt és barlangi biztosítópontokhoz

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

TAM TAM P16
Barlangászkalapács.
Kézi nittfúróval elhelyezett biztosítópontok elhelyezéséhez.

ROCPEC P26
Kézi nittfúró.
Fúrószárakkal használható nittfúró.

ROCPEC ADP P26250
Adapter a ROCPEC nittfúróhoz.
Segítségével a ROCPEC még hatékonyabban és 
kényelmesebben használható 12 mm átmérőjű önfúró nittek 
elhelyezéséhez.

PERFO SPE P08
Nittfúró önfúró nittekhez.

BOLTBAG C11 A
Nittelőtáska.

PROTEC C45
Kötélvédő.
Óvja a kötelek az éles peremektől.

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.
A stand rendszerezésére és a beakasztható elemek számának 
növelésére. Hasznos eszköze a nagyfalas mászásoknak és tiroli 
kötélpályák kiépítésének.

Biztosítópontok
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Kesztyűk

CORDEX K52
Könnyű kesztyű biztosításhoz és ereszkedéshez.

CORDEX PLUS K53
Kesztyű biztosításhoz és ereszkedéshez.

Hevedergyűrűk

ANNEAU C40
Varrott poliészter hevedergyűrű.
Kikötési pont vagy stand létrehozásához, köztes 
meghosszabbításához.

ST’ANNEAU C07
Varrott Dyneema hevedergyűrű.
A lehető legkisebb súlyú nylon hevedergyűrű, a színek alapján 
könnyen beazonosítható hosszúságokkal.

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.

Kiegészítők mesterséges mászáshoz

FIFI V12
Kampó pozicionáláshoz mesterséges mászásnál.
Kampó pozicionáláshoz, az előrejutás segítésére és  
terhek felhúzására.

MAILLON RAPIDE N° 5 P49100
Maillon rapid a FIFI kampó felhúzásának 
megkönnyítésére.
A FIFI kampó résébe akasztható, és a kantárral összeköthető.

GOUTTE D’EAU P06
Nagyméretű kampó előrehaladás segítésére.

REGLETTE P06 S
Széles nyílású kampó előrehaladás segítésére.

QUICKSTEP C09
Egyfokú, állítható trepni mesterséges mászáshoz.

WALLSTEP C01
Hétfokú trepni mesterséges mászáshoz.

LOOPING C25
Négyfokú trepni mesterséges mászáshoz.

GRADISTEP C08
Könnyű, 5 fokú trepni szabad mászások mesterségesen 
mászható szakaszaihoz.

QUICKFIX C09100
Állítható hosszúságú biztosítóheveder mesterséges 
mászáshoz.

Egyéb kiegészítők

SPATHA S92 S, S92 L
Karabinerre akasztható zsebkés.
A beülőhöz vagy a zsákhoz rögzítve ezt a kést nem lehet 
elveszíteni.

CARNET S90, S91
Barlangász térképészfüzet.

Kiegészítők
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Fejlámpák
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Vészjelző fejlámpák

SiGNAL E05 P
Sokoldalúan rögzíthető vészvillogó lámpa.
A SiGNAL piros fényű biztonsági jelzőfény igen messziről is észrevehető. Piros fényű lámpa, mely folyamatos vagy villogó üzemmódban 
működtethető.  
180°-ban kibocsátott fénycsóvája optimális látási viszonyok között akár egy kilométeres távolságból is észrevehető. Az elasztikus 
fejpánttal és a klipsszel a SiGNAL számos helyre rögzíthető: fejlámpa fejpántjára, karra, hátizsákra stb. A SiGNAL praktikus kiegészítő 
éjszakai futásokhoz is. A mindennapokon is hasznos lehet: munkába járáshoz vagy iskolába menet sötét reggeleken stb.
A fénycsóva típusa: széles, üzemidő (gazdaságos üzemmódban): 120 h, a fejre jutó súly: 22 g

E+LITE® E02 P2
Fejlámpa mentési szituációkhoz.
Az e+LITE fejlámpa vészhelyzet esetén bármilyen körülmények között működőképes. Rendkívül könnyű és akár 10 évig is tárolható 
elemekkel együtt hátizsákban, zsebben, elsősegélycsomagban stb. Fehér és piros fénnyel világít folyamatosan vagy villogó 
üzemmódban. Az elasztikus fejpánttal vagy a klipsszel bárhová rögzíthető. Vészhelyzet esetén az e+LITE fejpántjának tankáján 
található, nagy hatótávolságú jelzősíppal is jelezhetjük tartózkodási helyünket a mentőknek (a sípon az SOS morzejelei is láthatók).
Fényáram: 16 lumen (maximális üzemmódban), fénycsóva típusa: széles, világítótávolság: 19 m (maximális üzemmódban),  
üzemidő: 45 h (gazdaságos üzemmódban), fejre jutó súly: 28 g

Fejlámpák

François Lombard és Rémy Fabregues edzenek Chamonix utcáin, Franciaország
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TIKKA2 - ZIPKA2 fejlámpacsalád

TIKKINA®2 E91 PE, E91 PF, E91 PL, E91 PO
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: 23 lumen (maximális üzemmódban), fénycsóva típusa: széles, világítótávolság: 23 m (maximális üzemmódban),  
üzemidő: 190 h (gazdaságos üzemmódban), fejre jutó súly: 80 g, CORE akkumulátorral is használható.

TIKKA®2 E93 PS, E93 PT
Négyledes, háromféle (két folyamatos és egy villogó) üzemmódban működtethető fejlámpa.
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. Az elemtartó új nyitórendszere ergonomikusabb, így most még könnyebbé vált az elemcsere is.
Fényáram: 40 lumen (maximális üzemmódban), fénycsóva típusa: széles, világítótávolság: 29 m (maximális üzemmódban),  
üzemidő: 120 h (gazdaságos üzemmódban), fejre jutó súly: 81 g, CORE akkumulátorral is használható.

TIKKA®2 CORE E93 AEU, E93 AUK, E93 AUS
Három fényerőfokozatban működtethető 4 LED-es fejlámpa CORE akkumulátorral és standard USB csatlakozós töltővel.
A TIKKA2 CORE lámpa igen sokoldalúan használható. A polimer lítiumionos akkumulátor alkalmassá teszi a gyakori használatra. 
A három (maximális, gazdaságos és villogó) üzemmód között a nyomógomb egyszerű megnyomásával lehet váltogatni. Az OS by 
Petzl program segítségével (letölthető a www.petzl.com honlapról) a felhasználó a fejlámpa legtöbb paraméterét egyedi igényeinek 
megfelelően állíthatja be, és tevékenységéhez igazíthatja a fényerőt vagy az üzemidőt.
Fényáram: 35 lumen (maximális üzemmódban), fénycsóva típusa: széles, világítótávolság: 29 m (maximális üzemmódban),  
üzemidő: 60 h (gazdaságos üzemmódban), fejre jutó súly: 81 g, CORE akkumulátorral is használható.

ZIPKA®2 E94 PS, E94 PT
Rendkívül kis méretű, négyledes, háromféle (két folyamatos és egy villogó) üzemmódban működtethető fejlámpa 
önbehúzó zsinórral.
A ZIPKA2 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 stb. is. Maga a 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. 
Gazdaságos üzemmódban a lámpa igen csekély energiát fogyaszt, így akár 120 üzemidőt is produkál. Az elemtartó új nyitórendszere 
ergonomikusabb, így most még könnyebbé vált az elemcsere is.
Fényáram: 40 lumen (maximális üzemmódban), fénycsóva típusa: széles, világítótávolság: 29 m (maximális üzemmódban),  
üzemidő: 120 h (gazdaságos üzemmódban), fejre jutó súly: 69 g, CORE akkumulátorral is használható.
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TIKKA PLUS®2 E97 PM, E97 PP
Ötféle (három folyamatos és két villogó) üzemmódban működtethető fejlámpa egy nagy teljesítményű fehér LED-del és 
egy piros LED-del.
A TIKKA PLUS2 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 50 lumen fényáramot bocsát ki és 35 méter távolságra világít. Gazdaságos 
üzemmódban üzemideje akár 140 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 TIKKA PLUS2 
fejlámpa használható lítiumos elemekkel is, melyekkel kisebb a súlya és hidegben jobban kihasználható az elemek kapacitása.
Fényáram: 50 lumen (maximális üzemmódban), fénycsóva típusa: széles, világítótávolság: 35 m (maximális üzemmódban),  
üzemidő: 140 h (gazdaságos üzemmódban), fejre jutó súly: 83 g, CORE akkumulátorral is használható.

TIKKA PLUS®2 ADAPT E97 PMA
Ötféle (három folyamatos és két villogó) üzemmódban működtethető fejlámpa egy nagy teljesítményű fehér LED-del és 
egy piros LED-del valamint ADAPT rögzítőrendszerrel.
A TIKKA PLUS2 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. 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 50 lumen fényáramot bocsát ki és 35 méter távolságra világít. Gazdaságos üzemmódban 
üzemideje akár 140 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 TIKKA PLUS2 ADAPT fejlámpa 
használható lítiumos elemekkel is, melyekkel kisebb a súlya és hidegben jobban kihasználható az elemek kapacitása.
Fényáram: 50 lumen (maximális üzemmódban), fénycsóva típusa: széles, világítótávolság: 35 m (maximális üzemmódban),  
üzemidő: 140 h (gazdaságos üzemmódban), fejre jutó súly: 101 g, CORE akkumulátorral is használható.

ZIPKA® PLUS2 E98 PM, E98 PP
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 PLUS2 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 50 lumen fényáramot bocsát ki és 35 méter távolságra világít. Gazdaságos üzemmódban 
üzemideje akár 140 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 ZIPKA PLUS2 fejlámpa 
használható lítiumos elemekkel is, melyekkel kisebb a súlya és hidegben jobban kihasználható az elemek kapacitása.
Fényáram: 50 lumen (maximális üzemmódban), fénycsóva típusa: széles, világítótávolság: 35 m (maximális üzemmódban),  
üzemidő: 140 h (gazdaságos üzemmódban), fejre jutó súly: 71 g, CORE akkumulátorral is használható.

TIKKA XP®2 E99 PG, E99 PI
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 60 lumen fényáramot bocsát 
ki és 60 méter távolságra világít. Gazdaságos üzemmódban üzemideje akár 160 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 TIKKA XP2 fejlámpa használható lítiumos elemekkel is, melyekkel kisebb a súlya és hidegben 
jobban kihasználható az elemek kapacitása.
Fényáram: 60 lumen (maximális üzemmódban), fénycsóva típusa: széles / fókuszált, világítótávolság: 60 m (maximális üzemmódban),  
üzemidő: 160 h (gazdaságos üzemmódban), fejre jutó súly: 88 g, CORE akkumulátorral is használható.

Fejlámpák
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TIKKA XP®2 CORE E99 AEU, E99 AUK, E99 AUS
Öt fényerőfokozatban működtethető, egy nagy teljesítményű fehér és egy piros fényt adó LED-del felszerelt fejlámpa 
CORE akkumulátorral és standard USB csatlakozós töltővel.
A CORE polimer lítiumionos akkumulátornak köszönhetően a TIKKA XP2 CORE intenzív használatra is kiválóan alkalmas. Ez a 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 piros LED hasznos lehet, ha diszkrét éjszakai megvilágításra van szükség, 
vagy villogó üzemmódban használható a biztonság növelésére, ha önmagunkra kell felhívni a figyelmet. Az OS by Petzl program 
segítségével (letölthető a www.petzl.com honlapról) a felhasználó a fejlámpa legtöbb paraméterét egyedi igényeinek megfelelően 
állíthatja be, és tevékenységéhez igazíthatja a fényerőt vagy az üzemidőt.
Fényáram: 50 lumen (maximális üzemmódban), fénycsóva típusa: széles / fókuszált, világítótávolság: 46 m (maximális üzemmódban),  
üzemidő: 70 h (gazdaságos üzemmódban), fejre jutó súly: 83 g

TACTIKKA® E46 P2, E46 PC2
Egyetlen üzemmódban használható 3 LED-es 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 A dönthető lámpatesttel a 
fénycsóva könnyen a kívánt irányba állítható pl. a felszerelés ellenőrzésére.
Fényáram: 26 lumen, fénycsóva típusa: széles, világítótávolság: 27 m, üzemidő: 120 h, fejre jutó súly: 78 g

TACTIKKA® PLUS E49 P, E49 PC
Négy üzemmódban használható 4 LED-es 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 ergonómikus 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. A fénycsóva egy kézzel is könnyedén a megfelelő szögbe állítható pl. 
egy horog kicseréléséhez.
Fényáram: 35 lumen (maximális üzemmódban), fénycsóva típusa: széles, világítótávolság: 32 m (maximális üzemmódban),  
üzemidő: 150 h (gazdaságos üzemmódban), fejre jutó súly: 78 g

TACTIKKA® PLUS ADAPT E49 PA
4 üzemmódban használható 4 LED-es fejlámpa lehajtható piros szűrővel és ADAPT rögzítőrendszerrel.
A TACTIKKA PLUS 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. A három fényerőfokozat, a villogó üzemmód és a piros szűrő 
igen hasznos társsá teszi ezt a lámpát a természetben (vadászat, horgászás, megfigyelés stb.). A fénycsóva egy kézzel is könnyedén a 
megfelelő szögbe állítható pl. térképolvasáshoz.
Fényáram: 35 lumen (maximális üzemmódban), fénycsóva típusa: széles, világítótávolság: 32 m (maximális üzemmódban),  
üzemidő: 150 h (gazdaságos üzemmódban), fejre jutó súly: 92 g
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TACTIKKA® XP E89 PC, E89 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: 40 lumen (Boost üzemmódban), fénycsóva típusa: széles / fókuszált, világítótávolság: 35 m (maximális üzemmódban),  
üzemidő: 120 h (gazdaságos üzemmódban), fejre jutó súly: 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. Ez a fejlámpa bármilyen szituációban jól használható: három 
fényerőfokozatban, villogó és Boost üzemmódban is üzemeltethető. Ez utóbbival akár 50 méteres világítótávolság is elérhető, 
pl. messziről beazonosítani egy járművet stb. Négyféle, cserélhető szórólencse mellékelve (átlátszó, piros, zöld és kék), melyek 
segítségével egyetlen kézmozdulattal váltogathatjuk a fókuszált és a széles fénycsóvát. Az elemek feltöltöttségét jelző LED segíti az 
üzemidővel való lehető leghatékonyabb gazdálkodást.
Fényáram: 40 lumen (maximális üzemmódban), fénycsóva típusa: széles / fókuszált, világítótávolság: 35 m (maximális üzemmódban),  
üzemidő: 120 h (gazdaságos üzemmódban), fejre jutó súly: 120 g

Fejlámpák

Terepfutás a Chartreuse-hegységben, Isère, Franciaország
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Kiegészítők TIKKA2 - ZIPKA2 fejlámpákhoz

CORE E93100
Polimer lítiumionos akkumulátor TIKKA2 - ZIPKA2fejlámpákhoz.
A kimondottan a TIKKA2 - ZIPKA2 fejlámpacsaládhoz kifejlesztett 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 (letölthető a www.petzl.com honlapról) a 
felhasználó a fejlámpa legtöbb paraméterét egyedi igényeinek megfelelően állíthatja be, és tevékenységéhez igazíthatja pl. a fényerőt 
vagy az üzemidőt.

CHARGEUR USB E93110
Hálózati és autós adapters tandard USB csatlakozóhoz.
Háromféle változatban kapható: európai, nagy-britanniai és amerikai szabványnak megfelelő adapterekkel. 12 V-os autós töltő.

ADAPT TIKKA®2 E97900
Rögzítőrendszer TIKKA-ZIPKA és TIKKA2-ZIPKA2 fejlámpákhoz.
Az ADAPT rögzítőrendszer segítségével a fejlámpát szükség esetén egyetlen kézmozdulattal másik felületre  
rögzíthetjük. A rendszer számos rögzítési lehetőséget kínál: sisakra, hátizsák vállpántjára,  
ruházatra, övre stb. 

POCHE TIKKA®2 E93990
Tok kompakt lámpákhoz.

POCHE ZIPKA®2
 E94990

Tok kompakt önbehúzó zsinóros fejlámpákhoz.

CROCHLAMP S E04350
Kampók fejlámpa rögzítésére vékony peremű sisakhoz.

CROCHLAMP L E04405
Kampók fejlámpa rögzítésére vastag peremű sisakhoz.
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MYO fejlámpacsalád

MYO® XP E83 P2
Fejlámpa egyetlen nagy teljesítményű, 4 üzemmódban működtethető LED-del, Boost üzemmóddal és szórólencsével.
A MYO XP fejlámpa sokáig a Petzl csúcsmodellje volt. Köszönhető ez a benne található nagy teljesítményű LED-nek, a szórólencsének, 
a három folyamatosan világító fényerőfokozatnak és a villogó üzemmódnak. Ez a lámpa fényerőt produkál, teljesítménye azonban 
szituációtól és tevékenységtől függően változtatható. A lehajtható szórólencse segítségével választhatunk a nagy világítótávolságú és 
a közeli, széles fénycsóvát adó megvilágítás között. Szükség esetén a fényerő átmenetileg még tovább, akár 150 lumenre növelhető a 
Boost üzemmód segítségével (pl. egy személy vagy jármű helyének meghatározására stb.). A rendelkezésre álló energia beosztását a 
lámpán az elemek feltöltöttségét jelző LED segíti.
Fényáram: 85 lumen (maximális üzemmódban), fénycsóva típusa: széles / fókuszált, világítótávolság: 72 m (maximális üzemmódban),  
üzemidő: 180 h (gazdaságos üzemmódban), fejre jutó súly: 175 g

MYO® XP BELT E84 P2
Fejlámpa egyetlen nagy teljesítményű, 4 üzemmódban működtethető LED-del, Boost üzemmóddal, szórólencsével és 
különálló elemtartóval.
A MYO XP BELT fejlámpa a MYO XP lámpa továbbfejlesztett változata. Különálló elemtartója a fejre jutó súlyt mindössze 75 g-ra 
csökkenti, és segítségével az elemeket megóvhatjuk a hidegtől, megnövelve ezzel üzemidejüket. Ezt a lámpát a lehető legintenzívebb 
használatra terveztük, mely a körülményektől függetlenül használható: a nagy teljesítményű LED kiváló fényerőt biztosít, három 
folyamatos és egy villogó fényerőfokozatban használható, eltolható szórólencsével választhatunk a széles és a fókuszált fénycsóva 
közül, a Boost üzemmóddal 150 lumenes fényáram érhető el, az elemek feltöltöttségét pedig külön kis LED jelzi.
Fényáram: 85 lumen (maximális üzemmódban), fénycsóva típusa: széles / fókuszált, világítótávolság: 72 m (maximális üzemmódban),  
üzemidő: 180 h (gazdaságos üzemmódban), fejre jutó súly: 75 g

MYO® RXP E87 P
Fejlámpa egyetlen nagy teljesítményű, 4 üzemmódban működtethető, szabályozott és programozható LED-del, Boost 
üzemmóddal és szórólencsével.
A Petzl első szabályozott fényerejű és programozható fejlámpája, a MYO RXP lehetővé teszi az egyes fényerőfokozatok egyedi 
beállítását a felhasználó aktuális igényei szerint. Az előre meghatározott 8 - 140 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 többnapos trekking során. A lámpa használható Boost (160 lumen) és testreszabható 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: 140 lumen (10. fokozat), fénycsóva típusa: széles / fókuszált, világítótávolság: 77 m (10. fokozat),  
üzemidő: 95 h (1. fokozat), fejre jutó súly: 175 g

Kiegészítők MYO fejlámpákhoz

Elemtartó MYO® XP BELT E84100

Fejlámpák

http://petzl.com/en/home


71

DUO fejlámpacsalád

DUO® LED 5 E69 P
Vízhatlan fejlámpa kettős fényforrással: halogén izzó / 5 LED.
Masszív felépítése és -5 m vízmélységig való vízállósága teszi tökéletesen alkalmassá a DUO LED 5 fejlámpát a vízi sportokhoz.  
A kettős, irányítható fényforrás mindig az adott tevékenységhez igazítható: egy nagy világítótávolságú, fókuszált halogén izzó 
valamint a szabályozható fényerejű, igen hosszú üzemidejű, közeli környezetünket megvilágító LED-ek.
Fényáram: 40 lumen (5 LED), fénycsóva típusa: széles / fókuszált, világítótávolság: 100 m (halogén izzó),  
üzemidő: 65 h (5 LED), fejre jutó súly: 300 g

DUO® LED 14 E72 P
Vízhatlan fejlámpa kettős fényforrással: halogén / 14 szabályozott, 3 fényerőfokozatban működtethető LED.
A DUO LED 14 fejlámpa -5 m vízmélységig vízálló. Alkalmas barlangászásra és vitorlázásra. Két fényforrása van: egy nagy 
világítótávolságú, fókuszált fénycsóvát kibocsátó halogén izzó, és egy széles csóvájú, közeli fényt adó, hosszú üzemidejű 14 LED-es 
fényforrás. Utóbbi három fokozatban működtethető és fényereje szabályozott, az üzemidő nagy része alatt állandó fényerőt ad. Mielőtt 
az elemek teljesen lemerülnének, a lámpa automatikusan „túlélő” üzemmódra vált.
Fényáram: 67 lumen (14 LED), fénycsóva típusa: széles / fókuszált, világítótávolság: 100 m (halogén izzó),  
üzemidő: 183 h (14 LED, gazdaságos üzemmód), fejre jutó súly: 300 g

DUO® LED 14 ACCU E72 AC
Vízhatlan fejlámpa akkumulátorral és kettős fényforrással: halogén / 14 szabályozott, 3 üzemmódban működtethető LED.
A DUO LED 14 ACCU Ni-MH akkumulátora segítségével ideális az intenzív barlangászásra.. Ez a -5 méter vízmélységig vízálló lámpa 
rendelkezik egy nagy világítótávolságú, fókuszált fénycsóvát kibocsátó halogén izzóval, és egy széles csóvájú, közeli fényt adó, hosszú 
üzemidejű 14 LED-es fényforrással. Utóbbi három fényerőfokozatban működtethető. Amikor az elemek csaknem teljesen lemerültek,  
a lámpa automatikusan „túlélő" üzemmódra vált. Használat után az akkumulátor a mellékelt töltővel gyorsan feltölthető.
Fényáram: 67 lumen (14 LED), fénycsóva típusa: széles / fókuszált, világítótávolság: 100 m (halogén izzó),  
üzemidő: 96 h (14 LED, gazdaságos üzemmód), fejre jutó súly: 380 g

DUOBELT LED 5 E73 P
Vízhatlan fejlámpa különálló elemtartóval és kettős fényforrással: halogén izzó / 5 LED.
A DUOBELT LED 5 különálló elemtartóval rendelkezik. Ezzel csökken a fejre jutó súly, így a lámpa viselése kényelmesebb.  
A lámpatestben két fényforrás található: hosszú üzemidejű, közeli környezetünket megvilágító LED-ek és egy nagy világítótávolságú 
halogén izzó. A lámpatest dönthető, így a fénycsóvát egy kézzel is könnyen irányíthatjuk.
Fényáram: 40 lumen (5 LED), fénycsóva típusa: széles / fókuszált, világítótávolság: 100 m (halogén izzó),  
üzemidő: 350 h (5 LED), fejre jutó súly: 140 g
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DUOBELT LED 14 E76 P
Vízhatlan fejlámpa különálló elemtartóval és kettős fényforrással: halogén / 14 szabályozott, 3 üzemmódban 
működtethető LED.
A DUOBELT LED 14 különálló elemtartóval rendelkezik. Ezzel a megoldással lehetővé válik nagy kapacitású elemek használata 
anélkül, hogy a lámpa viselése kényelmetlenné válna. A dönthető lámpatestben két fényforrás található: hosszú üzemidejű, közeli 
környezetünket megvilágító LED-ek és egy fókuszált csóvát adó, nagy világítótávolságú halogén izzó. A LED-ek az aktuális szituációtól 
függően három fényerőfokozatban működtethetők. Mielőtt az elemek csaknem teljesen lemerülnek, a lámpa automatikusan „túlélő” 
üzemmódra vált.
Fényáram: 67 lumen (14 LED), fénycsóva típusa: széles / fókuszált, világítótávolság: 100 m (halogén izzó),  
üzemidő: 430 h (14 LED, gazdaságos üzemmód), fejre jutó súly: 140 g 

FIXO DUO® LED 14 E63 L14
Sisakra rögzíthető fejlámpa kettős fényforrással: halogén / 14 szabályozott, 3 fényerőfokozatban működtethető LED.
A FIXO DUO LED 14 világítás tekintetében egyedi megoldást kínál a barlangászoknak. Ez a vízhatlan lámpa a legtöbb sisakra 
felszerelhető. A csomagolásban található egy rögzítőlap és egy fúrósablon ECRIN és VERTEX sisakokhoz. A dönthető lámpatestben 
két fényforrás van: egy nagy világítótávolságú, fókuszált fénycsóvát kibocsátó halogén izzó, és egy széles csóvájú, közeli fényt adó, 
hosszú üzemidejű 14 LED-es fényforrás. A LED-ek három fényerőfokozatban működtethetők és fényerejük az elemek feltöltöttségétől 
függetlenül állandó. Amikor az elemek már csaknem teljesen lemerültek, a lámpa automatikusan „túlélő” üzemmódba vált,  
és elemcseréig abban világít.
Fényáram: 67 lumen (14 LED), fénycsóva típusa: széles / fókuszált, világítótávolság: 100 m (halogén izzó),  
üzemidő: 183 h (14 LED, gazdaságos üzemmód), fejre jutó súly: 180 g

Kiegészítők DUO fejlámpákhoz

ACETO E18
Piezo gyújtós acetilén fejlámpa.
Tömeg: 95 g

ARIANE E50
Karbidtartály.
Űrtartalom: akár 400 g karbid belefér, tömeg: 400 g

MODU’LED 14 DUO® E60970
Reflektor kettős fényforráshoz 3 fényerőfokozatban használható, szabályozott 14 LED-es modullal.
Tömeg: 8 g

Fejlámpák
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ACCU DUO® E65100 2
Nagy kapacitású akkumulátor DUO LED 5 és 14 lámpákhoz.

ACCU DUO® + EUR/US töltő E65 2
Nagy teljesítményű akkumulátor gyorstöltővel DUO LED 5 és 14 fejlámpákhoz.

DUO® töltő E65200 2
Gyorstöltő ACCU DUO-hoz.

DUO® autóstöltő 12 V E65300 2
Autóstöltő ACCU DUO-hoz.

Az „Eiskogelhöhle” jégbarlangja, Tennegebirge, Ausztria
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ULTRA fejlámpacsalád

ULTRA WIDE E52 ACW
Szuperhatékony fejlámpa széles fénycsóvát adó, négy üzemmódban működtethető, szabályozott LED-ekkel és tölthető 
ACCU 2 ULTRA akkumulátorral.
Pure Power by Petzl - Szupererős fényű, ergonomikus fejlámpa széles fénycsóvát igénylő tevékenységekhez barlangászás stb.).  
Au ULTRA WIDE szabályozott fényerejű, 300 lumen fényáramot kibocsátó lámpa, melynek homogén fénycsóvája kb.180°-ban világít. 
Mivel intenzív használatra terveztük, az ULTRA WIDE tökéletesen megtámaszkodik a fejen. Masszív kivitelének és felépítésének 
köszönhetően az ULTRA WIDE tökéletesen megbízható fejlámpa: időjárástól függetlenül használható, üzemideje hosszú, az 
akkumulátor feltöltöttsége könnyen ellenőrizhető. A megfelelő kiegészítőkkel az ULTRA WIDE tökéletesen a felhasználó igényeihez 
alakítható. Hosszabbítókábellel lehetőség van az akkumulátor külön viselésére, így a fejre jutó súly kisebb lesz.
Fényáram: 300 lumen, fénycsóva típusa: széles, világítótávolság: 1 h 30 percen át 59 m (maximális üzemmódban),  
üzemidő: 25 h (gazdaságos üzemmódban), fejre jutó súly: 345 g

ULTRA E52 AC
Szuperhatékony fejlámpa 3 üzemmódban működtethető, szabályozott LED-ekkel és tölthető ACCU 2 ULTRA 
akkumulátorral.
Pure Power by Petzl - Kivételes teljesítményű, ergonómikus fejlámpa intenzív tevékenységekhez, mint például éjszakai tájékozódási 
futás, terepfutás. Az ULTRA a teljes használat során rendkívüli (350 lumenes) fényáramot, szabályozott fényerőt és széles, nagy 
világítótávolságú fénycsóvát nyújt. Mivel intenzív használatra terveztük, az ULTRA tökéletesen megtámaszkodik a fejen. Masszív 
kivitelének és felépítésének köszönhetően az ULTRA tökéletesen megbízható fejlámpa: időjárástól függetlenül használható, üzemideje 
hosszú, az akkumulátor feltöltöttsége könnyen ellenőrizhető. A megfelelő kiegészítőkkel az ULTRA tökéletesen a felhasználó 
igényeihez alakítható. Hosszabbítókábellel lehetőség van az akkumulátor külön viselésére, így a fejre jutó súly kisebb lesz.
Fényáram: 350 lumen, fénycsóva típusa: széles / fókuszált, világítótávolság: 1 h 30 percen át 120 m (maximális üzemmódban),  
üzemidő: 16 h 55 (gazdaságos üzemmódban), fejre jutó súly: 345 g

ULTRA BELT ACCU 2 E53 AC2
Szuperhatékony fejlámpa 3 üzemmódban működtethető, szabályozott LED-ekkel és különálló, tölthető ACCU 2 ULTRA 
akkumulátorral.
Pure Power by Petzl - Szupererős fényű, ergonomikus fejlámpa gyors helyváltoztatással járó tevékenységekhez. Optimális összsúly. 
Az ULTRA BELT a teljes használat során rendkívüli (350 lumenes) fényáramot, szabályozott fényerőt és széles, nagy világítótávolságú 
fénycsóvát nyújt. Mivel intenzív használatra terveztük, az ULTRA BELT tökéletesen megtámaszkodik a fejen. Minimális súly a fejen 
(230 g). Tápegységének különálló tartója viselhető zsebben vagy az ULTRA hevederzeten. Masszív kivitelének és felépítésének 
köszönhetően az ULTRA BELT tökéletesen megbízható fejlámpa: időjárástól függetlenül használható, üzemideje hosszú, az akkumulátor 
feltöltöttsége könnyen ellenőrizhető.
Fényáram: 350 lumen, fénycsóva típusa: széles / fókuszált, világítótávolság: 1 h 30 percen át 120 m (maximális üzemmódban),  
üzemidő: 16 h 55 (gazdaságos üzemmódban), fejre jutó súly: 230 g

ULTRA BELT ACCU 4 E53 AC
Szuperhatékony fejlámpa 3 üzemmódban működtethető, szabályozott LED-ekkel és különálló, tölthető ACCU 4 ULTRA 
akkumulátorral.
Pure Power by Petzl - Rendkívül nagy teljesítményű, ergonómikus fejlámpa kimondottan gyors mozgással járó és hosszú távú 
tevékenységekhez. Az ULTRA BELT a teljes használat során rendkívüli (350 lumenes) fényáramot, szabályozott fényerőt és széles, 
nagy világítótávolságú fénycsóvát nyújt. Mivel intenzív használatra terveztük, az ULTRA BELT tökéletesen megtámaszkodik a fejen. 
Minimális súly a fejen (230 g). Tápegységének különálló tartója viselhető zsebben vagy az ULTRA hevederzeten. Masszív kivitelének és 
felépítésének köszönhetően az ULTRA BELT tökéletesen megbízható fejlámpa: időjárástól függetlenül használható, üzemideje hosszú, 
az akkumulátor feltöltöttsége könnyen ellenőrizhető.
Fényáram: 350 lumen, fénycsóva típusa: széles / fókuszált, világítótávolság: 3 h 15 percen át 120 m (maximális üzemmódban),  
üzemidő: 34 h 20 (gazdaságos üzemmódban), fejre jutó súly: 230 g

Fejlámpák
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Kiegészítők ULTRA fejlámpákhoz

ACCU 2 ULTRA E55450
Nagy teljesítményű, nagy kapacitású akkumulátor ULTRA típusú lámpákhoz.
Tölthető, 2000 mAh kapacitású akkumulátor ULTRA típusú fejlámpákhoz. A lítiumionos technológiának köszönhetően még nagyobb 
teljesítmény és kisebb súly. Alacsony hőmérsékleten is kiváló teljesítmény.

ACCU 4 ULTRA E55400
Nagy teljesítményű, rendkívül nagy kapacitású akkumulátor ULTRA típusú lámpákhoz.
Tölthető, 4000 mAh kapacitású akkumulátor ULTRA típusú fejlámpákhoz. A lítiumionos technológiának köszönhetően még nagyobb 
teljesítmény és kisebb súly. Alacsony hőmérsékleten is kiváló teljesítmény.

ULTRA hevederzet E55960
Háti hevederzet ULTRA típusú fejlámpák különálló elemtartójának viselésére.
Könnyű és ergonomikus hevederzet az ULTRA FEJLÁMPÁK KÜLÖNÁLLÓ ELEMTARTÓJÁNAK KÉNYELMES VISELÉSÉHEZ. A hevederekkel 
beállítva a méreteket, testhez simuló szabásának köszönhetően maximális kényelmet biztosít, futás közben mindvégig stabilan a 
helyén marad.
Tömeg: 208 g

ULTRA hosszabítókábel E55950
Hosszabbítókábel ULTRA és ULTRA WIDE fejlámpákhoz.
Az ULTRA hosszabbítókábel használatával csökkenthető a lámpa fejre jutó súlya, és az akkumulátor zsebben vagy ULTRA hevederzettel 
viselhető.
Hosszúság: 1,1 m

ULTRA gyorstöltő E55800
Gyorstöltő ACCU 2 ULTRA és ACCU 4 ULTRA akkumulátorokhoz.
Gyorstöltő az ACCU 2 ULTRA és ACCU 4 ULTRA nagy telhjesítményű, lítiumionos technológiával működő akkumulátorok feltöltésére.
A töltő kompatibilitása: 100/240 V EUR/US

ULTRA rögzítőrendszer barlangászsisakra E55940
Első és hátsó rögzítőlap ULTRA fejlámpák rögzítésére barlangászsisakra.
Tömeg: 40 g

ULTRA rögzítőrendszer kerékpárossisakra E55920
Rögzítőlapok ULTRA fejlámpákhoz kerékpárossisakokra valamint vékony és vastag peremű MTB-sisakokra.
Tömeg: 30 - 40 g

ULTRA rögzítőrendszer kerékpárkormányra E55930
Rögzítőlapok ULTRA lámpa és akkumulátor rögzítésére a kerékpár kormányán.
Öt különböző lehetséges pozíció a fénycsóva lehető legjobb beállítására. 22 és 32 mm átmérőjű kormányokkal kompatibilis.  
Tépőzáras zseb az ACCU 2 és ACCU 4 szállítására.
Tömeg: 175 g
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Székhely 
PETZL INTERNATIONAL 
Z.I. Crolles
38920 CROLLES
FRANCE
www.petzl.fr

Koncepció - Dizájn
Petzl

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

Fordítás (15 nyelvre)
Köszönjük a fordítók és lektorok  
munkáját.

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.

Oktatás

A Petzl termékek használatához elengedhetetlenül szükséges bizonyos technikák elméleti és gyakorlati ismerete. 
A Petzl ezért termékeinek felhasználási területeivel kapcoslatos speciális tanfolyamok és képzések keretében 
tovább kíséri felhasználóit és  
viszonteladóit. Ezek a tanfolyamok a Petzl forgalmazóinak hálózatán keresztül világszerte elérhetők.
A V.axess, a Petzl Intézet (The Petzl Institute) a tapasztalatcsere és a kísérletezések helye. Célja és feladata teret 
nyújtani az elképzelések kipróbálásának és az újabb technikák megálmodásának. Ehhez azonban a függőleges 
világ összetevőinek mind jobb megértése szükséges. A modellezés fázisára feltétlenül szükség van. Ennek során 
szem előtt kell tartani az emberi tényezőket úgy fiziológiai mint pszichológiai szempontból, de a technikai 
megoldásokat is, legyen szó akár felszerelésekről, akár azok használati módjairól. További infprmációk a  
www.petzl.com honlapon.

A Petzl Alapítvány

A 2006-ban alapított Petzl Alapítvány nonprofit szer-
vezetek projektjeit támogatja, elsősorban a következő 
három területen: 
- megelőzés és a biztonságra való fokozott törekvés, 
- környezetvédelem, 
- tudományos kutatások.
A Petzl Alapítvány az egyes országok egyedi igényei 
szerint alakítja oktatási terveit valamint a képzés 
módját és eszközeit, mindig a helyi szervezetekkel és 
hatóságokkal szoros együttműködésben.  
A folyamatban lévő projektekről tájékozódhat a 
www.petzl-foundation.org honlapon.

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 legaktuáli-
sabbak 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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