Firningsdon Petzl Maestro S
MAESTRO S är ett firninsdon framtaget för tekniska jobb.
Donet kan ta tunga laster i både firning och stigning.
Donet kan användas både i det primära systemet eller i ett back-up system.
Donet har ett ergonomiskt handtag och en integrerad broms vilket gör det
mycket bekvämt att fira ner i.
Donet har ett autolock system som automatiskt låser när handen inte är på
handtaget.
Stor mångsidighet, idealisk för teknisk räddning:
- Låsningssystem med integrerad remskiva för framstegsfångst gör att samma
enhet kan användas för nedstigning och dragning
- kan användas i både ett enskilt eller dubbelt primärt system och i ett
reservskydd (mer information om denna teknik i produktens bruksanvisning
och i tekniska tips på www.petzl.com)
- nedre anslutningspunkt kan användas för att skapa olika typer av
dragsystem
- hål i handtaget för montering av avståndskontroll sladd
Lätt att använda:
- enkel repinstallation, tack vare markeringarna på enheten
- Ergonomiskt handtag gör att repet kan släppas progressivt och möjliggör
bekväm kontroll av nedstigningen
- omedelbart skift från firnings läge till dragläge utan att behöva flytta lasten
- AUTO-LOCK-systemet gör att repet blockeras automatiskt när handtaget inte
används. När det väl är låst kan repet tas upp utan att man behöver
manipulera handtaget.
Effektiv för hantering av tunga laster:
- integrerad remskiva för framstegsfångare med skiva med mycket stor
diameter monterad på tätade kullager; roterar i endast en riktning för utmärkt
drageffektivitet
- skivan är facetterad, vilket skapar ytterligare friktionszoner för repet och
därmed ytterligare bromsning vid nedförsbackar
- integrerad broms på enheten för att justera friktionen baserat på
belastningen och repets diameter
- hantering av laster upp till 250 kg
Repkompatibilitet: 10,5 till 11,5 mm diameter
Material: aluminium, rostfritt stål, nylon
Vikt: 1100 g
Min. repets diameter: 10,5 mm
Max. repets diameter: 11,5 mm
Skivtyp: facetterad, på tätade kullager
Maximal arbetsbelastning: 250 kg (mer information i bruksanvisningen och i de
tekniska tipsen på www.petzl.com)
Brotthållfasthet: 18 kN x 2 = 36 kN
Effektivitet: 86 %
Certifieringar: CE EN 12841 typ C, EN 341, NFPA 1983 teknisk användning,
EAC
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