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Bine aţi venit la Vertiqual
Welcome to Vertiqual
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Vertiqual Engineering o companie certificată ISO 9001/2008, 
ISO 14001/2004, OHSAS 18001/2007

Vertiqual Engineering an ISO 9001/2008, ISO 14001/2004, 
OHSAS 18001/2007 certified company
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V85 ECLIPSE V86 EQUINOX

2756

Proporțiile și silueta centurii V85 ECLIPSE demonstrează precizia, 
flexibilitatea și funcționalitatea acestei excelente noi centuri 
multifuncţionale.

The silhouette and proportions of the new V85 ECLIPSE demonstrate 
the precision, flexibility and functionality of this outstanding new Full 
Body Harness.

V85 ECLIPSE V86 EQUINOX

EQUINOX este expresia perfectă a mobilității și ergonomiei excelente, 
folosind componente de cea mai bună calitate. Similară în multe feluri 
cu centura (V85 ECLIPSE), EQUINOX include în construcție o piesă 
de legătură din aluminiu, ce adaugă noi posibilități de echipare ale 
centurii.
The EQUINOX is the perfect  expression of mobility, excellent  
ergonomics and top quality hardware. Similar in many ways with 
its twin (V85 ECLIPSE), the EQUINOX also includes an alluminium 
connector thus expanding the possibilities of equipping even more.

DELTA + Chingă/Band +
Blocator de piept/
Chest ascender

OPTIONAL

Articol/Art.no. Mărimi/Size:
11-3785-99-01-00 S-M
11-3785-99-11-00 M-L
11-3785-99-22-00 L-XL
11-3785-99-33-00 XXL-XXXL
11-3785-99-44-00 Mărime personalizată/Custom tailored
36-4400-61-30-28 Set blocator de piept/

Chest ascender set “Croll+DELTA “

Caracteristici/Main characteristics
Seria/Series: Galaxy 2
Certificare/Certification: EN 358, EN 361, EN 813
Catarame/Buckles: COBRA® PRO-STYLE
Inele/Rings: SPACE AERO 7,    B.L. > 30 kN
Chingă/Webbing: Performance XP/S-Guard TEFLON®
Tratament/Treatment: TEFLON®, Nanodirt®, Ag+ ions
Greutate/Weight: 2,4 Kg
Optional: DELTA + Croll

OPTIONAL

Articol/Art.no. Mărimi/Size:
11-3786-99-01-00 S-M
11-3786-99-11-00 M-L
11-3786-99-22-00 L-XL
11-3786-99-33-00 XXL-XXXL
11-3786-99-44-00 Mărime personalizată/Custom tailored
36-4400-61-30-28 Set blocator de piept/

Chest ascender set “Croll+DELTA “

Caracteristici/Main characteristics
Seria/Series: Galaxy 2
Certificare/Certification: EN 358, EN 361, EN 813
Catarame/Buckles: COBRA® PRO-STYLE
Inele/Rings: SPACE AERO 7,    B.L. > 30 kN
Chingă/Webbing: Performance XP/S-Guard TEFLON®
Tratament/Treatment: TEFLON®, Nanodirt®, Ag+ ions
Greutate/Weight: 2,4 Kg
Optional: DELTA + Croll

2756

DELTA + Chingă/Band +
Blocator de piept/
Chest ascender

140 kg

*  Greutate utilizator Max./
    Max. Bodyweight

** Durată de viaţă Max./
      Max. time in use

10 Ani/
Years 140 kg

*  Greutate utilizator Max./
    Max. Bodyweight

** Durată de viaţă Max./
      Max. time in use

10 Ani/
Years
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V88 HAWK V8 DISCOVERY EVO

Ceea ce ştiu toate trupele speciale și personalul de intervenție în caz 
de urgență: “Utilizatorul și centura sa trebuie să formeze o entitate”. 
HAWK este mai mult decât o centură! Greutatea redusă, robusteţea și 
manevrabilitatea sa îi oferă acesteia avantajele tipice ale unei “Centuri 
de Acțiune”.
What all the operational forces and emergency personnel know: Man 
and harness must form an entity. HAWK is more than just a harness,  
its an “Action-harness“. Low weight, robust and intuitive handling are 
its main characteristics.

V88 HAWK V8 DISCOVERY EVO

V8 DISCOVERY este una dintre cele mai populare centuri pentru 
utilizarea în sisteme de acces pe coardă și în sisteme de salvare.
Este însoțitorul consacrat al alpiniștilor utilitari și al tehnicienilor de 
mentenanță, ce petrec mult timp lucrând la înălțime. Centura oferă 
prin design-ul său libertate de mișcare, o mulțime de posibilități 
de reglare, iar prin gama variată de inele de ancorare și poziționare, 
centura oferă o mobilitate și flexibilitate aproape nelimitată.

The V8 DISCOVERY is one of the most popular full body harnesses for 
rope access and rescue.
It is the typical companion of many industrial climbers and service 
technicians. Its design offers freedom of movement, a lot of adjusting 
possibilities and its different anchorage&positioning rings allow an 
almost unlimited mobility and flexibility.

Articol/Art.no. Mărimi/Size:
11-3408-95-01-00 S-M
11-3408-95-11-00 M-L
11-3408-95-22-00 L-XL
11-3408-95-33-00 XXL-XXXL

Caracteristici/Main characteristics
Seria/Series: Evo
Certificare/Certification: EN 358, EN 361, EN 813
Catarame/Buckles: COBRA® PRO-STYLE
Inele/Rings: SPACE AERO 7,    B.L. > 30 kN
Chingă/Webbing: S-Guard TEFLON®
Tratament/Treatment: TEFLON®
Carabină/Connector: Tri-lock

OPTIONAL

Articol/Art.no. Mărimi/Size:
11-3788-99-01-00 S-M
11-3788-99-11-00 M-L
11-3788-99-22-00 L-XL
11-3788-99-33-00 XXL-XXXL
11-3788-99-44-00 Mărime personalizată/Custom tailored
36-4400-61-30-28 Set blocator de piept/

Chest ascender set “Croll+DELTA “

Caracteristici/Main characteristics
Seria/Series: Galaxy 2
Certificare/Certification: EN 358, EN 361, EN 813
Catarame/Buckles: COBRA® PRO-STYLE
Inele/Rings: SPACE AERO 7,    B.L. > 30 kN
Chingă/Webbing: Performance XP/S-Guard TEFLON®
Tratament/Treatment: TEFLON®, Nanodirt®, Ag+ ions
Greutate/Weight: 2,4 Kg
Optional: DELTA + Croll

2756 2756

DELTA + Chingă/Band +
Blocator de piept/
Chest ascender

140 kg

*  Greutate utilizator Max./
    Max. Bodyweight

** Durată de viaţă Max./
      Max. time in use

10 Ani/
Years 140 kg

*  Greutate utilizator Max./
    Max. Bodyweight

** Durată de viaţă Max./
      Max. time in use

10 Ani/
Years
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V8 DISCOVERY este una dintre cele mai populare centuri pentru 
utilizarea în sistemele de acces pe coardă și în sistemele de salvare.
Este însoțitorul consacrat al alpiniștilor utilitari și al tehnicienilor de 
mentenanță, ce petrec mult timp lucrând la înălțime. Centura oferă 
prin design-ul său liberate de mișcare, o mulțime de posibilități de 
reglare, iar prin gama variată de inele de ancorare și poziționare, 
centura oferă o mobilitate și flexibilitate aproape nelimitată.

The V8 DISCOVERY is one of the most popular full body harnesses for 
rope access and rescue.
It is the typical companion of many industrial climbers and service 
technicians. Its design offers freedom of movement, a lot of adjusting 
possibilities and its different anchorage&positioning rings allow an 
almost unlimited mobility and flexibility.

V8 DISCOVERY

Articol/Art.no. Mărimi/Size:
11-3308-92-01-00 S-M
11-3308-92-11-00 M-L
11-3308-92-22-00 L-XL
11-3308-92-33-00 XXL-XXXL

Caracteristici/Main characteristics
Seria/Series: Automatic
Certificare/Certification: EN 358, EN 361, EN 813
Catarame/Buckles: SMART-LOCK
Inele/Rings: Alu/Aluminum B.L. > 30 kN
Chingă/Webbing: Vertiqual standard 33 Hi-Viz
Carabină/Connector: Blackburn Tri-lock

Articol/Art.no. Mărimi/Size:
11-3108-94-01-00 S-M
11-3108-94-11-00 M-L
11-3108-94-22-00 L-XL
11-3108-94-33-00 XXL-XXXL

Caracteristici/Main characteristics
Seria/Series: Classic
Certificare/Certification: EN 358, EN 361, EN 813
Catarame/Buckles: CLASSIC
Inele/Rings: Alu/Aluminum B.L. > 30 kN
Chingă/Webbing: Vertiqual standard 33
Carabină/Connector: Blackburn Tri-lock

2756

V8 DISCOVERY Automatic V8 DISCOVERY Classic

2756

140 kg

*  Greutate utilizator Max./
    Max. Bodyweight

** Durată de viaţă Max./
      Max. time in use

10 Ani/
Years 140 kg

*  Greutate utilizator Max./
    Max. Bodyweight

** Durată de viaţă Max./
      Max. time in use

10 Ani/
Years
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V83 STRATOSPHERE

V83 STRATOSPHERE este reprezentantul conceptului “user-friendly” 
ce oferă un confort ridicat.
Este o centură de complexitate mare, însă foarte ușor și intuitiv de 
folosit. Așezarea clară și simetrică a celor două chingi pe partea frontală 
a corpului îi inspiră purtătorului un puternic sentiment de siguranță. 
Perechea de bucle poziționată frontal-superior este concepută pentru 
ancorarea împotriva căderii de la înălțime, iar perechea poziționată 
frontal-inferior constituie un suport ideal pentru accesul pe coardă.

The V83 STRATOSPHERE stands for user-friendly concept and high 
comfort.
A complex full body harness, but also very easy and intuitive to use. The 
clear guidance of the frontal webbings along the body conveys a good 
feeling of safety. The upper loop pairs are designed as an anchorage 
point against falls, the lower loop pairs provide an ideal support for 
rope access.

Articol/Art.no. Mărimi/Size:
11-3383-92-01-00 S-M
11-3383-92-11-00 M-L
11-3383-92-22-00 L-XL
11-3383-92-33-00 XXL-XXXL

Caracteristici/Main characteristics
Seria/Series: Automatic
Certificare/Certification: EN 358, EN 361, EN 813
Catarame/Buckles: SMART-LOCK
Inele/Rings: Forged 40
Chingă/Webbing: Vertiqual standard 33 Hi-Viz
Optional: Indicator de cădere/Fall indicator

Articol/Art.no. Mărimi/Size:
11-3183-94-01-00 S-M
11-3183-94-11-00 M-L
11-3183-94-22-00 L-XL
11-3183-94-33-00 XXL-XXXL

Caracteristici/Main characteristics
Seria/Series: Classic
Certificare/Certification: EN 358, EN 361, EN 813
Catarame/Buckles: CLASSIC
Inele/Rings: Forged 40
Chingă/Webbing: Vertiqual standard 33
Optional: Catarame/Buckles Classic-Automatic

2756

V83 STRATOSPHERE Automatic V83 STRATOSPHERE Classic

2756

140 kg

*  Greutate utilizator Max./
    Max. Bodyweight

** Durată de viaţă Max./
      Max. time in use

10 Ani/
Years 140 kg

*  Greutate utilizator Max./
    Max. Bodyweight

** Durată de viaţă Max./
      Max. time in use

10 Ani/
Years
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V56 G-FORCE V56 G-FORCE OFFSHORE

Placă de protecţie/
Protective shield

OPTIONAL

V56 G-FORCE este o centură de ultimă generație, pur-profesională, 
executată cu măiestrie din materiale de calitate superioară. 
Forma, funcțiile și confortul oferit de acest model continuă tradiția 
predecesorilor săi, ale căror caracteristici și funcții au fost dezvoltate în
baza nevoilor reale ale utilizatorilor.

The V56 G-FORCE is a pure-professional, last generation full body 
harness, made of high-tech materials, superior in quality and 
outstanding manufactured. The shape, function and comfort follow the 
tradition of its predecessors, whose features have been successfully 
developed in function and safety for the current needs.

2756

V56 G-FORCE V56 G-FORCE OFFSHORE

V56 G-FORCE OFFSHORE este o versiune specială a centurii V56 
G-FORCE. Toate componentele metalice din aluminiu sau oțel sunt 
înlocuite cu componente din oțel inoxidabil “marine grade”, expunerea 
centurii la apă sărată ori medii saline nefiind o problemă.
Opțional, centura poate fi echipată cu o vestă de salvare detașabilă.

Articol/Art.no. Mărimi/Size:
11-2756-99-01-00 S-M
11-2756-99-11-00 M-L
11-2756-99-22-00 L-XL
11-2756-99-33-00 XXL-XXXL
11-2756-99-44-00 Mărime personalizată/Custom tailored
21-0054-00-01-20 Placă de protecţie/Protective shield

Caracteristici/Main characteristics
Seria/Series: Galaxy 2
Certificare/Certification: EN 358, EN 361, ANSI 359.11-2014
Catarame/Buckles: COBRA® PRO-STYLE: ANSI COBRA®
Inele/Rings: SPACE AERO 7,    B.L. > 30 kN
Chingă/Webbing: Performance XP
Tratament/Treatment: Nanodirt®, Ag+ ions
Greutate/Weight: 2,8 Kg
Optional: Placă de protecţie/Protective shield

Articol/Art.no. Mărimi/Size:
11-2656-99-01-00 S-M
11-2656-99-11-00 M-L
11-2656-99-22-00 L-XL
11-2656-99-33-00 XXL-XXXL
36-2654-00-00-64 Life vest VIKING-SOLAS, 275 N
21-0054-00-01-20 Placă de protecţie/Protective shield

Caracteristici/Main characteristics
Seria/Series: Galaxy 2
Certificare/Certification: EN 358, EN 361, ANSI 359.11-2014
Catarame/Buckles: COBRA® PRO-STYLE: ANSI COBRA®
Inele/Rings: SPACE AERO 7,    B.L. > 30 kN
Chingă/Webbing: Performance XP
Tratament/Treatment: Nanodirt®, Ag+ ions
Greutate/Weight: 3,3 Kg
Optional: Placă de protecţie/Protective shield

The  V56 G-FORCE OFFSHORE is a special version of the  V56 G-FORCE. 
All aluminum and steel hardware has been replaced with salt water 
resistant, AISI 316 marine grade stainless-steel hardware. The V56 
OFFSHORE can be equipped on request with a removable lifejacket.

Compatibilă cu vestele de 
salvare/Compatible with 

lifevests

2756

140 kg

*  Greutate utilizator Max./
    Max. Bodyweight

** Durată de viaţă Max./
      Max. time in use

10 Ani/
Years 140 kg

*  Greutate utilizator Max./
    Max. Bodyweight

** Durată de viaţă Max./
      Max. time in use

10 Ani/
Years
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V55 SEQUOIA

V55 SEQUOIA – Prin prezența inelului sternal tip “O” și chinga de 
talie foarte lată, această centură oferă și inspiră purtătorului siguranță 
deplină.
Foarte ușor de echipat, potrivită pentru majoritatea sectoarelor 
industriale și având o marjă de siguranță enormă, SEQUOIA este 
una din cele mai populare centuri pentru mediul industrial. Este 
disponibilă în varianta cu catarame automate SMART-LOCK ce dețin 
certificare ANSI sau în varianta clasică având pentru închidere și reglaj 
catarame clasice.

The harnesses of the V55 SEQUOIA series with the central chest O-ring 
and the very wide waist belt provide a good feeling of safety.
Very easy to dress, suitable in almost all industrial sectors and having a 
huge safety margin, the SEQUOIA is one of the most popular harnesses 
for industrial use. Available as Automatic-Version, with ANSI certified 
SMART-LOCK quick buckles, or as Classic-Version with Classic buckles.

Articol/Art.no. Mărimi/Size: Talie/Waist:
11-2355-99-01-00 S-M 80-90 cm
11-2355-99-11-00 M-L 90-100 cm
11-2355-99-22-00 L-XL 100-110 cm
11-2355-99-23-00 XXL-XXL 110-120 cm

Caracteristici/Main characteristics
Seria/Series: Automatic
Certificare/Certification: EN 358, EN 361
Catarame/Buckles: SMART-LOCK/DUAL-PIN
Inele/Rings: ANSI STEEL, K85-Alu

Chingă/Webbing: Platinum Safety Reflex, Super-
Strong 85 mm

Tratament/Treatment: Anti-murdărie/Oil&Dirt Repellant
Optional: Indicator de cădere/Fall indicator

Caracteristici/Main characteristics
Seria/Series: Classic
Certificare/Certification: EN 358, EN 361
Catarame/Buckles: CLASSIC/DUAL-PIN
Inele/Rings: Forged 40, K85-Alu

Chingă/Webbing: Vertiqual standard 33, Super-Strong 
85 mm

Optional: Indicator de cădere/ Fall indicator

2756

V55 SEQUOIA Automatic V55 SEQUOIA Classic

Articol/Art.no. Mărimi/Size: Talie/Waist:
11-2155-99-01-00 S-M 80-90 cm
11-2155-99-11-00 M-L 90-100 cm
11-2155-99-22-00 L-XL 100-110 cm
11-2155-99-23-00 XXL-XXL 110-120 cm

2756

140 kg

*  Greutate utilizator Max./
    Max. Bodyweight

** Durată de viaţă Max./
      Max. time in use

10 Ani/
Years 140 kg

*  Greutate utilizator Max./
    Max. Bodyweight

** Durată de viaţă Max./
      Max. time in use

10 Ani/
Years
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V6 ATLANTIS

V6 ATLANTIS este o centură complexă-combinată ce oferă alternativa 
perfectă la centurile cu bucle de ancorare frontale.
Două inele metalice solide sunt disponibile pentru ancorare în zona 
pieptului, oferă purtătorului siguranță la cel mai înalt nivel. Confortul 
ridicat, libertatea de mișcare și posibilitățile de reglare variate sunt de 
asemenea puncte forte ale acestei centuri.

The full body harness of the V6 ATLANTIS series offers the perfect 
alternative to harnesses with textile front anchorage loops.
Two solid metal rings available as anchorage points in the chest area, 
also indicate visually a high level of safety. The high level of comfort, 
freedom of movement and very flexible adjustment possibilities 
remain of course a characteristic of these harnesses.

Articol/Art.no. Mărimi/Size:
11-2306-92-01-00 S-M
11-2306-92-11-00 M-L
11-2306-92-22-00 L-XL
11-2306-92-33-00 XXL-XXXL

Caracteristici/Main characteristics
Seria/Series: Automatic
Certificare/Certification: EN 358, EN 361
Catarame/Buckles: SMART-LOCK
Inele/Rings: Forged 40/Alu
Chingă/Webbing: Vertiqual standard 33 Hi-Viz
Optional: Indicator de cădere/Fall indicator

Articol/Art.no. Mărimi/Size:
11-2106-94-01-00 S-M
11-2106-94-11-00 M-L
11-2106-94-22-00 L-XL
11-2106-94-33-00 XXL-XXXL

Caracteristici/Main characteristics
Seria/Series: Classic
Certificare/Certification: EN 358, EN 361
Catarame/Buckles: CLASSIC
Inele/Rings: Forged 40/Alu
Chingă/Webbing: Vertiqual standard 33
Optional: Catarame/Buckles Classic-Automatic

2756

V6 ATLANTIS Automatic V6 ATLANTIS Classic

2756

140 kg

*  Greutate utilizator Max./
    Max. Bodyweight

** Durată de viaţă Max./
      Max. time in use

10 Ani/
Years 140 kg

*  Greutate utilizator Max./
    Max. Bodyweight

** Durată de viaţă Max./
      Max. time in use

10 Ani/
Years
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V53 ORBITER

V53 ORBITER - Posibilitățile de reglare, eficiența și aplicabilitatea sa 
practică în condiții grele de lucru fac din aceasta centură o adevărată 
atracție.
Punctul central al centurii este reprezentat de inelul sternal tip “O”. 
În plus,  V53 ORBITER are un inel suplimentar pentru limitarea 
deplasarii, montat frontal pe centura de poziționare, a cărui poziţie 
poate fi totdeauna ajustată central. Este o alegere foarte bună, potrivită 
pentru majoritatea aplicațiilor.

The variety of adjustments, its efficiency and its practical application in 
hard conditions turn the V53 ORBITER to an attraction.
The hub of this full body harness is the central located anchorage 
O-ring. Furthermore, the V53 ORBITER has a central attachment point 
on the positioning belt, whose position is always adjustable to the 
middle. A very good choice for most applications.

Articol/Art.no. Mărimi/Size:
11-2453-95-01-00 S-M
11-2453-95-11-00 M-L
11-2453-95-22-00 L-XL
11-2453-95-33-00 XXL-XXXL

Caracteristici/Main characteristics
Seria/Series: Evo
Certificare/Certification: EN 358, EN 361
Catarame/Buckles: COBRA® PRO-STYLE
Inele/Rings: SPACE AERO 7,    B.L. > 30 kN
Chingă/Webbing: S-Guard TEFLON®
Tratament/Treatment: TEFLON®

Articol/Art.no. Mărimi/Size:
11-2553-93-01-00 S-M
11-2553-93-11-00 M-L
11-2553-93-22-00 L-XL
11-2553-93-33-00 XXL-XXXL

Caracteristici/Main characteristics
Seria/Series: Power&Comfort
Certificare/Certification: EN 358, EN 361
Catarame/Buckles: AUTOMATIC PREMIUM
Inele/Rings: ANSI STEEL
Chingă/Webbing: Platinum Safety Reflex
Tratament/Treatment: Anti-murdărie/Oil&Dirt Repellant

2756

V53 ORBITER Evo V53 ORBITER Power&Comfort

2756

140 kg

*  Greutate utilizator Max./
    Max. Bodyweight

** Durată de viaţă Max./
      Max. time in use

10 Ani/
Years 140 kg

*  Greutate utilizator Max./
    Max. Bodyweight

** Durată de viaţă Max./
      Max. time in use

10 Ani/
Years
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V53 ORBITER

V53 ORBITER - Posibilitățile de reglare, eficiența și aplicabilitatea sa 
practică în condiții grele de lucru fac din aceasta centură o adevărată 
atracție.
Punctul central al centurii este reprezentat de inelul sternal tip “O”. 
În plus,  V53 ORBITER are un inel suplimentar pentru limitarea 
deplasării, montat frontal pe centura de poziționare, a cărui poziţie 
poate fi totdeauna ajustată central. Este o alegere foarte bună, potrivită 
pentru majoritatea aplicațiilor.

The variety of adjustments, its efficiency and its practical application in 
hard conditions turn the V53 ORBITER to an attraction.
The hub of this full body harness is the central located anchorage 
O-ring. Furthermore, the V53 ORBITER has a central attachment point 
on the positioning belt, whose position is always adjustable to the 
middle. A very good choice for most applications.

Articol/Art.no. Mărimi/Size:
11-2353-92-01-00 S-M
11-2353-92-11-00 M-L
11-2353-92-22-00 L-XL
11-2353-92-33-00 XXL-XXXL

Caracteristici/Main characteristics
Seria/Series: Automatic
Certificare/Certification: EN 358, EN 361
Catarame/Buckles: SMART-LOCK
Inele/Rings: Forged 40
Chingă/Webbing: Vertiqual standard 33 Hi-Viz

Articol/Art.no. Mărimi/Size:
11-2153-94-01-00 S-M
11-2153-94-11-00 M-L
11-2153-94-22-00 L-XL
11-2153-94-33-00 XXL-XXXL

Caracteristici/Main characteristics
Seria/Series: Classic
Certificare/Certification: EN 358, EN 361
Catarame/Buckles: CLASSIC
Inele/Rings: Forged 40 
Chingă/Webbing: Vertiqual standard 33
Optional: Catarame/Buckles Classic-Automatic

2756

V53 ORBITER Automatic V53 ORBITER Classic

2756

140 kg

*  Greutate utilizator Max./
    Max. Bodyweight

** Durată de viaţă Max./
      Max. time in use

10 Ani/
Years 140 kg

*  Greutate utilizator Max./
    Max. Bodyweight

** Durată de viaţă Max./
      Max. time in use

10 Ani/
Years
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V5 ENDEAVOUR

ENDEAVOUR este o centură cu un design “user-friendly” şi datorită 
versatilității sale, este una dintre cele mai populare centuri complexe-
combinate din portofoliul Vertiqual.
Prezintă două bucle de ancorare poziționate la nivelul sternului, un 
inel de ancorare dorsal și o centură de poziționare foarte confortabilă.

The ENDEAVOUR is a very user-friendly full body harness.
This is almost the “all-rounder” among the Vertiqual multi-purpose 
harnesses. It has two frontal anchorage loops, one rear anchorage ring, 
a comfortable positioning belt and is very easy to adjust.

Articol/Art.no. Mărimi/Size:
11-2505-93-01-00 S-M
11-2505-93-11-00 M-L
11-2505-93-22-00 L-XL
11-2505-93-33-00 XXL-XXXL

Caracteristici/Main characteristics
Seria/Series: Power&Comfort
Certificare/Certification: EN 358, EN 361
Catarame/Buckles: AUTOMATIC PREMIUM
Inele/Rings: ANSI STEEL
Chingă/Webbing: Platinum Safety Reflex
Tratament/Treatment: Anti-murdărie/Oil&Dirt Repellant
Optional: Indicator de cădere/Fall indicator

Articol/Art.no. Mărimi/Size:
11-2305-92-01-00 S-M
11-2305-92-11-00 M-L
11-2305-92-22-00 L-XL
11-2305-92-33-00 XXL-XXXL

Caracteristici/Main characteristics
Seria/Series: Automatic
Certificare/Certification: EN 358, EN 361
Catarame/Buckles: SMART-LOCK
Inele/Rings: Forged 40
Chingă/Webbing: Vertiqual standard 33 Hi-Viz
Optional: Indicator de cădere/Fall indicator

2756

V5 ENDEAVOUR Power&Comfort V5 ENDEAVOUR Automatic

2756

140 kg

*  Greutate utilizator Max./
    Max. Bodyweight

** Durată de viaţă Max./
      Max. time in use

10 Ani/
Years 140 kg

*  Greutate utilizator Max./
    Max. Bodyweight

** Durată de viaţă Max./
      Max. time in use

10 Ani/
Years
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V5 ENDEAVOUR

ENDEAVOUR este o centură cu un design “user-friendly” şi datorită 
versatilității sale, este una dintre cele mai populare centuri complexe-
combinate din portofoliul Vertiqual.
Prezintă două bucle de ancorare poziționate la nivelul sternului, un 
inel de ancorare dorsal și o centură de poziționare foarte confortabilă.

Articol/Art.no. Mărimi/Size:
11-2105-94-01-00 S-M
11-2105-94-11-00 M-L
11-2105-94-22-00 L-XL
11-2105-94-33-00 XXL-XXXL

Caracteristici/Main characteristics
Seria/Series: Classic
Certificare/Certification: EN 358, EN 361
Catarame/Buckles: CLASSIC
Inele/Rings: Forged 40
Chingă/Webbing: Vertiqual standard 33
Optional: Catarame/Buckles Classic-Automatic

Articol/Art.no. Mărimi/Size:
11-2005-99-01-00 S-M
11-2005-99-22-00 L-XL
11-2005-99-33-00 XXL-XXXL

Caracteristici/Main characteristics
Seria/Series: Chantier
Certificare/Certification: EN 358, EN 361
Catarame/Buckles: CLASSIC
Inele/Rings: WELDED 25
Chingă/Webbing: Compact 30
Optional: Catarame/Buckles Classic-Automatic

C5 UNIVERSAL

The ENDEAVOUR is a very user-friendly full body harness.
This is almost the “all-rounder” among the Vertiqual multi-purpose 
harnesses. It has two frontal anchorage loops, one rear anchorage ring, 
a comfortable positioning belt and is very easy to adjust.

C5 UNIVERSAL este un model simplu de centură complexă-combinată 
din seria CHANTIER.
Are un design clar și explicit, iar datorită prezenței inelului de ancorare 
dorsal, a buclelor de ancorare sternale și ale inelelor de poziționare 
laterale, centura este compatibilă cu foarte multe medii de lucru.

The C5 UNIVERSAL is an all-round, multi-purpose full body harness of 
the CHANTIER series.
It has a simple design, but thanks to its rear steel anchorage ring and 
front anchorage loops, this full body harness is suitable for use in many 
working areas. Easily built, this harness offers a good flexibility and 
easy wearing.

2756

V5 ENDEAVOUR Classic C5 UNIVERSAL Chantier

2756

140 kg

*  Greutate utilizator Max./
    Max. Bodyweight

** Durată de viaţă Max./
      Max. time in use

10 Ani/
Years

** Durată de viaţă Max./
      Max. time in use

10 Ani/
Years
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V4 XENON  /  V41 RADON

V41 RADON este o centură complexă-combinată simplă, ce include 
în construcția sa un mijloc de poziționare. (Varianta V4 XENON - fără 
mijloc de poziționare). Acesta este dotat cu o carabinieră și o cataramă 
pentru reglarea lungimii. Utilitatea centurii cu mijloc de poziționare 
integrat este demonstrată și apreciată în numeroase medii de lucru la 
înălțime. Cu o construcție clară și foarte durabilă această centură oferă 
o bună libertate de mișcare și confort optim, chiar și atunci când este 
purtată în majoritatea timpului de lucru.

A simply full body harnesses with an assembled positioning lanyard, 
(Version V4 XENON - without lanyard) adjusting buckle and safety 
hook. Simple and for many working areas proven concept. Easily built 
and very durable, this full body harness allows a good freedom of 
movement and a comfortable wearing, even over a longer period of 
time.

V4 XENON
Art./Art.no.

Mărimi/Size: V41 RADON
Art./Art.no.

11-2104-94-01-00 S-M 11-2141-94-01-00
11-2104-94-22-00 L-XL 11-2141-94-22-00
11-2104-94-33-00 XXL-XXXL 11-2141-94-33-00

Caracteristici/Main characteristics
Seria/Series: Classic
Certificare/Certification: EN 358, EN 361
Catarame/Buckles: CLASSIC
Inele/Rings: Forged 40
Chingă/Webbing: Vertiqual standard 33
Frânghie/Rope: Kernmantel 14 mm
Carabină/Connector: Kangri steel

C41 DINAMIC PLUS este o centură simplă cu mijloc de poziționare 
integrat. (Varianta C4 DINAMIC –fără mijloc de poziționare).
Este o centură complexă-combinată cu un design consacrat ce face 
parte din seria CHANTIER. Cu o construcție simplă și clară, centura oferă 
flexibilitate și confort chiar și pentru purtarea pe timp îndelungat.

The C41 DINAMIC PLUS has the integrated positioning lanyard and a 
safety hook. (Version C4 DINAMIC - without lanyard).
It is a simple multi-purpose full body harnesses of the CHANTIER 
series, with a simple but proven concept. Built simply, it allows a good 
flexibility and a comfortable wear, even over a long period of time.

2756

V41 RADON C41 DINAMIC PLUS

Caracteristici/Main characteristics
Seria/Series: Chantier
Certificare/Certification: EN 358, EN 361
Catarame/Buckles: CLASSIC
Inele/Rings: WELDED 25
Chingă/Webbing: Compact 30
Frânghie/Rope: Kernmantel 12 mm
Carabină/Connector: Kangri steel

C4 DINAMIC
Art./Art.no.

Mărimi/Size: C41 DINAMIC PLUS
Art./Art.no.

11-2004-99-01-00 S-M 11-2041-99-01-00
11-2004-99-22-00 L-XL 11-2041-99-22-00
11-2004-99-33-00 XXL-XXXL 11-2041-99-33-00

C4 DINAMIC  /  C41 DINAMIC PLUS

2756

140 kg

*  Greutate utilizator Max./
    Max. Bodyweight

** Durată de viaţă Max./
      Max. time in use

10 Ani/
Years

** Durată de viaţă Max./
      Max. time in use

10 Ani/
Years
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V3 ENTERPRISE

Articol/Art.no. Mărimi/Size:
11-1303-92-01-00 S-M
11-1303-92-11-00 M-L
11-1303-92-22-00 L-XL
11-1303-92-33-00 XXL-XXXL

Articol/Art.no. Mărimi/Size:
11-1103-94-01-00 S-M
11-1103-94-11-00 M-L
11-1103-94-22-00 L-XL
11-1103-94-33-00 XXL-XXXL

Caracteristici/Main characteristics
Seria/Series: Automatic
Certificare/Certification: EN 361
Catarame/Buckles: SMART-LOCK
Inele/Rings: Forged 40
Chingă/Webbing: Vertiqual standard 33 Hi-Viz
Optional: Indicator de cădere/Fall indicator

Caracteristici/Main characteristics
Seria/Series: Classic
Certificare/Certification: EN 361
Catarame/Buckles: CLASSIC
Inele/Rings: Forged 40
Chingă/Webbing: Vertiqual standard 33
Optional: Catarame/Buckles Classic-Automatic

2756

V3 ENTERPRISE Automatic V3 ENTERPRISE Classic

2756

140 kg

*  Greutate utilizator Max./
    Max. Bodyweight

** Durată de viaţă Max./
      Max. time in use

10 Ani/
Years 140 kg

*  Greutate utilizator Max./
    Max. Bodyweight

** Durată de viaţă Max./
      Max. time in use

10 Ani/
Years

Centurile din clasa ENTERPRISE prezină posibilități de ajustare a 
bretelelor la umeri și la picioare. Sunt foarte confortabile și ușor de 
echipat, fiind potrivite pentru utilizare în majoritatea sectoarelor 
industriale. Pentru ancorare, acestea prezinta inel dorsal şi bucle 
frontale. Au o geometrie variabilă și se potrivesc ușor indiferent de 
forma corpului utilizatorului.

The ENTERPRISE class harnesses have adjustment possibilities at the 
shoulder webbings and the leg webbings, they are very comfortable 
and easy to put on. They are suitable for use in almost all sectors of 
industry in which a harness with a rear attachment point and two front 
attachment loops is required. They have a variable geometry and adapt 
easily to any body shape.

Centurile din clasa ENTERPRISE prezină posibilități de ajustare a 
bretelelor la umeri și la picioare. Sunt foarte confortabile și ușor de 
echipat, fiind potrivite pentru utilizare în majoritatea sectoarelor 
industriale. Pentru ancorare, acestea prezinta inel dorsal şi bucle 
frontale. Au o geometrie variabilă și se potrivesc ușor indiferent de 
forma corpului utilizatorului.

The ENTERPRISE class harnesses have adjustment possibilities at the 
shoulder webbings and the leg webbings, they are very comfortable 
and easy to put on. They are suitable for use in almost all sectors of 
industry in which a harness with a rear attachment point and two front 
attachment loops is required. They have a variable geometry and adapt 
easily to any body shape.
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V33 ADVENTURE

Design-ul caracteristic al centurilor ADVENTURE, prezența inelului de 
ancorare sternal tip “O” și potrivirea lor perfectă fac ca aceaste centuri 
să fie distincte în toate domeniile lor de utilizare. Utilizatorii acestei 
centuri activează în domenii de lucru variate și sunt cei care apreciază 
construcția sa clară, manevrarea ușoară și mobilitatea ridicată pe care 
acest model îl oferă.

The characteristic design of the ADVENTURE, the frontal anchorage 
ring and the perfect fit, make this full body harness distinctive in all its 
application areas. The users of these full body harnesses are active in 
many different fields, they put great emphasis on clear structure, easy 
handling and plenty of mobility.

Articol/Art.no. Mărimi/Size:
11-1433-95-01-00 S-M
11-1433-95-11-00 M-L
11-1433-95-22-00 L-XL
11-1433-95-33-00 XXL-XXXL

Caracteristici/Main characteristics
Seria/Series: Evo
Certificare/Certification: EN 361
Catarame/Buckles: COBRA® PRO-STYLE
Inele/Rings: SPACE AERO 7,    B.L. > 30 kN
Chingă/Webbing: S-Guard TEFLON®
Tratament/Treatment: TEFLON®

Articol/Art.no. Mărimi/Size:
11-1533-93-01-00 S-M
11-1533-93-11-00 M-L
11-1533-93-22-00 L-XL
11-1533-93-33-00 XXL-XXXL

Caracteristici/Main characteristics
Seria/Series: Power&Comfort
Certificare/Certification: EN 361
Catarame/Buckles: AUTOMATIC PREMIUM
Inele/Rings: ANSI STEEL
Chingă/Webbing: Platinum Safety Reflex
Tratament/Treatment: Anti-murdărie/Oil&Dirt Repellant
Optional: Indicator de cădere/Fall indicator

2756

V33 ADVENTURE Evo V33 ADVENTURE Power&Comfort

2756

140 kg

*  Greutate utilizator Max./
    Max. Bodyweight

** Durată de viaţă Max./
      Max. time in use

10 Ani/
Years 140 kg

*  Greutate utilizator Max./
    Max. Bodyweight

** Durată de viaţă Max./
      Max. time in use

10 Ani/
Years
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V33 ADVENTURE

Design-ul caracteristic al centurilor ADVENTURE, prezența inelului de 
ancorare sternal tip “O” și potrivirea lor perfectă fac ca aceaste centuri 
să fie distincte în toate domeniile lor de utilizare. Utilizatorii acestei 
centuri activează în domenii de lucru variate și sunt cei care apreciază 
construcția sa clară, manevrarea ușoară și mobilitatea ridicată pe care 
acest model îl oferă.

The characteristic design of the ADVENTURE, the frontal anchorage 
ring and the perfect fit, make this full body harness distinctive in all its 
application areas. The users of these full body harnesses are active in 
many different fields, they put great emphasis on clear structure, easy 
handling and plenty of mobility.

Articol/Art.no. Mărimi/Size:
11-1333-92-01-00 S-M
11-1333-92-11-00 M-L
11-1333-92-22-00 L-XL
11-1333-92-33-00 XXL-XXXL

Caracteristici/Main characteristics
Seria/Series: Automatic
Certificare/Certification: EN 361
Catarame/Buckles: SMART-LOCK
Inele/Rings: Forged 40
Chingă/Webbing: Vertiqual standard 33 Hi-Viz
Optional: Indicator de cădere/Fall indicator

Articol/Art.no. Mărimi/Size:
11-1133-94-01-00 S-M
11-1133-94-11-00 M-L
11-1133-94-22-00 L-XL
11-1133-94-33-00 XXL-XXXL

Caracteristici/Main characteristics
Seria/Series: Classic
Certificare/Certification: EN 361
Catarame/Buckles: CLASSIC
Inele/Rings: Forged 40
Chingă/Webbing: Vertiqual standard 33
Optional: Catarame/Buckles Classic-Automatic

2756

V33 ADVENTURE Automatic V33 ADVENTURE Classic

2756

140 kg

*  Greutate utilizator Max./
    Max. Bodyweight

** Durată de viaţă Max./
      Max. time in use

10 Ani/
Years 140 kg

*  Greutate utilizator Max./
    Max. Bodyweight

** Durată de viaţă Max./
      Max. time in use

10 Ani/
Years
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C2 SIMPLE

C2 SIMPLE este cea mai “simplă” centură a noastră, fiind o centură 
foarte ușoară și cu un preț mic. Designul este simplu, centura fiind 
foarte ușor de manevrat și folosit. Posibilitățile de reglaj sunt limitate, 
însă oferă în schimb libertate de mișcare și confort ridicat chiar și 
pentru purtarea pe timp îndelungat.    

The simplest of all our harnesses is the C2 SIMPLE. A very light 
harness, easy and inexpensive. Very simple design, very easy to 
handle and to dress. The adjustment range of the straps is limited. The 
freedom of movement and wearing comfort over a longer period are 
its advantages.

Articol/Art.no. Mărimi/Size:
11-1002-99-01-00 S-M
11-1002-99-22-00 L-XL
11-1002-99-33-00 XXL-XXXL

Caracteristici/Main characteristics
Seria/Series: Chantier
Certificare/Certification: EN 361
Catarame/Buckles: CLASSIC
Inele/Rings: WELDED 25
Chingă/Webbing: Compact 30
Optional: Catarame/Buckles Classic-Automatic

2756

C2 SIMPLE

C3 RAPID

Articol/Art.no. Mărimi/Size:
11-1003-99-01-00 S-M
11-1003-99-22-00 L-XL
11-1003-99-33-00 XXL-XXXL

Caracteristici/Main characteristics
Seria/Series: Chantier
Certificare/Certification: EN 361
Catarame/Buckles: CLASSIC
Inele/Rings: WELDED 25
Chingă/Webbing: Compact 30
Optional: Catarame/Buckles Classic-Automatic

C3 RAPID este o centură ușoară și versatilă, potrivită pentru 
majoritatea mediilor de lucru la înălțime. Este ușor de echipat şi oferă 
o flexibilitate ridicată purtătorului. Pentru ancorare aceasta prezintă un 
inel metalic dorsal și două bucle sternale. C3 dispune de posibilități 
de reglaj limitate, dar oferă totuși flexibilitate ridicată și confort, chiar 
și atunci când este purtată timp îndelungat.   

Our C3 RAPID full body harness is a versatile and lightweight harness 
for many applications. It is very easy to wear and thanks to its rear 
steel anchorage ring and front anchorage loops, this harness is also 
very flexible in use. C3 has limited settings, but still offers a very good 
flexibility and good wearing comfort, even worn over a longer period 
of time.

C3 RAPID

2756

** Durată de viaţă Max./
      Max. time in use

10 Ani/
Years

** Durată de viaţă Max./
      Max. time in use

10 Ani/
Years
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V33 FLEX COMFORT

Articol/Art.no. Mărimi/Size:
11-1633-94-01-04 S-M
11-1633-94-11-04 M-L
11-1633-94-22-04 L-XL
11-1633-94-33-04 XXL-XXXL

Caracteristici/Main characteristics
Seria/Series: Special
Certificare/Certification: EN 361
Catarame/Buckles: CLASSIC-AUTOMATIC
Inele/Rings: Forged 40
Chingă/Webbing: Elastic + Vertiqual Standard 33

FLEX COMFORT este o centură complexă semi-elastică ce combină 
perfect elasticitatea și rigiditatea, oferind astfel un confort ridicat și o 
alungire redusă în momentul opririi căderii. Constrcția sa de tip “V33”, 
cu inel metalic în zona sternului oferă avantaje suplimentare precum: 
echipare ușoară și o potrivire bună indiferent de particularitățile 
corporale ale fiecăruia. Este o alegere foarte bună pentru cei care 
poartă centura în majoritatea timpului de lucru și care execută mișcări 
ample.

The FLEX COMFORT is a semi-elastic full body harness which combines 
elasticity and stiffness in a perfect balance, making it very comfortable 
to wear and having a small elongation displacement when arresting 
a fall. Having a “V33” construction with a metallic ring at the sternum 
area, it offers other advantages such as: easy equipping and good 
fitting regardless of the individual’s body particularities. A very good 
choice for the users that wear it most of the working time and perform 
ample movements.

V33 FLEX COMFORT

C3 RAPID SCAFF

Articol/Art.no. Mărimi/Size:
11-1003-99-01-01 S-M
11-1003-99-22-01 L-XL
11-1003-99-33-01 XXL-XXXL

Caracteristici/Main characteristics
Seria/Series: Chantier
Certificare/Certification: EN 361
Catarame/Buckles: CLASSIC
Inele/Rings: WELDED 25
Chingă/Webbing: Compact 30
Optional: Catarame/Buckles Classic-Automatic

C3 RAPID SCAFF este o altă versiune a centurii C3 RAPID. 
Această variantă oferă dotarea opțională cu catarame rapide tip 
“Automatic-Classic” ce fac echiparea/dezechiparea centurii foarte 
rapidă. Prelungitorul legat la inelul de ancorare dorsal permite o 
manevrabilitate foarte bună atunci când centura se folosește împreună 
cu un opritor de cădere retractabil. De asemenea, prelungitorul oferă 
mobilitate suplimentară celor ce lucrează pe schele. 

The C3 RAPID SCAFF is a version of the C3 RAPID. The optional 
Automatic-Classic quick-buckles allow a quick and easy dressing and 
undressing. The extension at the back anchorage ring allows a more 
easy handling while using a SRL. This extension is also a good help for 
an additional mobility of the facade scaffolding builders.

C3 RAPID SCAFF

2756 2756

** Durată de viaţă Max./
      Max. time in use

10 Ani/
Years 140 kg

*  Greutate utilizator Max./
    Max. Bodyweight

** Durată de viaţă Max./
      Max. time in use

10 Ani/
Years
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Centura V33 CHEMISTRY combină proprietățile ignifuge cu cele 
antistatice. Chinga de construcţie specială (fibre aramidice combinate 
cu PES ignifug şi fire electroconductoare) este atât ignifugă cât şi 
conductoare de sarcină electrostatică. Piesele metalice sunt toate 
realizate din oțel inoxidabil.

The V33 CHEMISTRY combines flame retardant and antistatic 
properties. The special webbing (aramide+flame retardant 
PES+conductive yarns) is non-flammable and conducts all electrostatic 
charge reliably. All fittings are made of high tensile stainless steel.

Articol/Art.no. Mărimi/Size:
11-1633-99-01-01 S-M
11-1633-99-11-01 M-L
11-1633-99-22-01 L-XL
11-1633-99-33-01 XXL-XXXL

Caracteristici/Main characteristics
Seria/Series: Special
Certificare/Certification: EN 361
Catarame/Buckles: COBRA® Nautic
Inele/Rings: Oţel inoxidabil/Stainless steel
Chingă/Webbing: Aramid-PES
Aţă/Thread: Polyester

V33 CHEMISTRY

V33 CHEMISTRY

Articol/Art.no. Mărimi/Size:
11-1633-99-01-05 S-M
11-1633-99-11-05 M-L
11-1633-99-22-05 L-XL
11-1633-99-33-05 XXL-XXXL

Caracteristici/Main characteristics
Seria/Series: Special
Certificare/Certification: EN 361
Catarame/Buckles: CLASSIC-AUTOMATIC
Inele/Rings: Forged 40
Chingă/Webbing: Aramid-PES
Aţă/Thread: Polyester

Confecţionată dintr-o chingă specială compozită (fibre aramidice +PES 
ignifug), centura complexă V33 HEAT este destinată utilizatorilor care, 
ocazional, pot intra în contact cu căldură, flacără sau stropi de metale 
incandescente.

Made of a special composite webbing of Aramide fibers and flame-
resistant polyester the V33 HEAT full body harness applies to the user 
who  may occasionally  come in contact with  heat, flames and metal 
spash.

V33 HEAT

V33 HEAT

2756 2756

140 kg

*  Greutate utilizator Max./
    Max. Bodyweight

** Durată de viaţă Max./
      Max. time in use

10 Ani/
Years
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HIGHLIGHT HIGHLIGHT  PLUS

Vestă confecţionată din material de înaltă vizibilitate destinată utilizării 
în numeroase sectoare de lucru. Poate fi folosită împreună cu centurile 
C3, V3, C5 şi V5. Vesta oferă protecție înaltă și confort optim. 

HIGHLIGHT is the safety vest for intensive all-round use. Fits different 
types of harnesses (C3, V3, C5 and V5). The vest offers good visibility 
and efficient protection. 

Inele ancorare/Anchor ringsUtilizare/Use

Vă rugăm alegeți tipul de centură dorit!
Please choose the needed harness type  additionally!

2756

EN ISO 20471

Caracteristici/Main characteristics
Certificare/Certification: EN ISO 20471
Material/Fabric: Hi-Viz
Bandă reflectorizantă/
Reflective tape:

Quality tape with more than 50 
industrial washes (60°C)

Compatibilitate/Compatible: C3, V3, C5, V5

Art. nr./Art.no. (Numai vesta/Vest only) Mărimi/Size:
14-0553-00-01-00 S
14-0553-01-01-00 M
14-0553-02-01-00 L
14-0553-03-01-00 XL
14-0553-04-01-00 XXL
14-0553-05-01-00 XXXL

Caracteristici/Main characteristics
Certificare/Certification: EN ISO 20471
Material/Fabric: Hi-Viz
Bandă reflectorizantă/
Reflective tape:

Quality tape with more than 50 
industrial washes (60°C)

Compatibilitate/Compatible: C3, V3, C5, V5

Vestă confecţionată din material de înaltă vizibilitate destinată utilizării 
în numeroase sectoare de lucru. Poate fi folosită împreună cu centurile 
C3, V3, C5 şi V5. Vesta oferă protecție înaltă și confort optim. Varianta 
HIGHLIGHT PLUS prezintă 4 buzunare încăpătoare ce pot închise 
cu fermoar pentru a transporta în siguranță sculele sau materialele 
necesare pentru lucrări la înălțime.

HIGHLIGHT is the safety vest for intensive all-round use. Fits different 
types of harnesses (C3, V3, C5 and V5). The vest offers good visibility 
and efficient protection. The HIGHLIGHT PLUS version features 4 large 
pockets equipped with zippers, to properly secure while carrying tools 
or small materials when working at heights.

Art. nr./Art.no. (Numai vesta/Vest only) Mărimi/Size:
14-0554-00-01-00 S
14-0554-01-01-00 M
14-0554-02-01-00 L
14-0554-03-01-00 XL
14-0554-04-01-00 XXL
14-0554-05-01-00 XXXL

Vă rugăm alegeți tipul de centură dorit!
Please choose the needed harness type  additionally!

EN ISO 20471

2756

Inele ancorare/Anchor ringsUtilizare/Use
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2756

INTELLIVEST FR 
Art. nr./Art.no.
(Numai vesta/Vest only)

Mărimi/
Size:

INTELLIVEST AS-FR
 Art. nr./Art.no.

(Numai vesta/Vest only)
14-0551-00-01-00 S 14-0552-00-01-00
14-0551-01-01-00 M 14-0552-01-01-00
14-0551-02-01-00 L 14-0552-02-01-00
14-0551-03-01-00 XL 14-0552-03-01-00
14-0551-04-01-00 XXL 14-0552-04-01-00
14-0551-05-01-00 XXXL 14-0552-05-01-00

Caracteristici/Main characteristics
Certificare/Certification: EN 471, EN ISO 11612,

EN ISO 14116
Material/Fabric: Ignifug/Flame retardant Hi-Viz
Bandă reflectorizantă/
Reflective tape:

Flame retardant quality tape with 
more than 100 industrial washes 
(60°C)

Compatibilitate/Compatible: C3, V3, C5, V5

Vestă confecţionată din material de înaltă vizibilitate, ce oferă protecție 
împotriva flăcării și a căldurii, este prevăzută cu bandă reflectorizantă 
rezistentă la flacără și cusută în totalitate cu ață Nomex. Poate fi folosită 
împreună cu centurile C3, V3, C5 şi V5. Vesta oferă protecție înaltă și 
confort optim.

High visibility safety vest, provides protection against heat and flame, 
is fitted with flame resistant reflective tape, fully sewn with Nomex 
thread. Can be equipped with harnesses of type C3, V3, C5 and V5. 
Intellivest offers perfect protection and good comfort.

Utilizare/UseInele ancorare/Anchor rings

Vă rugăm alegeți tipul de centură dorit!
Please choose the needed harness type  additionally!

INTELLIVEST FR/ INTELLIVEST AS-FR BLACKBIRD FR

Vestă de protecție împotriva contactului cu flacără sau scântei 
confecţionată din ţesătură ignifugă. Este prevăzută cu bandă 
reflectorizantă rezistentă la flacără și poate fi folosită împreună cu 
centurile C3, V3, C5 şi V5. 

This vest provides protection against flame and sparks being made 
from fire resistant fabric. The vest is fitted with flame resistant reflective 
tape and can be used along with C3, V3, C5 and V5 type harnesses. 

Caracteristici/Main characteristics
Material/Fabric: Bumbac ignifugat/Flame 

retardant cotton (100%)
EN ISO 11612, EN ISO 11611

Bandă reflectorizantă/
Reflective tape:

Flame retardant quality tape with 
more than 100 industrial washes 
(60°C)

Compatibilitate/Compatible: C3, V3, C5, V5

Art. nr./Art.no. (Numai vesta/Vest only) Mărimi/Size:
14-0555-00-01-00 S
14-0555-01-01-00 M
14-0555-02-01-00 L
14-0555-03-01-00 XL
14-0555-04-01-00 XXL
14-0555-05-01-00 XXXL

Vă rugăm alegeți tipul de centură dorit!
Please choose the needed harness type  additionally!

Utilizare/UseInele ancorare/Anchor rings
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V33 RESCUEV33 PHARMA

2756

Articol/Art.no. Mărimi/Size:
11-1633-00-01-00 S-M
11-1633-00-11-00 M-L
11-1633-00-22-00 L-XL
11-1633-00-33-00 XXL-XXXL

Caracteristici/Main characteristics
Seria/Series: Special
Certificare/Certification: EN 361, EN 1497
Catarame/Buckles: Oţel izolat/Steel insulated
Inele/Rings: Oţel izolat/Steel insulated
Chingă/Webbing: Performance XP
Tratament/Treatment: Nanodirt®, Ag+ ions

V33 PHARMA este o versiune special concepută pentru industria 
farmaceutică și cea alimentară. Este confecţionată dintr-o chingă 
specială cu un tratament NANODIRT® împotriva impregnării cu uleiuri 
sau praf. Un tratament adițional cu ioni de argint asigură chingii 
proprietăți anti-microbiene și anti-fungice. Toate elemente metalice 
ale centurii sunt acoperite cu plastic pentru a proteja suprafețele 
interioare ale rezervoarelor/cisternelor de zgârieturi. Centura dispune 
de o buclă de salvare fixată pe bretelele de umăr.

The V33 PHARMA is a special harness version, manufactured for the 
pharmaceutical and the food industry. It is made of a special webbing 
which is specially treated with a NANODIRT® impregnation against the 
intrusion of oil and dirt. A silver ion treatment provides additional anti-
microbial and fungicide action. The steel buckles have a nylon coating 
to protect the tank inner surfaces against scratching. The harness has a 
rescue loop on the shoulder straps for an eventual rescue.

Articol/Art.no. Mărimi/Size:
11-1633-44-01-00 S-M
11-1633-44-11-00 M-L
11-1633-44-22-00 L-XL
11-1633-44-33-00 XXL-XXXL

Caracteristici/Main characteristics
Seria/Series: Special
Certificare/Certification: EN 361, EN 1497
Catarame/Buckles: CLASSIC
Inele/Rings: Forged 40
Chingă/Webbing: Vertiqual standard 33
Optional: Catarame/Buckles Classic-Automatic

V33 RESCUE este o variantă a centurii V33 Classic. În eventualitatea 
unei operațiuni de salvare, centura prezintă o buclă destinată special 
acestui scop, ce este fixată pe bretelele de umeri.

The V33 RESCUE is a version of the V33 Classic. For an eventual rescue, 
the harness has an additional rescue loop on the shoulder straps.

V33 PHARMA V33 RESCUE

2756

140 kg

*  Greutate utilizator Max./
    Max. Bodyweight

** Durată de viaţă Max./
      Max. time in use

10 Ani/
Years 140 kg

*  Greutate utilizator Max./
    Max. Bodyweight

** Durată de viaţă Max./
      Max. time in use

10 Ani/
Years
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Este o centura complexă, specială pentru asigurarea unei 
persoane accidentate pe targa de eveacuare în timpul 
unei operaţiuni de salvare. În acest scop prezintă un inel 
de ancorare sternal (EN 361), la care se va cupla mijlocul 
de legătură/franghia de siguranță. Marcajele speciale si 
cataramele cu închidere rapidă asigură echiparea rapidă și 
usoară a pacientului în situații critice de timp.

The field proven, specialized rescue and recovery  harness 
for professional use. The central anchorage ring  (EN 361) 
allows the safe anchorage of the  injured/patient in the 
emergency stretcher. The special markings and  quick 
buckles offer clear guidance for rescuers and allows a fast 
rescue in situations where time is critical.

Articol/Art.no. Mărimi/Size:
11-1633-44-44-06 UNIVERSAL

Caracteristici/Main characteristics
Seria/Series: Special
Certificare/Certification: EN 361
Catarame/Buckles: CLASSIC-AUTOMATIK
Inele/Rings: Forged 40
Chingă/Webbing: Compact 30

V33 SAFE RECOVERY

V33 SAFE RECOVERY

ESCAPE

0082

Articol/Art.no. Mărimi/Size:
36-5054-20-00-47 UNIVERSAL

Caracteristici/Main characteristics
Seria/Series: Special
Certificare/Certification: EN 1498/B

Triunghi de salvare pentru recuperarea rapidă a 
victimelor. Poate fi utilizat în diverse locații. 

Rescue triangle for quick rescue of injured individuals. 
Suitable for many  locations.

Inele ancorare/Anchor rings

ESCAPE

Utilizare/Use

Așezați centura desfășurată peste targă/
Place the open harness on the emergency strecher

2756

Așezați pacientul pe targă/
Place the pacient on the strecher

Închideți și ajustați cataramele/ 
Close the harness buckles 

Conectați frânghia 
de siguranță la inelul 

sternal/Secure the 
pacient with safety 

lanyard connected to the 
harness anchorage point

140 kg

*  Greutate utilizator Max./
    Max. Bodyweight

** Durată de viaţă Max./
      Max. time in use

10 Ani/
Years
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V14 GET-AWAY V12 ASSAULTER

V14 GET-AWAY este o centură special concepută pentru evacuarea 
rapidă a persoanelor în caz de urgență. Are o construcție simplă, fără 
elemente metalice de cuplare sau reglaj, astfel timpul de echipare al 
centurii fiind redus la minimum (persoana poate fi gata pentru salvare 
în doar câteva secunde).

V14 GET-AWAY is a harness especially developed for fast evacuation 
of persons in case of emergency. It has a simple construction which 
does not include any metallic element for coupling or adjustment thus 
allowing for a minimal equipping time (the person can be ready for 
rescue in a matter of seconds).

V12 ASSAULTER - centura de salvare action ready!
Închiderea este asigurată de o cataramă Cobra® certificată conform 
normelor ANSI, care integrează și un inel “D” pivotant. Configurarea 
centurii pentru salvare/recuperare se face în doar câteva secunde, 
economisind astfel timp prețios în situațiile de urgență.  

V12 ASSAULTER is the action ready rescue belt.
Fastening is ensured by an ANSI certified Cobra® buckle, which 
integrates a pivoting D-ring in its main frame. The belt can prepared 
for a rescue setup in a matter of seconds, saving precious time for 
evacuation.

V14 GET-AWAY V12 ASSAULTER

Caracteristici/Main characteristics
Certificare/Certification: EN 1498:2006/B
Greutate utilizator/Rated load: Max. 150 kg
Chingă/Webbing: Compact 30
Punct de cuplare/Attachment point: Buclă textilă/Textile loop

Art. nr./Art.no. Mărimi/Size:
11-1614-94-00-00  UNIVERSAL

Caracteristici/Main characteristics
Certificare/Certification: EN 1498  (Clasa A)
Greutate utilizator/Rated load: Max. 120 kg
Cataramă+Inel/Buckle+Ring: D-Ring ANSI Cobra®
Chingă/Webbing: Performance XP

Articol/Art.no. Mărimi/Size: Talie/Waist:
11-1612-99-00-00 S 75-90 cm
11-1612-99-01-00 M 85-100 cm
11-1612-99-02-00 L 95-110 cm
11-1612-99-03-00 XL 105-120 cm
11-1612-99-04-00 XXL 115-130 cm
11-1612-99-05-00 XXXL 125-140 cm

150 kg

*  Greutate utilizator Max./
    Max. Bodyweight

** Durată de viaţă Max./
      Max. time in use

10 Ani/
Years 120 kg

*  Greutate utilizator Max./
    Max. Bodyweight

** Durată de viaţă Max./
      Max. time in use

10 Ani/
Years
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KOALA / KOALA+

2756

KOALA V15 PLASMA

A solid positioning belt made by 85 mm PES webbing, back padding, 
double adjustment frame, two lateral attachment rings and dual 
closing buckle. Due to its geometry and the materials used, the belt 
offers a high level of comfort with a huge safety margin. Available as 
base version or with an integrated positioning lanyard of  adjustable 
length (Var. KOALA PLUS)

KOALA 
Articol/Art.no.

Mărimi/
Size:

KOALA+
Articol/Art.no.

Talie/
Waist:

37-0102-00-10-15 S-M 37-0102-99-10-01 80-90 cm
37-0102-00-11-15 M-L 37-0102-99-11-01 90-100 cm
37-0102-00-12-15 L-XL 37-0102-99-12-01 100-110 cm
37-0102-00-13-15 XL-XXL 37-0102-99-13-01 110-120 cm

Centură de poziționare solidă confecţionată din chingă ignifugă cu 
lățimea de 85 mm, aceasta este ideală pentru locurile de muncă la 
care poate avea contact de scurtă durată cu flacără sau scântei (ex: 
lupta împotriva incendiilor). Aceasta este echipată cu un un sistem de 
închidere și reglaj dublu, cataramele și inelele sunt confecţionate din 
aluminiu iar centura este disponibilă în mai multe variante, cu sau fără 
mijloc de poziționare integrat cu lungime fixă și proprietăți ignifuge.

A solid positioning belt made from a flame-resistant webbing of 85 
mm width, it is ideal for workplaces where it can have brief contact 
with flame or sparks (e.g. firefighting). It is equipped with a double 
locking and adjusting system, the buckles and rings are made of 
aluminum and the belt is available in several variants, with or without 
an integrated flame retardant positioning lanyard of fixed length.

V15 PLASMA / V15 PLASMA WEB

KOALA +

2756

Caracteristici/Main characteristics
Certificare/Certification: EN 358
Catarame/Buckles: ALU/DUAL PIN
Inele/Rings: K85-Alu
Chingă/Webbing: Super-Strong 85 mm
Frânghie/Lanyard KOALA+: 14 mm Kernmantel,

Carabină/Connector KANGRI

Caracteristici/Main characteristics
Certificare/Certification: EN 358
Rezistenţă termică/
Resistance to flame:

Testată și aprobată conform/Tested and 
aprooved acc. to EN 358 p. 4.1.5

Catarame/Buckles: ALU/DUAL PIN
Inele/Rings: K85-Alu
Chingă/Webbing: Super-Strong 85 mm
Lungime mijloc/
Lanyard length:

0,8 m
* la cerere/other (max. 2 m)

V15 PLASMA
Articol/Art.no.

Mărimi/
Size:

V15 PLASMA WEB
Articol/Art.no.

Talie/
Waist:

11-0115-99-10-00 S-M 11-0115-99-10-01 80-90 cm
11-0115-99-11-00 M-L 11-0115-99-11-01 90-100 cm
11-0115-99-12-00 L-XL 11-0115-99-12-01 100-110 cm
11-0115-99-13-00 XL-XXL 11-0115-99-13-01 110-120 cm

O centură de poziționare solidă, confecţionată din chingă din fibre PES  
cu lățimea de 85 mm, protector lombar, cataramă dublă de ajustare, 
două inele de poziționare laterale și cataramă cu închidere dublă. 
Datorită geometriei și ale materialelor din care este confecționată, 
centura oferă un confort ridicat și are o marjă de siguranță enormă. Este 
disponibilă în varianta de bază sau în varianta cu mijloc de poziționare 
integrat cu lungime reglabilă (Var. KOALA PLUS)

V15 PLASMA WEB

** Durată de viaţă Max./
      Max. time in use

10 Ani/
Years

** Durată de viaţă Max./
      Max. time in use

10 Ani/
Years
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C1 PRACTIC / C11 PRACTIC+

2756

C1 PRACTIC V1 NEON Classic

C1 PRACTIC - The simplest of our positioning belts, light, comfortable 
and economic.
C11 PRACTIC+ - C11 is the first upgrade step of the C1 positioning 
belt, with integrated positioning lanyard and steel safety hook.

C1 Articol/Art.no. Mărimi/Size: C 11 Articol/Art.no.
11-0001-99-01-00 S-M 11-0011-99-01-00
11-0001-99-22-00 L-XL 11-0011-99-22-00
11-0001-99-33-00 XXL-XXXL 11-0011-99-33-00

V1 NEON – Centură de poziționare universală, ușor de echipat și de 
manevrat.
V11 ARGON - Este primul upgrade adus centurii de poziționare V1. 
Acesta este echipat cu un mijloc de poziționare cu cataramă pentru 
reglarea lungimii și o carabinieră din oțel.

V1 NEON - Universal use positioning belt, easy to dress, easy to han-
dle.
V11 ARGON - The V11 positioning belt is the first upgrade of the V1. 
This belt is equipped with with a positioning lanyard, adjusting buckle 
and steel safety hook.

V1 NEON / V11 ARGON

C11 PRACTIC+ V11 ARGON Classic

Caracteristici/Main characteristics
Seria/Series: Classic
Certificare/Certification: EN 358
Catarame/Buckles: CLASSIC
Inele/Rings: Forged 40
Chingă/Webbing: Vertiqual standard 33
Frânghie V11/Lanyard V11: 14 mm Kernmantel,

Carabină/Connector KANGRI

Caracteristici/Main characteristics
Seria/Series: Chantier
Certificare/Certification: EN 358
Catarame/Buckles: CLASSIC
Inele/Rings: WELDED 25
Chingă/Webbing: Compact 30
Frânghie C11/Lanyard C11: 12 mm Kernmantel,

Carabină/Connector KANGRI

V1 Articol/Art.no. Mărimi/Size: V 11 Articol/Art.no.
11-0101-94-01-00 S-M 11-0111-94-01-00
11-0101-94-22-00 L-XL 11-0111-94-22-00
11-0101-94-33-00 XXL-XXXL 11-0111-94-33-00

2756

C1 PRACTIC - Cea mai simplă din centurile noastre de poziționare, 
ușoară, confortabilă și economică.
C11 PRACTIC+ - Este primul upgrade adus centurii de poziționare 
C1, având în plus față de aceasta, un mijloc de poziționare integrat,  
prevăzut la un capăt cu o carabinieră.

** Durată de viaţă Max./
      Max. time in use

10 Ani/
Years

** Durată de viaţă Max./
      Max. time in use

10 Ani/
Years



31

Corzi & Carabiniere
Lanyards & Carabiners

Opritoare de cădere pe suport flexibil
Fall arresters

Mijloace de legătură,
Mijloace de legătură cu absorbitor de energie

Lanyards,  Energy absorbing lanyards

Conectori și carabiniere
Hooks and  carabiners
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CLASSIC

2756

FLEXIBLE

0223

0224

Foto: FLEXIBLE 
14 cu carabiniere 

2x0022
Picture: FLEXIBLE  

14 with hooks 
2x0022

Mijloc de poziționare conform EN 358, confecţionat din coardă tip 
Kernmantel Ø12 sau Ø14 mm, cu terminații cusute, rodante pentru 
protejarea ocheților, cataramă pentru reglarea lungimii și carabiniere 
. Disponibil în lungimile 1,5 m  și  2,0 m. Alte lungimi la cerere.

Positioning lanyard acc. to EN 358 made of Ø12 and Ø14 mm 
Kernmantle rope with sewn terminations, adjusting buckle, hooks 
and protective thimbles. Length 1,5 m and 2,0 m. Other lengths on 
request.

Caracteristici/Main characteristics
Certificare/Certification: EN 358
Coardă/Rope: Kernmantel Ø12 sau/or Ø14 mm
Cataramă reglaj/Adjuster: Aluminiu/Aluminum

Suplimentar, vă rugăm să alegeți carabinierele dorite!
Please choose the needed carabiners additionally!

0022

0232

0329

0230

Ø12 - Art. nr./Art.no. Lungime/Length: Ø14 -  Art. nr./Art.no.
12-1032-51-01-50 1,5 m 12-1034-51-01-50
12-1032-51-02-00 2,0 m 12-1034-51-02-00

Mijloc de poziționare conform EN 358, confecţionat din frânghie răsucită 
Ø16 mm din fibre poliamidice, cu terminații matisate, rodante pentru 
protejarea ocheților și cataramă pentru reglarea lungimii. Carabiniere la 
alegere. Alte lungimi la cerere.

Positioning lanyard acc. to EN 358 made of Ø16 mm twisted Polyamide rope 
with spliced terminations, adjusting buckle, hooks and protective thimbles. 
Hooks also acc. to your choice. Length max. 2 m. For different lengths please 
ask.

Art. nr./Art.no. Lungime/Length:
12-1036-00-02-00 2,0 m

Caracteristici/Main characteristics
Certificare/Certification: EN 358
Frânghie/Rope: Ø16 mm, BL > 22 kN
Cataramă reglaj/Adjuster: Aluminiu/Aluminum

Suplimentar, vă rugăm să alegeți carabinierele dorite!
Please choose the needed carabiners additionally!

0223

0224

Foto: CLASSIC 
cu carabiniere 

2x0121
Picture: CLASSIC 

with hooks 
2x0121

0022

0232

0121

0230

2756



33

ENDURANCE

2756

FAST

Foto: ENDURANCE 
cu carabiniere 
0022+0424

Picture: 
ENDURANCE 
with hooks 

0022+0424

Mijloc de poziționare conform EN 358, confecţionat din frânghie răsucită 
(fibre poliamidice) Ø16 mm, terminații matisate cu rodante pentru 
protejarea ocheților, carabiniere, mecanism din oțel pentru blocare și 
reglare a lungimii și manșon protector. Disponibil în lungimile 1,5 m  și  2,0 
m. Alte lungimi la cerere.

Positioning lanyard acc. to EN 358 made of Ø16 mm twisted Polyamide rope 
with spliced terminations, adjusting steel rope grab, carabiner and hook, 
protective hose and protective thimbles. Length 1,5 m and 2,0 m. Other 
lengths on request.

Art. nr./Art.no. Lungime/Length:
12-1046-00-01-50 1,5 m
12-1046-00-02-00 2,0 m

Caracteristici/Main characteristics
Certificare/Certification: EN 358
Frânghie/Rope: Ø16 mm, BL > 38 kN
Mecanism reglaj/Ropegrab: Oţel/Steel

Suplimentar, vă rugăm să alegeți carabinierele dorite!
Please choose the needed carabiners additionally!

0022

0232

0329

0230

0423 04240223 0224

Foto: FAST cu 
carabiniere 

0232+0624
Picture: FAST 
with hooks 

0232+0624

Mijloc de poziționare conform EN 358, confecţionat din coardă 
tip  Kernmantel Ø14 mm,  cu terminații cusute și rodante pentru 
protejarea ocheților, carabiniere, mecanism din aluminiu pentru 
blocare și reglare a lungimii și manșon protector. Disponibil în 
lungimile 1,5 m  și  2,0 m. Alte lungimi la cerere.

Positioning lanyard acc. to EN 358 made of Ø14 mm Kernmantle 
rope with sewn terminations, adjusting aluminum rope grab, 
carabiner and hook, protective hose and protective thimbles. Length 
1,5 m and 2,0 m. Other lengths on request.

Art. nr./Art.no. Lungime/Length:
12-1044-51-01-50 1,5 m
12-1044-51-02-00 2,0 m

Caracteristici/Main characteristics
Certificare/Certification: EN 358
Coardă/Rope: Kernmantel Ø14 mm, BL > 38 kN
Mecanism reglaj/Ropegrab: Aluminiu/Aluminum

Suplimentar, vă rugăm să alegeți carabinierele dorite!
Please choose the needed carabiners additionally!

0022

0232

0329

0230

06240424 05240523

2756
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MAGNUM TWINMAGNUM

Noile mijloacele de legătură ale seriei MAGNUM sunt disponibile în 
două variante: MAGNUM (varianta simplă) și  MAGNUM TWIN (varianta 
„Y“).  Ambele variante sunt dotate cu absorbitorul de generație nouă  
tip MAGNUM ,care este testat și certificat  pentru utilizatori cu masa 
totală cuprinsă între 50 și 150 kg.

The newly developed energy absobing lanyards of the MAGNUM series 
come in two versions, MAGNUM and MAGNUM TWIN. Both energy 
absobing lanyards are equipped with the new generation MAGNUM 
type energy absorber, tested and approved for users with a total weight 
between 50 and 150 kg. 

Suplimentar, vă rugăm să alegeți carabinierele dorite! /  Please choose the needed carabiners additionally!

Foto: MAGNUM 
cu carabiniere 
0328+0526

Picture: MAGNUM 
with hooks 

0328+0526

2756

0026 0325 0426 0526

0022

0232

0329

0230

Art. nr./Art.no. Lungime/Length:
12-6052-51-01-50 1,5 m
12-6052-51-02-00 2,0 m

Caracteristici/Main characteristics
Certificare/Certification: EN 354, EN 355
Coardă/Rope: Kernmantel Ø12 mm, BL > 32 kN

Art. nr./Art.no. Lungime/Length:
12-6062-51-01-50 1,5 m
12-6062-51-02-00 2,0 m

Caracteristici/Main characteristics
Certificare/Certification: EN 354, EN 355
Coardă/Rope: Kernmantel Ø12 mm, BL > 32 kN

Foto: MAGNUM 
TWIN cu carabiniere 

0328+2x0526
Picture: MAGNUM 
TWIN with hooks 
0328+2x0526

0026 0325 0426 0526

0022

0232

0329

0230

Free fall, Fall factor=2,  Testload = 50 kg, Fv = 4,7 kN Free fall, Fall factor=2,  Testload = 100 kg, Fv = 5,08 kN Free fall, Fall factor=2,  Testload = 150 kg, Fv = 5,38 kN

2756

Greutate utilizator
User weight

Greutate utilizator
User weight
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MAGNUM FLEX TWINMAGNUM FLEX

2756

0026 0325 0426 0526

0022

0232

0329

0230

Foto: MAGNUM 
FLEX  cu carabiniere 

0328+0526
Picture: MAGNUM 

FLEX with hooks 
0328+0526

Art. nr./Art.no. Lungime/Length:
12-7050-95-02-00 1,9 m

Caracteristici/Main characteristics
Certificare/Certification: EN 354, EN 355

Buclă de salvare/
Rescue sling 
inside

Art. nr./Art.no. Lungime/Length:
12-7060-95-02-00 1,9 m

Caracteristici/Main characteristics
Certificare/Certification: EN 354, EN 355

Foto: MAGNUM 
FLEX TWIN cu 
carabiniere 

0328+2x0526
Picture: MAGNUM 

FLEX TWIN 
with hooks 

0328+2x0526

0026 0325 0426 0526

0022

0232

0329

0230

Buclă de salvare/
Rescue sling 
inside

Suplimentar, vă rugăm să alegeți carabinierele dorite! /  Please choose the needed carabiners additionally!

Noile mijloacele de legătură ale seriei MAGNUM FLEX sunt disponibile 
în două variante: MAGNUM FLEX (varianta simplă) și  MAGNUM FLEX 
TWIN (varianta „Y“).  Ambele variante sunt dotate cu absorbitorul de 
generație nouă tip MAGNUM ,care este testat și certificat  pentru 
utilizatori cu masa totală cuprinsă între 50 și 150 kg.

The newly developed energy absobing lanyards of the MAGNUM FLEX 
series come in two versions, MAGNUM FLEX and MAGNUM FLEX TWIN. 
Both energy absobing lanyards are equipped with the new generation 
MAGNUM type energy absorber, tested and approved for users with a 
total weight between 50 and 150 kg. 

Free fall, Fall factor=2,  Testload = 50 kg, Fv = 4,7 kN Free fall, Fall factor=2,  Testload = 100 kg, Fv = 5,08 kN Free fall, Fall factor=2,  Testload = 150 kg, Fv = 5,38 kN

Greutate utilizator
User weight

Greutate utilizator
User weight
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Mijloc de legătură cu absorbitor de energie integrat, conform EN 354 
si EN 355. Confecţionat din coardă de tip Kernmantel Ø12 mm, testată 
la căderea peste muchie, cu terminații cusute și ocheți protejați cu 
rodante. Absorbitor de energie fiabil, cu desfăşurare lină şi constantă. 
Echiparea cu carabine se face conform opțiunii clientului. Disponibil în 
lungimile 1,5 m și 2,0 m. 

Safety lanyard with energy absorber acc. to EN 354 and EN 355. Made 
of Ø12 mm Kernmantle rope, edge tested, with sewn terminations 
and protective thimbles. Energy absorber with very reliable and gentle 
tear-up characteristics. Hooks acc. to customers choice. Length 1,5 m 
and 2,0 m. 

Art. nr./Art.no. Lungime/Length:
12-2052-51-01-50 1,5 m
12-2052-51-02-00 2,0 m

Caracteristici/Main characteristics
Certificare/Certification: EN 354, EN 355
Testat pe muchie/Edge test: VG11 CNB/P/11.074 CNB/P/11.075
Coardă/Rope: Kernmantel Ø12 mm, BL > 32 kN

Suplimentar, vă rugăm să alegeți carabinierele dorite!
Please choose the needed carabiners additionally!

0022

0232

0329

0230

0026

Foto: LIZARD 
cu carabiniere 
0232+0526

Picture: LIZARD with 
hooks 0232+0526

0325 0426 0526

LIZARD GEKKO

0022

0232

0329

0230

0026

Mijloc de legătură tip “Y” cu absorbitor de energie. Confecţionat din 
coardă de tip Kernmantel Ø12 mm, testată la căderea peste muchie, cu 
terminații cusute și ocheți protejați cu rodante. Absorbitor de energie 
fiabil, cu desfăşurare lină şi constantă. Echiparea cu carabine se face 
conform opțiunii clientului. Disponibil în lungimile 1,5 m și 2,0 m. 

„Y“ type forked Safety lanyard with energy absorber acc. to EN 354 
and EN 355. Made of Ø12 mm Kernmantle rope, edge tested, with 
sewn terminations and protective thimbles. Energy absorber with very 
reliable and gentle tear-up characteristics. Hooks acc. to customers 
choice. Length 1,5 m and 2,0 m. 

Art. nr./Art.no. Lungime/Length:
12-2062-51-01-50 1,5 m
12-2062-51-02-00 2,0 m

Suplimentar, vă rugăm să alegeți carabinierele dorite!
Please choose the needed carabiners additionally!

Foto: GEKKO 
cu carabiniere 

0232+2x0526
Picture: GEKKO with 

hooks 0232+2x0526

0325 0426 0526

Caracteristici/Main characteristics
Certificare/Certification: EN 354, EN 355
Testat pe muchie/Edge test: VG11 CNB/P/11.074 CNB/P/11.075
Coardă/Rope: Kernmantel Ø12 mm, BL > 32 kN

Testat peste muchie/
Edge tested

(r > 0,5 mm)

VG11 CNB/P/11.074 
CNB/P/11.075

2756 2756

Testat peste muchie/
Edge tested

(r > 0,5 mm)

VG11 CNB/P/11.074 
CNB/P/11.075
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Mijloc de legătură cu absorbitor de energie integrat, conform EN 
354 si EN 355 și lungime reglabilă. Confecţionat din coardă de tip 
Kernmantel Ø12 mm, testată la căderea peste muchie, cu terminații 
cusute și ocheți protejați cu rodante. Absorbitor de energie fiabil, cu 
desfăşurare lină şi constantă. Echiparea cu carabine se face conform 
opțiunii clientului. Disponibil în lungimile 1,5 m și 2,0 m. 

Safety lanyard with energy absorber acc. to EN 354 and EN 355. Made 
of Ø12 mm Kernmantle rope, edge tested, with sewn terminations 
and protective thimbles. Energy absorber with very reliable and gentle 
tear-up characteristics. Hooks acc. to customers choice. Length 1,5 m 
and 2,0 m. 

Art. nr./Art.no. Lungime/Length:
12-2072-51-01-50 1,5 m
12-2072-51-02-00 2,0 m

Suplimentar, vă rugăm să alegeți carabinierele dorite!
Please choose the needed carabiners additionally!

0022

0232

0329

0230

0026 0325 0426 0526

Mijloc de legătură tip “Y” cu absorbitor de energie integrat și lungime 
reglabilă. Confecţionat din coardă de tip Kernmantel Ø12 mm, testată 
la căderea peste muchie, cu terminații cusute și ocheți protejați cu 
rodante. Absorbitor de energie fiabil, cu desfăşurare lină şi constantă. 
Echiparea cu carabine se face conform opțiunii clientului. Disponibil în 
lungimile 1,5 m și 2,0 m. 

„Y“ type forked adjustable Safety lanyard with energy absorber acc. to 
EN 354 and EN 355. Made of Ø12 mm Kernmantle rope, edge tested, 
with sewn terminations and protective thimbles. Energy absorber with 
very reliable and gentle tear-up characteristics. Hooks acc. to customers 
choice. Length 1,5 m and 2,0 m. 

Art. nr./Art.no. Lungime/Length:
12-2082-51-01-50 1,5 m
12-2082-51-02-00 2,0 m

Suplimentar, vă rugăm să alegeți carabinierele dorite!
Please choose the needed carabiners additionally!

0022

0232

0329

0230

0026 0325 0426 0526

LIZARD VARIO GEKKO VARIO

Caracteristici/Main characteristics
Certificare/Certification: EN 354, EN 355
Testat pe muchie/Edge test: VG11 CNB/P/11.074 CNB/P/11.075
Coardă/Rope: Kernmantel Ø12 mm, BL > 32 kN

Caracteristici/Main characteristics
Certificare/Certification: EN 354, EN 355
Testat pe muchie/Edge test: VG11 CNB/P/11.074 CNB/P/11.075
Coardă/Rope: Kernmantel Ø12 mm, BL > 32 kN

2756 2756

Testat peste muchie/
Edge tested

(r > 0,5 mm)

VG11 CNB/P/11.074 
CNB/P/11.075

Testat peste muchie/
Edge tested

(r > 0,5 mm)

VG11 CNB/P/11.074 
CNB/P/11.075
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VARAN

Mijloc de legătură elastic, tip “Y” cu absorbitor de energie integrat. 
Confecţionat din chingă elastică de rezistență mare, cu lățimea de 35 
mm. Certificat conform EN 354 și EN 355. Absorbitor de energie fiabil, 
cu desfăşurare lină şi constantă. Echiparea cu carabine se face conform 
opțiunii clientului. Lungimea maximă, în stare tensionată este de 2 m.

“Y“ type, forked safety lanyard with energy absorber acc. to EN 354 and 
EN 355. Made of strong, elasticated, 35 mm wide tubular webbing. 
Energy absorber with very reliable and gentle tear-up characteristics. 
Hooks acc. to customers choice. Length 2 m.

Art. nr./Art.no. Lungime/Length:
12-3060-95-02-00 2,0 m

Caracteristici/Main characteristics
Certificare/Certification: EN 354, EN 355

Suplimentar, vă rugăm să alegeți carabinierele dorite!
Please choose the needed carabiners additionally!

Mijloc de legătură elastic cu absorbitor de energie integrat. 
Confecţionat din chingă elastică de rezistență mare, cu lățimea de 35 
mm. Certificat conform EN 354 și EN 355. Absorbitor de energie fiabil, 
cu desfăşurare lină şi constantă. Echiparea cu carabine se face conform 
opțiunii clientului. Lungimea maximă, în stare tensionată este de 2 m.

Elasticated safety lanyard with energy absorber acc. to EN 354 and 
EN 355. Made of strong, elasticated, 35 mm wide tubular webbing. 
Energy absorber with very reliable and gentle tear-up characteristics. 
Hooks acc. to customers choice. Length 2 m.

IGUANA

Art. nr./Art.no. Lungime/Length:
12-3050-95-02-00 2,0 m

Caracteristici/Main characteristics
Certificare/Certification: EN 354, EN 355

Suplimentar, vă rugăm să alegeți carabinierele dorite!
Please choose the needed carabiners additionally!

Foto: IGUANA 
cu carabiniere 
0232+0526

Picture: IGUANA 
with hooks 

0232+0526

0022

0232

0329

0230

0026 0325 0426 0526

Foto: VARAN 
cu carabiniere 

0232+2x0526
Picture: VARAN 

with hooks 
0232+2x0526

0022

0232

0329

0230

0026 0325 0426 0526

2756 2756
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VARAN-R WEB

Mijloc de legătură tip “Y” elastic cu absorbitor de energie integrat și 
buclă de salvare. Confecţionat din chingă elastică de rezistență mare, 
cu lățimea de 35 mm. Certificat conform EN 354 și EN 355. Bucla 
de salvare se auto-lansează în momentul căderii, fiind accesibilă 
salvatorilor atunci când este nevoie. Echiparea cu carabine se face 
conform opțiunii clientului. Lungimea maximă, în stare tensionată 
este de 1,9 m.

“Y“ type, forked safety lanyard with rescue sling and energy absorber 
acc. to EN 354 and EN 355. Made of strong, elasticated, 35 mm wide 
tubular webbing. Energy absorber with very reliable and gentle tear-
up characteristics. Hooks acc. to customers choice. Length 1,9 m. 

Suplimentar, vă rugăm să alegeți carabinierele dorite!
Please choose the needed carabiners additionally!

IGUANA-R WEB

Mijloc de legătură elastic cu absorbitor de energie integrat și buclă de 
salvare. Confecţionat din chingă elastică de rezistență mare, cu lățimea 
de 35 mm. Certificat conform EN 354 și EN 355. Bucla de salvare se 
auto-lansează în momentul căderii, fiind accesibilă salvatorilor atunci 
când este nevoie. Echiparea cu carabine se face conform opțiunii 
clientului. Lungimea maximă, în stare tensionată este de 1,9 m.

Elasticated safety lanyard with rescue sling and energy absorber acc. 
to EN 354 and EN 355. Made of strong, elasticated, 35 mm wide 
tubular webbing. Energy absorber with very reliable and gentle tear-
up characteristics. Hooks acc. to customers choice. Length 1,9 m.

Foto: IGUANA-R 
WEB cu 

carabiniere 
0232+0526

Picture:
IGUANA-R WEB 

with hooks 
0232+0526

0022

0232

0329

0230

0026 0325 0426 0526

Art. nr./Art.no. Lungime/Length:
12-3070-95-02-00 1,9 m

Caracteristici/Main characteristics
Certificare/Certification: EN 354, EN 355

Suplimentar, vă rugăm să alegeți carabinierele dorite!
Please choose the needed carabiners additionally!

Foto: VARAN-R 
WEB cu 

carabiniere 
0232+2x0526

Picture: 
VARAN-R WEB 

with hooks 
0232+2x0526

0022

0232

0329

0230

0026 0325 0426 0526

Art. nr./Art.no. Lungime/Length:
12-3080-95-02-00 1,9 m

Caracteristici/Main characteristics
Certificare/Certification: EN 354, EN 355

Buclă de salvare/
Rescue sling 
inside

Buclă de salvare/
Rescue sling 
inside

2756 2756
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Mijloc de legătură cu absorbitor de energie integrat, conform EN 354 
și EN 355. Absorbitorul de energie este plasat în interiorul chingii 
tubulare de rezistență, cu lățimea de 45 mm și are capacitatea de 
a absorbi eficient și în mod constant energia generate de cădere. 
Dotarea cu carabiniere se face conform opțiunii clientului. Disponibil 
în lungimile 1,5 m  și  2,0 m.

Strong energy absorbing lanyard acc. to EN 354 and EN 355 with very 
reliable and very gentle tear behaviour. Made of 45 mm wide and thick 
tubular webbing. Hooks acc. to customers choice. Length 1,5 m and 2 
m.

Art. nr./Art.no. Lungime/Length:
12-5050-95-01-50 1,5 m
12-5050-95-02-00 2,0 m

Caracteristici/Main characteristics
Certificare/Certification: EN 354, EN 355
Miez/Core: Absorbitor de energie/Energy 

absorber

Suplimentar, vă rugăm să alegeți carabinierele dorite!
Please choose the needed carabiners additionally!

0022

0232

0329

0230

0026

Foto: MAVERICK 
cu carabiniere 
0232+0526

Picture: MAVERICK 
with hooks 

0232+0526

0325 0426 0526

MAVERICK

2756

ZEBRA AS-FR

Mijloc de legătură anti-static și ignifug cu absorbitor de energie 
integrat, conform EN 354 și EN 355. Absorbitorul de energie este 
plasat în interiorul chingii tubulare de rezistență cu lățimea de 35 
mm. Aceasta este ignifugă și asigură proprietăți antistatice eficiente, 
datorită materialelor și construcției sale speciale.  Carabinierele ce 
dotează mijlocul sunt din oțel inoxidabil și au închidere și blocare 
automată tip TRI-lock. Disponibil în lungimile 1,5 m  și  2,0 m.

Antistatic, flame retardant energy absorbing lanyard acc. to EN 354 
and EN 355. Made of 35 mm wide antistatic-conductive Aramide 
tubular webbing. Energy absorber with very reliable and very gentle 
tear behaviour. Stainless steel hook with TRI-lock closing. Length 1,5 
m and 2 m. 

Art. nr./Art.no. Lungime/Length:
12-4050-99-01-50 1,5 m
12-4050-99-02-00 2,0 m

Caracteristici/Main characteristics
Certificare/Certification: EN 354, EN 355
Miez/Core: Absorbitor de energie/Energy 

absorber

Foto: ZEBRA AS-FR cu 
carabiniere 2x0221

Picture: ZEBRA AS-FR with 
carabiners 2x0221

2756



41

Caracteristici/Main characteristics
Certificare/
Certification:

EN 354

Frânghie/Rope: Ø16 mm, BL > 38 kN

SCOPE Alb/White
Art. nr./Art.no. Lungime/Length:
12-1016-00-01-50 1,5 m
12-1016-00-02-00 2,0 m

SCOPE Roşu/Red
Art. nr./Art.no. Lungime/Length:
12-1016-44-01-50 1,5 m
12-1016-44-02-00 2,0 m

Caracteristici/Main characteristics
Certificare/
Certification:

EN 354

Coardă/Rope: Ø12 mm, BL > 32 kN
Coardă/Rope: Ø14 mm, BL > 38 kN

CONEX Ø 12 mm
Art. nr./Art.no. Lungime/Length:
12-1012-51-01-50 1,5 m
12-1012-51-02-00 2,0 m

CONEX Ø 14 mm
Art. nr./Art.no. Lungime/Length:
12-1014-51-01-50 1,5 m
12-1014-51-02-00 2,0 m

CONEX 12 CONEX 14SCOPE 
WHITE

SCOPE 
RED

2756

Mijloc de legătură conform EN 354 
confecţionat din frânghie răsucită din fibre 
poliamidice (Rezistență la rupere > 38 kN). 
Este disponibil în culoarea alb sau roșu, 
iar terminațiile sunt matisate având ocheți 
protejați cu rodante.  Lungimi: 1,5 m și 2,0 m. 
Alte lungimi la cerere. 

Connecting lanyard acc. to EN 354 made of 
Ø16 mm twisted Polyamide rope (Breaking 
load > 38 kN) white and red colour, with 
spliced terminations and protective thimbles. 
Length 1,5 m and 2,0 m. Other lengths on 
request.

Mijloc de legătură conform EN 354, 
confecţionat din coardă tip Kernmantel Ø12 
mm  (Rezistență la rupere > 32 kN) sau din 
coardă Ø14 mm (Rezistență la rupere > 38 
kN). Terminațiile sunt cusute și protejate 
de un manșon transparent iar ocheții sunt 
protejați cu rodante. Lungimi: 1,5 m și 2,0 m. 
Alte lungimi la cerere. 

Connecting lanyard acc. to EN 354 made of 
Ø12 mm Kernmantle rope (B.L > 32 kN) and 
Ø14 mm Kernmantle rope (B.L > 38 kN) with 
sewn terminations and protective thimbles. 
Length 1,5 m and 2,0 m. Other lengths on 
request.

Mijloc de legătură/buclă de ancorare conform 
EN 795, confecţionat din cablu de oțel Ø8 
mm protejat de un tub flexibil transparent. 
Terminații sub forma unor bucle protejate 
la interior cu rodante metalice. Disponibil în 
lungimile de 1, 2, 3 m. Alte lungimi la cerere. 
Varianta HARDY-R integrează un inel de tip 
“O”, ce poate fi folosit ca punct de conectare 
multidirecţional. 

Connecting lanyard acc. to EN 795 made 
of Ø8 mm zinc plated steel wire rope, with 
crimped terminations, protective tube and 
protective thimbles. Length 1, 2, 3 m. Other 
lengths on request.
Version HARDY-R with integrated steel “O”-
ring, as multidirectional rigging point. 

SCOPE CONEX HARDY

HARDY
Art. nr./Art.no. Lungime/Length:
12-4035-11-01-00 1,0 m
12-4035-11-02-00 2,0 m
12-4035-11-03-00 3,0 m

HARDY-R
Art. nr./Art.no. Lungime/Length:
12-4036-11-01-00 1,0 m
12-4036-11-02-00 2,0 m
12-4036-11-03-00 3,0 m

Rez. la rupere 
Breaking load >35 kN

HARDY

HARDY-R
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2756

Buclă de ancorare din chingă tubulară cu lățimea de 26 mm. Folosită ca lonjă de 
ancorare sau mijloc de legătură. Rezistența la rupere este de minimum 30 kN. 
Certificată conform EN 354, EN 566 și EN 795. Disponibile în lungimile: 60 cm, 80 
cm, 100 cm, 120 cm, 160 cm, 200 cm. Alte lungimi la cerere.

Webbing sling, made of 26 mm wide PES tubular webbing. Can be used as anchor 
sling or as connecting lanyard. Breaking load > 30 kN. Certfied acc. to EN 354, EN 
566, EN 795. Delivered in the following lengths: 60 cm, 80 cm, 100 cm, 120 cm, 
160 cm, 200 cm. Other lengths on request.

LISKO / LISKO “X”

Rez. la rupere 
Breaking load >30 kN

Webbing sling, made of 35 mm wide PES tubular webbing. Can 
be used as anchor sling or as connecting lanyard. Breaking load 
> 40 kN. Certfied acc. to EN 354, EN 566, EN 795. Delivered in 
the following lengths: 60 cm, 80 cm, 100 cm, 120 cm, 160 cm, 
200 cm. Other lengths on request.

ANILLO / ANILLO “X”

ANILLO
Negru/Black
Art. nr./Art.no.

Lungime/
Length:

12-4040-93-06-00 60 cm
12-4040-93-08-00 80 cm
12-4040-93-10-00 100 cm
12-4040-93-12-00 120 cm
12-4040-93-16-00 160 cm
12-4040-93-20-00 200 cm

ANILLO “X“
12-4140-93-06-00 60 cm
12-4140-93-08-00 80 cm
12-4140-93-10-00 100 cm
12-4140-93-12-00 120 cm
12-4140-93-16-00 160 cm
12-4140-93-20-00 200 cm

Rez. la rupere 
Breaking load >40 kN

LISKO
Lungime/
Length:

Negru/Black
Art. nr./Art.no.

Galben/Yellow
Art. nr./Art.no.

Roşu/Red
Art. nr./Art.no.

60 cm 12-4030-95-06-00 12-4030-29-06-00 12-4030-44-06-00
80 cm 12-4030-95-08-00 12-4030-29-08-00 12-4030-44-08-00

100 cm 12-4030-95-10-00 12-4030-29-10-00 12-4030-44-10-00
120 cm 12-4030-95-12-00 12-4030-29-12-00 12-4030-44-12-00
160 cm 12-4030-95-16-00 12-4030-29-16-00 12-4030-44-16-00
200 cm 12-4030-95-20-00 12-4030-29-20-00 12-4030-44-20-00

LISKO “X“
60 cm 12-4130-95-06-00 12-4130-29-06-00 12-4130-44-06-00
80 cm 12-4130-95-08-00 12-4130-29-08-00 12-4130-44-08-00

100 cm 12-4130-95-10-00 12-4130-29-10-00 12-4130-44-10-00
120 cm 12-4130-95-12-00 12-4130-29-12-00 12-4130-44-12-00
160 cm 12-4130-95-16-00 12-4130-29-16-00 12-4130-44-16-00
200 cm 12-4130-95-20-00 12-4130-29-20-00 12-4130-44-20-00

B.L. >30 kN

Buclă de ancorare din chingă tubulară cu lățimea de 35 mm. 
Folosită ca lonjă de ancorare sau mijloc de legătură. Rezistența 
la rupere este de minimum 40 kN. Certificată conform EN 354, 
EN 566 și EN 795.  Disponibile în lungimile: 60 cm, 80 cm, 100 
cm, 120 cm , 160 cm, 200 cm. Alte lungimi la cerere. 

B.L. >30 kN

X-Loop

B.L. >40 kN
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2756

Buclă de ancorare din chingă Dyneema®/PA cu lățimea de 16 mm. 
Folosită ca lonjă de ancorare sau mijloc de legătură. Rezistența la rupere 
este de minimum 25 kN. Certificată conform EN 354, EN 566 și EN 795. 
Disponibile în lungimile: 60 cm, 80 cm, 100 cm, 120 cm, 160 cm, 200 cm. 
Alte lungimi la cerere.

Webbing sling, made of 16 mm wide Dyneema®/PES webbing. Can be 
used as anchor sling or as connecting lanyard. Breaking load > 25 kN. 
Certfied acc. to EN 354, EN 566, EN 795. Delivered in the following lengths: 
60 cm, 80 cm, 100 cm, 120 cm, 160 cm, 200 cm. Other lengths on request.

VANGUARD

Rez. la rupere 
Breaking load >25 kN

Webbing sling, made of 16 mm wide Dyneema®/PES webbing. Can be 
used as anchor sling or as connecting lanyard. Breaking load > 25 kN. 
Certfied acc. to EN 354, EN 566, EN 795. Delivered in the following lengths: 
60 cm, 80 cm, 100 cm, 120 cm, 160 cm, 200 cm. Other lengths on request.

VANGUARD “X”

Rez. la rupere 
Breaking load >25 kN

Lungime/
Length:

Roşu-Alb/Red-White
Art. nr./Art.no.

Negru-Alb/Black-White
Art. nr./Art.no.

60 cm 12-4025-40-06-00 12-4025-90-06-00
80 cm 12-4025-40-08-00 12-4025-90-08-00

100 cm 12-4025-40-10-00 12-4025-90-10-00
120 cm 12-4025-40-12-00 12-4025-90-12-00
160 cm 12-4025-40-16-00 12-4025-90-16-00
200 cm 12-4025-40-20-00 12-4025-90-20-00

B.L. >25 kN

Buclă de ancorare din chingă Dyneema®/PA cu lățimea de 16 mm. 
Folosită ca lonjă de ancorare sau mijloc de legătură. Rezistența la rupere 
este de minimum 25 kN. Certificată conform EN 354, EN 566 și EN 795. 
Disponibile în lungimile: 60 cm, 80 cm, 100 cm, 120 cm, 160 cm, 200 cm. 
Alte lungimi la cerere.

Lungime/
Length:

Roşu-Alb/Red-White
Art. nr./Art.no.

Negru-Alb/Black-White
Art. nr./Art.no.

60 cm 12-4125-40-06-00 12-4125-90-06-00
80 cm 12-4125-40-08-00 12-4125-90-08-00

100 cm 12-4125-40-10-00 12-4125-90-10-00
120 cm 12-4125-40-12-00 12-4125-90-12-00
160 cm 12-4125-40-16-00 12-4125-90-16-00
200 cm 12-4125-40-20-00 12-4125-90-20-00

B.L. >25 kN

D
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Foto: VERTILINE PRO cu 
carabiniere 0230+0232

Picture: VERTILINE PRO with 
hooks 0230+0232

Foto: VERTILINE UNIVERSAL cu 
carabiniere 0230+0329

Picture: VERTILINE UNIVERSAL with 
hooks 0230+0329

VERTILINE PRO

2756

Opritor de cădere pe suport de ancorare flexibil (coardă Ø14 mm). 
Blocatorul detașabil este  confecționat din oțel inoxidabil, iar coarda  
de tip Kernmantel este prevăzută cu terminații cusute, protejate de 
un manșon transparent și rodante. Absorbitorul de energie asigură o 
absorbire eficientă și constantă a șocului produs de cădere. Lungimea 
maximă a corzii este de 50 m.

Fall arrester on flexible anchorage line. Detachable rope grab made 
of stainless steel. Ø14 mm edge tested Kernmantle rope with sewn 
terminations and protective thimbles. Energy absorber with very 
reliable and very gentle tear behaviour. Hooks acc. to your choice.

Opritor de cădere pe suport de ancorare flexibil (coardă Ø14 mm). 
Blocatorul detașabil este  confecționat din oțel galvanizat, iar coarda 
de tip Kernmantel este prevăzută cu terminații cusute, protejate de 
un manșon transparent și rodante. Absorbitorul de energie asigură o 
absorbire eficientă și constantă a șocului produs de cădere. Lungimea 
maximă a corzii este de 50 m.

Fall arrester on flexible anchorage line. Detachable rope grab made 
of zinc plated steel. Ø14 mm edge tested Kernmantle rope with sewn 
terminations and protective thimbles. Energy absorber with very 
reliable and very gentle tear behaviour. Hooks acc. to your choice. 

VERTILINE UNIVERSAL

0022

0232

0329

0230

0328

0528

0022

0232

0329

0230

0328

0528

Art. nr./Art.no. Lungime/
Length:

12-0215-51-05-00 5 m
12-0215-51-10-00 10 m
12-0215-51-15-00 15 m
12-0215-51-20-00 20 m
12-0215-51-25-00 25 m
12-0215-51-30-00 30 m
12-0215-51-40-00 40 m
12-0215-51-50-00 50 m

Art. nr./Art.no. Lungime/
Length:

12-0216-00-05-00 5 m
12-0216-00-10-00 10 m
12-0216-00-15-00 15 m
12-0216-00-20-00 20 m
12-0216-00-25-00 25 m
12-0216-00-30-00 30 m
12-0216-00-40-00 40 m
12-0216-00-50-00 50 m

Caracteristici/Main characteristics
Certificare/Certification: EN 353-2
Coardă/Rope: Kernmantel, Ø14 mm, BL > 38 kN
Opritor/Ropegrab: Detaşabil, Oţel inoxidabil/

Detachable, Stainless Steel

Caracteristici/Main characteristics
Certificare/Certification: EN 353-2
Coardă/Rope: Ø14 mm, BL > 38 kN
Opritor/Ropegrab: Detaşabil, Oţel/Detachable, Steel

Suplimentar, vă 
rugăm să alegeți 
carabinierele dorite!

Please choose the 
needed carabiners 
additionally!

Suplimentar, vă 
rugăm să alegeți 
carabinierele dorite!

Please choose the 
needed carabiners 
additionally!

2756
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VERTILINE EDGE / VERTILINE EDGE ULTRA VERTILINE CLASSIC

Foto: VERTILINE EDGE cu carabiniere 
0022+0022

Picture: VERTILINE EDGE with hooks 
0022+0022

Foto: VERTILINE CLASSIC cu 
carabiniere 0022+0022

Picture: VERTILINE CLASSIC with 
hooks 0022+0022

2756

Opritor de cădere pe suport de ancorare flexibil (coardă Ø12 mm). Blocator 
confecționat din inox, coardă prevăzută cu terminații cusute, protejate de un 
manșon transparent și rodante. Opritorul poate fi dotat cu două tipuri de absorbitor 
de energie, fiecare având performanțe diferite. Variante: EDGE ULTRA potrivită 
pentru utilizatori cu greutatea cuprinsă între 50 și 150 kg și EDGE pentru greutatea 
de max. 100 kg. Testat pe muchie, se poate folosi în plan vertical sau orizontal.

Fall arrester on flexible anchorage line. Rope grab made of stainless steel. Ø12 
mm Kernmantle rope with sewn terminations and protective thimbles. Due to 
properties of the built-in absorber VERTILINE EDGE ULTRA it is suitable for users 
having the the total weight between 50 and 150 kg and VERTILINE EDGE for a 
max. weight of 100 kg. Hooks acc. to your choice. Edge tested. For vertical and 
horizontal use.

Opritor de cădere pe suport de ancorare flexibil (coardă de tip 
Kernmantel Ø12 mm). Blocatorul este  confecționat din oțel 
galvanizat, iar coarda este prevăzută cu terminații cusute, protejate 
de un manșon transparent și rodante. Absorbitorul de energie 
asigură o absorbire eficientă și constantă a șocului produs de cădere.
Lungimea maximă a corzii este de 50 m.

Fall arrester on flexible anchorage line. Rope grab made of zinc 
plated steel. Ø12 mm Kernmantle rope with sewn terminations and 
protective thimbles. Energy absorber with very reliable and very 
gentle tear behaviour. Hooks acc. to your choice. Length max. 50 m.

0022

0232

0329

0230

0328

0528

VERTILINE EDGE
Art. nr./Art.no.

Lungime/
Length:

VERTILINE EDGE ULTRA
Art. nr./Art.no.

12-0217-51-05-00 5 m 12-0219-51-05-00
12-0217-51-10-00 10 m 12-0219-51-10-00
12-0217-51-15-00 15 m 12-0219-51-15-00
12-0217-51-20-00 20 m 12-0219-51-20-00
12-0217-51-25-00 25 m 12-0219-51-25-00
12-0217-51-30-00 30 m 12-0219-51-30-00
12-0217-51-40-00 40 m 12-0219-51-40-00
12-0217-51-50-00 50 m 12-0219-51-50-00

Art. nr./Art.no. Lungime/
Length:

12-0218-00-05-00 5 m
12-0218-00-10-00 10 m
12-0218-00-15-00 15 m
12-0218-00-20-00 20 m
12-0218-00-25-00 25 m
12-0218-00-30-00 30 m
12-0218-00-40-00 40 m
12-0218-00-50-00 50 m

Caracteristici/Main characteristics
Certificare/Certification: EN 353-2
Coardă/Rope: Kernmantel, Ø12 mm, BL > 32 kN
Opritor/Ropegrab: Fix, Oţel inoxidabil/Fix, Stainless Steel

Caracteristici/Main characteristics
Certificare/Certification: EN 353-2
Coardă/Rope: Kernmantel, Ø12 mm, BL > 28 kN
Opritor/Ropegrab: Fix, Oţel/Fix, Steel

Suplimentar, vă 
rugăm să alegeți 
carabinierele 
dorite!

Please choose 
the needed 
carabiners 
additionally!

Suplimentar, vă 
rugăm să alegeți 
carabinierele dorite!

Please choose the 
needed carabiners 
additionally!

Foto: VERTILINE EDGE ULTRA cu 
carabiniere 0022+0022

Picture: VERTILINE EDGE ULTRA with 
hooks 0022+0022

2756 2756

Greutate utilizator
User weight

Testat peste muchie/
Edge tested

(r > 0,5 mm)

VG11 CNB/P/11.074 
CNB/P/11.075
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CORZI / ROPES

FIDES III
10,5

Coardă tip Kernmantel de calitate 
superioară, 3 toroane împletite și manta 
ţesută din 32 de fascicule. Adaptată 
perfect pentru folosirea pe fulii aceasta 
prezintă numeroase avantaje pentru 
utilizarea la echipamentele de salvare 
si cele de ridicare. Design-ul unic al 
acestei corzi previne eficient alunecările 
dintre miez și manta în coborârile lungi. 

A high-quality Kernmantle-rope with 
three braided cores and a 32-fold 
braided mantle. Adapts perfectly to the 
pulleys and brings many advantages in 
use of rescue and lifting equipment. The 
special design effectively prevents skin-
core shift in long descendings.

Caracteristici/Main characteristics
Diametru/
Diameter: 10,5 mm

Miez & Manta/
Core Mantle:

Poliamidă/
Polyamid

Certificare/
Certification: EN 1891 type A

Greutate/Weight: 74 gr/m
Rez. la rupere/
Breaking load: >2800 daN

Rez. la rup. (nod 8)/
B.L with 8-er knot: >1800 daN

Rez. la rup. (ochet 
cusut)/B.L with 
sewed eye:

>2200 daN

Alungire/
Elongation: 4%

O coardă tip Kernmantel, excelentă și 
foarte versatilă cu un design robust și 
compact, ce a fost dezvoltată în special 
pentru utilizarea pe trolii motorizate. 
Protejată împotriva abraziunilor, a 
influiențelor climatice și a impregnării 
cu murdărie.    

An excellent, versatile braided rope, 
very robust and compact, especially 
developed for use on motor winches. 
Good protection against abrasion, 
climatic influences and penetration of 
dirt.

Caracteristici/Main characteristics
Diametru/
Diameter: 10,5 mm

Miez & Manta/
Core Mantle:

Poliamidă/
Polyamid

Certificare/
Certification: EN 1891 type A

Greutate/Weight: 72 gr/m
Rez. la rupere/
Breaking load: >3200 daN

Rez. la rup. (nod 8)/
B.L with 8-er knot: >1800 daN

Rez. la rup. (ochet 
cusut)/B.L with 
sewed eye:

>2200 daN

Alungire/
Elongation: 3%

PATRON PLUS
10,5

PATRON PLUS 
10,5

Coardă dinamică tip Kernmantel, foarte 
robustă, pentru folosirea de zi cu zi. 
Aceasta convinge prin aderență bună, 
rezistență ridicată la abraziune și îm-
potriva impregnării cu murdărie. 

Very robust dynamic rope for everyday 
use. It convinces by its very good grip, 
high abrasion resistance and good 
resistance to dirt.

Caracteristici/Main characteristics
Diametru/
Diameter: 11 mm

Miez & Manta/
Core Mantle:

Poliamidă/
Polyamid

Certificare/
Certification: EN 892

Greutate/Weight: 79 gr/m
Nr. căderi UIAA/
No UIAA falls: 16

Forță max. impact/
Max impact force: 8,1 kN

Coef. înnodare/
Knotability: 0,9

Alungire dinamică/
Dynamic Elonga-
tion:

34%

TRUST
11

Art.nr./Art.no. 12-2015-31-0X-XX Art.nr./Art.no. 12-2015-51-0X-XX Art.nr./Art.no. 12-2011-49-0X-XX

PATRON PLUS, pentru operațiuni 
speciale, este executată în întregime din 
fibre de culoare neagră. Este o coardă tip 
Kernmantel, excelentă și foarte versatilă 
cu un design robust și compact, ce a fost 
dezvoltată în special pentru utilizarea 
pe trolii motorizate. Protejată împotriva 
abraziunilor, a influiențelor climatice și 
a impregnării cu murdărie.    

PATRON PLUS totally in black, for special 
operations. An excellent, versatile 
braided rope, very robust and compact, 
especially developed for use on motor 
winches. Good protection against 
abrasion, climatic influences and 
penetration of dirt.

Caracteristici/Main characteristics
Diametru/
Diameter: 10,5 mm

Miez & Manta/
Core Mantle:

Poliamidă/
Polyamid

Certificare/
Certification: EN 1891 type A

Greutate/Weight: 72 gr/m
Rez. la rupere/
Breaking load: >3200 daN

Rez. la rup. (nod 8)/
B.L with 8-er knot: >1800 daN

Rez. la rup. (ochet 
cusut)/B.L with 
sewed eye:

>2200 daN

Alungire/
Elongation: 3%

Art.nr./Art.no. 12-2015-99-0X-XX

X-XX - Lungime coardă/Rope length [m]
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CORZI / ROPES

TWIST
16

MULTI-USE
12

Coardă tip Kernmantel, simplă, pentru 
aplicații variate. Disponibilă în două 
variante, cu diamtrul de 12 mm și de 
14 mm. Poate fi comandată la lungimea 
dorită cu sau fără alte prelucrări.

Simple Kernmantle rope with various 
applications. Available in two diameters 
of 12 and 14 mm. Can be supplied by 
the meter or pre-manufactured.

Caracteristici/Main characteristics
Diametru/
Diameter: 12 mm, 14 mm

Miez & Manta/
Core Mantle:

Poliamidă/
Polyamid

Greutate/Weight: 70/88 gr/m
Rez. la rupere/
Breaking load:

>2800/3200 
daN

Rez. la rup. (ochet 
cusut)/B.L with 
sewed eye:

>2200/2500 
daN

Alungire/
Elongation: 5%

Culori/Colors Art.nr./Art.no.
Roşu/Red Ø12 12-2012-44-0X-XX
Alb/White Ø12 12-2012-00-0X-XX
Alb/White Ø14 12-2014-00-0X-XX

PATRON
12

Coardă semi-statică tip Kernmantel, 
diametrul de 12 mm, PATRON 12 este 
potrivită  pentru multiple aplicații. 
Are un coeficient de alungire redus, 
rezistență mare la rupere și rezistență 
la abraziune excelentă. Prezintă de 
asemenea protecție împotriva factorilor 
climatici și a impregnării cu murdărie. 

The 12 mm PATRON semi-static 
kernmantle-rope is a versatile multi-use 
rope. It has a low elongation factor, a 
high tensile strength and an excellent 
abrasion protection. Good protection 
against climatic influences and 
penetration of dirt.

Caracteristici/Main characteristics
Diametru/
Diameter: 12 mm

Miez & Manta/
Core Mantle:

Poliamidă/
Polyamid

Certificare/
Certification: EN 1891 type A

Greutate/Weight: 92 gr/m
Rez. la rupere/
Breaking load: >3800 daN

Rez. la rup. (nod 8)/
B.L with 8-er knot: >2200 daN

Rez. la rup. (ochet 
cusut)/B.L with 
sewed eye:

>2900 daN

Alungire/
Elongation: 3%

Coardă semi-statică tip Kernmantel, 
diametrul de 14 mm, PATRON 14 este 
potrivită  pentru multiple aplicații. 
Are un coeficient de alungire redus, 
rezistență mare la rupere și rezistență 
la abraziune excelentă. Prezintă de 
asemenea protecție împotriva factorilor 
climatici și a impregnării cu murdărie.

The 14 mm PATRON semi-static 
kernmantle-rope is a versatile multi-use 
rope. It has a low elongation factor, a 
high tensile strength and an excellent 
abrasion protection. Good protection 
against climatic influences and 
penetration of dirt.

Caracteristici/Main characteristics
Diametru/
Diameter: 14 mm

Miez & Manta/
Core Mantle:

Poliamidă/
Polyamid

Certificare/
Certification: EN 1891 type A

Greutate/Weight: 123 gr/m
Rez. la rupere/
Breaking load: >4000 daN

Rez. la rup. (nod 8)/
B.L with 8-er knot: >2200 daN

Rez. la rup. (ochet 
cusut)/B.L with 
sewed eye:

>3000 daN

Alungire/
Elongation: 3%

Art.nr./Art.no. 12-2014-51-0X-XX

PATRON
14

Frânghie răsucită cu 4 toroane al 
carei diametru măsoară 16 mm.  Are 
rezistență la rupere ridicată și prezintă o 
marjă de siguranță mare. 

Twisted, 4-strand rope, 16 mm, high 
breaking strength, large safety reserve. 
Available as bulk or customized end-
product.

Caracteristici/Main characteristics
Diametru/
Diameter: 16 mm

Material: Poliamidă/ 
Polyamid

Greutate/Weight: 114 gr/m
Rez. la rupere/
Breaking load: >4000 daN

Culori/Colors Art.nr./Art.no.
Roşu/Red Ø16 12-2016-44-0X-XX
Alb/White Ø16 12-2016-00-0X-XX

Culori/Colors Art.nr./Art.no.
Verde/Gri 12-2012-51-0X-XX
Roşu/Negru 12-2012-49-0X-XX X-XX - Lungime coardă/Rope length [m]
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COLORADOQUADRO

CONECTORI-CARABINIERE / CARABINERS-HOOKS

DELTA

0082 Art. nr./Art.no. 23-0110-10-00-77

Oţel/Steel

27 kN

10 kN

-
Screw

88 g

10 mm

73/56 mm

EN 362/2004/Q
EN 12275

0321 Art. nr./Art.no. 23-0232-22-15-62

Aluminium

40 kN

-

-
Auto Lock

126 g

25 mm

141/79 mm

EN 362/2004/T

0321 Art. nr./Art.no. 23-0230-21-20-62

Oţel/Steel

45 kN

22 kN

-
Tri Lock

314 g

20 mm

139/77 mm

EN 362/2004/T
ANSI Z359.12
CSA Z259.12

BLACKBURN

0321 Art. nr./Art.no. 23-0329-22-93-62

Aluminium

28 kN

-

-
Tri Lock

109 g

22 mm

140/79 mm

EN 362/2004/T

KANGRI

0321 Art. nr./Art.no. 23-0022-18-20-62

Oţel/Steel

25 kN

-

-
Auto Lock

238 g

18 mm

130/68 mm

EN 362/2004/T

CONDOR

1805 Art. nr./Art.no. 23-0121-20-93-37

Aluminium

22 kN

-

-
Screw

199 g

18 mm

136/81 mm

EN 362/2004/T
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CHIMBORAZO

0321 Art. nr./Art.no. 23-0325-60-20-62

Oţel/Steel

50 kN

16 kN

-
Auto Lock

775 g

60 mm

236/125 mm

EN 362/2004/A
ANSI Z359.12
CSA Z259.12

BÄRLIFUJI SAN

CONECTORI-CARABINIERE / CARABINERS-HOOKS

BROOKS

0321 Art. nr./Art.no. 23-0026-50-20-62

Oţel/Steel

23 kN

-

-
Auto Lock

514 g

50 mm

217/110 mm

EN 362/2004/A

0321 Art. nr./Art.no. 23-0426-60-91-62

Aluminium

25 kN

-

-
Auto Lock

475 g

60 mm

237/115 mm

EN 362/2004/A

0321 Art. nr./Art.no. 23-0526-60-91-62

Aluminium

23 kN

-

-
Auto Lock

482 g

60 mm

235/120 mm

EN 362/2004/A

SAJAMA

0321 Art. nr./Art.no. 23-0330-85-11-62

Oţel/Steel

23 kN

-

-
Auto Lock

861 g

85 mm

332/150 mm

EN 362/2004/A

MATTERHORN

0321 Art. nr./Art.no. 23-0626-11-91-62

Aluminium

23 kN

-

-
Auto Lock

900 g

110 mm

352/180 mm

EN 362/2004/A
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KEACOOK

ANNAPURNA

0321 Art. nr./Art.no. 23-0223-18-11-40

Oţel/Steel

25 kN

7 kN

7 kN
Screw

165 g

18 mm

110/58 mm

EN 362/2004/B

0321 Art. nr./Art.no. 23-0423-17-20-62

Oţel/Steel

30 kN

16 kN

8 kN
Screw

179 g

17 mm

107/57 mm

EN 362/2004/B
EN 12275

UIAA

0321 Art. nr./Art.no. 23-0424-17-20-62

Oţel/Steel

30 kN

16 kN

8 kN
Tri Lock

198 g

17 mm

107/57 mm

EN 362/2004/B
EN 12275

UIAA

MASSIVE

0321 Art. nr./Art.no. 23-0322-24-20-62

Oţel/Steel

52 kN

16 kN

18 kN
Tri Lock

270 g

24 mm

115/73 mm

EN 362/2004/B
EN 12275

UIAA

MAKALU

0321 Art. nr./Art.no. 23-0224-18-11-40

Oţel/Steel

25 kN

7 kN

7 kN
Twist Lock

196 g

19 mm

110/58 mm

EN 362/2004/B

NEVADA

0321 Art. nr./Art.no. 23-0221-28-11-62

Oţel inoxidabil/StS

35 kN

11 kN

7 kN
Tri Lock

285 g

28 mm

119/78 mm

EN 362/2004/B
EN 12275

UIAA

CONECTORI-CARABINIERE / CARABINERS-HOOKS

Nr. de serie individual
Individual serial no.

Nr. de serie individual
Individual serial no.

Nr. de serie individual
Individual serial no.
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EVOQUE

0321 Art. nr./Art.no. 23-0524-23-15-62

Aluminium

24 kN

8 kN

-
Tri Lock

95 g

23 mm

114/73 mm

EN 362/2004/B
EN 12275

UIAA

SÄNTISAIKO

TOUR

0321 Art. nr./Art.no. 23-0523-24-15-62

Aluminium

24 kN

8 kN

-
Screw

86 g

24 mm

114/73 mm

EN 362/2004/B
EN 12275

UIAA

0321 Art. nr./Art.no. 23-0624-20-99-62

Aluminium

22 kN

8 kN

-
Tri Lock

86 g

20 mm

110/61 mm

EN 362/2004/B
EN 12275

UIAA

0321 Art. nr./Art.no. 23-0324-22-99-62

Aluminium

36 kN

8 kN

13 kN
Tri Lock

108 g

22 mm

120/69 mm

EN 362/2004/B
EN 12275

UIAA

VOLCANO

0321 Art. nr./Art.no. 23-0528-20-20-62

Oţel/Steel

50 kN

16 kN

-
Tri Lock

363 g

20 mm

162/74 mm

NEMO

0321 Art. nr./Art.no. 23-0328-21-93-62

Aluminium

25 kN

-

-
Tri Lock

170 g

21 mm

180/76 mm

EN 362/2004/TEN 362/2004/T
ANSI Z359.12
CSA Z259.12

CONECTORI-CARABINIERE / CARABINERS-HOOKS

Nr. de serie individual
Individual serial no.

Nr. de serie individual
Individual serial no.

Nr. de serie individual
Individual serial no.
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ASAPCROLL

DISPOZITIVE ALPINISM UTILITAR / HARDWARE

ASCENSION LEFT

0082 Art. nr./Art.no. 36-3400-61-10-28

Aluminium, 
Stainless steel, 
Nylon
165 g

8-13 mm

190/95 mm

EN 12841 type B, EAC
EN 567

NFPA 1983 Technical

0082 Art. nr./Art.no. 36-3400-61-30-28

EN 12841 type B, EAC 
EN 567

0082 Art. nr./Art.no. 36-3400-64-10-28

EN 353-2
EN 12841 type A. EAC

ASCENSION RIGHT

0082 Art. nr./Art.no. 36-3400-61-20-28

EN 12841 type B, EAC
EN 567

NFPA 1983 Technical

Aluminium, 
Stainless steel, 
Nylon
85 g

8-11 mm

Aluminium, 
Stainless steel, 
Nylon
165 g

8-13 mm

190/95 mm

Aluminium, 
Stainless steel 
370 g

10-13 mm

Blocator de piept pentru 
urcare
Chest ascender

Opritor de cădere
Fall arrest device

Blocator cu mâner pentru 
mâna stângă
Rope clamp

Blocator cu mâner pentru 
mâna dreaptă
Rope clamp

RIG

0082 Art. nr./Art.no. 36-3400-63-20-28

Aluminium, 
Nylon
380 g

10,5-11,5 mm

EN 341 class A
EN 12841 type C

I’D S

0082 Art. nr./Art.no. 36-3400-63-30-28

EN 341 class A
EN 12841 type C

Aluminium, 
Nylon
530 g

10-11,5 mm

Coborâtor auto-blocant compact
Compact self-braking  descender

Coborâtor auto-blocant compact cu 
funcție anti-panică
Compact self-braking descender with 
antipanic function
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Accesorii
Accessories

Căşti de protecţie speciale
Special helmets

Dispozitive motorizate
Powered access

Trepiezi/Opritoare de cădere retractabile/Accesorii
Tripods/SRL/Accessories
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DETALII TEHNICE / HELMET DETAILS

Sistem fixare antifoane

Adapter for earmuffs bayonet 
socket

Reglaj dimensiune cap

Reglaj chingă bărbie 
Cataramă pentru 
decuplare rapidă

Prize de aer pentru 
aerisire
Air intakes to keep the 
head cool

Sistem fixare vizieră
Visor adapter

Tratamentul antibacterial “Sanitised®” al componentelor 
căștii previne apariția mirosurilor neplăcute. Mulțumită 
caracteristicii de igienizare ale acestuia, previne 
proliferarea bacteriană, împrospătând și îmbunătățind 
confortul materialelor ce intră în contact cu pielea.

SANITIZED®

Mecanismul micrometric pentru ajustarea 
mărimii poziționat la spatele căștii oferă 
posibilitatea ajustării precise și rapide, chiar 
și atunci când utilizatorul poată mănuși de 
protecție.  

2Dry: Acest material de ultimă generație se usucă 
foarte rapid, direcționând umiditatea către exterior, 
oferind astfel utilizatorului un confort sporit și o 
plăcută senzație de prospețime. 

The Sanitized® treatment is an antibacterial treatment 
that acts as an internal deodorant counteracting the 
development of unpleasant odors. Thanks to its hygienic 
function it effectively prevents bacterial proliferation by 
increasing freshness and comfort of the fabric in contact 
with skin.

This high-tech and maximum comfort fabric dries 
very quickly, encouraging the expansion and 
dispersion of moisture to the outside and leaving a 
pleasant feeling of freshness.

The micrometrical size regulation mechanism 
positioned at the rear of the helmet provides 
quick and precise adjustment, even when 
wearing gloves.

Individual size regulation

Divider to adjust the chinstrap Quick release system

“Full face“ visor

“V2“ visor

“HP“ visor
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PLASMA AQ

DETALII TEHNICE / TECHNICAL DETAILS
CALOTĂ EXTERIOARĂ/EXTERNAL SHELL: Polipropilenă/Polypropylene (PP) MĂRIMI/SIZE: Universală - Reglabilă de la 51 la 63 cm

Universal - Adjustable from 51 to 63 cm
CALOTĂ INTERIOARĂ/INTERNAL SHELL: Polistiren/Polystyrene (PS) GREUTATE/WEIGHT: 390 g 
BANDĂ DE SUSŢINERE/HEADBAND: Poliamidă/Polyamid (PA, Nylon) CERTIFICARE/STANDARD: CE EN 397

EN 397

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

COQUE EXTERNE: PP Polypropylène
COQUE INTERNE: HD Polystyrène

  en nylon souf e
TAILLE: Universelle réglable de 51 a 63 cm
POIDS: 390 g
sans protection auditive et visi re
HOMOLOGATION: CE EN 397

TECHNISCHE DETAILS

AUSSENSCHALE: P.P.  Polypropylen
INNENSCHALE: Styropor
KOPFBAND: Weiches PA Nylon
GRÖSSE: Universal-Einstellbar Von 51 Bis 63 cm
GEWICHT: 390 g 

hne opfh rer nd isier
ZULASSUNG: CE EN 397

CE EN 397

Plasma AQ

GRIDAIR

SANITIZED®

VISOR

CLIP

EN 397
CHINSTRAP

RING TO HOOKEARMUFFS

10

Alb/White
Art. nr./Art.no.

36-8201-00-00-78

Galben/Yellow
Art. nr./Art.no.

36-8202-00-00-78

Portocaliu/Orange
Art. nr./Art.no.

36-8203-00-00-78

Roşu/Red
Art. nr./Art.no.

36-8204-00-00-78

Verde/Green
Art. nr./Art.no.

36-8205-00-00-78

Lime
Art. nr./Art.no.

36-8224-00-00-78

British Green
Art. nr./Art.no.

36-806-00-00-78

Royal
Art. nr./Art.no.

36-8207-00-00-78

Albastru/Blue
Art. nr./Art.no.

36-8208-00-00-78

Negru/Black
Art. nr./Art.no.

36-8210-00-00-78
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SUPERPLASMA PL EN 12492

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

COQUE EXTERNE: PP Polypropylene
COQUE INTERNE: HD Polystyrene

  en nylon souf e
TAILLE: Universelle réglable de 51 a 62 cm
POIDS: 420 g
sans protection auditive et visi re
HOMOLOGATION: CE EN 12492

TECHNISCHE DETAILS

AUSSENSCHALE: P.P.  Polypropylene
INNENSCHALE: HD Polystyrene
KOPFBAND: Weiches PA Nylon
GRÖSSE: Universal-Einstellbar Von 51 Bis 62 cm
GEWICHT: 420 g 

hne opfh rer nd isier
ZULASSUNG: CE EN 12492

CE EN 12492

Superplasma PL

GRIDAIR

SANITIZED®

VISOR

CLIP

RING TO HOOKEARMUFFS

EN 12492
CHINSTRAP

UP&DOWN

18

Alb/White
Art. nr./Art.no.

36-5201-00-00-78

Galben/Yellow
Art. nr./Art.no.

36-5202-00-00-78

Portocaliu/Orange
Art. nr./Art.no.

36-5203-00-00-78

Roşu/Red
Art. nr./Art.no.

36-5204-00-00-78

Albastru/Blue
Art. nr./Art.no.

36-5208-00-00-78

Antracit/Anthracite
Art. nr./Art.no.

36-5209-00-00-78

Negru/Black
Art. nr./Art.no.

36-5210-00-00-78

DETALII TEHNICE / TECHNICAL DETAILS
CALOTĂ EXTERIOARĂ/EXTERNAL SHELL: Polipropilenă/Polypropylene (PP) MĂRIMI/SIZE: Universală - Reglabilă de la 51 la 62 cm

Universal - Adjustable from 51 to 62 cm
CALOTĂ INTERIOARĂ/INTERNAL SHELL: Polistiren/Polystyrene (PS) GREUTATE/WEIGHT: 420 g 
BANDĂ DE SUSŢINERE/HEADBAND: Poliamidă/Polyamid (PA, Nylon) CERTIFICARE/STANDARD: CE EN 12492
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Roşu Fluo/Red
Art. nr./Art.no.

36-9223-00-00-78

Alb/White
Art. nr./Art.no.

36-9201-00-00-78

Lime Fluo
Art. nr./Art.no.

36-9224-00-00-78

Galben Fluo/Yellow
Art. nr./Art.no.

36-9221-00-00-78

PLASMA HI VIZ

Portocaliu/Orange Fluo
Art. nr./Art.no.

36-9222-00-00-78

Roşu Fluo/Red
Art. nr./Art.no.

36-6223-00-00-78

Alb/White
Art. nr./Art.no.

36-6201-00-00-78

Lime Fluo
Art. nr./Art.no.

36-6224-00-00-78

Negru/Black
Art. nr./Art.no.

36-6210-00-00-78

SUPERPLASMA PL HI VIZ

Galben Fluo/Yellow
Art. nr./Art.no.

36-6221-00-00-78

Capişon iarnă/Wintercap
Art./Art.no. 36-0002-00-00-78

ACCESORII / ACCESSORIES

Antifon/Ear muff-SNR 26
Art./Art.no. 36-6206-00-00-78

“FULL FACE“ Clear Visor
Art./Art.no. 36-3015-00-00-78

“HP“ Clear Visor
Art./Art.no. 36-4015-00-00-78

“V2“ Smoke Visor
Art./Art.no. 36-2009-00-00-78

“V2“ Clear Visor
Art./Art.no. 36-2015-00-00-78

HI VIZ
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FAVORIT ABS 3aWH BISON ABS 4WH

Foto/Picture: ABS 3aWH
Vedere din faţă/Front

Foto/Picture: ABS 4WH
Vedere din faţă/Front

0299

Art. nr./Art.no.
35-4251-34-00-32 ABS 3aWH - cu pivotare/ABS 3aWH with 

swivel
35-4200-0X-XX-32 Coardă specială pentru ABS/Special rope for 

ABS
(X-XX=Lungime coardă/Rope length)

Favorit ABS 3aWH este un dispozitiv de salvare cu reglare automată 
a vitezei de coborâre, încorporând totodată și o funcție pentru 
ridicare. Comutarea între modurile de funcționare se face foarte ușor, 
dispozitivul fiind astfel partenerul ideal în salvarea unei persoane 
ramasă suspendată în echipamentul individual de protecție (EIP) 
pentru lucru la înălțime. 

Favorit ABS 3aWH Abseiling device with rescue lifting facility. This 
abseil rescue lifting device also has an integrated lifting function, with 
switchable reverse lock and is thus the ideal partner for the rescue of 
persons, hanging in PPEaF (personal protective equipment against 
falls).

Bison ABS 4WH este un dispozitiv de salvare cu reglare automată 
a vitezei de coborâre, încorporând totodată și o funcție pentru 
ridicare. Comutarea între modurile de funcționare se face foarte ușor, 
dispozitivul fiind astfel partenerul ideal în salvarea simultană a două 
persoane.

Bison ABS 4WH Abseiling rescue lifting device with automatic speed 
regulation. This abseil rescue lifting device also has an integrated 
lifting function, with switchable reverse lock and is thus the ideal 
partner for the rescue of 2 people, at the same time, hanging in PPEaF 
(personal protective equipment against falls).

Caracteristici/Main characteristics
Certificare/Certification: EN 341/1A, EN 1496
Sarcina nominală/Rated load: 140 kg
Coborâre/Descent: ca. 1,5 m/sec
Pentru înălţimi/For heights: până la 200 m/up to 200 m
Funcţionare/Works: Cu o coardă specială de 10,5 

mm împletită/With a special 
10,5 mm braided rope

Greutate/Weight: 1,9 Kg

Caracteristici/Main characteristics
Certificare/Certification: EN 341/1A, EN 1496
Sarcina nominală/Rated load: 200 kg
Coborâre/Descent: ca. 1,5 m/sec
Pentru înălţimi/For heights: până la 200 m/up to 200 m
Funcţionare/Works: Cu o coardă specială de 10,5 

mm împletită/With a special 
10,5 mm braided rope

Greutate/Weight: 3,2 Kg

Art. nr./Art.no.
35-4252-34-00-32 ABS 4WH - cu pivotare/ABS 4WH with swivel
35-4200-0X-XX-32 Coardă specială pentru ABS/Special rope for 

ABS
(X-XX=Lungime coardă/Rope length)

0299

Max. 200 kgMax. 140 kg
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FAVORIT ABS 3aW/ABS 4W

Art. nr./Art.no.
35-4271-34-00-21 RESQ DD - Coborâtor/Descender
12-2015-51-0X-XX Coardă specială pentru RESQ DD/Special rope 

for RESQ DD
(X-XX=Lungime coardă/Rope length)

35-4271-34-10-21 Geantă aluminiu + Ambalaj în vacuum/
Aluminum case + sealed package

Caracteristici/Main characteristics
Certificat celor mai noi norme EN/Certified acc. to the newest EN 
standard EN 341:2011 şi/and EN 1496
Primul dispozitiv real de 280 kg/200 m de pe piaţă/The markets first 
true 280 kg/200 m device
Robust, simplu și sigur/Robust, simple and reliable
Nu există părți sau mânere rotative/No rotating parts or handles
Mâner și arbore de blocare, mâner manual/Self locking handle and 
shaft, manual hold
Auto răcire/Self cooling
Capacitate de ridicare 280 kg, 2 pers./280 kg hoist capacity, 2 persons
Ușor de învățat, ușor de utilizat/Easy to learn, easy to use
Greutate 3,7 Kg/Weight 3,7 Kg
Utilizați cu cablu de 10,5 mm/Use with 10,5 mm rope

RESQ DD

RESQ DD este unul dintre cele mai robuste dispozitive de salvare/
coborâre automată, având la bază o tehnologie nouă, patentată “Direct 
Drive”. O frână centrifugă performantă transmite momentul de frânare 
direct către coarda de lucru, fără a folosi angrenaje intermediare. 
Design-ul solid al dispozitivului a fost dezvoltat pentru aplicații grele, 
în special pentru industria energiei eoliene.  

RESQ DD is the ultimate heavy duty automatic rescue decent device 
based on a new patented “Direct Drive“ technology. A centrifugal brake 
transfer its torque directly to the rope without any intermediate gears. 
Its robust design is developed for heavy duty applications in the wind 
power industry.

02000299

Foto/Picture: ABS 3aW
Vedere din faţă/Front

Foto/Picture: ABS 4W
Vedere din faţă/Front

Dispozitivul de coborâre Favorit ABS 3aW/ABS 4W reglează automat 
viteza folosind o frână centrifugă, menținând astfel of viteză constantă 
pe tot parcursul coborârii. Datorită acestor funcții salvarea poate fi făcută 
rapid, în condiții de siguranță chiar și atunci când coborârea se realizează 
cu pendulare pentru o singură persoană (ABS 3aW) sau pentru două 
persoane simultan (ABS 4W). Viteza de coborâre poate fi ajustată folosind 
capătul corzii opus rotirii și ghidajele prezente pe corpul dispozitivului. 

Favorit ABS 3aW/ABS 4W Descender with automatic speed regulation. 
The centrifugal force-controlled brakes keep the speed constant during 
the entire abseiling process and thus enable a fast and safe rescue during 
evacuation measures in the pendulum abseiling process of 1 person (ABS 
3aW)/2 persons (ABS 4W) at the same time. The abseiling speed can 
additionally be influenced on the counter-rotating rope, with the aid of the 
deflection points and cable guide notch on the device.

Caracteristici/Main characteristics
Certificare/Certification: EN 341/1A
Sarcina nominală/Rated load: 140 kg - ABS 3aW, 200 kg - ABS 4W
Coborâre/Descent: ca. 1,5 m/sec
Pentru înălţimi/For heights: până la 200 m/up to 200 m
Funcţionare/Works: Cu o coardă specială de 10,5 mm 

împletită/With a special 10,5 mm 
braided rope

Greutate/Weight: 1,2 Kg - ABS 3aW, 1,7 kg - ABS 4W

Art. nr./Art.no.
35-4261-34-00-32 - ABS 3aW 35-4262-34-00-32 - ABS 4W
35-4200-0X-XX-32 Coardă specială pentru ABS/Special 

rope for ABS
(X-XX=Lungime coardă/Rope length)

Max. 140 kg Max. 200 kg Max. 280 kg
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2756 0299 0082

KINETIX NACELLE CREW 200/CREW 300

Principalele caracteristici ale acestui opritor 
de cădere sunt manevrabilitatea ușoară, 
greutatea redusă și prezența celor două 
carabiniere permanent atașate, cea destinată 
atașării la inelul centurii integrând un pivot 
anti-răsucire.  KINETIX este un opritor robust, 
ce necesită mentenanță minimă, care oferă 
o flexibilitate bună având o lungime 2,5 m 
atunci când chinga retractabilă este extinsă 
la maxim. 

The main characteristics of KINETIX is its 
easy handling, low weight and permanently 
attached anchor hook/swivel snap hook. 
KINETIX are tough, low maintenance devices, 
the maximum flexibility range with pulled 
out webbing is 2.5 m.

NACELLE ACB-1.8 este un opritor de cădere cu 
chingă retractabilă, special conceput pentru 
asigurarea utlizatorilor în timpul lucrului 
pe platforme de ridicare mobile (MEWP).  
Particularitatea funcțională a acestuia este 
legată de forța transmisă platformei și 
utilizatorului în cazul unei căderi, de sub 3 kN.

The NACELLE ACB-1.8 is a specially designed, 
multi-standard self retracting lifeline with 
webbing to secure a person in mobile lifting 
platforms (MEWP). Its feature is the low force 
to the attachment point of less than 3 kN in 
case of a fall.

CREW este un opritor de cădere cu cablu 
retractabil simplu, dar cu o mobilitate 
excelentă. Disponibil în varianta cu cablu de 
oțel sau chingă textilă. De asemenea este 
disponibil în varianta cu componente din oțel 
inoxidabil. Cablul are lungimi cuprinse între 
6-25 m.

The CREW is a simple operating SRL with 
excellent mobility. The device can be supplied 
with either steel cable or webbing. There 
are also variants with components made of 
stainless steel available. Cable length 6-25 m.

Recomandat 
pentru utilizarea 
în platforme de 
ridicare/
Recommended 
for use in lifting 
platforms

Art. nr./Art.no. 15-7070-95-25-00

Caracteristici/Main characteristics
Certificare/Certification: EN 360
Sarcina nomin./Rated load: 100 kg
Chingă/Webbing: PES 45 mm
Distanţă/Range: 2,5 m

0223

0330

0426

0026

Suplimentar, vă rugăm să alegeți 
carabiniera dorită pentru capătul 
superior!
Please choose the needed top carabiner  
additionally!

Caracteristici/Main characteristics
Certificare/Certification: EN 360, CNB 

11060 type A
Sarcina nomin./Rated load: 136 kg
Chingă/Webbing: Dyneema
Distanţă/Range: 1,8 m

Art. nr./Art.no. 35-4114-51-80-32 Art. nr./Art.no. Cablu/Cable
35-4115-50-06-47   6 m
35-4115-50-10-47   10 m
35-4115-50-15-47   15 m
35-4115-50-20-47   20 m
35-4115-50-25-47   25 m

Caracteristici/Main characteristics
Certificare/Certification: EN 360
Sarcina nomin./Rated load: 140 kg
Cablu/Cable: Ø4 mm
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0299 0299 0299

Opritor de cădere robust, ce necesită 
mentenanță minimă, cu cablu retractabil din 
oțel zincat sau chingă textilă. Datorită carcasei 
din ABS rezistent opritorul are o greutate 
redusă. Disponibil de asemenea în varianta 
cu carcasă din aluminiu şi piesă de ancorare 
pivotantă. Cablul are lungimi cuprinse între 
3-24 m.

Strong, low-maintenance SRL with galvanized 
steel cable or webbing. Light weight due to its 
extra light plastic housing. Also available with 
aluminum housing and swivel (surcharge 
also with pipe hooks). Cable length 3-24 m. 

Opritor de cădere fiabil, ce necesită 
mentenanță minimă.  Este dotat cu un cablu 
retractabil din oțel zincat și o carabinieră cu 
pivot anti-răsucire. Carcasa este realizată din 
ABS rezistent, iar mânerul de ancorare din oțel 
zincat. Aprobat pentru utilizarea pe verticală 
sau pe orizontală, acest opritor este realizat 
la standarde de siguranță înalte folosind 
tehnologii consacrate la nivel mondial. 

Durable, low-maintenance SRL with 
galvanized steel wire rope and swivel snap 
hook. Strong plastic housing with mounting 
bracket, approved for vertical and horizontal 
applications. SRL with high safety standards 
and worldwide proven technology.

Opritor de cădere cu cablu retractabil și troliu 
pentru salvare încorporat (tip HRA). Funcția de 
salvare poate fi folosită cu ușurină de către o a 
doua persoană, pentru a recupera utilizatorul 
rămas suspendat. (ex: cădere sau pierderea 
cunoștinței utilizatorului datorită acumulării 
gazelor în cazul lucrului în canale sau puțuri).

Fall Arrest Blocks with rescue lifting device 
(Type HRA) are equipped with a winch unit. 
This is easy to engage by a second person in 
a rescue situation after a fall. (eg. at a loss of 
consciousness caused by gases in ducts and 
channels). 

Art. nr./Art.no. Cablu/Cable
35-4193-40-12-32 12 m
35-4193-40-18-32 18 m
35-4193-40-24-32 24 m
35-4193-40-33-32 33 m
35-4193-40-42-32 42 m
35-4193-40-65-32 65 m

FLEXIBLE ROBUSTO RESCUE HRA

Art. nr./Art.no. Cablu/Cable
35-4113-50-06-32 6 m
35-4113-50-09-32 9 m
35-4113-50-12-32 12 m
35-4113-50-18-32 18 m
35-4113-50-24-32 24 m

Art. nr./Art.no. Cablu/Cable
35-4103-40-12-32 12 m
35-4103-40-18-32 18 m
35-4103-40-24-32 24 m
35-4103-40-30-32 30 m
35-4103-40-42-32 42 m
35-4103-40-65-32 65 m

Caracteristici/Main characteristics
Certificare/Certification: EN 360
Sarcina nomin./Rated load: 136 kg
Cablu/Cable: Ø4,8 mm

Caracteristici/Main characteristics
Certificare/Certification: EN 360
Sarcina nomin./Rated load: 136 kg
Cablu/Cable: Ø4,8 mm

Caracteristici/Main characteristics
Certificare/Certification: EN 360,1496
Sarcina nomin./Rated load: 136 kg
Cablu/Cable: Ø4,8 mm
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0396

A revolution in working at heights and depths. The battery powered 
rope ascender ActSafe ACX enables revolutionary working methods 
for safe and ergonomic use. This powered rope ascenders with its 
optional remote control offers quick, safe and reliable access to 
heights or depths. The unique rope grab system enables quick safe 
rope handling with very short set up time. The ActSafe ACX is a cutting 
edge power ascender, easy to use and with a high-performance rope 
grab system. Wireless remote control for safe and versatile operation.

ACX

Caracteristici/Main characteristics

Certificare/Certification: DIN EN 14492-1, BGR 159

Protecţie/Protection: IP 55

Temp. de lucru/Working temperature: -20 - +40° C

Sarcină de lucru/Working load: 200 Kg

Capacitate maximă/Maximum load: 200 Kg

Viteză/Speed: 0-24 m/min

Autonomie baterie/Battery range: 200 m cu/with 100 Kg

Dimensiuni/Dimension: 33x28x27 cm

Greutate/Weight: 13 Kg (incl. battery)

Rază de acțiune telecomandă/Remote 
control range:

150 m

Funcționează în ambele direcţii Sus-Jos/Works in both directions 
Up-Down

Art.nr./Art.no.
35-4281-00-00-11 ACX
12-2015-51-0X-XX Coardă/Rope

 (X-XX=Lungime coardă/Rope length)

Make a tough job easy! The ActSafe PMX Powered Rope Ascenders 
is a rugged tool for hard work: scorching heat or biting frost it doesn’t 
matter. This is a heavy duty tool made for professionals. It is powered by 
a strong and lightweight 4 stroke Honda engine and is best described 
as a personal elevator that climbs a standard rope. It allows you to work 
faster and more ergonomically at height. It is a lightweight alternative 
to other lifting equipments. An already high lifting capacity that can be 
further extended by a pulley system makes it ideal for lifting/dragging 
material and equipment.

PMX

Caracteristici/Main characteristics

Certificare/Certification: DIN EN 14492-1, BGR 159

Temp. de lucru/Working temperature: -20 - +40°C

Sarcină de lucru/Working load: 250 Kg

Capacitate maximă/Maximum load: 250 Kg

Viteză/Speed: 0-17 m/min

Greutate/Weight: 13 Kg

Autonomie/Range: 750 m/100 Kg/500 ml

Funcționează în ambele direcţii Sus-Jos/Works in both directions 
Up-Down

Art.nr./Art.no.
35-4291-00-00-11 PMX
12-2015-51-0X-XX Coardă/Rope

 (X-XX=Lungime coardă/Rope length)

Dispozitiv revoluționar pentru desfășurarea activităților la înălțime 
sau în adâncime. Dispozitivul motorizat pentru urcare/coborâre 
ActSafe ACX introduce tehnici de lucru la înălțime noi, caracterizate 
în principal prin ergonomie și siguranță. Prin dotarea opțională cu 
telecomandă, acest dispozitiv oferă posibilități de accesare variate a 
înălțimilor/adâncimilor, rapid și în siguranță. Sistemul unic de prindere 
și angrenare al corzii asigură o atașare fermă și rapidă a acesteia. 
Dispozitivul este realizat folosind tehnologii de ultimă generație, este 
foarte versatil și usor de folosit. 

0396

Transformă o lucrare dificilă într-una ușoară! Dispozitivul motorizat 
pentru urcare/coborâre ActSafe PMX este un dispozitiv robust, 
dezvoltat pentru aplicații dificile. Căldură mare sau frig, nu are 
importanță, acest dispozitiv a fost conceput pentru condiții de lucru 
anevoioase și este destinat profesioniștilor. Dispozitivul este pus 
în mișcare de un motor Honda cu ardere internă, în 4 timpi, având 
o greutate foarte mică. Permite executarea rapidă și ergonomică 
a unor lucrări la înălțime fiind o alternativă ultra-ușoară pentru alte 
echipamente de ridicare.  Având deja o capacitate de ridicare mare, 
aceasta poate fi extinsă folosind un sistem de scripeți fiind astfel ideal 
pentru ridicarea unor materiale sau echipamente la înălțime.
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ASS-1

Robust cantilever arms especially developed for use with Ikar height 
safety and rescue devices. Compatible with the retractable type 
fall  arrester with hoisting function type HRA. These cantilever arms 
are mobile and can be released from the holding sleeve and used 
at a different location very easy and quick. -The holding sleeves are 
available in diferent shapes  which  offers numerous possibilities of 
instalation and a wide range of uses.

ASS-2

Brațe pivotante robuste dezvoltate pentru utilizarea împreună cu 
dispozitivele de siguranță și salvare Ikar. Acestea sunt compatibile cu 
opritorul de cădere retractabil cu funcție de salvare de tip HRA. Aceste 
brațe pivotante sunt mobile și pot fi deconectate de la suportul de 
fixare pentru a fi utilizate în altă locație ușor și rapid. Suporturile de 
fixare sunt disponibile în mai multe variante oferind astfel numeroase 
posibilități de instalare și utilizare.

BRAŢE PIVOTANTE/PIVOTING CANTILEVER ARMS

Art.nr./Art.no. 33-0041-57-V4-32 Art.nr./Art.no. 33-0041-59-V4-32

Caracteristici/Main characteristics

Certificare/Certification: EN 795:2012/B  &  CEN/TS 16415:2013

Greutate/Weight: 36 kg

Caracteristici/Main characteristics

Certificare/Certification: EN 795:2012/B  &  CEN/TS 16415:2013

Greutate/Weight: 39 kg

Suporturi / Mounting sleeves
Potrivite pentru echipare cu/
Suitable for equipping with

ALKO 901

PLW

RESCUE HRA

Art.nr./Art.no.
36-0415-71-V4-32

Compatibil/
Compatible ASS 1-4

Art.nr./Art.no.
36-0415-72-V4-32

Compatibil/
Compatible ASS 1-4

Art.nr./Art.no.
36-0415-74-V4-32

Compatibil/
Compatible ASS 1

Art.nr./Art.no.
36-0415-73-V4-32

Compatibil/
Compatible ASS 1

Suport fix podea
Ground sleeve

Suport fix perete
Wall sleeve

Suport mobil tip gheară
Mobile clamping sleeve 

Suport mobil podea 
Mobile ground sleeve

278 mm 739 mm
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Foto/Picture: 
T-MAN 9 & RUPPY 

502

T-MAN 9 & RUPPY 502 T-MAN 13 & RUPPY 503

0082

Trepied cu greutate mică pentru aplicații universale. Amplasarea sau 
strângerea acestuia se face rapid, în doar câteva minute. Picioarele sunt 
realizate din aluminiu și sunt ajustabile. Scripetele pentru cablu și suportul 
pentru montarea troliului sunt incluse. Troliul cu manivelă poate fi folosit 
pentru ridicare sau coborâre, acesta având funcție de frânare automată.  

Lightweight tripod for universal use. Set up or dismantled in a few 
minutes. Flexible and adjustable aluminum legs. Pulley included.
Rescue winch for lifting and lowering. The crank has an automatic braking 
function. Support on tripod included.

Heavyweight, strong tripod, certified as a mobile anchor point - a 
component of a fall protection system. Set up or dismantled in a few 
minutes. Reinforced and adjustable aluminum legs. Additional access 
stairs. Cable over guide rollers.

Ø 140 - 2
13 cm
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Ø 173 - 270 cm
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Foto/Picture: 
T-MAN 11 & 
RUPPY 503

Trepied/Tripod T-MAN 9
Certificare/Certification: EN 795:2012/B
Aprobare pentru uz personal/Personal use approval: 1 pers.
Dimensiuni transport/Shiping dimensions: 175 x 24 cm
Greutate/Weight: 16,5 Kg

Art. nr./Art.no. 33-4300-09-00-47

Troliu de salvare/Rescue winch RUPPY 502
Certificare/Certification: EN 1496/B
Sarcina maximă de lucru/Max. working load: 140 Kg
Aprobare pentru uz personal/Personal use approval: 1 pers.
Lungime cablu/Cable length: 25 m
Ø Cablu/Cable: 6,3 mm
Greutate/Weight: 13 Kg

Art. nr./Art.no. 32-4305-02-25-47

Art. nr./Art.no. 33-4300-13-00-47

Art. nr./
Art.no.

25 m 35 m 45 m
32-4305-03-25-47 32-4305-03-35-47 32-4305-03-45-47

0082

Trepied robust, certificat ca punct de ancorare mobil – parte componentă 
a unui sistem de oprire a căderii. Amplasarea sau strângerea trepiedului se 
face rapid, în doar câteva minute. Picioarele ranforsate sunt realizate din 
aluminiu și sunt ajustabile. Trepte de acces adiționale. Ghidaj cu role pentru 
cablu.  

Trepied/Tripod T-MAN 13
Certificare/Certification: EN 795:2012/B, TS 16415:2013/B
Aprobare pentru uz personal/ Personal use approval: 2 pers.
Dimensiuni transport/Shiping dimensions: 200 x 33 cm
Greutate/Weight: 37 Kg
Capul trepiedului/Tripod head:
- scripeți încorporați/integrated pulleys
- puncte de ancorare/anchor points

2
3

Troliu de salvare/Rescue winch RUPPY 503
Certificare/Certification: EN 1496/B
Sarcina maximă de lucru/Max. working load: 200 Kg
Aprobare pentru uz personal/Personal use approval: 2 pers.
Lungime cablu/Cable length: 25, 35, 45 m
Ø Cablu/Cable: 6,3 mm
Greutate (în funcție de lungimea cablului)/
Weight (depending on cable length):

22,5 - 26,2 kg

Max. 200 kgMax. 140 kg

RUPPY 502 RUPPY 503
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Testat ca punct de ancorare mobil conform prevederilor standardului DIN 
EN 795 clasa B. Conceput special pentru configurarea și utilizarea rapidă 
împreună cu dispozitivul de salvare de tip HRA. Troliul este potrivit pentru 
ridicarea și coborârea diferitelor sarcini și este compatibil cu suportul cu 
eliberare rapidă al trepiedului DB-A2. Suportul și accesoriile nu sunt 
incluse.

Tested as a mobile anchorage point for personal fall protection equipment 
according to DIN EN 795 Class B. Specifically designed for quick setup and 
use in connection with the rescue device type HRA. The winch is suitable for 
raising and lowering of various loads. Compatible with the quick release 
bracket for DB-A2 tripods. Support & accessories not included.

DB-A2 & ALKO 901 DB-AR & ALKO 901

Ø max. 1
55 cm

13
0 

- 2
40

 c
m

Foto/Picture: DB-A2 
+ ALKO 901
+ Suport/Support
+ HRA
+ Suport/Support
+ 2xScripete/Pulley

Troliu de salvare/Rescue winch ALKO 901 PLW (EN 1808)

Sarcina de lucru max./Max. working load: 300 Kg 300 Kg
Lungime cablu/Cable length: 20 m 30 m
Ø Cablu/Cable: 6,0 mm 6,0 mm (INOX)
Greutate/Weight: 9,0 Kg 18,5 Kg

Art. nr./Art.no. Articol/Item
33-4300-00-30-32 DB-A2 Trepied/Tripod
32-4300-01-30-32 Scripete + Carabinieră/Pulley + Karabiner
32-4300-01-20-32 Suport  opritor HRA/Support f. HRA
32-4300-00-00-32 Suport f. Troliu/Support f. winch
32-4300-01-10-32 Troliu ALKO 901/Winch ALKO 901 (20 m)
32-0004-1P-LW-32 Troliu PLW/Winch PLW (30 m)

Foto/Picture: DB-AR 
+ ALKO 901
+ Suport/Support
+ HRA
+ Suport/Support
+ 2xScripete/Pulley

Ø max. 155 cm
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Tested as a mobile anchorage point for PPEaF according to DIN EN 795 
Class B. Specifically designed for quick setup and use in connection with 
the rescue device type HRA. The winch is suitable for raising and lowering of 
various loads. Compatible with the quick release bracket for DB-AR tripods. 
Rubber wheels with brake. Support & accessories not included.

0299 0299

Testat ca punct de ancorare mobil conform prevederilor standardului DIN 
EN 795 clasa B. Conceput special pentru configurarea și utilizarea rapidă 
împreună cu dispozitivul de salvare de tip HRA. Troliul este potrivit pentru 
ridicarea și coborârea diferitelor sarcini și este compatibil cu suportul cu 
eliberare rapidă al trepiedului DB-AR. Roțile sunt din cauciuc și sunt dotate 
cu frână. Suportul și accesoriile nu sunt incluse.

Trepied/Tripod DB-A2
Lungime de transport/Shiping length: 150 cm
Greutate/Weight: 19,0 Kg
Certificare/Certification: EN 795:2012/B, CEN/TS 16415:2013
Aprobare pentru uz personal/Personal use approval: Max. 2 pers.
Capacitate de încărcare/Load capacity: Max. 300 kg

Trepied/Tripod DB-AR
Lungime de transport/Shiping length: 145 cm
Greutate/Weight: 28,0 Kg
Certificare/Certification: EN 795:2012/B, CEN/TS 16415:2013
Aprobare pentru uz personal/Personal use approval: Max. 2 pers.
Capacitate de încărcare/Load capacity: Max. 300 kg

Max. 300 kg Max. 300 kg

Troliu de salvare/Rescue winch ALKO 901 PLW (EN 1808)

Sarcina de lucru max./Max. working load: 300 Kg 300 Kg
Lungime cablu/Cable length: 20 m 30 m
Ø Cablu/Cable: 6,0 mm 6,0 mm (INOX)
Greutate/Weight: 9,0 Kg 18,5 Kg

Art. nr./Art.no. Articol/Item
33-4300-00-30-32 DB-A2 Trepied/Tripod
32-4300-01-30-32 Scripete + Carabinieră/Pulley + Karabiner
32-4300-01-20-32 Suport  opritor HRA/Support f. HRA
32-4300-00-00-32 Suport f. Troliu/Support f. winch
32-4300-01-10-32 Troliu ALKO 901/Winch ALKO 901 (20 m)
32-0004-1P-LW-32 Troliu PLW/Winch PLW (30 m)

ALKO 901

PLW
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MYRA
EN 795/A

MAUI
EN 795/A

Anchor point for permanent installation on walls, vertical or horizontal 
structures with enough strength. Made of aluminum alloy. Approved 
for use by one person.

Anchor point for permanent installation in concrete walls. Made of 
steel. Approved for use by one person.

Art. nr./Art.no. 34-4300-20-30-62

135X60X60 mm

300 g

101X80X46 mm

600 g

Art. nr./Art.no. 34-4300-20-20-47

PUNCTE DE ANCORARE / ANCHOR POINTS

FORTUNA
EN 795/B

YUKON
EN 795/B

Dispozitiv de ancorare mobil pentru fixarea pe tocurile ușilor cu 
rezistență corespunzătoare. Confecţionat din oțel zincat. Reglabil 
pentru deschideri cuprinse între 35 – 124 cm. Greutate 6,9 kg. Aprobat 
pentru utilizarea de către o singură persoană.

The anchor beam, as a mobile anchorage point, is attached to 
door frames with appropriate strength. Material: Galvanized steel. 
Adjustable between 35-124 cm. Weight 6.9 Kg. Approved for use by 
one person.

Dispozitiv de ancorare mobil pentru grinzi de tip “I” sau profile de tip 
șină. Deschiderea minimă este de 95 mm, iar deschiderea maximă 
este de 400 mm. Confecţionat din aluminiu având greutatea de 1,4 
kg. Aprobat pentru utilizarea de către o singură persoană.

The anchor clamp is used as mobile anchor point for “I” beams and 
rails. Minimal opening 95 mm, maximum opening  400 mm. Made 
from aluminum. Weight 1,4 Kg. For one user.

0082

Art. nr./Art.no. Articol/Item
34-4300-20-10-47 FORTUNA
34-4300-21-10-47 Geantă/Bag

0082

Art. nr./Art.no. 34-4310-01-20-47

Punct de ancorare pentru montaj permanent pe pereți și structuri 
verticale sau orizontale cu rezistență adecvată.  Realizat din aliaj de 
aluminiu. Aprobat pentru utilizarea de către o singură persoană.

Punct de ancorare pentru montaj permanent pe pereți din beton. 
Realizat din oțel. Aprobat pentru utilizarea de către o singură persoană.
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RAINBOW
EN 795/B

0082

IMAX
EN 795/E

0082

Max 2 Pers.

Max 3 Pers.

Temporary Lifeline made of strong PES webbing. Robust ratchet. Steel 
swivel hooks on both ends. Storage bag included. Approved for use by 
3 persons. Lengths 10 and 20 m.

Freestanding counterweight anchor as mobile anchor point. Several 
weights with a total mass of 374 kg provide the necessary stability. 
Hard rubber elements with individual weight of 25,5 kg. Totally 12 
elements. Approved for use by 2 persons.

Dispozitiv de ancorare mobil de tip contra-greutate. Compus dintr-un 
cadru metallic și greutăți individuale acesta cântărește în total 374 kg, 
oferind astfel stabilitatea necesară. Greutățile individuale (12 buc.) 
sunt acoperite cu cauciuc și căntăresc 25,5 kg fiecare. Aprobat pentru 
utilizarea simultană de către 2 persoane. 

Sistem de asigurare temporar “linia vieții”, realizat din chingă rezistentă 
din fibre PES și un mecanism pentru tensionare robust.  La capete 
prezintă două carabiniere cu pivot anti-răsucire. Rucsacul pentru 
transport/depozitare este inclus. Aprobat pentru max. 3 persoane 
(simultan). Disponibil în lungimile de 10 m și 20 m.

ACCESORII / ACCESSORIES

PUNCTE DE ANCORARE / ANCHOR POINTS

Art. nr./Art.no. 34-4310-01-60-47 Art. nr./Art.no. Lungime/Length
38-4310-00-10-47 10 m
38-4310-00-20-47 20 m

EMERGENCY

Art. nr./Art.no. 16-5054-00-00-99

 Chingă 
anti-traumă pentru 
situații de urgență.  
Folosită în prevenirea 
apariției traumei de 
suspendare a unui 
utilizator rămas 
suspendat în centură 
până la intervenția 
echipei de salvare. 
Este compatibilă 
cu majoritatea 
centurilor de lucru la 
înălțime și este foarte 
ușor de folosit. Poate 
salva vieți!

 Emergency-
Anti-Trauma strap. 
Can be attached 
almost to any full 
body harness. Easy to 
use. Can save lives.

EMERGENCY II
 EMERGENCY II este un kit anti-traumă îmbunătățit, 

având greutate și dimensiuni reduse. Este compact și poate fi 
atașat la majoritatea centurilor pentru lucru la înălțime. Datorită 
cataramei de reglaj încorporate, utilizatorul poate alege rapid 
nivelul de sprijin dorit sau poate folosi alternativ diferite 
niveluri de sprijin până la inervenția salvatorilor. 

 EMERGENCY II anti-trauma strap is a lightweight and 
compact solution for preventing suspension trauma, being 
compatible with most full body harnesses. Due to the integrated 
adjusting buckle, the user can quickly access a particular level of 
support or alternate different levels for specific periods of time 
until he or she is rescued.  

Art. nr./Art.no. 16-5054-00-05-99

1 2 3



68

2756

Set mijloc de legătură, carabiniere și manșon 
protector pentru lucrul pe stâlpi. Mijlocul de 
legatură este confecţionat din coardă Ø12 
mm și este certificat conform EN 354.

Connecting lanyard/pole restricting strap set. 
The lanyard is made of Ø12 mm Kernmantle 
rope and is certified according to EN 354. The 
ends are equipped with two carabiners and 
the middle is protected by a sleeve.

Chingă de ancorare robustă, certificată 
conform EN 354 și EN 795. Confecţionată 
din chingă cu lățimea de 45 mm, dublură 
protectoare și inele metalice. Lungimi 0,5 m 
și 1,0 m. Rezistența la rupere > 22 kN.

Strong connecting webbing strap, acc. to 
EN 354 and EN 795. Made of 45 mm wide 
webbing with metal rings and protective 
sleeve. Length 0,5 and 1,0 m. B.L. > 22 kN.

BEAR FLEX

Art. nr./Art.no. 12-1012-51-00-40 Art. nr./Art.no. Lungime/Length:
12-4022-99-05-00 50 cm
12-4022-99-10-00 100 cm

Caordă de siguranţă/
Safety rope

Stâlp (Lemn, 
Beton)/Pillar
(Wood, Beton)

Coardă de 
susţinere/

Holding rope

ACCESORII / ACCESSORIES

Componente/Content:
1 x CONEX 12 (0,4 m)
2 x ANNAPURNA
1 x manșon protector/protective sleeve

1 2 3

Manșon protector pentru corzi şi frânghii
1. Pentru frânghii și bucla de ancorare de 
 30 kN. Lungime 60 cm.
2. Pentru frânghii și bucla de ancorare de 
 40 kN. Lungime 60 cm.
3. Aplicații diverse, închidere cu velcro 
 (scai). Lungime 60 cm.

Rope protectors
1.  For ropes and 30 kN anchor sling.
 Length 60 cm.
2.  For ropes and 40 kN anchor sling.
 Length 60 cm.
3.  Multi-use, with velcro closing.
 Length 60 cm.

Art. nr./Art.no. Articol/Item
16-2430-06-00-99 1
16-2450-06-00-99 2
16-2456-06-00-99 3

PROTECTORS
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ACCESORII / ACCESSORIES

TOOL SAFETY LANYARD 

Obiectele în cădere (scule precum: şurubelniţe, chei fixe, ciocane etc) pot reprezenta pericole 
letale pentru persoane aflate sub acel loc de muncă!!!
TOOL SAFETY LANYARD este un mijloc de legătură elastic pentru asigurarea sculelor împotriva 
căderii. Confecţionat din chingă elastică rezistentă, cu greutate redusă, acesta oferă numeroase 
posibilități de asigurare datorită configurațiilor variate în care este disponibil.  

Objects falling from heights (hammer, screwdriver etc) can become lethal dangers for any 
person bellow that workplace!!!
TOOL SAFETY LANYARD is a connecting lanyard made of elastic webbing. The lanyard is lightweight 
and offers numerous possibilities for securing tools due to the various configurations available.

Art.nr./Art.no. 16-5054-00-50-XX

XX - Configurația capetelor/Ends configuration

Foto: TOOL LANYARD
cu  A, B

Picture: TOOL LANYARD
with A, B

A

B

C

D

Ø 25 mm

Băncuță confortabilă pentru lucrul la înălțime.

Working bench, for comfortable work.

BANCO

Art.nr./Art.no. 36-5054-54-10-47
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SAC PLIABIL/BASKETGEANTĂ/CASE

ACCESORII / ACCESSORIES

SMALL

Art. nr./Art.no. 36-5056-10-00-67

Art. nr./Art.no. 36--5056-10-20-47

Art. nr./Art.no. Mărimi/Size
36-5056-30-10-47 Ø24x28 cm
36-5056-30-20-47 Ø30x40 cm

MEDIUM

Art. nr./Art.no. 36-5056-10-10-67

 Confecţionat 
din țesătură de tip 
PES (poliester).  
Este posibilă 
personalizarea cu 
logo.

 Manufactured 
from PES fabric.
Logo print possible.

TRANSPORT I TRANSPORT II

Art. nr./Art.no. 16-5056-20-00-99

36x28x10 cm

 Confecţionat 
din țesătură de tip 
PES (poliester).  
Este posibilă 
personalizarea cu 
logo.

 Manufactured 
from PES fabric.
Logo print possible.

Ø25x42 cm

 Confecţionată 
în întregime din oțel 
protejat împotriva 
coroziunii prin 
vopsire. Este posibilă 
personalizarea cu 
logo. 

 Made of steel, 
painted, with metalic 
handle. 
Logo print possible.

43x28x18 cm

 Sac pliabil confecţionat 
din țesătură similară Cordura și 
bază din material plastic.  

 Foldable basket made of 
Cordura type fabric and plastic 
bottom.

33x30x10 cm

 Confecţionat din 
țesătură acoperită cu PVC.  
Este posibilă personalizarea 
cu logo. 

 Manufacured of PVC 
coated fabric.
Logo print possible.

Ø30x62 cm

 Sac de transport rezistent, 
confecţionat din țesătură acoperită 
cu PVC și două mânere rezistente din 
chingă. 

 Strong transport bag made 
of PVC coated fabric, two resistant 
handles.

Art. nr./Art.no. Mărimi/Size
36-5056-10-30-47 Ø30x60 cm
36-5056-10-40-47 Ø40x80 cm
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Sisteme staţionare/
Linia Vieţii

Anchor devices
and systems
Sisteme staţionare verticale

Vertical anchor systems

Sisteme staţionare orizontale/înclinate/deasupra capului
Horizontal/Inclined/Overhead anchor systems

Sisteme staţionare pentru asigurare şi lucru în coardă
Fall arrest and suspended work anchor systems
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SKCSecuRope®         Vertical

EN 353-1:2014

Sisteme staţionare pentru scări şi trepte de acces
Opritor de cădere cu alunecare pe suport de ancorare rigid

Permanent Systems for Stairs and Ladders
Guided type fall arrester including a rigid anchor line

Sisteme staţionare pentru scări şi trepte de acces
Opritor de cădere cu alunecare pe suport de ancorare rigid

EN 353-1:2014

Permanent Systems for Stairs and Ladders
Guided type fall arrester including a rigid anchor line

0082

A. Punct de ancorare superior/
Top anchor point

B. Navetă -
Opritor de cădere

culisant/Shuttle - Gliding fall 
arrester

C. Punct de ancorare 
intermediar/Intermediate 

anchor point

D. Punct de ancorare inferior/
Bottom anchor point

A

B

C

D

1437

A

B

C

D

A. Punct de ancorare superior/
Top anchor point

B. Navetă -
Opritor de cădere

culisant/Shuttle - Gliding fall 
arrester

C. Punct de ancorare 
intermediar/Intermediate 

anchor point

D. Punct de ancorare inferior/
Bottom anchor point
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Acoperiş înclinat/
Inclined roof

Pe suport din beton/
Concrete substructure

Pe suport bituminos/
Bitumen covered substructure

Pe suport din PVC/
PVC covered substructure 

SecuRope®        Orizontal/Flat -  SecuRope® Înclinat/Inclined

Pe suport din tablă/
Sheet metal substructure

Acoperiş orizontal/
Horizontal roof

EN 795:2012 tip C şi/and CEN/TS16415:2013

Sistem staţionar de asigurare 
montat pe acoperiş orizontal

Horizontal anchor system

Sistem staţionar de asigurare 
montat pe acoperiş înclinat

Inclined anchor system

A. Absorbitor 
de energie cu 

arc/Spring type 
energy absorber

B. Placă de colţ 
90o/Corner plate 

90o

C. Punct de 
ancorare 

intermediar/
Intermediate 
anchor point

D. Punct de 
ancorare 

terminal/Terminal 
anchor point

E. Pilon de 
ancorare (50 cm)

terminal/
intermediar/

Anchor post (50 
cm) terminal/
intermediate

F. Navetă 
culisantă/Gliding  

shuttle

G. Suport pentru 
fixarea pe tablă/

Sheet metal 
support plate

A

D

E

C

B
F

G

D

A

F
B

C
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Primeline       Deasupra capului / Overhead

EN 795:2012 tip C şi/and CEN/TS 16415:2013

Sistem staționar de asigurare 
“deasupra capului” pe cablu din oțel

Overhead anchor system (cable type)

A. Element 
terminal/Terminal 

fitting

B. Punct de 
ancorare 

intermediar/
Intermediate 
anchor point

F. Suport de 
ancorare terminal/

Terminal anchor

C. Navetă 
(cărucior)

 culisant cu role/
Shuttle (with 

rollers)

E. Element 
terminal pentru 

tensionare/
Terminal fitting 
with tensioner

D. Cablu de oţel 
inoxidabil Ø10 
mm/Stainless 
steel wire rope 

Ø10 mm

A

B
C

D

E
F
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Traser        Deasupra capului / Overhead

EN 795:2012 tip D şi/and CEN/TS 16415:2013

Sistem staționar de asigurare 
“deasupra capului” pe șină din oțel

Overhead anchor system (rail type)

A

B

C

D
E

C. Navetă (cărucior)
 culisant cu role/ Shuttle 

(with) rollers

E. Bolţ opritor/ Stopper 
bolt

A. Conector grinzi/ Rail 
connector

D. Grindă zăbrelită cu 
şină/Truss beam with 

rail

B. Suport fixare pe 
structura existentă/ 

Fixing bracket
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SafeAccess

A. Consolă fixare perete/
Wall bracket

B. Opritor terminal/
End-stop

C. Consolă fixare 
acoperiş/Roof bracket

D. Consolă fixare Atic/
Roof parapet bracket

E. Consolă fixare perete 
600 mm/Wall bracket 

600 mm

A

B

C

D
E

F

G

H
I

J

F. Consolă fixare perete 
1250 mm/Wall bracket 

1250 mm

G. Consolă fixare tavan/
Ceiling bracket

H. Element de îmbinare/
Junction element

I. Navetă (cărucior) cu 
role/Shutle with rollers

J. Conector L fixare şină/
Rail L connector

EN 795:2012 Tip D şi/and EN 1808:2015

Sistem staţionar cu şină pentru asigurare 
şi lucru în coardă

Rail anchor system for fall arrest 
and suspended work
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SERVICII / SERVICES

Ca utilizator înregistrat al portalului nostru de service veți beneficia de 
numeroase avantaje.
Server-ul portalului va gestiona datele referitoare la verificările EIP-urilor 
dumneavoastră pentru lucru la înălţime! De asemenea, vă va aminti din timp 
atunci când un EIP  trebuie trimis pentru verificare/revizie. Istoricul complet al 
verificărilor și reviziilor pentru un articol poate fi oricand vizualizat și descărcat 
folosind portalul de service.

As a registered user of our service portal you will benefit from many important 
advantages.
Our server will take care of managing the maintenance intervals of your PPE 
against fall! He will remind you in time to submit your PPE for revision. All 
reviews and the entire service history of an article, can always be seen and 
downloaded from the service portal.

Conform legislației în vigoare, toate EIP-urile pentru lucru la înălțime trebuie să 
fie verificate cel puțin o dată pe an. Aceste verificări trebuie  făcute de o către o 
persoană pregătită în acest scop denumită în legislație “persoană competentă”.

În calitate de producător de EIP-uri pentru lucru la înălțime, compania noastră 
este îndreptățită să efectueze verificări pentru toate tipurile de centuri și 
mijloace de legătură. Specialiștii noștri au o vastă experiență în domeniu, 
efectuând săptămânal peste 500 de verificări. Aceștia își asumă răspunderea 
pentru verificări, înregistrează echipamentele și decid dacă acestea îndeplinesc 
criteriile de siguranță pentru a putea oferi protecție în continuare.

Mai mult Vertiqual este partener autorizat pentru revizii și verificări ale 
opritoarelor de cădere, dispozitivelor de coborâre precum și altor echipamente 
marca Ikar.

According to actual legal regulations, all PPE against falls from height need 
at least one annual inspection. These service must be provided by a trained 
professional, called “competent person”.

As manufacturer of personal fall protection equipment against falls from height, 
our company is entitled to inspect all types of harnesses and lanyards. Our 
experienced professionals in this area lead more than 500 weekly revisions 
through, record all these and decide responsibly on the further release of the 
inspected PPE.

Furthermore, Vertiqual Engineering is a certified service partner for SRL and 
descenders manufactured by the Ikar company. Any inspection and maintenance 
operations of these devices can be done by us.

http://service.vertiqualsafety.com
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