
Zachycovač pádu MSA Workman®
Technické údaje produktu

Zachycovač pádu Workman® od MSA poskytuje rychlou,

snadnou a intuitivní ochranu proti pádu z výšky s

integrovanou možností obousměrné záchrany. Jakmile

Zachycovač pádu Workman® zachytí pád, jeho vyprošťovací

schopnost umožní uživatele vytáhnout nebo spustit

na bezpečné místo.

Tento odolný, ekonomický doplněk řady produktů Workman

Series nabízí rychlou instalaci a nastavení, takže je ideální pro

aplikace, ve kterých je prioritou čas a snadné použití.

Zachycovač pádu Workman® je rovněž samostatné

samonavíjecí zařízení, protože rukojeť pro přenášení je možné

použít také jako kotevní připojovací bod.

Použití

Speciální integrovaný držák využívá stávající spojku pro trojnožku, takže zbývá méně

komponentů, které je nutné připojit, nebo se mohou poškodit či někam založit.

Knoflík pro přepínání režimu ochrany proti pádu z výšky a vyprošťování se použije

tak, že se jednoduše vytáhne a otočí. Zařízení se tak použije buď jako komponenta

systému pro práci ve stísněném prostoru, nebo jako standardní samonavíjecí lano.

Instalaci a ovládání produktu se rychle a efektivně naučí jak zkušený uživatel, tak•
úplný nováček.

Velikost a hmotnost srovnatelná s konkurenčními produkty•
Ideální pro použití v ropném, plynárenském a petrochemickém průmyslu,•
stavebnictví, komunálních službách a dalších aplikacích pro stísněné prostory

QR kód na typovém štítku produktu nabízí okamžitý přístup k instalačnímu•
videu a další informacím.
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Objednací údaje

Čistá hmotnost 16,3 kg (včetně držáku)

Materiál kliky Pozinkovaná uhlíková ocel

Materiál pouzdra Hliníková slitina

Převodový poměr pro zvedání a
spouštění

Převodový poměr: 5:1

Max. síla při zachycení pádu 6 kN

Obj. č. Popis

10158192 Zachycovač pádu Workman®, lano z nerezové oceli, 15 m

Funkce a výhody

Maximální hmotnost uživatele 140 kg•
Drátěné lano z pozinkované nebo nerezové oceli, 5mm•
Integrovaný montážní držák•
Barevně označený přepínač pro aktivaci vyprošťovacího mechanismu•
Ergonomická rukojeť pro přenášení z nerezové oceli, kterou je možné použít také jako•
kotevní připojovací bod.

Integrovaný tlumič nárazů•
Robustní hliníkové pouzdro s žebry z termoplastu•
Samosvorná otočná karabinka s indikátorem zátěže•
Sklopná klika•
Produkt s RFID čipem•
Certifikace: EN 360, EN 1496, třída B•
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