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Ochrana proti pádu
I  Práce ve výškách je definována jako prováděna na místě, z kterého osoba, která ji vykonává, může 

spadnout a podlehnout zranění nebo smrti v případě absence ochranných prostředků.
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Ochrana proti pádu
Výrobky značky Miller® je kompletní nabídka osobního vybavení pro zajištění 
ochrany při práci ve výškách. Sortiment výrobků značky Miller® nabízený společností 
Honeywell Safety Products zahrnuje bezpečnostní postroje, vertikální a horizontální jisticí 
systémy, řešení pro kolektivní ochranu proti pádu a také rozsáhlé programy odborné 
přípravy, odborné audity a poradenství a místní kontrolní a opravní body.

Už přes 65 let se výrobky značky Miller® osvědčují ve stavebnictví, ropném průmyslu, 
energetice, telekomunikaci, dopravě, hornictví a všeobecném průmyslu a poskytují 
zaměstnancům pracujícím ve výškách nejvyšší úroveň bezpečnosti.

Miller® - synonymum spolehlivosti, 
bezpečnosti a inovace.

OCHRANA PROTI PÁDU

V souladu se směrnicemi Evropské unie by měl 
každý zaměstnanec vykonávající výškové práce  
obdržet od svého zaměstnavatele osobní ochranné 
prostředky pro zabránění pádu z výšky. Předpisy 
a normy také vyžadují komplexní kompetence 
zaměstnanců v oblasti výškových prací  a dohled 
prací ve výškách kompetentní osobou v průběhu 
školení. Pokud eliminace ohrožení prostřednictvím 
použití systému kolektivní ochrany není možná, 
zaměstnavatel by měl zvolit a uplatňovat osobní 
ochranné prostředky. Tyto prostředky mohou být 
použity pro pracovní polohování, záchranu nebo 
zachycení pádu. Systém se skládá z postroje, 
nepřímého upevnění a kotvicího konektoru. 
Systémy mohou být použity pouze, když se v 
blízkosti pracovního prostoru nachází vhodné 
kotevní místo.

Výrobky společnosti navrhují kvalifikovaní inženýři 
a technici zaměstnaní na plný úvazek v moderním 
procesu interního testování prováděným na závodě, 
který ověřuje nejen soulad s příslušnými normami, 
ale často také provádí zkoušky nad rámec norem, 
aby byla zajištěna nejvyšší úroveň bezpečnostních 
parametrů. Kromě toho, klíčové produkty značky 
Miller® jsou testovány nezávislými externími 
subjekty za účelem dalšího zajišťování shodnosti 
a získávání ji potvrzujících certifikátů. Společnost 
Honeywell  Safety Products získala a udržuje ve 
svých výrobních prostorách certifikát ISO 9001. 
Značka Miller® musí splnit nejpřísnější požadavky 
na design a vývoj, výrobu a služby, což prokazuje 
naše neochvějné a nepřetržité úsilí v oblasti 
poskytování produktů a služeb konzistentní kvality.

Výrobky značky Miller® jsou vyvíjeny ve spolupráci 
se zákazníky a uživateli ochranných prostředků proti 
pádu pro zajištění nejvyšší úrovně přizpůsobení 
a produktových inovací, které opravdu ovlivňují 
zvýšení stupně pohodlí a bezpečnosti pracovníků.

Značka Miller® nabízí více než jen nejlepší ve své 
třídě ochranné prostředky proti pádu z výšky. 
Náš personál je skupina vysoce kvalifikovaných 
odborníků specializujících se na poradenství, 
školení, audity a identifikaci rizik. Pracujeme se 
zákazníkem a pro zákazníka, abychom mu pomohli 
dosáhnout nejvyšších bezpečnostních standardů.

Bezpečnostní postroje  s. 208
I Bezpečnostní postroje zachycující pád   s. 210
I  Speciální bezpečnostní postroje  
zachycující pád   s. 214

I Polohování bezpečnostní postroje   s. 217
I Bezpečnostní postroje pro práci v podvěsu    s. 219
I Polohovací pasy    s. 221

Samoblokovací zařízení  s. 222
I Samoblokovací zařízení s lanem   s. 222
I Samoblokovací zařízení s páskou   s. 225

Bezpečnostní lana s. 225

I Tlumicí bezpečnostní lana s páskou   s. 225
I Dvojitá bezpečnostní lana s páskou   s. 231
I Jisticí bezpečnostní lana   s. 232
I Bezpečnostní lana pro pracovní polohování   s. 232

Samosvorná zařízení   s. 234
Kotvicí body   s. 235
Záchrana a evakuace   s. 236
Příslušenství   s. 238
Pevné jisticí systémy   s. 239
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STAVEBNICTVÍ

 
TELEKOMUNIKACE

 
ENERGETIKA

 
VĚTRNÁ ENERGIE

 
ROPA A ZEMNÍ PLYN

 
PRŮMYSL

 
PŘÍSTUP PO LANĚ

 
UZAVŘENÝ PROSTOR

 
ZÁCHRANA

 ZÁCHYTNÉ SYSTÉMY PROTI PÁDU

Zařízení používané k zachycení zaměstnance v 
případě pádu z výšky.
Typický retenční systém během provozu 
zahrnuje:
•  Kotevní bod 
•  Bezpečnostní šle
•  Spojovací zařízení

 ZÁCHRANA

Záchrana a evakuace zraněných pracovníků - 
výška musí být brána v úvahu v souvislosti s prací 
ve výšce.

Typický retenční systém zahrnuje:
•  Evakuační a záchranný přístroj 

 POLOHA BĚHEM PROVOZU*

Zařízení udržující provozovatele na pracovišti.
Typický retenční systém během provozu 
zahrnuje:
•  Upevňovací prostředek
•   Zachycovací postroj s pásem určujícím 

polohu
•   Spojovací zařízení  (bezpečnostní lano určující 

polohu během práce).

 PRÁCE SE ZÁVĚSNÝM POPRUHEM*

Systémy určené k ochraně  pracovníka během 
slaňování a jeho udržení nevyžaduje použití rukou.
Typický retenční systém zahrnuje:
•  Kotevní bod
•  Bezpečnostní šle
•   Dvě lana, z nichž jedno je opatřeno 

prostředky pro spuštění, druhé: 
samosvorným zařízením.

 DRŽENÍ BĚHEM PRÁCE

Zařízení používáno s cílem zabránit poloze 
zaměstnance, která hrozí pádem.
Typický retenční systém během provozu 
zahrnuje:
•  Kotevní bod
•   Popruh držícího během provozu nebo 

zachycovacího postroje
•   Spojovací zařízení(spojuje bezpečnostní 

hranice prostoru).

KATEGORIE PRÁCE VE VÝŠKÁCH

Kategorie shrnuté níže jsou definovány podle evropských norem a jsou používány jako základ pro výškové práce.

Druhy bezpečnost-
ních postrojů

Norma 
evropská   

Držení 
během práce

Poloha během 
provozu

Záchytné systémy 
proti pádu

Práce se 
závěsným 
popruhem

Záchrana

Pás pro pracovní polo-
hování EN 358 ano ano - - -

Bezpečnostní postroj EN 361 ano - ano - -

Bezpečnostní postroj 
s pásem EN 361/EN 358 ano ano ano - -

Multifunkční 
bezpečnostní postroj

EN 358/EN 813
EN 361 ano ano ano ano ano

*  Závěsné systémy a polohovací systémy nejsou určeny pro zachycení pádu.  Pro zachyceni pádu by měl být použit 
rezervní systém .

Úvod do základů bezpečnosti při práci ve výškách

NORMY* 
EN 12841/C  Systémy lanového přístupu
EN 341 Slaňovací zařízení
EN 353-1  Pohyblivé zachycovače pádu včetně pevného vodícího pravítka 
EN 353-2  Pohyblivé zachycovače pádu včetně poddajného vodícího pravítka
EN 354 Bezpečnostní postroje
EN 355 Absorbéry
EN 358 Systémy pro pracovní polohování 
EN 360 Samonavíjecí záchytné systémy
EN 361 Protipádové bezpečnostní postroje 
EN 362 Konektory
EN 795(b) Kotvící prostředky - třída B
EN 813 Bederní postroj
EN 363 Systémy zachycení pádu

Základní zabezpečení proti pádu z výšky
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A KOTEVNÍ BODY

Definice: Slouží k připevnění spojovacího zařízení (drží během provozu, samoupínací), známý 
jako kotvicí bod (nosníky tvaru I, lešení nebo jiné konstrukční body).

Kotvicí body mohou být jeden ze dvou typů:

•  Trvalé kotvicí zařízení (např. vodorovná jistící linie , horizontální systémy lišty).

•   Dočasné kotevní body (pásová ocel, lešenářské háčky, poutka na kotvicí háky, kliky, 
protizávažní kotvicí systémy).

B ZACHYCOVACÍ POSTROJ

Definice: Používány k udržení pracovníka v průběhu a po pádu.

•  Zachycovací postroj se používá při zachycovaní při pádu.

•  Pro zachycení pádu nelze použít bederní pásy.

C SPOJOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Definice: Používány jako nepřímé upevnění, spojující zachycovací popruh pracovníka s kotevním bodem (např. záchranný lanyard, 
samosvorný lanyard bezpečnostni, omezovač cesty pádu, zachycovač pádu, atd...).

Připojovací zařízení může být jedno ze dvou typů:

•   Systém zabraňuje vzniku pádu tím, že brání dosažení bezpečnostních limitů zaměstnancem.

•   Systém zabraňující vzniku pádu takovým způsobem, který nebrání dosažení bezpečnostních limitů zaměstnancem a potom chrání v případě pádu.

ABC:

Jednoduchý způsob, jak si zapamatovat klíčové záchytného systému proti pádu.

A.  Pro naše výrobky vyrobené  hlavně z textilních materiálů (zachycovací postroj, záchranné lano, samosvorné zařízení s pás-
kou)

Maximální doba provozu byla stanovena za deset let ode dne výroby. To nezahrnuje podmínky životního prostředí  a  konkrétní  případy použití 
ochranných prostředků proti pádům z výšky. Roční kontroly,  provedeny kompetentní osobou,  jsou povinné (vyškolenou v oblasti kontroly 
osobních ochranných prostředků).

B. Pro naše výrobky vyrobeny převážně z kovu (samosvorné zařízení s ocelovým lanem, karabiny)

Životnost není stanovena. Může být neomezená, pokud je produkt podroben pravidelné údržbě (alespoň jednou za rok). V případě 
pochybností, nebo poškození zařízení musí být zasláno za účelem provedení znalecké prohlídky / opravy k místnímu servisnímu středisku  
Miller® (Miller® servisní bod). V případě výrobků, které nevyžadují  údržbu  (nejsou náchylné k provedení  práce vedle nich), je životnost až 
deset let.

C. Helmy

Maximální doba provozu je pět let od data výroby.
1  Environmentální faktory: Kontakt s chemikáliemi, nesprávné skladování, vystavení silnému zdroji tepla> 50° C, UV záření, odolnost proti otěru atd.
2   Zvláštní případy použití: Zhoršení stavu výrobku, situace zachycení pádu, mechanické deformace, náhodný pád, intenzivní a náročné provozní podmínky. Ve všech 

případech naše výrobky podléhají každoroční prohlídce.
3  Neplatí pro pásku Miller® Falcon 6m: Každá sada pásek by měla být nahrazena po uplynutí 5 let od data výroby. Vyžaduje roční prohlídku expertem v servisním 

středisku Miller® nebo v továrně.

Období provozu bezpečnostního zařízení 
proti pádům z výšky

Podrobné informace naleznete v návodu k obsluze výrobku.

Úvod do základů bezpečnosti při práci ve výškách

C

A

B
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Bezpečnostní postroje

REGULAČNÍ PŘEZKY PÁSKA KOTEVNÍ
BODY

Jak určit bod záběru?
1 připojovací bod = hřbetní záběr 
2 připojovací body = hřbetní a můstkový
3 připojovací body = hřbetní, můstkový a  
   břišní 
+ systém polohování během práce = 2 boční 
připojovací body

Postroj pro zachycení pádu

PŘIZPŮSOBENÉ PŘEZKY

Za účelem připojení přizpůsobené přezky  
přesuňte přezku centrální tyče přes čtvercový 
konektor, aby spadla  na místo. Pro natáhnutí 
zatáhněte za okraj pásky.

BOČNÍ UPEVŃOVACÍ BODY

Bezpečnostní 
lanko, které udržuje  
polohy při provozu, 
je připojeno k 
bočním přezkám 
typu d, díky čemuž 
poskytuje svobodu 
rukou operátora. 
Tyto postroje 
nejsou vhodné pro 
zachycení pádu.

PŘEDNÍ UPEVŃOVACÍ PŘEZKY TYP D 
I PŘEDNÍ KOTVICÍ POUTKA

Použité s cílem zajistit pohodlný kotevní bod 
systém zachycování pádu obvykle v kombinaci 
se samosvorným zařízením a  vodicím 
pravítkem. Používá se v různých stísněných 
prostorách, v záchraně a horolezectví.

PÁSKA DUALTECH™

Snadné oblékání díky dvoustranným 
kontrastním barvám a fakturám.
•   Páska navržena s tvarovou pamětí, což 

zvyšuje komfort nošení.
•   Unikátní kruhový steh zvyšuje pevnost a 

kontrastní barvy usnadňují kontrolu.

PÁSKA DURAFLEX®

Patentovaná elastomerní páska speciálně
složená a vybraná tak, aby se rozšiřovala 
společně s pohybem uživatele, zabraňuje 
slepování nebo zadření.

PÁS, POPRUH NA NOHY A BEDERNÍ PÁS

Ke stanovení provozní polohy se doporučuje 
pás s polstrováním. Lepší podpora zvyšuje 
produktivitu zaměstnanců. Polstrované popruhy 
na nohy pracují v zavěšení a rozdělují zátěž 
napříč hýždím a zádům. Bederní pás slouží 
pro větší pohodlí během dlouhých období 
pracovníka. Práce v hangstrap.

I  Miller® - inovativní řešení pro ochranu proti pádu

RYCHLOUPÍNACÍ PŘEZKA

Upevnění pro popruhy v pase a nohou  
umožňuje rychlé oblékání, je vybaveno 
dvouhranným  zpomalujícím mechanismem, 
který zabraňuje náhodnému otevření.

VAČKOVÁ PREŽKA

Západky vačkové  přezky uchopí pásku a 
zabrání jejímu nežádoucímu prokluzování. 
Zvýšení západky umožňuje snadné nastavení 
/uvolnění jednou rukou/, podporuje příslušné, 
blízké přizpůsobení, neklouže a poskytuje 
dobrou kontrolu.
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Pády z výšky jsou druhou nejčastější příčinou úrazů na pracovišti a každý rok nesou s sebou významné 
náklady pro zaměstnavatele. Účelem systému zachycení pádu je bezpečné zachycení pádu a udržení 
pracovníka v bezpečné poloze, dokud ho nebude možné vytáhnout nahoru. Bezpečnostní postroje, v 
souladu s požadavky EN 361, Typ zařízení  oblékaného na tělo  za účelem zachycení pádu.

Postroj pro zachycení pádu

Rychle přizpůsobivý postroj s 8 unikátními inovacemi 2 body - zadní upevňovací bod typ d a 
přední upevňovací bod.

Miller® REVOLUTIONTM COMFORT R2

*K dispozici s DUALTECH
**Dostupné na žádost

Výhody: Přizpůsobení k pohybu uživatele.
•   Otočný konektor pivotlink v pase.
•  Zaručení svobody pohybu.
•  Integrovaný systém příslušenství.
•  Vlastní identifikační štítky.

Vlastnosti: Strukturální otočný bod.
•   Elastická páska DuraFlex®*.
•   Pokrytí zadní strany podšívkou ErgoArmor™.
•   Rychloupínací vačkové přezky pro snadné 

nošení.
•   Rychloupínací přezky na hrudi a nohou.
•   Konce pásky umožňující skrytí přebytku.
•   Nezávislá množina štítků.

 B   

Ref. č. Popis Velikost

10 142 39 Páska DualTech S/M

10 142 40 Páska DualTech L/XL

10 142 41 Páska DualTech XXL**

Ref. č. Popis Velikost

10 142 36 Elastická páska DuraFlex® S/M

10 142 37 Elastická páska DuraFlex® L/XL

10 142 38 Elastická páska DuraFlex® XXL**

 Splňuje požadavky normy EN 361.

VLASTNOSTI A VÝHODY

2 body - přední a zadní upevňovací bod

DURAFLEX® MA04

VLASTNOSTI A VÝHODY

 B    

Výhody: Elastická páska.
•   Větší pohodlí.

•  Větší odolnost.

Vlastnosti: Elastická páska.
•  Elastomerová páska  DuraFlex®.

•   Páska neabsorbuje vodu, olej, mastnotu a 
nečistoty.

•   Čelní kotevní bod ve formě smyčky z měkkého 
pásku.

Ref. č. Popis Velikost

10 076 11 Rychloupínací přezky M/L

10 076 12 Rychloupínací přezky XL

Ref. č. Popis Velikost

10 028 50 Ručně upevňované přezky na 
hrudi a nohou S

10 028 49 Ručně upevňované přezky na 
hrudi a nohou M/L

 Splňuje požadavky normy EN 361



Postroj pro zachycení páduPostroj pro zachycení pádu

www.honeywellsafety.com212

Ochrana před pádem

1 bod - přední a zadní upevňovací bod 

Výhody: Elastická páska.
•  Větší pohodlí.

•  Větší odolnost.

Vlastnosti: Elastická páska.
•  Elastomerová páska  DuraFlex®.

•   Páska neabsorbuje vodu, olej, mastnotu a 
nečistoty.

•   Ručně upevňované přezky na hrudi a nohou.

 B  

Ref. č. Popis

10 028 48 S

10 028 47 M/L

DURAFLEX® MA02

VLASTNOSTI A VÝHODY

DURAFLEX® MA08

VLASTNOSTI A VÝHODY

Výhody: Elastická páska.

•   Větší pohodlí.

•  Větší odolnost.

Vlastnosti: Elastická páska.

•  Elastomerová páska  DuraFlex®.

•   Páska neabsorbuje vodu, olej, mastnotu a 
nečistoty.

•   Ručně upevňované přezky na hrudi a nohou

•   2 můstkové samoupevňovací přezky typu D.

 B   

2 body — přední a zadní upevňovací bod

 Splňuje požadavky normy EN 361.

Ref. č. Velikost

10 028 54 S

10 028 53 M/L

10 049 59 XXL
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2 body - přední a zadní upevňovací bod

TITANTM

VLASTNOSTI A VÝHODY

Výhody: Nízká hmotnost.
•   Celá řada nastavení, jedna velikost vyhovuje všem.

•   Posuvný hřbetní upevňovací bod typu d poskytuje 
pohodlné upevnění.

Vlastnosti
•   Trvanlivá polyesterová páska.

•   Pás namontován pod boky nositele je udržován 
ve svislé poloze.

•   Ručně upevňované přezky na hrudi a nohou.

•   Hrudní pás o šířce 45 mm s kovovou přezkou.Ref. č. Velikost

10 118 91 Univerzální

 Splňuje požadavky normy EN 361.

 B  

 B  

VLASTNOSTI A VÝHODY

Výhody: Nízká hmotnost.
•   Celá řada nastavení, jedna velikost vyhovuje 

všem.

•   Posuvný hřbetní upevňovací bod typu d 
poskytuje pohodlné upevnění.

Vlastnosti
•   Trvanlivá polyesterová páska.

•   Pás namontován pod boky nositele je udržován 
ve svislé poloze.

•   Ručně upevňované přezky na hrudi a nohou.

•   Hrudní pás o šířce 45 mm s kovovou přezkou.

Ekonomičtější varianta ochrany proti pádům z výšky.
1 bod — přední a zadní upevňovací bod

TITANTM

Ref. č. Velikost

10 118 90 Univerzální

 Splňuje požadavky normy EN 361.
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Speciální postroj pro zachycení pádu

 B  

Speciální postroj pro zachycení pádu

Ideální pro svářeče a hasiče.
1 bod - zadní upevňovací bod typu D.

Řešení pro práci ve výšce v prostředí s nebezpečím výbuchu.
2 body - zadní upevňovací bod s prodloužující páskou  a přední upevňovací bod

VLASTNOSTI A VÝHODY

VLASTNOSTI A VÝHODY

 B    

Výhody: Trvanlivost a odolnost vůči 
vysokým teplotám.
•   Nomex®* páska chrání před postříkáním a 

jiskrami při svařování.

•  Kontrastní barvy usnadňují kontrolu.

•  Maximální teplota: 177°C.

Vlastnosti: Mimořádná odolnost proti teplu 
a ohni.
•   Modra páska odolná proti ohni Nomex®.

•  Žluté vnitřní jádro z Kevlaru.

•  Pás upevněn pod boky.

•  Nastavitelné popruhy na nohy.

•   Ručně upevňované přezky na hrudi a nohou.

•   Svorky pro nevyužité bezpečnostní lanko na 
ramenních popruzích.

Bezpečnostní postroj s kevlaru v souladu s normou EN 361(2002), ANSI, OSHA

*Kevlar a Nomex jsou registrované ochranné známky společnosti du Pont de Nemours and 
Company.

Atestováno a v souladu s normami en 361 (2002) a
ATEX 13463-1 (2001).
Další řešení jsou k dispozici na vyžádání.

Výhody:

•   Zabraňuje ohrožení vznícení způsobeného 
elektrostatickým výbojem.

•   Hřbetní prodloužení popruhu umožňuje snadné 
připojení.

•   Oddělený hřbetní polštář umožňuje snadné 
nasazení bezpečnostního postroje.

Vlastnosti: Zvýšení bezpečnosti.

•   Antistatický materiál.

•  Pás upevněn pod boky.

•   Bezpečnostní zadní polštář.

•  Nastavitelné ramenní popruhy.

•   Nastavitelné popruhy na nohy s rychloupínacími 
přezkami.

Ref. č. Popis Velikost

10 123 36 650K Nastavitelné rameno S/M

10 123 37 650K Nastavitelné rameno L/XL

10 123 38 650K Nastavitelné rameno XXL

Ref. č. Popis Velikost

10 123 33 751K Jednotlivé nastavení S/M

10 123 34 751K Jednotlivé nastavení L/XL

10 123 35 751K Jednotlivé nastavení XXL

Ref. č. Velikost

10 150 74 S/M

10 150 75 L/XL

10 305 10 XXL

ATEX ANTISTATICKÉ

KEVLAR®*

Pro specifické požadavky: svařování, ATEX, větrná energie



Postroj pro zachycení pádu s rucnimi přezkami

Ref. č. Popis Velikost

10 134 54 Žlutý bezpečnostní postroj 
typ vesta DuraFlex® S/M

10 134 55 Žlutý bezpečnostní postroj 
typ vesta DuraFlex® L/XL

Ref. č. 10 134 54/10 134 55Ref. č. 10 068 82/10 075 50
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Speciální postroj pro zachycení pádu

VLASTNOSTI A VÝHODY

Výhody: Vysoká viditelnost.
•   Lehká, odolná polyesterová vesta.
•   Snadné použití: Poskytuje perfektní 

přizpůsobení.
•   Vysoká odolnost proti chemikáliím a oděru.

Vlastnosti: Velmi  komfortní a praktická 
vesta.
•  Zip vpředu.
•  Mnoho kapes.
•  Ramenní vycpávky.
•  Horizontální poutka na tašky s nářadím.
•  Západky mezi podšívkou a vestou.

Navržen pro optimální výkon ve všech podmínkách.
2 body + polohování v provozu —přední a zadní upevňovací bod

Postroj pro zachycení pádu s rychloupínacími přezkami

Ref. č. Popis Velikost

10 068 82 Černý bezpečnostní postroj 
typu vesta DuraFlex® M/L

10 075 50 Černý bezpečnostní postroj 
typu vesta DuraFlex® XL

 10 100 40
Bezpečnostní postroj typu vesta 
s vysokou viditelností DuraFlex® 

— žlutá
M/L

10 103 26
Bezpečnostní postroj typu vesta 
s vysokou viditelností DuraFlex® 

— žlutá
XL

10 146 30
Bezpečnostní postroj typu vesta 

s vysokou viditelností
DuraFlex® — oranžová

M/L

10 146 31
Bezpečnostní postroj typu vesta 

s vysokou viditelností
DuraFlex® — oranžová

XL

V souladu s normami EN 361 a EN 471 třída 2 
(pro možnost vysoké viditelnosti).

DURAFLEX® ROZTAŽITELNÝ 
BEZPEČNOSTNÍ POSTROJ TYP VESTA   B  

Ref. č. 10 100 40 / 10 103 26
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Speciální postroj pro zachycení pádu/pracovní polohování 

Ref. č. Velikost

10 148 07/WIND S/M

10 148 08/WIND L/XL

10 148 09/WIND XXL

VLASTNOSTI A VÝHODY

Výhody: Vysoká úroveň bezpečnosti a 
komfortu.
•   Ukazatel pádu u na hřbetním polštáři typu D.
•   Funkce zdvihu D, pro snadné připojení.
•   Přišité  označení na ochranu a pro ukotvení na 

hřbetních a prsních bodech.
•   Delší šití polštáři pásu zvětšující pevnost.
•  Zadní-polštář ve tvaru «V».
•   Dodatečné pružné úchyty na ramenním popruhu.
•   Vlastní identifikační štítky na zadní straně krytu.
•  Nezávislá množina štítků.

Vlastnosti: Pohodlí a trvanlivost.
•   Pivot Link™ z pozinkované ocele.
•  Polyesterová páska.
•   Nastavitelný ramenní popruh s 

odpovídající přezkou.
•   Přizpůsobena přezka hrudního pásu.
•   Automatická rychloupínací ocelová 

přezka  na popruzích na nohou  a 
pase.

•  Polohovací pás. 
•   Pokrytí zadní strany podšívky. 

ErgoArmor™.
•  Kroužky na nářadí na zadní části .

Ideální pro práci ve výšce v pobřežních větrných elektrárnách.
2 body + polohování během provozu - přední a zadní upevňovací přezka a boční 
upevňovací přezky umožňující polohování během provozu.

Soulad s více normami: CE, ANSI/OSHA, CSA, AS/NZS.

Miller® REVOLUTIONTM R7 WIND
  B  

Speciální postroj pro zachycení pádu

Konektor 
Pivotlink

Konektor 
pivotlink

PVC povlak

Rychloupínací 
přezky

Ref. č. Velikost

10 148 07/OFFS S/M

10 148 08/OFFS L/XL

10 148 09/OFFS XXL

VLASTNOSTI A VÝHODY

Výhody: Vysoce odolný vůči korozi, 
Posílený bezpečnostní postroj.
•   Zajištění zadních a bočních přezek typu D s PVC 

povlakem.
•  Signalizace pádu u na hřbetním polštáři typu D.
•   Funkce zdvihu D, pro snadné připojení.
•   Přišité  označení na ochranu a pro ukotvení na 

hřbetních a prsních bodech.
•  Skládací boční upevňovací přezka typ D.
•   Dodatečné pružné úchyty na ramenním popruhu.
•   Delší šití polštáři pásu zvětšující pevnost.
•   Vlastní identifikační štítky na zadní straně krytu.
•  Zadní-polštář ve tvaru «V».
•  Nezávislá množina štítků.

Vlastnosti: Prvky s vysokou 
odolností.
•   PivotlLink™ konektor z nerezové 

oceli 316 L.
•   Odolná polyamidová páska/

polyesterová DualTech™.
•   Pokrytí zadní strany podšívky 

ErgoArmor™.
•  Polohovací pás.
•   Rychloupínací přezky na popruhy 

na nohou, bederní a hrudní  z 
eloxovaného hliníku.

•   Nastavení ramenní rychloupínací 
vačkové přezky  pro snadné 
přizpůsobení.

•  Kroužky na nářadí na zadní části .

Určený pro použití ve vysoce korozivním prostředí, mořském a pobřežním, včetně větrné 
energetiky a petrochemie.
2 body + polohování během provozu — Přední a zadní upevňovací přezka, zepředu 
páskové smyčky a boční upevňovací přezky umožňující polohování během provozu.

Soulad s více normami: CE, ANSI/OSHA, CSA, AS/NZS.

Miller® REVOLUTIONTM R7 OFFS
  B  

MILLER® 
REVOLUTIONTM

Viz strana 

383 - 384



Úroveň pro 
horolezectví

Pivot Link 
konektor

VLASTNOSTI A VÝHODY

Výhody: Přizpůsobení k pohybu uživatele.
•   Otočný konektor Pivotlink™ na úrovni beder.

•   Více plynulý pohyb.

•  Zaručení svobody pohybu.

•  Vlastní identifikační štítky.

•   Typický retenční systém během provozu 
umožňuje volnost pohybu.

Vlastnosti: snížení únavy uživatele

•   DuraFlex®* relastická páska se rozšiřuje v souladu 
s pohyby uživatele.

•  Pokrytí zadní strany podšívka ErgoArmor™.

•   Rychloupínací vačkové přezky pro snadné 
nošení.

•   Rychloupínací přezky na nohou, pase a hrudníku 

•   Konce pásky umožňující skrytí přebytku.

•  Nezávislá množina štítků.

•  Integrovaný systém příslušenství.

Více plynulý pohyb.
2 body + upolohování během provozu — zadní upevňovací přezka typu d a  přední kotevní poutka a  
pás umožňující polohování během provozu.

V souladu s normami EN 361 a  EN 358.

Miller® REVOLUTIONTM PREMIUM R5
   B    

Ref. č. Popis Velikost

10 142 51 Páska DuraFlex® S/M

10 142 52 Páska DuraFlex® L/XL

10 142 53 Páska DuraFlex® XXL**

Ref. č. Popis Velikost

10 142 54 Páska DualTech S/M

10 142 55 Páska DualTech L/XL

10 142 56 Páska DualTech XXL**

* K dispozici s Dualtech
**Provádí se na žádost

www.honeywellsafety.com 217

Ochrana před pádem

Speciální postroj pro zachycení pádu/pracovní polohování 

Úroveň pasu: 
Pro sklony nebo 
přikrčení.

VLASTNOSTI A VÝHODY

Výhody: Rychle se přizpůsobující 
bezpečnostní postroje.
•  Otočný konektor pivotlink v pase.

•   Ergonomické přizpůsobení  při sklonu nebo v 
podřepu.

•  Zaručení svobody pohybu.

•  Vlastní identifikační štítky.

•  Stálý pás pro pracovní polohování.

Vlastnosti: Snadné nastavení.
•  Páska Dualtech™ s tvarovou  pamětí. 

•  Pokrytí zadní strany podšívky ErgoArmor™.

•   Rychloupínací vačkové přezky pro snadné 
nošení.

•   Rychloupínací přezky na nohou, pase a hrudníku.

•   Konce pásky umožňující skrytí přebytku.

•  Nezávislá množina štítků.

•  Integrovaný systém příslušenství.

Eergonomické přizpůsobení  při sklonu nebo v podřepu.
2 body + polohování během provozu — Zadní upevňovací přezka typu d a  přední kotevní body a  
pas umožňující polohování během provozu.

V souladu s normami EN 361 a  EN 358

Miller® REVOLUTIONTM PREMIUM R3
   B   

Ref. č. Popis Velikost

10 142 42 Páska DualTech S/M

10 142 43 Páska DualTech L/XL

10 142 44 Páska DualTech XXL**
MILLER® 
REVOLUTIONTM

PATRZ 

s. 383 - 384
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Speciální postroj pro zachycení pádu/pracovní polohování

VLASTNOSTI A VÝHODY

Výhody: Nízká hmotnost.

•   Celá řada nastavení, jedna velikost vyhovuje 
všem.

•   Posuvný hřbetní upevňovací bod typu d 
poskytuje pohodlné upevnění.

Vlastnosti: Poskytuje bezpečnost a 
dodržování předpisů v pracovním místě. 
•   Trvanlivá polyesterová páska.

•  Přední pásková poutka.

•   Pás namontován pod boky nositele je 
udržován ve svislé poloze.

•   Hrudní pás o šířce 45 mm s kovovou přezkou.

•  Ručně připevněné přezky.

2 body + polohování v provozu — zadní upevňovací bod 
s pásem  pro pracovní polohování.

TITANTM

   B  

Ref. č. Velikost

10 118 94 Univerzální

V souladu s normami EN 361 a  EN 358.

VLASTNOSTI A VÝHODY

Výhody: Nízká hmotnost.

•   Celá řada nastavení, jedna velikost vyhovuje 
všem.

•   Posuvný hřbetní upevňovací bod typu D 
poskytuje pohodlné upevnění.

Vlastnosti: Poskytuje bezpečnost a 
dodržování předpisů v pracovním místě.

•   Trvanlivá polyesterová páska.

•   Pás namontován pod boky nositele udržuje 
ho ve svislé poloze.

•   Hrudní pás o šířce 45 mm s kovovou přezkou.

•   Ručně připevněné přezky.

Ekonomické řešení polohování během provozu.
1 body + polohování během provozu — přední a zadní upevňovací přezka a pás umožňující 
polohování během provozu.

TITANTM

   B  

Ref. č. Velikost

10 118 93 Univerzální

V souladu s normami EN 361 a  EN 358.

Bezpečnostní postroj do práce v závěsu



Bederní pás se používá s cílem pozastavit provozovateli pohodlnější provozní polohu, což mu  dává 
maximální volnost pohybu. V případě nebezpečí pádu musí provozovatel používat bezpečnostní 
postroje. Bederní pás je v souladu s normami EN813 a případně EN 358. Bezpečnostní postroje 
splňují požadavky normy EN 361. Mohou také plnit funkci určení pracovní polohy v souladu s normami 
EN 358 a/nebo EN813.

Závěsný systém: Síly jsou rozděleny mezi pruhy na nohou a v pase, což ovlivňuje vynikající ergonomii 
a zvýšené pohodlí uživatele, což snižuje riziko poranění.

Určený k ochraně zad a k usnadnění vytvoření 
bezpečnostního postroje.

•   Chrání proti nárazu a oděru.

•   Kroužková membrána poskytuje vynikající 
proudění vzduchu.

•   Ke hřbetnímu polštáři je připojen příčný polštář.

Spojený s hřbetním polštářem umožňuje uživateli 
zabírat vodorovné polohy při provozu bez 
deformace břicha.
•   Plně nastavitelný příčný polštář připíchnutý k 

hřbetnímu polštáři ergosoft a  napojený na lano 
pomocí karabiny.

•   Posuvný pás poskytuje větší volnost pohybu a 
dosah rukou.

S rychloupínacími  přezkami 

Ref. č. Popis Velikost

10 144 32 Černá páska poly-
esterová S/M

10 144 33 Černá páska poly-
esterová L/XL

S ručně připevněnými přezkami

Ref. č. Popis Velikost

10 144 34 Černá páska polyes-
terová S/M

10 144 35 Černá páska polyes-
terová L/XL

S rychloupínacími  přezkami

Ref. č. Popis Velikost

10 151 10 Černá páska polyes-
terová S/M

10 151 11 Černá páska polyes-
terová L/XL

Možnosti

2 volitelné pásky:
•   Páska Dualtech s tvarovou pamětí.
•   Trvanlivá, černá polyesterová 

páska.

V tvar zabraňuje 
nepohodlí a podráždění.

Velmi široký pás s 
polstrováním.

Skládací boční 
upevňovací přezka 
typ D.

Popruh na nohy s 
podšívkou

Označení na levé a 
pravé straně 

VLASTNOSTI A VÝHODY

Výhody: Perfektní přizpůsobení.
•   Regulační pásky mezi pruhy na nohou a pásu.
•   V tvar zabraňuje nepohodlí a podráždění.
•   Vynikající bederní podpora a pohodlí.
•   Připínací konstrukce určuje polohu pásky po správném nastavení.
•   Zvýšený komfort v závěsu.
•   Trojúhelníkové zavěšení minimalizuje nepohodlí a škody.

Vlastnosti: Nová trojúhelníková pozice zavěšení. 
•  Zadní-polštář ve tvaru «V».
•  Ramenní popruhy ve tvaru «V».
•   Velmi široký pás s polstrováním.
•  Skládací boční upevňovací přezka typ D.
•  Konec pásky.
•  3 velká poutka.
•  Označení na levé a pravé straně pro snadné oblékání.
•  Popruhy na nohy s podšívkou.

Další páskové upevnění určuje polohu lezce na hrudi, což usnadňuje lezení.

Inovace a technologie věnované lanovému přístupu a záchraně kombinují 
komfort s volným pohybem.

V souladu s normami EN 361, EN 358 i EN 813.

ROPAX

POLŠTÁŘ HŘBETNÍ 
POLŠTÁŘ ERGOSOFT

BOČNÍ POLŠTÁŘ

   B   

Ref. č.

10 152 05

Ref. č.

10 152 06
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VLASTNOSTI A VÝHODY

Výhody: Pohodlné pracovní 
polohování

•  Snadné přizpůsobení.

•   Asekurační  konektor rozděluje 
zatížení na větší skupiny svalů.

•   Minimalizace nepohodlí a zranění 
spojených s prací ve výšce.

•   Podšívka poskytuje vynikající podporu 
a komfort v zavěšení.

Vlastnosti: Bederního postroje.

•   Asekurační smyčka v pase na 
záchranu a pro lanový přístup.

•   Pás s polstrováním a popruhy na nohy.

•   Pásek s poutky pro zařízení.

•  Malá hmotnost.

Flexibilní bederní postroj je vhodný pro horské záchranné techniky, kteří nosí 
bezpečnostní postroje na krátkou dobu. (Pouze bederní postroj).

RAM
 B   

V souladu s normami EN 361, EN 358 i EN 813.

Splňuje požadavky normy 
EN 813

Splňuje požadavky normy 
EN 813.

VLASTNOSTI A VÝHODY

Výhody: Vynikající komfort zavěšení.

•   Asekurační konektor rozděluje zatížení na 
větší skupiny svalů.

•  Snížení nepohodlí.

•   Minimalizace úrazů souvisejících s pracemi v 
podvěsu.

•  Minimalizace úrazů.

Speciální postroj pro zachycení pádu / 
pracovní polohování.

•   Břišní a můstkové přední  kotevní smyčky s 
pásky.

•   Kotevní bod pro zařízení pro spouštění a 
zařízení zachycující pád.

•   Pokročilý systém přezek.

Navržený pro profesionály, kteří pracují ve výškách a vyžadují volnost rukou, a pro 
záchranáře. 3 body + polohování během provozu — zadní, můstkový a břišní hák (smyčky) 
a boční kotevní body pro určení pořadí při provozu a pás a popruhy na nohou s podšívkou.

IBX2R BEZPEČNOSTNÍ 
POSTROJE

   B   

Ref. č. Popis Velikost

10 073 86 S systémem nástrojů S

10 070 22 S systémem nástrojů M/L

10 073 87 S systémem nástrojů XL

10 102 69 S systémem nástrojů M/L (černý)

Ref. č. Popis Velikost

10 070 21 Bez systému nástrojů M/L

Ref. č. Velikost

10 073 90 S

10 070 25 M/L

10 073 91 XL

Ref. č. Velikost

10 102 51 S

10 102 52 M/L

10 102 53 XL

Bezpečnostní postroj do práce v závěsu



Polohovací pásy v provozu

Ref. č. Velikost

10 063 19 M

10 063 20 L

Ref. č. Velikost

10 063 21 M

10 063 22 L

TITANTM

VLASTNOSTI A VÝHODY

Výhody:

•   Malá hmotnost.

•   Dvě upevňovací přezky typu D z nerezové 
oceli pro použití s lankem pro pracovní 
polohování.

Vlastnosti:

•   Polyesterový pás a páska.

Skládací boční upevňovací přezka typ D.

520 POLOHOVÁNÍ V PROVOZU

VLASTNOSTI A VÝHODY

Výhody: 

•    Poskytuje velkou svobodu pohybu.

Vlastnosti:

•   Pás s polstrováním o šířce 100 mm.

•  Rychloupínací přezka.

•   2 velké upevňovací přezky typ D pro použití s 
lankem  pro pracovní polohování.

Ideální pro pohodlné polohování při práci ve výškách  bez použití rukou, skládací boční 
upevňovací přezka typ D.

520 POLOHOVÁNÍ V PROVOZU

VLASTNOSTI A VÝHODY

Výhody:

•   Zvýšený komfort a menší únava při 
dlouhodobém provozu.

•   Pás může být vybaven ramenními popruhy 
pro ulevení bedrům uživatele.

•   Dvě boční přezky typu D pro použití v poloze 
během provozu.

Vlastnosti: 

•   Syntetická zadní podpora přizpůsobena 
intenzivnímu používání.

•   Zadní pás o šířce 200 mm s přezkou 
rychloupínací.

•   Vybavena poutky pro brašny na nářadí a 
doplňky.

Skládací boční upevňovací přezka typ D.

Ref. č. Velikost

10 082 32 Univerzální

Splňuje požadavky normy EN 358.

Splňuje požadavky normy EN 358.

Splňuje požadavky normy EN 358.

Značka Miller® nabízí širokou škálu vhodnou pro intenzivní použití polohovacích pásů pro 
použití během provozu, které jsou určeny k podpoře uživatele v poskytování hands-free pozici 
při práci ve výškách. Tyto pásy mohou být použity samostatně, v případě, že se nevyskytuje 
nebezpečí pádu nebo v kombinaci s bezpečnostními  systémy zachycení pádu.
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Samosvorné zařízení s lanem 

VLASTNOSTI SAMONAVÍJECÍCH ZÁCHYTNÝCH 
SYSTÉMŮ S LANEM SPOLEČNOSTI MILLER®

Lana a karabiny jsou připraveny na ochranu proti korozi 
a prodloužení životnosti.

POZINKOVANÉ LANKO ANEBO LANKO Z 
NEREZOVÉ OCELI

Zabraňuje poškození zařízení způsobeného 
kroucením a zasekáváním.

Lehká konstrukce a vysoká odolnost vůči 
oděru.

OBRTLÍK PÁSKA SIGNALIZACE PÁDU

Inovativní technologie určená pro práci na 
okrajích s použitím tkaniny se speciální 
odolností proti teplu a prořezu.

Snižuje síly působící na lano v průběhu pádu. Karabiny s velkým otvorem umožňují připojení 
lana  samosvorných zařízení  na širokou škálu 
kotevních bodů.

LANO TESTOVÁNO OKRAJOVĚ ABSORBÉR HÁČEK NA LEŠENÍ

Viditelné signalizační zařízení pádu na  
karabině určuje bod, ve kterém bude nutné 
stažení  z provozu.
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BLOK FALCON™
 C     

Samosvorná zařízení s lanem jsou mechanická zařízení s rychle se aktivujícím brzdovým systémem, 
která  omezují prostor pádu do centimetrů, se snížením síly zastavujícím pád, takže jsou užitečná 
zejména v případě malých otevřených prostorů v průběhu podzimu. Automatické samosvorné lano 
poskytuje svobodu pohybu pro pracovníky, kteří se potřebují relativně rychle zdvíhat a spouštět na 
pracovišti. Značka Miller® nabízí nejširší sortiment izolačních systémů zachycujících pád, včetně 
lehkých kompozitních modelů, které jsou určené pro intenzivní použití. Modely zachycující pád 
a záchranné v kovových pouzdrech a výběr materiálů pro bezpečnostní lana: Pásky z nerezové a 
pozinkované oceli, dostupné délky od 2 m do 40 m.

VLASTNOSTI A VÝHODY

Výhody: Větší odolnost.
•   Hladké zaoblené hrany pro větší odolnost.
•   Pád se zachytí v délce několika centimetrů, což 

zajišťuje rychlou a bezpečnou evakuaci.
•   Lehké, odolné, kompozitní zařízení.
•   Snadná instalace.
•   Testovány a schváleny pro horizontální aplikace*.
•   Nevyžaduje každoroční recertifikaci** - snížení 

provozních nákladů a zvýšení produktivity.
•   Záruka po dobu životnosti na pouzdru***.

Vlastnosti: Snadné nastavení.
•   Rychle se aktivující brzdicí mechanismus.
•  Viditelné signalizační zařízení pádu.
•  Karabina.
•   Dvojité obrtlíky z nerezové oceli (horní část a 

háková karabina).
•   Odolné proti korozi, vnitřní komponenty z 

nerezové oceli a hliníku.
•   Nylonové pouzdro s vysokou odolností proti 

nárazu.
•   Ergonomicky tvarovaný úchyt (pouze u modelů 

15 a 20 m).
•   Unikátní konstrukce s bočním kypřením snižuje 

opotřebení vstupního vodícího pravítka a lanka.

Nejširší nabídka nejbezpečnějších a nejvíce trvanlivých  kompozitních samosvorných zařízení s 
lanem na trhu, od 6,2 m do 20 m - samosvorné zařízení s lanem.

REF. Č.
DÉLKA 
LANA V 

METRECH
LANO

KONEKTORY

HMOTNOST   
KG ROZMĚRY MMHORA DŮL KARABINOVÝ 

HÁČEK S 
INDIKÁTOREM 

PÁDU
KARABINA OBRTLÍK OBRTLÍK

1011728 6.2 Pozinkovaná • • • Ocel 4 255 x 213 x 101

1011742 10 Pozinkovaná • • • Ocel 5 255 x 213 x 101

1011746 15 Pozinkovaná • • • Ocel 6.7 342 x 246 x 101

1011750 20 Pozinkovaná • • • Ocel 7.6 342 x 246 x 101

1011729 6.2 Nerezová ocel • • • Ocel 4 255 x 213 x 101

1011743 10 Nerezová ocel • • • Ocel 5 255 x 213 x 101

1011747 15 Nerezová ocel • • • Ocel 6.7 342 x 246 x 101

1011751 20 Nerezová ocel • • • Ocel 7.6 342 x 246 x 101

1013960 6.2 Nerezová ocel • Nerezová ocel 4 255 x 213 x 101

1012261 10 Nerezová ocel • Nerezová ocel 5 255 x 213 x 101

1012262 15 Nerezová ocel • Nerezová ocel 6.7 342 x 246 x 101

1012263 20 Nerezová ocel • Nerezová ocel 7.6 342 x 246 x 101

ATEX

1017921 10 Nerezová ocel • • • 5 255 x 213 x 101

SADA PRO PRÁCI V MOŘSKÉM PROSTŘEDÍ

1030222 20 Nerezová ocel • • • Nerezová ocel 7.6 342 x 246 x 101

+ Červená bezpečnostní taška

Na vyžádání jsou k dispozici dodatečné modely. Prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Splňuje požadavky normy EN 360.

* V případě zařízení 
doporučeného příslušnými 
výrobci.

** Podle normy CE je nutné 
provádět kontrolu proškolenou 
kompetentní osobou v souladu s 
pokyny oprav společnosti Miller®.

*** V případě provozu za běžných 
podmínek.

www.honeywellsafety.com 223

Ochrana před pádem

Samosvorné zařízení s lanem



REF. Č.
OCELOVÉ POUZDRO MIGHTYLITE

LANKO

DRŽADLONEREZOVÁ OCEL POZINKOVANÁ PÁSKA

MODEL DÉLKA (M) HMOTNOST  (KG)  Ø 4,8 MM Ø 4,8 MM 25 MM

10 045 92 MI55 15 9.5 • •
10 045 93 MI56 20 14.9 • •
10 045 94 MI57 30 19 • •
10 045 95 MI58 40 23.6 • •
10 028 20 MI50 6.2 4 •
10 045 71 MI54 10 5.6 •
10 045 73 MI55 15 9.5 • •
10 045 72 MI56 20 14.9 • •
10 045 74 MI57 30 19 • •
10 045 75 MI58 40 23.6 • •
10 028 27 MI70 6.2 3.5 •
10 028 28 MI71 15.5 9.4 •

* Jednou za rok je povinná kontrola proškolenou osobou s příslušným oprávněním v pracovněprávním vztahu ke konečnému 
uživateli, v souladu s pokyny  oprav společnosti  Miller® .

BLOK BLACK RHINO™

BLOK MIGHTYLITE™

MIGHTEVAC®

 C     

  C  

   C  

VLASTNOSTI A VÝHODY

VLASTNOSTI A VÝHODY

Výhody: Nejmenší a nejlehčí bezpečnostní 
lano na trhu o délce 2,7 m
•   Nevyžaduje každoroční recertifikaci* - snížení 

provozních nákladů a zvýšení produktivity.
•   Proti korozi odolné komponenty.
•   Splňuje všechny příslušné globální průmyslové 

standardy.

Vlastnosti:
•   Rychle se aktivující brzdový systém z nerezové 

oceli s vysokou pevností.
•   Integrované signalizační zařízení pádu.
•   Integrovaný vnitřní absorbér.
•   Hliníkový kryt a hub.

Výhody: Určené pro intenzivní použití v 
náročných podmínkách.
•   Kompaktní, snadný k použití blok s parametry 

přizpůsobenými intenzivnímu používání.

Vlastnosti: Lehké, kompozitní bloky se 
systémem zachycení pádu přizpůsobený 
intenzivnímu používání
•   K dispozici s páskou a lanem, pozinkovaný nebo 

z nerezové oceli.
•   Jisticí lano k dispozici v délkách od 6,2 až 40 m.
•   Ocelový kryt.
•   Ocelové pružiny z nerezové oceli.
•   Integrované signalizační zařízení pádu.

Navržené tak, aby splňovaly každodenní požadavky v náročných prostředích 2,7 m - jisticí lano z 
nerezové oceli.

Bloky určené pro intenzivní použití v náročných podmínkách.
Od 6,2 m do 40 m - samosvorné jisticí lano.

Ref. č. Popis

10 124 10 Lano Black Rhino s otočnými karabinami 
(22 mm)

10 123 92
Lano Black Rhinko s obratlikovým 

upevněním na lešení(65 mm) a otočnou 
karabinou (22 mm)

Splňuje požadavky normy EN 3600.

Splňuje požadavky normy EN 360.

VLASTNOSTI A VÝHODY

Výhody: Parametry přizpůsobené intenzivnímu používání.
•   Snadné  přizpůsobení.
•   Používaný se stativem Miller® a speciálními držáky, tvoří základ pro stabilní a bezpečné uzavření vstupního 

systému / záchranný systém. (Pro více informací viz strana 375).
•  Splňuje požadavky normy EN 360.

www.honeywellsafety.com224

Ochrana před pádem

Samosvorné zařízení s lanem



Splňuje požadavky normy EN 360.
*Podle normy CE je nutné provádět kontrolu proškolenou kompetentní osobou v souladu s pokyny oprav společnosti Miller®.

10 180 15 10 179 00

10 180 1310 180 14
Ref. č. Strana pásky Strana bloku

10 180 15 Karabina twist lock (automatická) Karabina twist lock (automatická)

10 180 13 Háček na lešení (65 mm) Karabina twist lock (automatická)

10 180 14 Karabina twist lock (automatická) Háček na  lešení (65 mm)

10 179 00 Háková karabina (21 mm) Karabina Twist Lock (automatická) (21 mm)

VLASTNOSTI A VÝHODY

Výhody: Vhodné pro použití s 2 faktorem pádu.
•   Kompaktní a lehká konstrukce.
•   Malý volný prostor ve výši 1,80 m s hodnotou 2,50 

m pro absorbující o záchranné lano (pádový faktor 0).
•   Vhodné pro všechny situace, práce v malém 

prostoru.
•   Vhodné pro použití s 2 faktorem pádu (pod zadní 

spojovací přezkou typu d ne nižší, než je úroveň 
chodidla).

•   Možnost obousměrného použití.
•   Nominální hmotnost těla uživatele 100 kg při faktoru 

pádu 2 (140 kg při rychlosti pádu 0 a 1).
•   Odolnost proti oděru a trvanlivost provozu.
•   Nevyžaduje každoroční recertifikaci*.

Vlastnosti: Kompaktní a lehká konstrukce, 
hmotnost 0,86 kg.
•   Vestavené v látku signalizační zařízení určuje chvilku 

vyřazování z provozu.
•   Rychle se aktivující systém brzdění čekající na 

patentování.
•   Vybaveno jisticím lanem o provozní způsobilosti 2m.
•   Speciálně konstruované pásky (Vectran / polyester) 

se zvýšenou odolností proti oděru a s dlouhou 
životností.

•   Vestavěný obratlík zabraňuje přetočení jisticího lana 
během používání.

•   Nylonové pouzdro s vysokou pevností a odolností 
proti nárazu pro maximální trvanlivost.

Splňuje požadavky normy EN362, EN360.

VLASTNOSTI A VÝHODY

Výhody: Dvojité jisticí bezpečnostní lano.
•   Snadné nastavení dvou (2) lehkých systémů Miller® 

TurboLite™.
•   Pro trvalé 100% ukotvení.
•   Snadné použití a montáž/demontáž.
•   Snadná demontáž systému Turbolite ze spojovací 

svorky typu D na kontrolu/čištění/výměnu.

Vlastnosti: Patentovaná upevňovací přezka typ D 
Twin Turbo™ systém Miller®.
•   Inovativní konstrukce usnadňuje připojení k zadní 

přezce typu d a každému typu  bezpečnostních 
postrojů.

•   Zvětšuje produktivitu zaměstnanců a jejich 
všestrannost díky volnosti pohybu.

•   Umožňuje otáčení systému Turbolite v mnoha 
směrech, zvýšení mobility.

•   Vestavěný obratlík zabraňuje přetočení pásky a 
zasekávání v zařízení.

•   Páska s bočním uvolněním se vysouvá a zasouvá 
plynule.

•  Hmotnost držáku: 0,395 kg.
•  Hmotnost Twin Turbo: 2,1 kg.

Nejlepší alternativa k absorbujícím jisticím lanům používaným pro faktor pádu 2 samosvorné 
zařízení s páskou – 2 m.

Efektivní řešení pro práci v malém prostoru během pádu

BLOK TURBOLITE™

SYSTEM TWIN TURBO™

 C     

 C   

Ref. č. Popis

10 297 15 Držák twin turbo

10 297 16 Držák twin turbo a dva systémy turbolite 
1018013 s 2 hliníkovými háčky na lešení 

VYŽADUJE MÉNĚ VOLNÉHO 
PROSTORU V PŘÍPADĚ PÁDU 

ABSORBUJÍCÍ
LANKO
BEZPEČNOSTI

TURBOLITE™
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BLOK OKRAJOVÝ 
SCORPION™

BLOK SCORPION™

 C   

 C   

VLASTNOSTI A VÝHODY

VLASTNOSTI A VÝHODY

Výhody: Dlouhá životnost a nízká hmotnost.
•   Snížení nárazové síly způsobené pádem na méně 

než 6 kN.
•   Snížení rizika zakopnutí nebo odřeniny.
•   Eliminace potřeby zvětšení volného místa při 

pádu. 
•   Odolné proti korozi vnitřní komponenty a 

pouzdro.
•   Nevyžaduje každoroční recertifikaci ** - snížení 

provozních nákladů a zvýšení produktivity.

Vlastnosti: Odolnost proti pádu hranou.
•   Dlouhá životnost a nízká hmotnost.
•   Rychle se aktivující brzdový systém omezující 

pád na pár centimetrů.
•   Vizuální indikátor pádu - označuje bod, 

ve kterém je nutné stáhnout tým z provozu.
•   Odolné proti korozi vnitřní části.
•   Nárazuvzdorný polymerový plášť.
•   Podsestava z nerezové oceli.
•   Obrtlík v horní části zařízení omezuje kroucení 

lana v průběhu používání.
•   Hmotnost 1,750 kg.

Výhody: Menší síly při zachycení pádu.
•   Unikátní konstrukce s hákovou karabinou 

poskytuje snadné připevnění k přezce typu D  
bezpečnostního postroje.

•   Eliminace potřeby zvýšení volného prostoru při 
pádu.

•   Samosvorné jisticí lano snižuje  rizika zakopnutí 
nebo odřeniny.

•   Nevyžaduje každoroční recertifikaci ** - snížení 
provozních nákladů a zvýšení produktivity.

Vlastnosti: Větší mobilita a snížení rizika 
zakopnutí.
•   Rychle se aktivující brzdový systém z nerezové 

oceli s vysokou pevností.
•  Kompaktní a lehká konstrukce (1,6 kg).
•   Vizuální indikátor pádu - označuje bod, ve kterém je 

nutné stáhnout tým z provozu.
•  Odolné proti korozi vnitřní části.
•  Nárazuvzdorný polymerový plášť.
•  Jádro z nerezové oceli.
•   Materiál jisticího lana: Polyamidová páska.
•   Obrtlík v horní části zařízení omezuje kroucení 

lana v průběhu používání.

Levná alternativa pro jedno energii absorbující bezpečnostní lanko. Testováno na okrajích 
samosvorného m zařízení s páskou - 2,7 m.

Cenově dostupná alternativa pro absorbující bezpečnostní lana vyžadující méně místa při 
pádu. Samosvorné zařízení s páskou – 2,7 m — 2,8 m.

Splňuje požadavky normy 
EN 360.

ScorpionTM Kotevní konektor Kotevní konektor 
bezpečnostního postroje

1016840 Ocelová karabina twist lock Ocelová háková karabina

1016841 Hák na lešení
(otvor 63 mm) Hliníková karabina twist lock

1016842 Ocelový hák na lešení 
(otvor 55 mm) Ocelová háková karabina

ScorpionTM Délka Kotevní připojení Připojení postroje 
bezpečnosti

10 085 88 2,8 m Háček pro lešení (65 mm) Automatická karabina

10 085 87 2,7 m Šroubovaná karabina Automatická karabina

10 085 94 2,8 m Háček pro lešení (65 mm) Hák na lešení

10 085 93 2,7 m Automatická karabina (65 mm) Automatická karabina

Ačkoli riziko pádu přes hranu se při práci ve výšce často vyskytuje, je poměrně málo známé. Značka Miller® 
vyvinula řešení tohoto problému pomocí testovaného na hraně osobního omezovače cesty scorpiontm, zajištujícího 
bezpečnost v případě pádu.

Testovaný na hraně osobní omezovač cesty pádu!

*  Podle normy CE je nutné provádět kontrolu proškolenou kompetentní osobou v souladu s pokyny oprav  společnosti Miller®.
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Ref. č.  
Pouzdro Délka Kotevní 

připojení
Připojení postroje 

bezpečnosti

10 030 59 1,5 m KZ* KZ*

10 028 71 2,5 m KZ* KZ*

10 108 93 2,5 m
Háková 
karabina 

KZ*

10 083 32 2,5 m - -

Ref. č. Bez krytu Délka Kotevní 
připojení

Připojení postroje 
bezpečnosti

10 083 31 2,5 m KZ* KZ*

10 083 30 2,5 m - KZ*

Splňuje požadavky 
normy EN 360.

*KZ: šroubovaná karabina.

VLASTNOSTI A VÝHODY

Výhody:
•   Provozní kapacita až 2,5 metrů.
•   Snížení nárazové síly způsobené pádem.
•   Integrovaný absorbér.
•   Obrtlík na boční straně bezpečnostního pásu zabraňuje kroucení pásky.

Samosvorné zařízení s páskou – 1,5 m i 2,5 m

AVIABLOC
 C   

VLASTNOSTI A VÝHODY

Výhody: Delší životnost.
•   Nylonové pouzdro s doživotní zárukou.
•   Nejlepší na trhu, poměr délky k hmotnosti (Sada o 

délce  6 m váží pouze 1,5 kg).

Vlastnosti:
•   Nejlehčí, nejkompaktnější samosvorné zařízení s 

páskou o délce 6m.
•   Rychle se aktivující brzdicí mechanismus.
•   Páska zajišťuje extrémně vysokou odolnost proti 

otěru (testováno s> 20 000 cyklů).
•   Poskytuje nejvyšší odolnost v robustním krytu z 

kompozitního materiálu.
•   Obratlík v horní části zařízení omezuje kroucení 

lana v průběhu používání.

Samosvorné zařízení s páskou – 6 m.

BLOK FALCON™ 
  

Splňuje požadavky normy EN 360.

Povinná každoroční prohlídka poskytovatelem společnosti  Miller (MSP), nebo výrobci.
Během prohlídky  musí být zařízení otevřeno a v plném rozsahu přezkoumáno.

Ref. č. Kotevní připojení Připojení postroje 
bezpečnosti

10 167 93 Obrtlík -

10 167 94 Háček pro lešení 
(65 mm)

Šroubovaná 
karabina

10 167 95 Šroubovaná 
karabina

Šroubovaná 
karabina

10 167 96 Šroubovaná 
karabina

Háková karabina 
(22 mm)

Ref. č. Kotevní připojení Kotevní spojení

10 311 40
Hliníková kara-
bina s otáčecím 

kolíkem

Hliníková kara-
bina s otáčecím 

kolíkem

VLASTNOSTI A VÝHODY

BLOK FALCON™ A SIGNALIZACE PÁDU

Výhody: Stabilita po dlouhou dobu.
•   Zastaví pád ve vzdálenosti několika centimetrů 

(0,85 m).
•   V případě pádu se aktivuje signalizace a zobrazí 

se výstražná značka*.
•   Není třeba každoroční certifikace**.

Vlastnosti:
•   Rychlá aktivace. 
•   Signalizace pádu.
•   Vizuální, taktilní a funkční kontrola.

* Samosvorné  zařízení s lanem, které zachytí  pád osob z výšky, nemůže být použité  znovu, dokud kompetentní 
osoba nevydá souhlas s jeho dalším využitím. Výrobek musí být vrácen  výrobci nebo do servisního střediska 
společnosti Miller (MSP), společně s pokyny (včetně s protokoly ročních prohlídek pro přezkoumání a re-certifikaci).

** Je k dispozici kontrolní list, který je k dispozici všem osobám odpovědným za pravidelnou kontrolu. Nicméně, 
páska musí být vyměněna jednou za  každých pět let, stejně jako v případě ostatních samosvorných zařízení.
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Splňuje požadavky normy EN 360.

Ref. č. Kryt Délka Kotevní připojení Připojení bezpečnostních postrojů

10 061 00 MI10 – 3,1 m CS20 Otáčená háková karabina (18 mm)

10 061 01 MI11 – 3,3 m Otáčený háček pro lešení (50 mm) Háková karabina (18 mm)

10 061 02 MI12 – 3,1 m CS20 Otáčená háková karabina (18 mm)

VLASTNOSTI A VÝHODY

Výhody:
•  Větší svoboda pohybu.
•  Dlouhá trvanlivost.
•  Malá hmotnost.
•   Nevyžaduje každoroční recertifikaci ** - snížení 

provozních nákladů a zvýšení produktivity.

Vlastnosti
•   Nárazuvzdorné kompozitní pouzdro a odolný 

proti korozi interiér, rám a komponenty.
•   Rychle se aktivující brzdový systém z nerezové 

oceli s vysokou pevností omezuje prostor pádu do 
centimetrů.

•   Lehká kompaktní konstrukce se hodí do ruky, o 
hmotnosti 1,1 kg.

•   Vizuální indikátor pádu - označuje bod, ve 
kterém je nutné stáhnout zařízení z provozu.

Blok zachycující pád s rychle aktivujícím brzdovým systémem.
Omezením prostoru pádu a samosvorným bezpečnostním lanem 3,3 m.

MINILITE™
 C   

*  Podle normy CE je nutné provádět kontrolu proškolenou kompetentní 

osobou v souladu s pokyny oprav společnosti Miller®.

Bezpečnostní lana s tlumičem testovaným na hraně 

www.honeywellsafety.com228

Ochrana před pádem

Samoblokovací zařízení s páskou



Bezpečnostní lana s tlumičem testovaným na hraně 

Lana odolná hranám: Unikátní řešení technického problému, způsobeného refrakci na okraji protipádového zařízení. Zabránění nebezpečí 
poškození na hraně při práci ve výškách vyžaduje dvě řešení: Systémy zachycení pádu byly vyvinuty pro odolnost proti poškození na hraně a 
současně absorpci síly vznikající při zachycení pádu.

SORTIMENT TESTOVANÝCH NA OKRAJI LAN Miller®

Tlumicí lana s jádrem a opletem

Výhody: Lano s jádrem a opletem  
testováno na hraně.

•   Bezpečný provoz na hraně.

•   Odolnost proti oděru.

•   Snadná viditelnost z dálky.

•  Snadná počáteční bezpečnostní kontrola.

•   Vhodné pro všechny potřeby zaměstnanců 
(různé délky a konektory).

Vlastnosti:

•   Výrobky testovány na hraně (v souladu s Vg11 
ppe 11.074).

•   Kvalitní lana s jádrem a opletem.

•   Linie vysoké viditelnosti (světle zelená).

•   Různobarevné švy.

•   Široká škála produktů.

VLASTNOSTI A VÝHODY

DÉLKA KONEKTOR UŽIVATELE KOTVICÍ KONEKTOR

JEDNA 
OZNAČENÍ 

KATALOGOVÉ
1M 1.5M 2M KARABINA JEN 

S OČNICÍ

1032363* 0, 8 m X X

1032364* 1,3 m X X

1032365* 1,8 m X X

1032366 X A A

1032367 X A A

1032368 X A A

1032371 X B B

1032372* X B C

1032373* X B C

1032374* X B C

1032376* X F H

1032377* X F H

1032378* X F G

1032379* X F G

1032380* X F G

1032381* X F E

1032382* X F E

1032383* X F E

1032409* X D D

1032411* X D G

DVOJITÁ LANA 
OZNAČENÍ 1M 1.5M 2M JEN S 

OČNICE KARABINA JEN 
S OČNICÍ KARABINA

1032387* X B C

1032388* X B C

1032390* X F H

1032391* X F H

1032393* X F G

1032394* X F G

1032396* X F E

1032397* X F E

1032412* X D G

1032414* X D I

Hliníkové karabiny 

1028630 D Cigale trojfunkční

1006452 E Západková karabina 

1008342 F Zicral s otočným
čepem

1018977 G Háková karabina
ML04/GO65

1018972 H Dvojfunkční GO60

1018976 I Háková karabina
GO100

Ocelové karabiny

1018960 A Šroubovaný CS20

1018963 B S čepem otočným 
CS20

1009249 C Háková karabina
hákový GO55

*: Produkty skladem

www.honeywellsafety.com 229

Ochrana před pádem



www.honeywellsafety.com230

Ochrana před pádem

VLASTNOSTI A VÝHODY

Výhody: Menší síly při zachycení pádu.
•   Jedinečná elastická konstrukce zvyšuje volnost 

pohybu a bezpečnost.
•   Po sundání podstatně snižuje  riziko zakopnutí nebo 

odřeniny.
•   Spolehlivá vizuální kontrola.
•   Větší odolnost.

Vlastnosti: Zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti.
•   Trubkový vnější plášť navržen pro intenzivní používání, 

funguje jako ochranný kryt.
•  Polyamidová páska.
•   Speciální utkané vnitřní jádro absorbující nárazy.
•   Unikátní varování, značka je vizuální důkaz, pokud se 

záchranné lano zúčastnilo zachycení pádu.
•   V případě poškození nebo opotřebení vnějšího pláště je 

červené integrované jádro viditelné.
•   Vyrobeno pomocí nejmodernějších technologií dokončení 

zabezpečující trubkový vnější plášť prodlužuje životnost lana 
Manyard®.

•   Dodávány s vytahovací připojovací svorkou pro připevnění 
k postroji lana Manyard®, když se nepoužívá, snižuje se 
riziko zakopnutí.

Aby se snížilo riziko klopýtnutí.

ROZTAŽNÉ BEZPEČNOSTNÍ LANO S 
TLUMIČEM  C    

Manyard®

Po pádu.

Ref. č. Délka Model Konektory

10 053 24 1,5 m ME86 Hák na lešení 65 mm a pozinkovaný konektor

10 053 25 2 m ME86 Hák na lešení 65 mm a pozinkovaný konektor

10 053 17 1,5 m ME82 2 pozinkované konektory (CS20)

10 053 18 2 m ME82 2 pozinkované konektory (CS20)

Ref. č. Délka Model Konektory

10 053 26 1,5 m ME83 Háková karabina a pozinkovaný konektor

10 053 27 2 m ME83 Háková karabina a pozinkovaný konektor

10 304 90 1,2 m Dvojitý Manyard® -

10 139 70 1,5 m Dvojitý Manyard® Háčky na lešení 65 mm 
a pozinkovaný konektor

10 134 91 2 m Dvojitý Manyard® Háčky na lešení 65 mm 
a pozinkovaný konektorSplňuje požadavky normy EN 355.

Lana pro zamezení pádům z výšky jsou vyrobeny z lana nebo pásky a vybavené řadou konektorů. Dlouhá maximálně 2 m jsou 
vybavena tlumičem, rozptylujícím síly a působící na těleso v případě pádu. Lehké a elastické lano manyard® se pohybuje s 
uživatelem.

Ref. č.. Délka Dvojitý Konektor bezpečnostního postroje Kotevní konektor

1017916 2m - Hliníková ocelová karabina šroubovaná CS20 Hliníkový hák na lešení, velký otvor 65mm

1017918 2m - Ocelová karabina CS20 Ocelová karabina CS20

1028520 1.5m • Hliníková ocelová karabina  1/4 Hák na lešení, velký otvor 65 mm

1028521 2m • Hliníková ocelová karabina  1/4 Hák na lešení, velký otvor 65 mm

1028522 2m • Šroubovaná karabina ¼ zicral/hliník Hák na lešení, velký otvor 65 mm

1028523 1.5m • Šroubovaná karabina ¼ zicral/hliník Hák na lešení, velký otvor 65 mm

1028524 2m • Hliníková karabina šroubovaná CS20 GO60 Hliníkový s velkým otvorem 60 mm

1028525 1.5m • Hliníková karabina šroubovaná CS20 GO60 Hliníkový s velkým otvorem 60 mm

TESTOVANÁ NA HRANĚ LANA ABSORBUJÍCÍ NÁRAZY

VLASTNOSTI A VÝHODY (STEJNÉ JAKO PRO TAŽNÉ BEZPEČNOSTNÍ LANO ABSORBUJÍCÍ 
NÁRAZY)

Další výhody: Mechanické vlastnosti 
poskytují odolnost proti prořezání a 
setnutí.

Další vlastnosti: Patentovaná technologie 
spřádání jádra.
•   Snadno identifikovatelná zelená potrubní 

páska s černým pásem nebo černým 
absorbérem.

•   Zabalené vlákno kombinující dva typy nití: 
Tlumící a oděruvzdorné.

TESTOVANÉ NA HRANĚ TAŽNÁ LANA 
ABSORBUJÍCÍ NÁRAZY

  C     

Manyard® s tlumičem testovaným na hraně



Dvojitá bezpečnostní lana s páskou

Výhody:
•   Zabránění hrozícímu vybití elektrostatického 

náboje, působícímu vznícení v prostředí s 
nebezpečím výbuchu.

Vlastnosti:
•   Absorbér energie.

•   2 karabiny GO60 a 1 karabina s otáčeným 
čepem.

•   Antistatická polyesterová páska 25 mm.

•   Tlumič: polyester / polyamid.

 C  

Ref. č. Délka

10 158 59 1,15 m

LANKO BEZPEČNOSTI 
ATEX

Norma: ATEX EN 13463-1 (2001).

VLASTNOSTI A VÝHODY

Výhody:
•   Dvojité záchranné lano, které poskytuje 100% 

ukotvení: Ideální pro lezení na věže nebo žebříky.
•   Snižuje rázové síly při zachycení pádu až na 

<6 kN.
Vlastnosti: 
•   1,5 m a 4 smyčky.
•   Multibodový montážní systém, který umožňuje 

použití bezpečnostního lana k ukotvení.
•   Kompaktní a lehká konstrukce.

Technické záchranné lano zachycující 
pád

 C    

KOTEVNÍ DVOJITÉ LANO 
ABSORBUJÍCÍ NÁRAZY 
BEZPEČNOST 

Ref. č. Kryt Konektory

10 070 13
3 karabiny se smyčkou 

(otvor 18 mm)

10 070 15 bez konektoru

10 102 06 s háky na  lešení (65 mm)

VLASTNOSTI A VÝHODY

TITANTM A2 - TITANTM A3

 C    

TITANTM

Konektory: Lešení (65 mm) šroubovaná 
karabina.

 C    

Ref. č. Délka

10 134 31 2 m

Ref. č. Délka Model Popis

10 143 30 1,5 m TITANTM A2 Bezpečnostní lano s páskou a šroubovanou karabinou.

10 134 30 2 m TITANTM A3
Bezpečnostní lano s páskou a šroubovanou karabinou s 
hákem na lešení (65 mm).

10 151 40 1,75 m TITANTM A3
Bezpečnostní lano s páskou a šroubovanou karabinou s 
hákem na lešení (65 mm).

10 160 96 1,5 m TITANTM A3
Bezpečnostní lano s páskou a šroubovanou karabinou s 
hákem na lešení (65 mm).
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Polohovací lano

SORTIMENT LAN S JÁDREM A OPLETEM Miller®

Tlumicí lana s jádrem a opletem

Výhody: Ultra-odolná a stylová nová lana s 
jádrem a opletem.

•   Odolnost proti oděru.

•   Snadná viditelnost z dálky.

•  Snadná počáteční bezpečnostní kontrola.

•   Vhodné pro všechny potřeby zaměstnanců 
(různé délky a konektory).

Vlastnosti: 

•   Kvalitní lana s jádrem a opletem.

•   Linie vysoké viditelnosti (světle zelená).

•   Různobarevné švy.

•   Široká škála produktů.

VLASTNOSTI A VÝHODY 

DÉLKA KOTVENÍ KONEKTOR KONEKTOR

OBJEDNACÍ 
ČÍSLO 

JEDNOTLIVÝCH 
LAN

1M 1,5 M 2 M JEN 
S OČNICÍ KARABINA JEN 

S OČNICÍ KARABINA

1032330* 0,8 m X X

1032331* 1,3 m X X

1032332* 1,8 m X X

1032336 X B B

1032337 X B B

1032340* X B C

1032341* X B C

1032342 X F G

1032343 X F G

1032345* X F E

1032346* X F E

1032402* X D G

1032403* X X D G

DVOJITÁ LANA 
OZNAČENÍ 1 M 1,5 M 2 M JEN 

S OČNICÍ KARABINA JEN 
S OČNICÍ KARABINA

1032351* X B C

1032352* X B C

1032354* X F H

1032355* X F H

1032357* X F G

1032358* X F G

1032360* X F E

1032361* X F E

1032406* X D G

1032407* X D G

*: Produkty skladem

Hliníkové karabiny 

1028630 D Cigale trojfunkční

1006452 E Západková karabina 

1008342 F Zicral s otočným 
čepem

1018977 G Háková karabina 
ML04/GO65

1018972 H Dvojfunkční GO60

1018976 I Háková karabina 
GO100

Ocelové karabiny

1018960 A Šroubovaný CS20

1018963 B S otočným čepem 
CS20

1009249 C Háková karabina 
GO55 

Bezpečnostní lana pro pracovní polohování
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Bezpečnostní lana pro pracovní polohování

Miller® HandZup®, široký sortiment výrobků, které odpovídají vašim požadavkům:

Délka liny
Karabina na
koncích lana

Ochranný kryt Karabina pro napínák

Ref. č. 2 m 3 m 4 m 5 m 10 m 20 m 30 m

10 320 97 X B X A

10 320 98 X B X A

10 320 99 X B X A

10 321 00 X B A

10 321 01 X B A

10 321 02 X B A

10 322 40 X B A

10 321 24 X - -

10 321 25 X - -

10 321 26 X - -

10 321 18 X D X D

10 321 19 X D X D

10 321 20 X D X D

10 321 21 X D D

10 321 22 X D D

10 321 23 X D D

D: oválná karabina 
trojité akce

A: rotační 
karabina 1/4

B: háková 
karabina

Nový systém je vhodný zejména pro průmysl 
telekomunikační, dopravu a energetiku.

VLASTNOSTI A VÝHODY

Výhody: Ergonomické, flexibilní 
odnímatelné bezpečnostní lano s nejvyšší 
odolností.
•   Speciálně navrženy pro zlepšení volné 

manipulace, větší komfort při práci.
•   Přesné nastavení bezpečnostního lana pro 

perfektní polohování během práce trvá jen 
několik sekund.

•   Úsporný systém: Již není nezbytné nahradit 
celý systém, protože jen lano není upevnitelné. 
Šňůra může být vyměněna uživatelem v 
případě nezpůsobilosti provozu.

•   Lano vydrží dvakrát déle: Nové pletené 
nylonové lano je dvakrát tak odolné jako 
obvyklé lano. 

Vlastnosti:
•   2 hliníkové boční desky.
•   Držadlo z materiálu ABS.
•   Hliníková komora.
•   Obrtlík z nerezové oceli. 
•   Pletená šňůra vyrobena ze 100% polyamidu, 

průměr 12 mm, s nebo bez ochranného krytu.
•   Plastové ochranné obaly na konci lana.
•   Volitelný uzavirací šroub s proměnnou pozicí.

Bezpečnostní polohovací lano, hands-free, prosazování bezpečnostních opatření!

Miller® HandZup®

 C    

TE
CH

NOLOGY

MILLER®
OPATENTOWANE 

ROZWIĄZANIE

Slouží k zajištění volnosti rukou při práci a doplnění systému zachycování pádu. Délka může být snadno upravena 

jednou rukou pro upevnění kolem konstrukce a potom na bočních přezkách typu D pásů bezpečnostního 

postroje. Splňuje požadavky normy EN 358.
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Samosvorné zařízení

 A     
KOTEVNÍ LANO

VLASTNOSTI A VÝHODY

Výhody:

•   Může být namontována pomocí teleskopické 
tyče a kotevního konektoru.

Vlastnosti:
•   Kroucené nylonové lano nebo lano splétané.
•   Dodává se s pozinkovaným konektorem a 

protizávažím.
•   Kotevní lano vhodné pro použití s 10/12 mm 

samosvorným zařízením anebo 14 mm/16 mm.
•   K dispozici v různých délkách.

Vhodné pro použití ve svislém, vodorovném a svažujícím prostoru.

Ref. č. Délka Popis

10 111 90 10 m Samosvorné zařízení

10 117 00 15 m Samosvorné zařízení

10 111 91 20 m Samosvorné zařízení

10 111 92 30 m Samosvorné zařízení

Ref. č. Délka Popis

10 113 44 10 m Pouze kotvicí lano,
průměr 12 mm

10 113 45 20 m Pouze kotvicí lano,
průměr 12 mm

10 113 46 30 m Pouze kotvicí lano,
průměr 12 mm

 C     

Samosvorné zařízení 
TITANTM

VLASTNOSTI A VÝHODY

Výhody:
•   Automatické blokování linky v případě pádu.

•  Pohybuje se podél lana bez zásahu rukou.

•   Bezpečnostní kabel o délce 0,3 km 
a konektor umožňuje připevnění k 
bezpečnostnímu postroji.

•   Snadno použitelná konstrukce, která 
nevyžaduje ruce a poskytuje maximální 
svobodu pohybu.

Vlastnosti:

•   Trvanlivá a odolná proti korozi konstrukce z 
nerezové oceli.

•  Malá hmotnost.

•  Zahrnuje kotevní lano.

•  Průměr 12 mm.

Samosvorné zařízení pro horizontální a vertikální použití 
Automatický zachycovač pádu s kotevním lanem o délce 10 m až 30 m.

Má CE certifikát a splňuje požadavky normy EN 353-2.

Délka

Polyamidové kroucené 
lano, průměr 14 mm, s 

protizávažím a 
šroubovou karabinou

Polyamidové kroucené 
lano, průměr 12 mm, s 

protizávažím a 
šroubovou karabinou

Lano s opletem, průměr 
10,5 mm, s protizávažím 
a šroubovou karabinou

Lano s opletem, 
průměr 11 mm

Lano s opletem, 
průměr 11 mm, černé

Nylonové lano, průměr 
12 mm, dvě prošitá oka

10 m 1002891 1011344 1007613

20 m 1002892 1011345 1007614

25 m 1011726

30 m 1002893 1011346 1007615

35 m 1011723

40 m 1002894 1007616

45 m 1011724

50 m 1002895 1007617 1010185

60 m

100 m 1010187

200 m 1010182
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Jedním z nejdůležitějších aspektů systému zachycování pádu z výšky je výběr jednoho kotevního 

bodu (a), což zajišťuje naprostou bezpečnost. Bod by měl splňovat následující požadavky: 

•  Sílu statické odolnosti > 10 kN.

•  Být umístěn v bezpečné vzdálenosti pod překážkami.

•  Být umístěn co nejvíce kolmo k pracovnímu místu, aby se zabránilo kyvadlu.

Ref. č. Délka

10 029 16 0,6 m

10 029 17 0,8 m

Ref. č. Délka

10 083 60 0,6 m

10 083 61 0,8 m

Ref. č. Délka

10 032 45 1,0 m

10 029 18 1,2 m

10 029 19 1,5 m

Ref. č. Délka

10 083 62 1,0 m

10 083 63 1,2 m

10 083 64 1,5 m

A  

A  

KOTEVNÍ 
PÁSKOVÝ HÁK

TITANTM

VLASTNOSTI A VÝHODY

Výhody: Kotevní hák poskytuje zařízení 
zachycení pádu bezpečný kotevní bod.

•   J ednoduchá montáž.

•   Malá hmotnost

•   Spolehlivost.

•   Velká pevnost v tahu.

•   Uzavřený konec háku je odolný proti oděru 
konektor.

Vlastnosti:

•   Polyesterová páska 23 mm.

•   Pevnost v tahu: > 15 kN.

•   Různé délky zvýrazněné barevným 
kódováním.

•   Splňuje požadavky normy EN795b2.

VLASTNOSTI A VÝHODY

Výhody: Kotevní hák poskytuje zařízení 
zachyceni pádu pevný kotevní bod.

•   Velká pevnost v tahu.

•   Malá hmotnost.

•   Spolehlivý kotevní bod a snadno se instaluje.

Vlastnosti:

•   Červenočerná polyamidové páska 20 mm.

•   Pevnost v tahu: > 10 kN.

Umožňuje vytvoření spojovacího bodu přizpůsobeného širokému spektru kotevních bodů.

Kotevní páskový hák.

Splňuje požadavky normy EN795b.

Splňuje požadavky norm EN795b, EN 566.
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