
Záchrana a evakuace - Slaňovací zařízení

C       

VLASTNOSTI A VÝHODY

Výhody: Poskytuje zabezpečení pro osoby 
pracující ve výšce.
•  Zvýšení bezpečnosti v těch nejtěžších 

podmínkách.

•  Zvýšená úspora nákladů: Recertifikace 
požadována pouze po sedmi letech.

• Kompaktní a lehká konstrukce.

•  K dispozici zatahovací kolo a/nebo žebříkový 
držák.

•  Řešení globální - je v souladu se všemi platnými 
bezpečnostními normami ve světě.

Materiál navržen tak, aby bylo zajištěno 
dodržování nejpřísnějších testovacích metod.
•  Pouzdro z vysoce kvalitního anodizovaného 

hliníku.

•  Odstředivá brzda kontroluje sestup a 
zmenšuje vibrace.

•  Nosnost 30 kg - 250 kg (maximálně 2 osoby).

•  Délka lana 20 - 200m se standardní nosností 
při sestupu (na vyžádání až 500 m).

• Sestup je rychlý (1 m / s) a rovnoměrný.

•  V nouzové situaci mohou zařízení používat 2 
osoby s hmotností do 250 kg.

MILLER SAFESCAPE® ELITE

Záchranný přístroj sloužící také k sestupu v nouzové situaci. 
Ideální pro záchranu a sestup - až 500 metrů.

Splňuje požadavky  
normy EN 341:2011 oraz ANSI i OSHA.

Reference na vyžádání 
v závislosti na délce lana.
Pro více informací prosím obraťte se na příslušné 
oddělení zákaznické podpory.
=> bez knoflíku.
=> s knoflíkem.
=> s knoflíkem a madlem.
=> s knoflíkem a žebříkovým držákem.

C   

VLASTNOSTI A VÝHODY

Výhody:
•  Nouzové vybavení lze bezpečně skladovat 

až po dobu 10 roků bez nutnosti provádění 
nákladné kontroly. Prvky musí být kontrolovány 
každých deset let, což umožňuje snížení 
nákladů a prostojů spojených s kontrolami.

•  Testovaná na vibrace a snadno ovladatelná.
•  Kontrola vlhkosti se provádí s vlhkoměrem 

viditelným zvenčí.
•  Pevnost a trvanlivost.
•  Batoh se snadno nosí, ideální pro evakuace a 

záchranné operace.

Vlastnosti:
•   Dva reflexní proužky 38 x 30,3 cm 

zjednodušují nalezení ve tmě.
•  Polypropylenové pouzdro se stupněm krytí 

IP67 (vodotěsné a prachotěsné).
•  Zámek: ABS.
•  Indikátor vlhkosti 30/40/50.
•  Teplotní rozsah: -40 ° C až 99 ° C.
•  Dvoukomorová taška.

Individuální nastavení sady Miller 
SafEscape® Elite:
Obsah každé sady lze přizpůsobit specifickým 
požadavkům zákazníků. Kontaktujte prosím 
naše oddělení Techniserv (viz str. 385).

Splňuje požadavky normy EN 341: 2011 
(krabice a její obsah byly testovány podle normy 
EN60068 a ANSI a OSHA)

Perfektní řešení pro skladování systémů Miller SafEscape ELITE.

KRABICE MILLER SAFESCAPE® ELITE

10  years

Zařízení 
indikující 
vlhkost 

Vlastnosti Kufr „Peli 1600” Kufr „Peli 1610” Kufr „Peli 1620”

Vnitřní rozměry 54,4 x 41,9 x 20 cm 55 x 42,2 x 26,8 cm 56 x 43,2 x 32 cm

Vnější rozměry 61,6 x 49,3 x 22 cm 62,7 x 49,7 x 30,3 cm 63 x 49,2 x 35,2 cm

Hloubka krytu 4,4 cm 5,2 cm 5,2 cm

Hloubka báze 15,5 cm 21,6 cm 26,8 cm

Vnitřní objem 45,6 dm³ 45,6 dm³ 77,41 dm³

Hmotnost (prázdný kufr) 5,9 kg 9,07 kg 11,33 kg

Barva kufru Oranžová Černá Černá

Možná délka lana Do 80 m Do 120 m > 120 m

Záchrana a evakuace
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Záchrana a evakuace

Nr ref. Popis Barvy

10 070 38 Jednotné upevnění Tmavomodrá

10 102 24 Dvojité upevnění Purpurová

Nr ref. Popis

10 070 40 Dvojité upevnění

Nr ref.

10 288 07

Nr ref.

10 178 24

Nr ref.

10 288 08

SAMOBLOKOVACÍ 
NAVIJÁK

VLASTNOSTI A VÝHODY VLASTNOSTI A VÝHODY VLASTNOSTI A VÝHODY

VLASTNOSTI A VÝHODY

VLASTNOSTI A VÝHODY

VLASTNOSTI A VÝHODY

Výhody:

•  Vysoce účinný dvourychlostní naviják lana pro 
použití se zařízením Quadpod.

•  Díky samosvornému navijáku lze držadlo 
otočit oběma rukama.

Vlastnosti: 

•  Systém Power Rib chytne lano k zajištění 
bezpečnosti.

•  Při zatížení 500 kg samosvorné zařízení začne 
klouzat a zabrání přetížení.

• Určeno pro lano s opletem 11mm.

• Hmotnost: 5,45 kg.

Výhody:

•  Velmi efektivní kladka upevněná v jednom 
nebo dvou bodech, pohybuje se ze strany na 
stranu pro kladkové systémy a systémy tažení.

•  Olejem impregnovaná ložiska zajišťují 
rovnoměrný a lehký provoz při vysokém 
zatížení.

Vlastnosti: 

•  Hliníková konstrukce.

•  Vhodné pro lana o průměru 12,7 mm.

• Pevnost v tahu 3000 kg.

•  Nízká hmotnost díky použití lehkých slitin: 
0,12 kg.

Výhody: Vysoce účinná kladka se dvěma 
upevňovacími body

•  Dvojitý obrtlík. 

•  Olejem impregnovaná ložiska zajišťují 
rovnoměrný a lehký provoz při vysoké zátěži.

Vlastnosti: 

•  Tvarové kladky s dvojitým obrtlíkem a dvěma 
upevňovacími body pro kladkové systémy a 
systémy tažení.

•  Vhodné pro lana o průměru 12,7 mm.

•  Pevnost v tahu 3000 kg.

•  Nízká hmotnost díky použití lehkých slitin: 
0,28 kg.

Výhoda:
•  Upevnění na «živý» konec provazu a spojení 

s bezpečnostními lany pro zachycení 
pracovníka, který padl.

Vlastnosti: 
•  Vhodné pro 10/12 mm lana.

Výhoda:
•  Slouží pro dálkovou montáž záchranného lana k 

bezpečnostnímu pásu zaměstnance, který padl.

Vlastnosti: 
• Karabina je udržována v otevřené poloze.

•  Teleskopická tyč ze skelných vláken, skládá se 
do 0,8 m.

• Délka 3,45 m.

Výhoda: 
•  Zabraňuje průřezu lana na ostré hraně při 

zvedání nebo spouštění osoby.

Vlastnosti: 

• Nerezová ocel.

Nr ref.

10 070 29

  C    A  
  A  

 C  

JEDNODUCHÁ 
ZÁCHRANNÁ KLADKA

DVOJITÁ ZÁCHRANNÁ 
KLADKA VYROBENA Z 
LEHKÝCH SLITIN

ZÁCHRANNÉ 
SAMOSVORNÉ ZAŘÍZENÍ

ZABEZPEČENÍ 
HRANY

ZATAHOVACÍ 
TELESKOPICKÁ TYČ
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Příslušenství Akcesoria Miller RevolutionTM 

SMYČKA NA KLADIVO 
S PODŠÍVKOU

POLŠTÁŘE NA 
RAMENA/NOHY

VELKÁ TAŠKA NA NÁŘADÍ SE 
SMYČKAMI NA KLADIVA

SAMOLEPICÍ ŠTÍTKY 10 KS

Nr ref. Barvy

10 142 78 modrá

10 142 79 žlutá

10 142 80 červená

10 142 81 zelená

Nr ref.

10 160 80

Nr ref.

10 142 76

Nr ref.

10 150 50

Nr ref.

10 155 10

CVOK NA KAPSU REVO 2 
A TAŠKA NA NÁŘADÍ 

Nr ref.

10 142 75

UŽITNÁ VÁLCOVÁ TAŠKA 
SE ZAPÍNÁNÍM NA ZIP

Pevné záchytné systémy
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Pevné záchytné systémy

Söll Fusion® pohlcuje energii a udržuje síly v blízkosti povrchu střechy. Jednotný kotevní bod byl 

testován v rozmezí spojení s ním do dvou osob při zachování zatížení působícího na konstrukci 

pod 10 kN.

Zabezpečení v rozsahu 360°: V případě pádu se kotvicí sloupky Söll Fusion® ohnou ve směru síly, čímž 

se aktivují vestavěné prvky absorbující energii, základna zůstává pevně připevněna k povrchu střechy.

Söll Fusion® jsou v souladu s požadavky normy EN795 typ A.

Určen pro použití na střechách průmyslových a komerčních budov, 
spojený s malým zatížením.

Horizontální jistící systém (HLL) Söll ShockFusion® snižuje 
cestu pádu (minimalizace odchylky lana), účinně rozděluje 
působící síly a udržuje bezpečné spojení s širokou škálou 
střešních konstrukcí. Unikátní konstrukce pro povrchovou 
montáž eliminuje potřebu penetrace střechy, díky čemuž je 
instalace rychlá snadná s nižšími náklady na pracovní sílu.

•  Unikátní design, speciálně navržena konstrukce Söll ShockFusion®:
 - Úspěšné testy na rozpětí až 20 m.
 -  Systém je určen pro maximálně 6 uživatelů 

(až 4 uživatelé v jednom rozpětí).
 - Garantované zatížení na střeše <10 kN.

•  Zvýšená mobilita a bezpečnost při práci ve výškách:
 -  Koncovky a rohové sloupky účinně rozdělují síly působící v 

systému bez pádu přes vestavěný tlumič absorbující energii.
-  Výsledkem je minimalizace odchylky linie (snížení možné cesty pádu). 

• Umožňuje montáž blíže k okraji střechy. 

• V případě pádu je vedení záchranné akce jednodušší.

•  Odolná konstrukce umožňuje provádět spolehlivé instalace s 
dlouhou životností.

•  Montáž nevyžaduje časovou kapacitu nebo významné finanční 
prostředky.

•  Udržuje zabezpečené spojení s řadou střešních konstrukcí: 
Membránovou, potažením se stojatou drážkou, lichoběžníkovým 
plechem, betonem.

Söll ShockFusion® splňuje normy EN795 třída C.

HORIZONTÁLNÍ JISTICÍ SYSTÉM 
SÖLL SHOCKFUSION®

STŘEŠNÍ KOTEVNÍ BODSÖLL FUSION®

Systémy Söll ShockFusion a Söll Xenon jsou dostupné pouze pro
Zákaznický servis pro systémové zákazníky: Ve věci.
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Určen pro průmyslové aplikace
(portály jeřábu,výrobní haly) a pokrývačské práce.

ÚROVNĚ JISTÍCÍ SYSTÉM SÖLL XENON® 2.0

Pevné záchytné systémy

Horizontální jisticí systém Söll Xenon 2.0 je inova-
tivní řešení v oblasti bezpečnosti ve výšce v sou-
ladu s novými normami EN 795: 2012 a naříze-
ní*. Jedná se o vysoce kvalitní, trvanlivý systém, 
vyrobený z nerezové oceli odolné proti korozi. Je 
ideální pro průmyslové aplikace jako práce na por-
tálech jeřábu, ve výrobních halách a na střechách. 
Systém zdvojnásobí bod ukotvení pro snadnou 
evakuaci pracujících osob, které upadly. V přípa-
dě pádu tento účinný systém poskytuje zabránění 
poškození konstrukce.

Horizontální jisticí systém je vybaven jedineč-
ným, nejmodernějším tlumičem, který využívá 
patentovanou technologii pohlcování síly Miller, 
poskytující ochranu proti pádům z výšky pro až 
7 pracovníků v maximálním rozpětí 20 metrů 
(1x19 linie, šířka 8 mm), v závislosti na konfigu-
raci linky. 

Nový tlumič pádu Söll Xenon působí jako typ za-
řízení «čtyři v jednom»: Tenzometrický snímač, na-
pínák lana, absorbér energie a indikátor pádu. U 
všech zařízení je vyžadován pouze jeden absorbér 
energie, bez ohledu na to, zda se jedná o horní 
instalaci nebo standardní (na sloupech a stěnách). 
Vozík overhead Söll Xenon doplňuje systém, který 
umožňuje rozsáhlé použití samosvorných jisticích 
lan o hmotnosti do 20 kg.

Slučitelnost a testy
Horizontální jisticí systém Söll Xenon 2.0 je v sou-
ladu s EN 795: 2012, poslední evropskou normou 
tykající se zařízení kotevních*.

• Za účelem prokázání účinnosti systému pro za-
bránění poškození konstrukce po pádu a zajiště-
ní ukotvení záchranářům, bylo řešení podrobeno 
úspěšným zkouškám pevnosti a integrity při pou-
žití hmotnosti 100 kg, plus dalších 200 kg po dobu 
3 minut.

• Za účelem prokázání účinnosti technologie roz-
ptýlení sil společnosti Miller v případě následných 
pádů sedmi pracovníků, byl systém podroben tes-
tu «vícenásobného pádu». Nejprve bylo spuštěno 
zkušební zatížení 200 kg (což odpovídá dvěma 
zaměstnancům), a pak dalších 5 hmotností x 100 
kg (zastupující pět zaměstnanců). Za účelem tes-
tování integrity konstrukce bylo po dobu 3 minut 
přidáno další zatížení 650 kg.

*Systém je také kompatibilní s požadavky 
norm OSHA, ANSI a AS / NZS.

PATENTOVANÉ 

ŘEŠENÍ

• Splňuje požadavky normy EN 795:2012.

•  Zajišťuje celistvost konstrukce a chrání až 
sedm zaměstnanců.

•  Unikátní multifunkční absorbér zabraňuje 
poškození různých konstrukcí.

•  Vozíky do systému Söll Xenon mají výborné 
kluzné vlastnosti.

VLASTNOSTI A VÝHODY

Standardní vozík Vozík typu overhead

EN 795

EN 795

EN 795:2012
COMPLIANT

Miller®/BricFruit

Vyškolené společností Miller profesionální instalatéry.
Ve věci technických dotazů a objednávek, viz str. 385.

Pevné záchytné systémy
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Pevné záchytné systémy

VLASTNOSTI A VÝHODY

•  Unikátní tlumič zajišťuje strukturální integritu 
konstrukce pro použití na střechách, v 
souladu s EN 795: 2012

•  Snadná instalace, systém sestávající z 
několika složek, zabezpečení až třech 
zaměstnanců.

•  Systém zdvojuje ukotvení, pomáhá při 
zachráně pracovníků v případě pádu. 

PATENTOVANÉ 

ŘEŠENÍ

Horizontální jisticí systém Söll SafeLine 2.0 je snad-
ný k instalaci kotevního zařízení, ideální pro použití 
na střechách. Systém se skládá z omezeného po-
čtu součástí a nevyžaduje žádné speciální nářadí.

Horizontální jisticí systém Söll SafeLine 2.0 je kom-
patibilní s novou normou EN 795: 2012 a předpisy. 
Jedná se o vysoce kvalitní odolný systém, vyrobe-
ný z nerezové oceli odolný vůči korozi, ideální pro 
střešní instalace. Systém zdvojnásobuje kotevní 
bod pro snadnou evakuaci pracovníků v případě 
pádu. V případě pádu tento účinný systém chrání 
poškození konstrukce.

Horizontální jisticí systém je vybaven jedinečným, 
nejmodernějším tlumičem, který využívá patento-
vanou technologii pohlcování energie Miller, posky-
tující ochranu proti pádům z výšky pro maximálně 
tři pracovníky pracující při maximálním rozpětí 15 
m, v závislosti na vlastnostech lana.

Söll Safeline systém lze instalovat pouze kvalifikovanými 
instalatéry, kteří absolvovali náležitě odborné školení.

HORIZONTÁLNÍ JISTICÍ SYSTÉM  
SÖLL SAFELINE® 2.0

Tlumič s unikátními vlastnostmi je snadný k 
instalaci.
Safeline Söll absorbér lze rychle a jednoduše 
připevnit pomocí dodaných náprav a kolíků. 
Černá smršťovací trubice kolem klapky je 
odolná vůči ultrafialovému záření.

Absorbér byl navržen tak, aby pohlcení energie 
při pádu zajišťovalo ochranu pracujících a střešní 
konstrukce. Jedná se o patentovanou techno-
logii pohlcování energie, zajišťující rovnoměrné 
rozložení energie po spuštění tlumiče.

Snadné objednání sady klíčových prvků se-
stavy.
Söll Safeline je navržen jako sada obsahující 
nový tlumič, napínák s integrovaným indikáto-
rem tahu, koncové svorky lana a identifikační 
štítek. Kromě těchto klíčových prvků je třeba 
objednat pouze meziprodukty a lano se správ-
nou délkou.

Určen pro použití na tuhých střechách.

EN 795

EN 795

EN 795:2012
COMPLIANT

Miller®/Epicure/LFM

Zákaznický servis pro systémové zákazníky: Ve věci.               Technické dotazy a objednávky, viz str. 385.
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Pevné záchytné systémy

SÖLL VI-GO — VERTIKÁLNÍ LINEÁRNÍ
SYSTÉM OCHRANA PROTI PÁDU Z VÝŠKY

VÝSTUPOVÝ ŽEBŘÍK 

Systém skládacího žebříku
Söll PivotLoc je systém skládacího žebříku s 
vestavěným bezpečnostním madlem Glide-
Loc chránícím před pádem. V uzavřené poloze 
příčky žebříku se otáčejí společně se středním 
ochranným madlem.

Ochrana přístupu
Systém hliníkových žebříků Söll PivotLoc je 
ekonomická, inovativní alternativa ke krytu. 
Díky jedinečné, oceněné konstrukci může být 
Söll PivotLoc systém uzavřen, pokud není po-
užíván, čímž ho chrání proti neoprávněnému 
přístupu. Systém Söll PivotLoc lze zablokovat v 
otevřené poloze, aby se zabránilo náhodnému 
zachycení operátora.

Diskrétní vzhled
Po složení bočních lišt je žebřík velmi dis-
krétní (šířka 105 mm v zavřeném stavu), čímž 
splňuje architektonické požadavky pro «nevi-
ditelné» přístupové systémy.

Univerzálnost
Systém Söll PivotLoc může být použit v kom-
binaci se všemi ostatními systémy žebříků 
Söll. Boční díly jsou lehké a snadno ovladatel-
né, protože hmotnost je vyvážená proti proti-
závaží. Boční lišty poskytují stoupajícím a se-
stupujícím uživatelům dodatečnou podporu.

Odolnost
Vyrobeno z odolného proti soli eloxovaného 
hliníku. Na uzavřený systém působí minimální 
zatížení způsobené větrem a sněhem.

Söll Vi-Go je bezpečnostní systém zabraňující 
pádům z výšky, který může být namontován 
na existující lezecké zařízení, jako jsou žebříky 
nebo příčky používané ve větrných turbínách, 
elektrárnách, telekomunikačních zařízeních a 
dalších průmyslových odvětvích.

Obvykle je vyroben z ocelového lana nebo 
provazu (tři různé druhy), spojovacích prvků a 
zařízení zachycení pádu s pravítkem.

Bezpečnost pro všechny uživatele
Každý záchytný aparát je opatřen tlumicím 
prvkem z nerezové oceli, který je unikátní řešení 
linie Miller společnosti Honeywell.
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Pevné záchytné systémy

Söll GlideLoc® namontován natrvalo na 
budovy, věže, stožáry atd. se skládá ze 
zařízení pro zachycení pádu s vodícím 
pravítkem, vertikálních a horizontálních 
ochranných lišt nebo zabezpečujících žebříků 
proti pádům z výšky, široké škále montážních 
držáků a příslušenství přizpůsobujících 
systém ke většině konstrukcí.

Zvýšená bezpečnost

Na rozdíl od prozatímních lanových systémů 
vydrží ochranné lišty Söll nepřetržitý proces 
opotřebení a umožňují použití kombinace ver-ti-
kálního a horizontálního přístupu bez odpojení.

Univerzálnost
Dostupné ve tvarech jednoduchých a zakřive-
ných a široké škále materiálů přizpůsobených 
pracovnímu prostředí. Ochranné lišty lze na-
montovat na existující žebříky.

Pohodlí a ergonomie pro uživatele
Zařízení zachycující pád se pohybuje volně 
podél vodícího profilu bez ručního vedení, 
čímž snižuje únavu uživatele. Je to jediný 
systém, který umožňuje uživateli se naklánět 
dopředu a dozadu.

Ekonomika
Pevné systémy Söll navržené pro nejtěžší pod-
mínky prostředí jsou dlouhodobou investicí s 
minimálními nároky na údržbu.

GlideLoc® Söll systémy jsou k dispozici 
ve formě žebříků a bezpečnostních lišt.
Bezpečnostní žebříky proti pádu mají vestavě-
nou integrovanou ochrannou lištu pro zařízení 
zachycující pád s vodícím pravítkem. Jsou do-
stupné v provedení z hliníku, pozinkované oceli 
a nerezové oceli, s bočními podélnými výztuha-
mi nebo bez nich.

Eloxovaný hliník:
Zajišťuje vysokou odolnost proti korozi a defor-
mací, estetický vzhled a ergonomickou podporu.

Nelze upravit pozinkovaná ocel:
Ekonomické řešení pro všeobecné použití.

Nerezová ocel:
Vhodná pro drsné prostředí, jako například che-
mické závody, potravinářský průmysl, námořní 
a průmyslové komíny a šachty.

Comfort 
Karabina trojitého působení je sa-
mosvorné zařízení a je vyrobena 
z lehkého hliníku. Poskytuje odol-
nost vůči pádu na extrémně krát-
ké vzdálenosti a nízkými silami při  
zachycení pádu.

Comfort2

Konstrukce v 100% z nerezo-
vé oceli. Funkční projekt kyvadla 
COMFORT2 je stejný jako hliníko-
vá kyvadla a nabízí další výhody, je 
určen pro největší napětí. Je velmi 
odolný a snadno se čistí.

UNIVERSAL II
Může být vložen do lišt nebo z nich 
odstraněn v jakémkoliv bodu. Kon-
strukce a otvírací mechanismus 
patentovaného zařízení zachycení 
pádu jsou vyrobeny z nerezové oceli.

COMFORT UK

Karabina trojitého působení 

je samosvorné zařízení a 

má pásový dopravník pro 

záchranářské akce, během 

kterých je nutné odříznutí 

raněného.

VERTIKÁLNÍ JISTÍCÍ 
SYSTÉM SÖLL  
GLIDELOC®

Zákaznický servis pro systémové zákazníky: Ve věci technických dotazů a objednávek, viz str. 385.
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➎  Skládací odpočinkové podesty
Musí být uspořádány v 

pravidelných vzdálenostech na 

trasách vstupu na velkou výšku za 

účelem zvýšení bezpečnosti.

➏ Rotující výstupní sekce
Rotující výstupní sekce. Horolezci 

mohou bezpečně vystoupit a 

sestoupit z horní části ochranného 

madla, když stojí na horní plošině.

➐ Dvojitý žebřík
Operátor může pohybovat rukou 

při lezení po straně podélných 

výztuh, bez nutnosti držení 

rukou na příčkách žebříku. 

Ideální pro kontaminované 

prostředí. Poskytuje vysokou 

odolnost proti deformaci.

➑  Kroucená přechodná lišta 
Umožňuje lezoucímu bezpečný 

přechod na střechu nebo 

platformu od okraje střechy před 

odpojením od systému.

➒ Točna na zavěšení
Označuje změnu směru konce 

svislé lišty na lištu vodorovnou a 

naopak.

➓ Vertikální lišta
Lze ji namontovat na existující 

žebříky, šachtová stupadla atd. 

Tímto způsobem chráněná 

vstupní dráha nabízí stejnou 

ochranu jako bezpečné systémy 

horolezectví Söll.

 Výstupní sekce
Horolezec může odpojit od 

zařízení zachycení pádu od lišty a 

před sestupem ji nazpět připojit.

➊ Söll PivotLoc
Systém skládacího žebříku 

zabraňuje neoprávněnému 

vstup na trase a je vizuálně 

mnohem méně ohromující, než 

je žebřík namontován natrvalo. 

(viz strana 389.)

➋ Y-Spar
Ekonomická alternativa. Díky 

malé ploše zatížení vyvolané 

větrem na konstrukci je 

udržováno na minimální úrovni.

Pevné záchytné systémy

➌ Točnice
Umožňuje bezpečný, 

plynulý přechod z žebříku 

na horizontální lištu a 

naopak bez nutnosti 

odpojení.

➍ Horizontální ochranná lišta
Dostupná ve tvarech jednoduchých 

a zakřivených, umožňující bezpečný 

přístup podél úzkých platforem.

Montovaný na pevné systémy zachycení pádu
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Montovaný na pevné systémy zachycení pádu

VLASTNOSTI A VÝHODY

•   Nový vynikající hliníkový lištový systém.

•   Rychlá a snadná instalace při velké 
vzdálenosti k připevnění až 6m.

•   Poskytuje ochranu až pro 6 uživatelů.

•   Splňuje požadavky normy EN 795: 2012 
typ D.

Horizontální lištový systém Söll Multirail v 
souladu s nejnovějšími evropskými normami 
EN 795: 2012 typu D a ustanoveními vnitřních 
předpisů CEN / TS 16415: 2013 týkajících se 
horizontálních kotvících zařízení.

Lišta poskytuje nejvyšší úroveň ochrany proti 
pádu pro všechny osoby nacházející se v 
oblasti rizika pádu. Söll Multirail slouží nejen k 
sestavě na úrovni nohou nebo hlavy, ale může 
být také instalován na straně jako madlo. 

Jedná se o řadu výrobků s vysoce kvalitní 
nerezové oceli, odolné proti nejtěžším 
povětrnostním podmínkám. Řada byla 
rozšířena hliníkovým systémem, který 
poskytuje nejlepší řešení, pokud jde o hodnotu 
za dané peníze pro nízkokorozní prostředí. Söll 
MultiRail je tím pravým řešením pro všechny 
průmyslové budovy nebo větrné turbíny. 
Elegantní hliníková konstrukce způsobuje, 
že je to estetický systém zabezpečení 
komerčních budov a památek. Pro různé typy 
staveb existují různé možnosti montáže. Pro 
rychlou a snadnou montáž lištového systému 
stačí jen pár šroubů a nástrojů.

Söll MultiRail poskytuje ochranu proti pádu 
pro až 6 zaměstnanců při maximálním rozpětí 
6 m v závislosti na konfiguraci lišty. Jedná se 
o účinný systém, který zabraňuje poškození v 
případě pádu díky pohlcování energie řadou 
držáků a okrajových upevňovacích prostředků.

Čtyři různé vozíky zajišťují hladký pohyb 
pracovníka podél lišty: Uzavřený vozík pro 
časté použití na stejné liště, otevírací vozík 
pro flexibilní použití v několika lištových 
systémech, válečkový vozík pro horní aplikace 
a blokovaný vozík v pracovních situacích, kdy 
by mělo kyvadlo zůstat nehybné.

Robustní kovový systém, který je rychlý 
a snadný k instalaci
V případě pádu energie je redukována díky 
ohybu lišty, přičemž celá struktura zůstává 
pod ochranou montážní konzoly s nízkým 

SÖLL MULTIRAIL®

Horizontální lištový systém vyrobený z 
nerezové oceli a hliníku

třením, v případě pádu přehodí na konstrukci 
jen absolutní minimum dopadu. V souladu s 
normou EN795: 2012 lišta může absorbovat 
sílu až 70 kg bez trvalé deformace. Lišta není 
pevně upevněna k upevňovacím držákům a 
tím kompenzuje tepelnou roztažnost. Snadná 

kombinace křivek a výhybek způsobí, že 
systém lze snadno přizpůsobit jakékoliv 
konstrukci.

EN 795

EN 795

EN 795:2012
- KOMPATIBI
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Montovaný na pevné systémy zachycení pádu

Miller®/Epicure/Moulin Soufflet

POHYBUJÍCÍ SE KOTEVNÍ BODY SÖLL MULTIRAIL® :

UZAVŘENÝ VOZÍK 
K dispozici v provedení z ušlechtilé oceli s polyamidovými vložkami pro minimalizaci tření. Zajišťuje 
výborné kluzné vlastnosti, je také vybaven konektorem z nerezové oceli. Vzhledem k tomu, že 
není třeba používat kola, je odolný vůči nečistotám a velmi lehký - váží pouze 400 g. Může být 
odstraněn ze systému okrajovými omezovači anebo zůstat natrvalo na liště. Uzavřený vozík je 
určen pro systémy Söll Multitrail s pevnými vstupními a výstupními body.

OTEVÍRACÍ VOZÍK 
K dispozici v provedení z ušlechtilé oceli s polyamidovými vložkami pro minimalizaci tření, zajišťuje 
výborné kluzné vlastnosti, je také vybaven konektorem z nerezové oceli. Vzhledem k tomu, že 
není třeba používat kolo, je odolný vůči nečistotám a velmi lehký - váží pouze 600g. Díky snadno 
použitelnému mechanismu otevírání a zavírání může být odpojen nebo připojen v jakémkoliv 
bodu lišty- tato funkce poskytuje uživateli větší flexibilitu v práci. Otevírací vozík je řešení pro 
podniky, ve kterých jsou vozíky často používané v různých systémech Söll Multirail nebo tam, kde 
systémy nemají specifické vstupní a výstupní body.

VÁLEČKOVÝ VOZÍK 
Vyroben z nerezové oceli se 4 ložiskovými koly a otáčecím kroužkem z nerezové oceli, válečkový 
vozík lze použít pouze pro aplikace s horním upevněním. Tento vozík se může pohybovat v 
horizontálních křivkách. Může být použit se samosvorným zařízením s lanem. Zaměstnanec 
připojen lanem se může pohybovat širokým rozsahem pracovních prostorů.

BLOKOVANÝ VOZÍK 
Vozík vyroben z nerezové oceli s přídavným aretačním šroubkem, je ideální pro použití na lištách 
spojených s pohybujícími se objekty, jako je například instalace na nákladní automobily. Vozík 
zůstává na svém místě, když je vozidlo v pohybu.
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