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EN 361
EN 1497

EN 341 A, EN 1496 A

Derope™ UP K
Derope™ UP A cu vinci, echipat 
cu o mică consolă de montare a 
scării. Unitatea este montată pe o 
canelură de scară.

• Înălţime 400 m pentru 150 kg 
max.
• Înălţime 200 m pentru 225 kg 
max.

Cod:  100246551

Derope™ UP R
Derope™ UP A cu vinci, echipat 
cu o consolă de ancorare pentru 
trepiedul Tracpode al Tractel®. 
Unitatea se montează pe un picior 
al trepiedului.

• Înălţime 400 m pentru 150 kg 
max.
• Înălţime 200 m pentru 225 kg 
max.

Cod:  100246552

Triunghi de evacuare HT9
Centură specială pentru operaţiuni de 
evacuare, uşor de instalat, chiar atunci 
când persoana se află întinsă la sol. Datorită 
celor 3 posibilităţi de ajustare, HT9 poate 
fi utilizată şi pentru copii şi pentru adulţi.

Cod:  100246272

•  Kit extremitate pentru Derope™ 
CE, RLX 10,5 mm + 2 x M10

 Cod  100246555 

•  Derope™ CE
 Cod  100246554

HT22 R
Centură de siguranţă tip HT, echipată 
cu o chingă de evacuare cusută de 
benzile pentru umeri, asigurându-se 
astfel recuperarea pe verticală.

Dispozitivul Derope™ de coborâre este construit pentru a echipa platforme de 
lucru suspendate, unde pot fi necesare evacuări de urgenţă, precum eolie-
ne, cabine teleferice, macara derrick, etc. Dispozitivele Derope™ de 
coborâre sunt de asemenea proiectate pentru utilizarea de 
către personalului de salvare din medii periculoase, 
în special versiunile Derope™ UP A - UP B 
- UP K - UP R, echipate cu un troliu 
manual pentru operaţiuni de 
salvare pe verticală.

Dispozitive Derope™
 de coborâre pentru SALVARE 

HT22 R S M XL
standard 100246337 100246338 100246339

Sac Derope™

Sac cu o bobină 
pentru înfăşurarea 
cordelinei Derope™, 
care poate avea până 
la 80 m lungime.
Cod:      100261173

Kit coborâre
Cutie etanşată, ce conţine:
• burete de protecţie împotriva impactului şi vibraţiilor
• o supapă de limitare şi un indicator de umiditate
• protector de unghi şi separator de coardă
• un dispozitiv de prevenire a căderii Stopfor™ K, 2 lonje inel, 
şi un scripete
• 4 conectori Trilock şi un sac pentru cordelina.
Kit coborâre Tractel® CE, 85 m Cod 100261170
Kit coborâre Tractel® CE, 120 m Cod 100261171
Kit coborâre Tractel® CE, 150 m Cod 100261172


