
Rolex
4620 001 000 00

Popis: Samonavíjecí zachycovač pádu, určeno pro práce, které vyžadují rozsáhlou dislokaci od místa 
ukotvení. Základní vybavení: 
- horní karabina pro uchycení zařízení (ocel. karabina AZ 011 se šroubovacím zámkem a otevíráním 18 mm),
- karabina pracovního popruhu (AZ 002 AS, otočná ocelová s otevíráním 24 mm),
- samonavíjecí zařízení popruhu uvnitř pouzdra,
- pracovní popruh,
- tlumič pádu.

Description: Retractable fall arrester, designed for works which require large dislocation from the anchorage point. 
Basic equipment: 
- upper snap hook for attaching device (steel snap hook AZ 011 with screw locking and opening 18 mm),
- working webbing snap hook (steel swivel snap hook AZ 002 AS with opening 24 mm),
- webbing retractor inside the cover,
- working webbing,
- energy dissipating element.
Opis: Samonawijąjace urządzenie przeciwupadkowe, jest do prac wymagających znacznego przemieszczania w stosunku 
do punktu zaczepienia. Wyposażenie podstawowe: 
- górny zatrzaśnik – do zamocowania urządzenia do strukturalnego punktu zaczepnego chodzi o stalowy zatrzaśnik AZ 011 
z gwintowym zamkiem i otworem 18 mm,
- zatrzaśnik pasa roboczego AZ 002AS z otworem 24 mm (w gorącym środowisku kuty stop aluminiowy),
- urządzenie samozwijające taśmę wewnątrz tulei,
- pas roboczy,
- amortyzator upadku.
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Horní karabina
Upper snap hook
Górny zatrzaśnik owalny

Samonavíjecí zařízení popruhu 
uvnitř pouzdra

Webbing retractor inside the cover
Mechanizm zwijający taśmę 

w obudowie

• jištení proti pádu nad úrovní pracovište | fall arrest system above workplace level | zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci 
• přední připojovací prvek | front connecting ring | wspinaczka i schodzenie
• zadní připojovací prvek | back connecting ring | tylny element zaczepny
• zachycovací postroj | full body marness | uprząż bezpieczeństwa
• zatahovací zachycovač pádu | self-retracting fall arrester | zwijający amortyzator upadku

Tlumič pádu
Energy dissipating element
Amortyzator upadku

Otočná karabina pracovního popruhu
Working webbing snap hook 

with swivel function
Zatrzaśnik taśmy roboczej

wyposażony w krętlik

Pracovní lano
Working webbing 

Taśma robocza
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