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Miller TurboLite™
 
Cikkszám    Megnevezés      Eszköz csatlakozóeleme                                    Kötél vége

1018015

1018013

1018014

1017900

TURBOLITE WEB WSA 2m
C/W 2 TWISTLOCK

TURBOLITE WEB WSA 2m
C/W TWISTLOCK+SCAF

TURBOLITE WEB WSA 2m 
C/W Scafhook+TWIST

TURBOLITE WEB WSA 
Twistlock (Alum.)

+ kapcsoshorog (Alum.)

Bövebb tájékoztatásért,vagy megrendelés leadása 
céljából forduljon Miller® by Sperian forgalmazójához

Az eszközt kizárólag a gyártó utasításainak megfelelöen szabad használni.

Az utasítások fi gyelmen kívül hagyása komoly vagy végzetes sérüléshez is vezethet.

Sperian Protection Hungária Kft.

1139 Budapest, Forgách utca 9/B

Tel : 06 1 237 1050- 55

Fax : 06 1 239 3135

E-mail: info-hungary@sperianprotection.com

Az elso alternatív 
 megoldás a 
  kikötokötelekkel 
   szemben 

               Kompakt és könnyu

Alacsony 
szabad esési tér

Automata zárású
Twistlock acélkarabiner

(nyitás: 18mm)

Automata zárású
Twistlock acélkarabiner

(nyitás: 18mm)

Alumínium akasztóhorog
(nyitás: 65mm)

Automata zárású,
alumínium Twistlock 

karabiner
(nyitás: 16mm)

Automata zárású
Twistlock acélkarabiner

(nyitás: 18mm)

Alumínium akasztóhorog
(nyitás: 65mm)

Automata zárású
Twistlock acélkarabiner

(nyitás: 18mm)

Alumínium akasztóhorog
(nyitás: 21mm)

''

''

''
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82.6 mm 61.5 mm

99.3 mm

0,43 m

2. zuhanási együttható esetén vagy alsó 
kikötésnél használható: a hátsó Dgyürü
alatt, de a lábak szintjénél nem alacsonyabban 
(A TurboLite peremekre nem bevizsgált)

Az egyedülálló 2 m hosszú TurboLite ugyanolyan müködési 
teljesítményt kínál, mint egy hagyományos energiaelnyelö kötél, 
ugyanakkor a szükséges zuhanási szabad tér mindössze 1,8m a
hagyományos energiaelnyelö kötélre vonatkozó 2,50 méterhez 
képest (ld. lent).

Az új TurboLite
hatékonyan lefékezi
a zuhanást, még 2.
zuhanási együttható
esetén is.

• Beépített szövet terhelésjelzö fi gyelmeztet, ha az eszközt 
ki kell vonni a használatból.

• Gyorsan aktiválódó, szabadalmazás alatt lévö fékezö 
rendszer.

• Kompakt és könnyü (0,86 kg), a zuhanásgátló kötél 
müködési hossza 2m.

• Modern technológiával készült szíjak a fokozott 
kopásállóságért, és a hosszabb élettartamért (vectran / 
poliészter szövetszíjak).

• Könnyü, rendkívül erös, ütésálló nejlon ház a kivételes 
tartósság érdekében.

• Beépített forgóelem akadályozza meg a zuhanásgátló 
megtekeredését.

• Nincs szükség a gyártó általi évenkénti újrahitelesítésre.

• 136 kg testsúlyig használható.
 100 kg testsúlyig használható.

A MILLER TURBOLITE TERMÉKELŐNYEI:

A TERMÉKELÖNYÖK TALÁLKOZNAK AZ ÖN

BIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS ELKÉPZELÉSEIVEL 

•  Minden olyan helyzetben használható, ahol a zuhanási 
 szabad tér kevés.

•  2. zuhanási együttható esetén használható 
 (D-gyürü alatt, és a lábak szintjénél nem alacsonyabban).

•  Mindkét oldalon használható.

SPECIFIKÁCIÓ
ANYAGOK

MÜSZAKI JELLEMZÖK

Ház:

Agy:

Fékezö
Rendszer:

Szíjak:

Maximális
Terhelés:

Müködési hossz

Maximális
fékezési erı
(0. zuhanási
együttható):

SZABVÁNY 

Fokozottan ütésálló nejlon

energiaelnyelö: kopolimer

Rozsdamentes acél

Vectran belsö, poliészter huzat 
(25.4mm x 1.5mm)

felsö kikötési szintnél 136kg,
alsó kikötési szintnél 100 kg

2m:

100kg
terhelésig 4kN,
136kg
terhelésig 5kN

EN 360 (visszahúzódó zuhanásgátlók) ANSI
     Z359.1, ANSI A10.32, OSHA 1926.502.  

Súly: 0,86 kg
(Cikksz.: 10 179 00)

Az elso alternatív megoldás a

kikötokötelekkel szemben
''
''

GYORSAN REAGÁLÓ 
ZUHANÁSGÁTLÓ, 
AMIBEN BÍZHAT

KISEBBZUHANÁSI SZABAD
TERET IGÉNYEL

energia
elnyelö

zuhanás
gátló

TurboLite

MEGAKADÁLYOZZA
A KICSATOLÓDÁST

energiaelnyelö
zuhanásgátló TurboLite


