
2
0

1
6

IN
TE

R
W

E
N

C
JE



©
 P

et
zl

 -
 J

oh
n 

E
va

ns

Spis treści
Uprzęże ..................... Strona 2 
Pasy, lonże ............................3 
Przyrządy zaciskowe .............4 
Przyrządy zjazdowe ...............5 
Łączniki .................................6 
Bloczki ..................................7 
Punkty stanowiskowe ............8 
Liny .......................................9 
Kaski .....................................9 
Akcesoria ..............................9 
Latarki czołowe ...................10

Misja Petzl to tworzenie innowacyjnych rozwiązań, wymyślanie narzędzi umożliwiających 
ludziom przebywanie, przemieszczanie i pracę w ekspozycji i w nocy. Naszą ambicją jest 
zwiększanie naszego doświadczenia w obu tych dziedzinach. Znajduje ona odzwierciedlenie 
w woli zdobycia niedostępnego, która jest w sercu profesjonalistów pracujących na 
wysokości i w środowiskach o trudnym dostępie. Ta wola konkretyzuje się przez ciągłe 
poszukiwanie rozwiązań mających zapewnić ergonomię, komfort i niezawodność. Każdego 
dnia wasze wymagania związane z pracą w terenie są naszym pierwszym punktem 
odniesienia w koncepcji i produkcji.

Nowe i istniejące produkty Petzl przedstawione w tym katalogu są rezultatem tej pracy. 
Mamy nadzieję, że zasłużą na wasze zaufanie.

Nowości 2016

Am’D i CAPTIV
D-kształtny, asymetryczny karabinek aluminiowy Am’D jest 
przede wszystkim przeznaczony do wpinania do różnego 
rodzaju przyrządów zjazdowych i lonży. Jego kształt oraz 
system Keylock ułatwiają manipulacje.
Możliwe jest zamocowanie w karabinku Am’D poprzeczki 
podtrzymującej CAPTIV, która ustawia karabinek wzdłuż 
osi podłużnej, ogranicza ryzyko odwrócenia oraz usztywnia 
połączenie przyrządu lub lonży.

STRIX IR
Latarka czołowa z technologią CONSTANT LIGHTING 
specjalnie zaprojektowana do zastosowań wojskowych, 
w których skrytość jest kluczem. STRIX IR ma oświetlenie 
kolorowe (czerwone, zielone, niebieskie), białe i podczerwone. 
Latarka jest bardzo wszechstronna, ma intuicyjną obsługę 
i jest niezawodna.

WILLIAM
Asymetryczny karabinek aluminiowy o dużym prześwicie 
WILLIAM ma kształt gruszki, który ułatwia wpinanie do niego 
wielu elementów. Jego kształt oraz system Keylock ułatwiają 
manipulacje.

TACTIKKA® +RGB
Latarka czołowa z technologią CONSTANT LIGHTING 
przeznaczona jako dodatkowe oświetlenie w zastosowaniach 
obozowych lub treningowych.
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PANDIONASPIC

FALCON MOUNTAIN

FALCON

TOP CHEST’AIR

INTERWENCJE

Pasy, lonżeUprzęże

FALCON MOUNTAIN
Uprząż biodrowa
• Pas i taśmy udowe wyłożone oddychającą 
pianką.  
• Konstrukcja zwiększająca mobilność podczas 
przemieszczania się technikami wspinaczkowymi. 
• Dwa boczne punkty wpinania.  
• Pas i taśmy udowe z dwoma klamrami 
DoubleBack. 
• Cztery uchwyty sprzętowe (z przodu dwa duże, 
sztywne, ułatwiające dostęp do sprzętu, z tyłu 
miękkie uchwyty nie uwierające przy noszeniu 
plecaka). 
• 795 g (rozmiar 1) i 830 g (rozmiar 2). 
• CE EN 358, CE EN 813, CE EN 12227 typ C. 
NSN: 4240-145487343 (rozmiar 1),  
4240-145487345 (rozmiar 2).

PANDION C29 N

Lekka uprząż biodrowa
• Przedni punkt wpinania. 
• Miękkie uchwyty sprzętowe. 
• Pas i taśmy udowe z klamrami DoubleBack. 
• 400 g (jeden rozmiar). 
• CE, EN 12 277 typ C, UIAA 105. 
• NSN: 4240-145582417.

CHEST’AIR C98A

Uprząż piersiowa
• Przekształca uprzęże biodrowe ASPIC, 
FALCON, FALCON MOUNTAIN w uprzęże do 
wyciągania z użyciem helikoptera. 
• Wpinana do przedniego punktu wpinania 
uprzęży, dla szybkiego założenia. 
• Piersiowy punkt wpinania tekstylny, by nie 
przeszkadzał, gdy nie jest używany. 
• Taśmy z klamrami DoubleBack dla łatwej 
i szybkiej regulacji, by dopasować szelki do 
każdego kształtu ciała. 
• Jeden rozmiar, obwód klatki piersiowej: 145 cm 
maksimum. 
• 495 g. 
• CE EN 12277 typ D, CE EN 361.

ASPIC C96

Lekka uprząż biodrowa do 
wspinaczki i alpinizmu
• Wygodna konstrukcja:
- Pas i taśmy udowe wyłożone oddychającą 
pianką. 
• Modułowa: wyściółkę można usunąć z pasa 
biodrowego, co pozwala na wybór między 
wygodą a niewielkim ciężarem. 
• Pas i taśmy udowe z dwoma klamrami 
DoubleBack - dla szybkiej regulacji. 
• Łatwość przenoszenia sprzętu: 
- cztery miękkie uchwyty sprzętowe nie 
uwierające przy noszeniu plecaka, 
- dwie boczne szlufki do wpinania uchwytów 
sprzętowych CARITOOL, 
- tylna pętla do wpięcia liny do podciągania. 
• Jeden rozmiar ułatwiający zarządzenie 
sprzętem.
• 510 g (395 g bez wyściółki na pasie). 
• CE EN 12277 typ C.

KANO
Uniwersalny pas taktyczny
• Pas z podwójną, oddychającą wyściółką. 
• Przeciwpoślizgowe wstawki materiału 
utrzymujące pas w miejscu. 
• Automatyczna klamra FAST do szybkiego 
zapinania, bez utraty regulacji. 
• Taśma - uchwyt sprzętowy, do której można 
zamocować różne elementy wyposażenia (broń, 
uchwyty na magazynki, nóż). Jest podzielona na 
przedziały dla segregacji sprzętu. 
• Taśma zawiera etui, do którego można wsunąć 
kajdanki Serflex. 
• Tekstylne kieszenie wewnątrz pasa, do których 
można schować ochraniacze słuchu. 
• Dwa boczne punkty wpinania dla autoasekuracji 
na pokładzie śmigłowca czy do stabilizacji na 
dachu budynku. 
• Dwa tekstylne punkty wpinania (górny i dolny) 
- do wpięcia do lonży podtrzymującej i/lub 
uprzęży piersiowej - podczas zjazdów z dużym 
obciążeniem lub ewakuacji “winogronem”. 
• Taśmy udowe schowane wewnątrz uprzęży 
umożliwiające wykonanie okazjonalnych zjazdów. 
Przyrząd zjazdowy wpina się do dwuczęściowego 
przedniego punktu wpinania.  
• Szelki z klamrami DoubleBack. 
• Rozmiar 1 (od 83 do 108 cm): 760 g, rozmiar 2 
(od 90 do 122 cm): 860 g. 
• CE EN 358. 

GRILLON L52N 001

Lonża regulowana o maksymalnej 
długości 1,5 m
• Wpinana do bocznych punktów wpinania 
pasa PAD SAP, do autoasekuracji na pokładzie 
helikoptera. 
• System progresywnej regulacji, pozwalający na 
precyzyjne zastabilizowanie swojej pozycji. 
• Końcówka z plastikową osłoną utrzymującą 
karabinek w prawidłowej pozycji. 
• 385 g.
• CE EN 358.

NEWTON EASYFIT
Łatwa do założenia uprząż 
zabezpieczająca przed upadkiem  
z wysokości
• Łatwe i szybkie zakładanie dzięki koncepcji 
EASYFIT:
- kamizelka nadaje kształt uprzęży,
- piersiowe i udowe klamry automatyczne 
FAST przyśpieszają zakładanie uprzęży (nie 
trzeba podnosić nóg). Raz dopasowane klamry 
zachowują swoje ustawienia.
• Wygodna:
- dzięki koncepcji kładącej nacisk na anatomię 
i lekkość, uprzęże są blisko ciała, jednocześnie 
zapewniając optymalną swobodę ruchów.
• Łatwa w użyciu:
- szelki wyposażone w klamry Doubleback dla 
łatwej i szybkiej regulacji,
- piersiowy i tylny punkt wpinania mają wskaźniki 
odpadnięcia: jeżeli po upadku
pojawi się czerwona taśma, oznacza to, że 
uprząż należy wycofać z użytkowania,
- uchwyty sprzętowe i szlufki dla łatwej 
organizacji przenoszonego sprzętu.
• Dostępna w dwóch rozmiarach:
- rozmiar 1 (C73JFN 1U), 1300 g 
- rozmiar 2 (C73JFN 2U), 1350 g
• CE EN 361, EAC, ANSI Z359.11, CSA Z259.10

TOP C81AAN

Uprząż piersiowa do uprzęży 
FALCON
• Przekształca uprzęże biodrowe FALCON 
w uprzęże pełne. 
• Wpinana do tylnej klamry i łączona z przednim 
punktem wpinania. 
• Szelki z pianki rozszerzają się wokół karku, by go 
nie obcierać. W razie obciążenia pasa przekazują 
część obciążenia na ramiona. 
• Szelki z klamrami DoubleBack dla łatwej  
i szybkiej regulacji. 
• Piersiowy punkt wpinania do wpięcia do systemu 
chroniącego przed upadkiem z wysokości. 
• Jeden rozmiar, wzrost od 160 do 200 cm. 
• 660 g. 
• CE EN 361 (w połączeniu z uprzężą biodrową 
FALCON).

FALCON
Lekka uprząż biodrowa
• Pas i taśmy udowe wyłożone oddychającą 
pianką. 
• Przednie i boczne punkty wpinania. 
• Tylna klamra do wpinania szelek TOP. 
• Pas i taśmy udowe z dwoma klamrami 
DoubleBack. 
• Cztery uchwyty sprzętowe: z przodu dwa duże, 
sztywne, z tyłu miękkie uchwyty). 
• 840 g (rozmiar 1) i 930 g (rozmiar 2). 
• CE EN 358, CE EN 813. 
• CE EN 361 (w połączeniu z szelkami TOP) 
• NSN: 8465-145197163 (rozmiar 1), 8465-
145197164 (rozmiar 2).
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INTERWENCJE

EXO EASHOOK
Indywidualny system do ewakuacji 
z karabinkiem EASHOOK
Automatyczna blokada pozwala na kontrolę zjazdu 
i zatrzymanie się w każdej chwili. 
• Karabinek EASHOOK łatwy w manipulacjach. 
• Lina Technora (włókno aramidowe), statyczna, 
średnica 7,5 mm, odporna na tarcie i wysokie 
temperatury.
• Worek transportowy z Nomexu (włókno 
aramidowe) - do transportu i wpięcia zestawu 
bezpośrednio do uprzęży.
• Dostępny w dwóch wersjach:
- D30015 CNN: lina 15 m,
- D30023 CNN: lina 23 m (dostarczany bez 
worka).
• 1300 g (15 m) i 1600 g (23 m).
• CE EN 341 typ D. 
• NSN (D300015 CNN): 4240-145737807.

PIRANA D05 NOI

Przyrząd zjazdowy
• Trzy możliwości wpięcia liny. 
• W czasie zjazdu można zwiększyć siłę tarcia 
(dodatkowe hamowanie). 
• Podczas zakładania liny pozostaje wpięta do 
uprzęży co eliminuje ryzyko jej zgubienia. 
• Sztywne połączenie z karabinkiem o średnicy 
12 mm (typu WILLIAM) zmniejsza ryzyko dźwigni 
na zamku karabinka na skutek złego wpięcia. 
• 90 g.

REVERSO 4 D17 C

Ultralekki, uniwersalny przyrząd 
asekuracyjno-zjazdowy
• Nie skręca liny, niezależnie od trybu w jakim się 
go używa. 
• Jeden przyrząd do wielu zastosowań: 
- niezależna asekuracja w trybie samozaciskowym 
- jednego lub dwóch drugich, - wspinaczka ze 
zmiennym prowadzeniem (dwójka na linie), szybkie 
przejście od statycznej asekuracji z blokadą do 
asekuracji dynamicznej. 
• Kompatybilność z linami: pojedyncze: ≥ 8,9 mm, 
podwójne ≥ 8mm i bliźniacze ≥ 7,5 mm. 
• 59 g. 
• NSN : 8465-145748026.

RIG D21AN

Kompaktowy przyrząd zjazdowy 
z automatyczną blokadą
• Wielofunkcyjna rączka umożliwiająca  
w zależności od sytuacji:  
- odblokowanie liny i kontrolę zjazdu z jedną ręką 
na wolnym końcu liny, 
- zablokowanie liny i stabilizację w miejscu, bez 
potrzeby zakładania na przyrząd dodatkowej 
blokady z liny. 
• Pozycja transportowa rączki, zmniejszająca 
niewygodne zahaczanie, gdy przyrząd jest wpięty 
do uprzęży. 
• Na okładce ruchomej posiada zapadkę 
blokującą, która chroni przyrząd przed zgubieniem. 
• 380 g. 
• CE EN 12841 typ C, CE EN 341 klasa A, NFPA 
1983 Technical Use. 
• NSN : 8465-145647710.

HUIT ANTIBRULURE D01

Ósemka - przyrząd zjazdowy 
z uchwytem antyoparzeniowym
• Uchwyt antyoparzeniowy umożliwia trzymanie 
przyrządu rozgrzanego długim lub szybkim 
zjazdem.  
• Kute aluminium o wysokiej wytrzymałości. 
• Funkcjonuje na linach pojedynczych o średnicy 
8 do 13 mm. 
• 110 g. 
• NSN : 8465-144724444.

Przyrządy zjazdowe

ASCENSION
Przyrząd zaciskowy do 
wychodzenia po linie
• Ergonomiczna rączka pokryta elastomerem 
zapewnia jednocześnie wygodny i mocny 
uchwyt.
• szeroki otwór, dzięki któremu można łatwo 
chwycić rączkę, nawet w rękawiczkach.
• Górna, ergonomiczna, część przyrządu 
pozwala na użycie maksymalnej siły podczas 
ciągnięciaoburącz.
• Zapadka całkowicie zintegrowana z obudową 
przyrządu zaciskowego, dla zmniejszenia ryzyka 
przypadkowego zaczepienia.
• Język blokujący, ze szczeliną i ukośnymi 
zębami, dobrze funkcjonuje niezależnie od 
warunków (lina zalodzona, zabłocona itd.).
• Funkcjonuje na linach pojedynczych o średnicy 
od 8 do 13 mm.
• Dostępny w dwóch wersjach: 
- B17 ARN: praworęczni, 
- B17 ALN: leworęczni. 
• 165 g. 
• CE EN 567, CE EN 12841 typ B, EAC, NFPA 
1983 Technical Use.

FOOTAPE C47A

Regulowana pętla nożna z taśmy
• Wpinana do przyrządu ASCENSION, służy do 
wychodzenia po linie. 
• Wzmocnione i usztywnione taśmy, bardziej 
odporne na zużycie i łatwiejsze do włożenia stopy. 
• Gumka utrzymująca nogę w pętli. 
• Regulacja wysokości umożliwia dopasowanie do 
dowolnego rodzaju butów lub złożenia gdy nie jest
używana. 
• Klamra DoubleBack do szybkiej i precyzyjnej 
regulacji wysokości pętli nożnej.
• Ciężar: 65 g.

Przyrządy zaciskowe
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FIXE P05WN

Bloczek kompaktowy 
i wszechstronny
• Lekki i zwarty. 
• Przeznaczony do systemów do wyciągania lub 
jako bloczek kierunkowy. 
• Rolka na łożyskach samosmarujących zapewnia 
dużą wydajność. 
• Funkcjonuje na linach pojedynczych 7 - 13 mm.
• Średnica rolki: 21 mm (wydajność 71 %)
• Obciążenie robocze 5kN. 
• 90 g. 
• CE EN 12278. 
• NSN: 3940-145728222.

RESCUE P50AN

Wytrzymały bloczek o dużej 
wydajności
• Przeznaczony do dużych obciążeń 
i intensywnego użytkowania. 
• Rolka o dużej średnicy, zamontowana na 
szczelnym łożysku kulkowym, zapewnia bardzo 
dużą wydajność.  
• Funkcjonuje na linach pojedynczych 7 - 13 mm. 
• Średnica rolki: 38 mm (wydajność 95 %). 
• Obciążenie robocze 5 kN. 
• 185 g.
• CE EN 12278, NFPA 1983 General Use.
• NSN: 3940-145753664

OXAN
Karabinek stalowy, symetryczny,  
z blokadą
• Stal bardzo wysokiej jakości, odpowiednia do 
trudnych warunków używania. 
• Dostępny w dwóch wersjach: 
- SCREW-LOCK (M72 SLN): CE EN 362,  
NFPA 1983 Technical Use, 
- TRIACT-LOCK (M72 TLN): CE EN 362, EAC, 
ANSI Z359.1, NFPA 1983 Technical Use,  
CSA Z259.12. 
• 195 g (M72 SLN), 236 g (M72 TLN).

VULCAN
Karabinek stalowy o dużej 
wytrzymałości, z blokadą
• Stal bardzo wysokiej jakości, odpowiednia do 
trudnych warunków używania.  
• Stosowanie przy znacznych obciążeniach.  
• Duży prześwit umożliwia wpinanie wielu 
elementów.  
• Dostępny w dwóch wersjach: 
- SCREW-LOCK (M73 SLN): CE EN 362,  
NFPA 1983 General Use, 
- TRIACT-LOCK (M73 TLN): CE EN 362, EAC, 
ANSI Z359.1, NFPA 1983 General Use,  
CSA Z259.12. 
• 265 g (M73 SLN), 305 g (M73 TLN).

Bloczki

SPIRIT 
SCREW-LOCK M53A SLN

Asymetryczny, zwarty i lekki 
karabinek zakręcany
• Przekrój w kształcie litery H dla lepszego 
stosunku wytrzymałość/lekkość.
• System blokowania SCREW-LOCK. 
• 45 g. 
• CE EN 362, CE EN 12275 typ B.

SPIRIT M53 SN

Zwarty i ultralekki karabinek
• Przekrój w kształcie litery H dla lepszego 
stosunku wytrzymałość/lekkość. 
• Bez systemu blokowania, łatwo się wpina. 
• 39 g. 
• CE EN 12275 typ B.  

OK
Karabinek symetryczny z blokadą
• Dostępny w dwóch wersjach: 
- SCREW-LOCK (M33 SLN), 
NSN : 8465-145686765, 
- TRIACT-LOCK (M33 TLN). 
• 75 g. 
• CE EN 362.

ATTACHE M38A SLN

Zwarty i lekki karabinek zakręcany
• Przekrój w kształcie litery H dla lepszego 
stosunku wytrzymałość/lekkość. 
• System blokowania SCREW-LOCK. 
• 56 g. 
• CE EN 362, CE EN 12275 typ H.

Łączniki

Eliminuje ryzyko zahaczenia
Dla zagwarantowania optymalnej skuteczności
podczas manipulacji wszystkie karabinki Petzl
są wyposażone w system Keylock. Jest to
specjalnie wyprofilowany zamek karabinka -
obły kształt zatrzasku zapobiega mimowolnemu
zahaczaniu o plakietki, taśmy, linę, uprząż,
uchwyty sprzętowe itd.

Dla ułatwienia operacji wpinania 
i wypinania, karabinki Petzl 
wyposażone są w funkcje, które 
ułatwiają ich użycie.

Wizualny wskaźnik bezpieczeństwa
Dla ułatwienia kontroli sprzętu, czerwony
wskaźnik widoczny na ramieniu karabinka,
zastosowany w karabinkach zakręcanych
ręcznie SCREW-LOCK, oznacza że karabinek
nie jest prawidłowo zablokowany.

Z Keylock Bez Keylock

Am’D
Karabinek asymetryczny z blokadą
• Przekrój o kształcie H zapewnia optymalny 
stosunek ciężar/wytrzymałość.
• Dostępny w dwóch wersjach: 
- SCREW-LOCK (M34A SLN), 
- TRIACT-LOCK (M34A TLN). 
• 75 g.
• CE EN 362, EAC, NFPA 1983 Technical Use

WILLIAM
Karabinek o dużym prześwicie
• Przekrój o kształcie H zapewnia optymalny 
stosunek ciężar/wytrzymałość.
• Dostępny w dwóch wersjach: 
- SCREW-LOCK (M36A SLN), 
- TRIACT-LOCK (M36 ATLN). 
• 90 g.
• CE EN 362, EAC, NFPA 1983 Technical Use

CAPTIV M93000

Poprzeczka do stabilizacji 
karabinka
• Utrzymuje karabinek ustawiony osią podłużną 
równolegle do kierunku obciążenia ograniczając 
ryzyko obrócenia się.
• Łączy na sztywno przyrząd z lonżą lub 
przyrządem.
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CORDEX K52N

Lekkie rękawiczki do asekuracji 
i zjazdu
• Wyprodukowane z naturalnej skóry o wysokiej 
jakości. 
• Podwójna warstwa wytrzymałej skóry, chroniąca 
szczególnie eksponowane miejsca dłoni.  
• Na grzbiecie dłoni oddychający strech. 
• Otwór do wpięcia rękawiczek do uprzęży. 
• Dostępne w czterech rozmiarach: S, M, L, XL. 
• CE.

CORDEX PLUS K53N

Rękawiczki do asekuracji i zjazdu
• Wyprodukowane z naturalnej skóry o wysokiej 
jakości, ze wzmocnionym wnętrzem dłoni. 
• Podwójna warstwa wytrzymałej skóry, chroniąca 
szczególnie eksponowane miejsca dłoni. 
• Na grzbiecie dłoni oddychający strech, chroniący 
przed zużyciem w miejscach zginania.
• Otwór do wpięcia rękawiczek do uprzęży. 
• Dostępne w czterech rozmiarach: S, M, L, XL. 
• CE.

UPRZĄŻ DLA PSA C99H

Uprząż dla psa
• Umożliwia opuszczanie i podnoszenie psa na 
pokład helikoptera oraz użycie smyczy w fazie 
poszukiwania. 
• Uprząż nie przeszkadza psu w interwencji 
(poszukiwanie i obezwładnianie).  
• Łatwe dopasowanie uprzęży.  
• Wiele możliwości regulacji, w zależności od 
wielkości i rasy psa.
• Wymienne pianki dla łatwej konserwacji uprzęży.
• Lekka i zwarta. 890 g.

VERTEX BEST A10BNA

Kask
• Wytrzymała skorupa.  
• System regulacji CenterFit zapewnia 
wycentrowanie kasku na głowie i optymalny 
uchwyt, nawet w rękawiczkach. 
• Wewnętrzne taśmy tekstylne z sześcioma 
punktami mocowania zapewniają polepszony 
komfort. 
• Cztery zaczepy do mocowania latarki czołowej 
z opaską elastyczną. 
• 455 g (jeden rozmiar: 53-63 cm). 
• CE, ANSI Z89.1-2009 type I class E, CSA  
Z94.1-05 type 1 class E (A10BNC).

VERTEX VENT A10VNA

Kask z wentylacją
• Wytrzymała skorupa. 
• System regulacji CenterFit zapewnia 
wycentrowanie kasku na głowie i optymalny 
uchwyt, nawet w rękawiczkach. 
• Otwory z przesuwanymi od zewnątrz zatyczkami 
umożliwiają dostosowanie wentylacji w zależności 
od warunków użytkowania.  
• Wewnętrzne taśmy tekstylne z sześcioma 
punktami mocowania zapewniają polepszony 
komfort. 
• Cztery zaczepy do mocowania latarki czołowej 
z opaską elastyczną. 
• 455 g (jeden rozmiar: 53-63 cm). 
• CE EN 12492, ANSI Z89.1-2009 type I class C.

Kaski Akcesoria

CONNEXION FIXE
Taśma stanowiskowa
• D-kształtne kolucha na obu końcach, z kutej 
stali.
• Obciążenie niszczące: 35 kN. 
• Dostępna w trzech długościach: 
- 100 cm, 365 g (C42 100), 
- 150 cm, 425 g (C42 150), 
- 200 cm, 485 g (C42 200). 
• CE EN 795 B. 
• NSN (C42 100) : 3940-145582847, 
NSN (C42 200) : 3940-145587144.

CONNEXION VARIO C42 V

Regulowana taśma stanowiskowa
• Klamerka do regulacji długości 
(w zakresie: 80 – 130 cm). 
• D-kształtne kolucha na obu końcach, z kutej 
stali. 
• Obciążenie niszczące: 22 kN. 
• 480 g. 
• CE EN 795 B. 
• NSN : 4240-145635679.

CONNEXION FAST C42 F

Taśma stanowiskowa z szybką 
regulacją długości
• Klamerka do szybkiej regulacji długości  
(w zakresie: 20 – 150 cm). 
• D-kształtne kolucha na obu końcach, z kutej 
stali.
• Obciążenie niszczące: 18 kN. 
• 440 g. 
• CE EN 795 B.

SWIVEL S P58 S

Krętlik
• Szczelne łożysko kulkowe.
• obciążenie niszczące: 23 kN.
• 95 g.
• CE. 
• NSN: 4030-145752156.

PAW
Wielootworowa płytka 
stanowiskowa
• Otwory o średnicy 19 mm. 
• Wykonana z aluminium: 
• Obciążenie niszczące: 36 kN. 
• Dostępna w trzech rozmiarach: 
- PAW S (P63 SN): mały (ciężar: 55 g), 
- PAW M (P63 MN): średni (ciężar: 210 g), 
- PAW L (P63 LN): duży (ciężar: 350 g). 
• CE, NFPA 1983 General Use. 
• NSN (P63 SN) : 4030-145670021, 
NSN (P63 MN) : 4030-145670025, 
NSN (P63 LN) : 4030-145670026.

ANNEAU
Zszywana pętla z taśmy
• Obciążenie niszczące: 22 kN 
• Dostępna w trzech długościach:
- C40 60N: 60 cm (60 g), 
- C40 80N: 80 cm (80 g), 
- C40120N: 120 cm (100 g). 
• CE EN 566, CE EN 795 B. 
• NSN (C40 60N) : 3940-145568722, 
NSN (C40 80N) : 3940-145568730, 
NSN (C40 120N) : 3940-145568741.

MICRO SWIVEL P58 XSO

Zwarty i otwierany krętlik
• Przeznaczony do wpięcia do karabinka  
z blokadą dla uniknięcia skręcania lonży oraz 
utrzymywania przyrządów w prawidłowej pozycji.
• W krętliku nie zastosowano łożysk, co pozwala 
na swobodny obrót gdy nie jest obciążony 
oraz na zablokowanie pod obciążeniem, by 
utrzymywać przyrządy w odpowiedniej pozycji.
• Zwarty, zmniejsza wielkość i ciężar elementów 
systemu.
• 75 g
• CE, EAC

Punkty stanowiskowe Liny

PARALLEL 10.5 mm R77N

Lina do i intensywnego używania
• Niewielka średnica, dzięki której lina waży 
mniej i zajmuje mniej miejsca, wymagająca 
doświadczenia podczas zjazdu. 
• Elastyczność zapewniająca łatwe manipulacje. 
• Dostępna w trzech długościach: 50 m, 100 m  
i 200 m. 
• Personalizacja na zamówienie: 
- wybór długości (500 m maksimum), 
- wybór zakończeń zwykłych lub zszywanych. 
• 65 g/m.
• CE, EN 1891 Typ A (liny półstatyczne).

AXIS 11 mm R74N

Wszechstronna lina bardzo  
odporna na zużycie
• Średnica «standard». 
• Dostępna w trzech długościach: 50 m, 100 m 
 i 200 m. 
• Personalizacja na zamówienie: 
- wybór długości (500 m maksimum), 
- wybór zakończeń zwykłych lub zszywanych. 
• 73 g/m.
• CE, EN 1891 Typ A (liny półstatyczne).

Może być użyty z lonżą dla uniknięcia 
skręcenia.



10

E90AHB N

E90BHB N E90BHB D

E90BHB C

E90AHB C E90AHB D

CONSTANT 
LIGHTING

INTERWENCJE

Taktyczne latarki czołowe

Wiele możliwości noszenia latarek czołowych STRIX dla wszechstronnego zastosowania

Dependable lighting for all situations

Niezawodne oświetlenie dostosowane do każdej sytuacji

Na kasku
Wyposażone w system ACH-ARC 
Ops Core dzięki zintegrowanym 
szynom lub na kasku bez systemu 
szynowego, dzięki płytce ADAPT 
STRIX (akcesorium).

Na kamizelce
Przy pomocy zintegrowanego klipa 
MOLLE.

Na głowie
Dzięki opasce elastycznej 
(dostarczona).

Wokół szyi 
Opaskę elastyczną można założyć 
lub ściągnąć bez potrzeby ściągania 
kasku, dzięki klamrom.

Oświetlenie stałe
Technologia stabilizacji oświetlenia 
gwarantuje stały poziom światła 
przez zadeklarowany czas świecenia. 
Oświetlenie przechodzi na tryb 
rezerwowy gdy bateria jest prawie 
całkowicie rozładowana.

Światło widzialne białe
Oświetlenie białe jest dostępne 
w trzech trybach: dyskretnym (wąska 
i słaba wiązka światła), bliskim 
(kompromis miedzy mocą światła 
a czasem świecenia) i przemieszczania 
się (szeroka wiązka, maksymalna siła 
światła).

Światło widzialne 
kolorowe
Dostępne są trzy kolory zapewniające 
bliskie światło oraz do przemieszczania 
się: czerwony, zielony, niebieski.

Światło podczerwone
Dostępne jest wyłącznie w modelu 
STRIX IR w trzech trybach: bliskim 
( szeroka wiązka, kompromis 
między mocą a czasem świecenia), 
przemieszczania się (szeroka wiązka, 
maksymalna siła), pulsującym IFF 
(identyfikacja przyjaciel lub wróg).

Intuicyjna obsługa
Manipulacja pokrętłami jest prosta 
i cicha, nawet w rękawiczkach. 
Pozwala na bardzo szybki dostęp 
do każdego trybu, oraz szybkie 
wyłączenie latarki. Sekwencja trybów 
jest od najbardziej do najmniej 
dyskretnego. Dla zwiększenia 
prędkości przełączania pomiędzy 
trybami, tylko jeden z trzech kolorów 
jest bezpośrednio dostępny (można 
zaprogramować który).

Wybrany tryb oraz pozycję wyłączoną 
“OFF” można zablokować by uniknąć 
niechcianego manewru. Funkcja 
“scan” umożliwia błyskawiczne 
wyłączenie latarki po puszczeniu 
pokrętła.

W latarce STRIX IR oświetlenie 
widzialne i podczerwone włącza 
się osobnymi pokrętłami, by 
uniknąć ryzyka pomyłki. Przejście 
na oświetlenie podczerwone 
powoduje automatyczne wyłączenie 
światła widzialnego. Może ono 
zostać włączone z powrotem, gdy 
oświetlenie podczerwone zostanie 
dezaktywowane.
Pokrętło podczerwieni ma wskaźnik 
optyczny oraz występ wskazujący 
pozycję OFF.

Duża wytrzymałość 
mechaniczna
Latarki STRIX wytrzymują upadek 
z 2 m, nawet przy -30°C, są odporne 
na uderzenia i miażdżenie (do 80 kg). 
Są wodoszczelne do -1 m przez 30 
minut oraz pyłoszczelne (IP 67).

ADAPT STRIX E90001

Płytka do mocowania latarek 
STRIX do kasków bez systemu 
szynowego
• Dostosowana do wszystkich rodzajów kasków 
wojskowych. 
• Eliminuje niedogodności związane z używaniem 
opaski elastycznej (zużycie itd.). 
• Dostarczana z 3 klamrami do dopasowania do 
kasku, którego brzeg ma szerokość od 7 do 20 
mm.
• Ciężar 32 g 
• CE.

STRIX IR
Latarka czołowa z wieloma 
możliwościami przenoszenia, 
z funkcją oświetlenia widzialnego 
i podczerwonego
• Latarka nieabsorbująca rąk. Wiele możliwości 
przenoszenia: na kasku, kamizelce, na głowie lub 
na szyi. 
• Podwójna rotacja korpusu i głowicy latarki 
zapewnia dużą swobodę w orientowaniu wiązki 
światła (180° poziomo i 120° pionowo). 
• Stałe oświetlenie gwarantuje zachowanie 
parametrów światła, które się nie zmniejszają 
w miarę zużycia baterii. Gdy to nastąpi latarka 
przełącza się na tryb rezerwowy.
• Trzy tryby oświetlenia: 
- oświetlenie kolorowe czerwone (20 h, 1 lm, 4 
m), zielone (17 h, 1.5 lm, 4 m), niebieskie (17 h, 
0,35 lm, 2 m), 
- oświetlenie białe: dyskretne (65 h, 0.40 lm, 3 m), 
bliskie (20 h, 15 lm, 20 m), do przemieszczania się 
(4 h 30, 40 lm, 40 m), 
- oświetlenie podczerwone: bliskie (18 h, 15 mW), 
do przemieszczania się (2 h 30, 45 mW), pulsujące 
IFF «Indication Friend or Foe» (identyfikacja 
przyjaciel lub wróg) (40 h, 15 mW). 
• Zasilanie: 1 x AA 
• Manipulacja pokrętłami jest prosta i cicha, nawet 
w rękawiczkach. 
• Intuicyjna obsługa dla zapewnienia dyskrecji: 
oświetlenie widzialne i podczerwone włącza się 
osobnymi pokrętłami, by uniknąć ryzyka pomyłki.
• Dostępna w 3 wersjach:
- czarny (E90BHB N),
- kamuflaż (E90BHB C),
- pustynny (E90BHB D).
• Ciężar: 100 g (bez baterii). 
• CE.

STRIX VL
Latarka czołowa z wieloma 
możliwościami przenoszenia, 
z funkcją oświetlenia widzialnego 
i kolorowego
• Latarka nieabsorbująca rąk. Wiele możliwości 
przenoszenia: na kasku, kamizelce, na głowie lub 
na szyi. 
• Podwójna rotacja korpusu i głowicy latarki 
zapewnia dużą swobodę w orientowaniu wiązki 
światła (180° poziomo i 120° pionowo). 
• Stałe oświetlenie gwarantuje zachowanie 
parametrów światła, które się nie zmniejszają 
w miarę zużycia baterii. Gdy to nastąpi latarka 
przełącza się na tryb rezerwowy.
• Dwa tryby oświetlenia: 
- oświetlenie kolorowe czerwone (20 h, 1 lm, 4 
m), zielone (17 h, 1.5 lm, 4 m), niebieskie (17 h, 
0,35 lm, 2 m), 
- oświetlenie białe: dyskretne (65 h, 0,40 lm, 3 m), 
bliskie (20 h, 15 lm, 20 m), do przemieszczania się 
(4 h 30, 40 lm, 40 m). 
• Zasilanie: 1 x AA. 
• Manipulacja pokrętłami jest prosta i cicha, nawet 
w rękawiczkach. 
• Intuicyjna obsługa dla zapewnienia dyskrecji: 
oświetlenie widzialne i podczerwone włącza się 
osobnymi pokrętłami, by uniknąć ryzyka pomyłki.
• Dostępna w 3 wersjach:
- czarny (E90AHB N),
- kamuflaż (E90AHB C),
- pustynny (E90AHB D). 
• Ciężar: 95 g (bez baterii) 
• CE. 
• NSN : 6230-145762073 (E90AHB N)

Podwójna rotacja korpusu i głowicy latarki 
zapewnia dużą swobodę w orientowaniu 
wiązki światła (180 poziomo i 120 pionowo). 
Użytkownik świeci w kierunku jakim jest mu to 
potrzebne.

Technologia 
oświetlenia

Kolor 
oświetlenia

Tryby oświetlenia Ilość światła, zasięg, czas świecenia Tryb rezerwowy

STRIX IR 
i 
STRIX VL

czerwony - 1 lm i 3 m przez 18 h

0,3 lm przez 10 hzielony - 1,5 lm i 3 m przez 15 h

niebieski - 0,6 lm i 2 m przez 15 h

biały

dyskretny 0,35 lm i 3 m przez 65 h

3 lm przez 10 hbliski 10 lm i 18 m przez 20 h

przemieszczanie się 30 lm i 30 m przez 3h30

podczerwony 
(tylko STRIX IR)

bliski 15 mW przez 18 h

3 lm przez 10 hprzemieszczanie się 45 mW przez 2h30

IFF 15 mW przez 40 h



12

E89BHB N2

E89BHB C2

E89 BHB D2 E89AHB C2

E89AHB N2

E89AHB D2

INTERWENCJE

Uniwersalne latarki czołowe

Technologia 
oświetlenia

Kolor światła Tryb oświetlenia
Ilość światła, zasięg i czas 
świecenia

Tryb 
rezerwowy

biały

dyskretny 5 lm i 10 m przez 100 h

5 lm przez 
40 h               

bliski 40 lm i 25 m przez 8 h

szybkiie 
przemieszczanie 
się

110 lm i 50 m przez 2 h

BOOST 160 lm i 60 m przez 10 s

-
czerwony

dyskretny 5 lm i 5 m przez 100 h

pulsujący widoczny z 400 m przez 400 h

e+LITE®
 E02 P3

Latarka czołowa - oświetlenie 
zapasowe
• Ultralekka i ultrazwarta latarka czołowa, którą 
zawsze można mieć przy sobie. 
• Zawsze gotowa do użycia, może być 
przechowywania przez 10 lat z bateriami (dwie 
baterie litowe CR 2032).
• Białe światło (26 lumenów do 29 m) umożliwia 
łatwe przemieszczanie się w ciemności.  
• Dyskretne czerwone światło. 
• Konstrukcja chroniąca przed przypadkowym 
uruchomieniem, wyłącznik ma blokadę. 
• Odporna na temperatury -30°C do +60°C. 
• Odporność na wodę -1 m przez 30 minut i na 
pył 
 (IP 67). 
• Ciężar: 27 g.
• Certyfikacja: CE, ATEX (Ex II 3 GD Ex ic IIC T6, 
Ex tD A22, IP 68 T85 °C)

Oświetlenie 
zapasowe

© PETZL 2015
www.petzl-tactical.com
www.petzl.com

Siedziba
ZI Crolles, 132 rue du Pré Blanc
38920 Crolles, France / Cidex 105 A

Design Studio Petzl
Druk: wydrukowano we Francji
Comptoir des Idées - www.comptoir-des-idees.fr

Zdjęcia produktów
zdjęcia mogą się różnić od produktów dostępnych 
w sprzedaży
Kalice - www.kalice.fr
Zdjęcia okładki
© Petzl - John Evans

Wiele trybów i kolorów świecenia:
- dyskretny, bliski, do przemieszczania się, 
boost, pulsujący,
- oświetlenie czerwone, zielone, niebieskie 
bliskiego zasięgu, zapewniające dyskrecję.

Łatwa w regulacji opaska elastyczna, 
z klamerką ułatwiającą zakładanie

TACTIKKA® +RGB
Latarka czołowa z białym 
lub kolorowym oświetleniem 
(czerwone/zielone/niebieskie).  
160 lumenów maksimum.
• Technologia oświetlenia CONSTANT LIGHTING: 
parametry oświetlenia nie zmniejszają
się w miarę rozładowywania baterii.
• Kilka trybów światła, by dostosować się 
do wszystkich okoliczności jakie napotykają 
użytkownicy
praktykujący aktywności outdoorowye: 
oświetlenie do bliskiego zasięgu oraz do 
szybkiego przemieszczania się.
• Tryb Boost do chwilowego korzystania 
z maksymalnej mocy latarki,
• Oświetlenie czerwone, zielone, niebieskie 
bliskiego zasięgu, zapewniające dyskrecję, tryb 
pulsujący.
• Przejście automatyczne na tryb rezerwowy, gdy 
baterie są bliskie wyczerpania oraz
na czerwone oświetlenie gdy baterie są prawie 
puste.
• Kompatyblna z akumulatorkami Ni-MH lub 
baterie litowe, dla dłuższego czasu świecenia
• Łatwość użycia:
- ergonomiczny przycisk (również 
 w rękawiczkach),
- wygodna opaska elastyczna,
- możliwość umycia opaski,
- pojemnik na baterie łatwy w otwarciu
• Dostępna w 3 wersjach: 
- kamuflaż (E89BHB C), 
- czarny (E89BHB N), 
- pustynny (E89BHB D). 
• 85 g (z bateriami). 
• CE. 

TACTIKKA® +
Latarka czołowa z białym lub 
czerwonym oświetleniem  
160 lumenów maksimum.
• Technologia oświetlenia CONSTANT LIGHTING: 
parametry oświetlenia nie zmniejszają
się w miarę rozładowywania baterii.
• Kilka trybów światła, by dostosować się 
do wszystkich okoliczności jakie napotykają 
użytkownicy
praktykujący aktywności outdoorowye: 
oświetlenie do bliskiego zasięgu oraz do 
szybkiego przemieszczania się.
• Tryb Boost do chwilowego korzystania 
z maksymalnej mocy latarki,
• Oświetlenie czerwone bliskiego zasięgu, 
zapewniające dyskrecję, tryb pulsujący
• Przejście automatyczne na tryb rezerwowy, gdy 
baterie są bliskie wyczerpania oraz
na czerwone oświetlenie gdy baterie są prawie 
puste.
• Kompatyblna z akumulatorkami Ni-MH lub 
baterie litowe, dla dłuższego czasu świecenia
• Łatwość użycia:
- ergonomiczny przycisk (również  
w rękawiczkach),
- wygodna opaska elastyczna,
- możliwość umycia opaski,
- pojemnik na baterie łatwy w otwarciu. 
• Dostępna w 3 wersjach: 
- kamuflaż (E89AHB C), 
- czarny (E89AHB N), 
- pustynny (E89AHB D)) 
• 85 g (z bateriami). 
• CE.

Technologia 
oświetlenia

Kolor światła Tryb oświetlenia Ilość światła, zasięg i czas świecenia Tryb rezerwowy

biały

dyskretny 5 lm i 10 m przez 100 h

5 lm przez 40 hbliski 40 lm i 25 m przez 8 h

szybkie przemieszczanie 
się 120 lm i 50 m przez 2 h

BOOST 160 lm i 60 m przez 10 s

-czerwony / zielony /
niebieski

dyskretny 5 lm i 5 m przez 100 h

pulsujący widoczny z 400 m przez 400 h



       

www.petzl-tactical.com

Z33EN 016
POLSKI

Dane naszych przedstawicieli na 
całym świecie:
www.petzl.com

Opisane aktywności i działania są niebezpieczne. 
 Każdy użytkownik musi odbyć specjalistyczne przeszkolenie.


