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A beszállásos munkavégzés,
a mentés és a leesés elleni
védelem szakértői.
A beszállásos munkavégzés történhet
a földfelszín alatt és felett, és a legtöbb
munkahelyen előfordul ilyen. Minden
évben sok munkavállaló sérül vagy hal
meg beszállásos munkavégzés közben.
A beszállásos munkavégzés csak
szűk bejáratok igénybevételével
végezhető, ami nehezíti a
mentést/kiemelést, valamint
a többi mentési tevékenységet.
Ezek a gyakorta veszélyes
munkakörnyezetek zártak vagy
félig zártak, és nem alkalmasak
hosszabb emberi tartózkodásra.
A korlátozott beszállásos
munkavégzés egészségi és
biztonsági kockázatot jelent
minden belépőre.
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A 3M™ leesés elleni védelemi
megoldások ISO 9001-2000
tanúsítványa a kiváló mérnöki
munka, a minőségi gyártás
és a páratlan ügyfélszolgálat
elismerése. Tervező- és
gyártócsapataink kiválóak
abban, hogy megtalálják
a munkavállalók számára teljes
biztonságot és kényelmet
nyújtó megoldásokat.
A tapasztalat és a tudás
legmodernebb bel- és
kültéri tesztelési eljárásokkal
való ötvözése révén a
világ élvonalába tartozó
technológiákat alkalmazó
biztonsági felszereléseket
kínálunk.
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Partner a munkavédelemben
A 3M magasan képzett szakemberei oktatást, gyakorlati
képzést és átfogó, hosszú távú támogatást nyújtanak
a zuhanásvédelmi termékekhez, így járulva hozzá
az Ön zuhanásvédelmi programjának sikeréhez.
Válassza a 3M™ DBI-SALA® termékeket – az innovatív
zuhanásvédelmi termékek legátfogóbb forrását, ahol
minden beszállásos munkavégzéshez megtalálja
a megfelelő megoldást!
Minden 3M zuhanásvédelmi rendszer és rögzítési termék
hiánytalanul teljesíti – vagy túlteljesíti – az összes arra
vonatkozó fontos biztonsági szabványt, többek között az
egyéni védőeszközökről szóló EU-rendelet és az EN795
európai szabvány előírásait. Termékeinket független
szakértők tesztelik és tanúsítják, továbbá ahol szükséges,
CE-tanúsítványt is kapnak.
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A termék felvételének és használatának
jelen dokumentumban szereplő leírása
azt feltételezi, hogy a felhasználónak már
van tapasztalata ilyen típusú termékekkel,
illetve hogy a terméket egy hozzáértő
szakember fogja összeállítani a termék dokumentációja
alapján. A termék tényleges használata előtt javasolt
próbákkal megbizonyosodni arról, hogy a termék
teljesítménye megfelel az adott alkalmazási módnak.
A jelen dokumentumban szereplő műszaki adatok erre
a 3M termékre vonatkoznak, és nem alkalmazhatók más
termékekre vagy környezetben. Ha a termék használata
során nem tartja be a jelen dokumentum előírásait, azzal
a felhasználó testi épségét veszélyezteti.
A jelen dokumentumban leírt termékkel kapcsolatos
tudnivalók és specifikációk betartása nem mentesíti
a felhasználót a további vonatkozó szabályok (biztonsági
szabályok, irányelvek) betartása alól. Mindig be kell
tartani az üzemeltetési előírásokat, különös tekintettel
a környezetre és a szerszámok e termékkel való
használatára vonatkozóan. A 3M (amely nem tudja
ellenőrizni és kontrollálni ezeket a körülményeket) nem
tehető felelőssé ezen szabályok be nem tartásából eredő
következményekért, mivel ezek kívül esnek döntéseinek
és tevékenységeinek hatókörén.
A termékek jótállási feltételeit a vásárlási szerződéses
dokumentumok és a kötelező, illetve vonatkozó törvényi
előírások határozzák meg, kizárva minden egyéb jótállást
és kártérítést.
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A zuhanásgátlás ábécéje
Egy tipikus egyéni zuhanásgátló rendszer (Personal Fall Arrest System,
PFAS) tartalmazza a zuhanásgátlás ábécéjeként leírt kulcselemeket.

Kikötési pontok

Teströgzítés

Csatlakozóeszközök

A kikötési pontok
biztonságos csatlakoztatási
pontot biztosítanak.

A hevederek elosztják
a zuhanás erejét a combok
felső része, a medence,
a mellkas és a vállak között.

Olyan termékek, mint
az energiaelnyelő, a
rögzítőkötelek és az
önvisszahúzó zuhanásgátlók
a munkavállaló hevederét
csatlakoztatják a kikötési
ponthoz.

A kikötési pontok
csatlakozói iparáganként,
tevékenységenként,
szerelési típusonként
és szerkezetenként
eltérnek. Gyorsan kell
tartást biztosítaniuk az
esések által keltett terhelés,
a felfüggesztett helyzetben
végzett munka vagy
a mentés esetén.

A
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Csatlakozási pontot
biztosítanak a munkavállalón
az egyéni zuhanásgátló
védőrendszerhez.

+

B

+

C
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A kikötési pontok/kikötési pontok csatlakozói (A, az angol Anchorage után), a teströgzítés
(B, az angol Body support után) és a csatlakozóeszközök (C, az angol Connecting device
után) együttesen egy olyan teljes rendszert képeznek, amely maximális védelmet nyújt
a munkavállalóknak. Azonban az átfogó zuhanásgátlási program további elemeiről sem
szabad megfeledkeznünk: az ereszkedési és mentési eszközökről (D, az angol Descent
and rescue után), a megfelelő képzésről (E, az angol Education után) és a szerszámok
zuhanásgátlási megoldásairól (F, az angol Fall protection for tools után).

Ereszkedés
és mentés

A világszerte megtalálható,
modern képzési
központjainkban számos
kategóriavezető képzést
kínálunk a magasban
végzett munkával és a
beszállásos munkavégzéssel
kapcsolatban.
A képzéseket speciális
demonstrációs járművünk
révén helyben is le tudjuk
bonyolítani, és ennek során
kiemelkedő bevezetést
tudunk nyújtani a leesés
elleni védelemben.

Az ereszkedési és
mentési eszközöket
arra használják,
hogy kiemeljék vagy
leeresszék velük
vészhelyzet esetén
a munkavállalókat,
illetve kimentsék
őket a beszállásos
munkavégzés alatt.

+

D

Zuhanásgátlás
szerszámokhoz

Oktatás

+
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A 3M™ DBI-SALA®
szerszámokhoz
való zuhanásgátlási
megoldásaival
csökkenthető a
leejtett tárgyak miatti
incidensek száma, így
biztonságosabbá és
termelékenyebbé tehető
a munkahely.

+

F
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3M™ DBI-SALA®
darukarrendszerek
A 3M™ DBI-SALA® darukarrendszereket az aknákban
történő munkához és a beszállásos munkavégzés során
történő belépéshez és kiemeléshez tervezték.
Ezeket az egységeket olyan könnyű anyagokból készítjük, mint például
a nagy szilárdságú alumínium. A daru a mentés megkönnyítéséhez
elfordítható, valamint beállítható úgy, hogy felső kiterjedése is korlátozott
legyen. A talp alsó része is beállítható, így igazodni tud a legtöbb
szabványos belépési helyhez. Számos különböző hordozható és rögzített
talp is kapható a különböző munkaterületek igényeinek kielégítéséhez.

Szabványok.
A darukarrendszerek a következő
szabványoknak felelnek meg:
•	EN795 „B típus”, 2012
(hordozható kikötési pont)
•	CEN/TS 16415:2013 „B TÍPUS”
(2 felhasználóra méretezett leesés
elleni védelem)
•	EN1496:2006 „B OSZTÁLY” (mentés)
•	A gépekről szóló 2006/42/EK
irányelv 6. bekezdése (teheremelés)

Leesés elleni védelem
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3M™ DBI-SALA® darukarrendszerek
és -alkatrészek
3M™ DBI-SALA® darukar
•	
Teljes sokoldalúság a fej- és karbővítés terén,
függetlenül a használt elülső vagy hátsó
önvisszahúzó zuhanásgátló vagy csörlő típusától
•	
EN795:2012 B típusú tanúsítványával teljesíti
az EVE-szabályok előírásait
•	
2 eszköz (önvisszahúzó zuhanásgátló vagy
csörlő) rögzíthető a darura

A

•	
2 felhasználóra méretezett leesés elleni védelem
•	
Tanúsítottan alkalmas emberek és terhek
mozgatására
•	
Alkalmas mentőcsörlővel vagy 3M™ DBI-SALA®
Sealed-Block eszközzel / önvisszahúzóval
ellátott 3M™ Protecta® Rebel zuhanásgátlóval
való használatra

Zuhanásgátló kikötési pont
A darun 4 db, az EN 795 szerinti B típusnak megfelelő
rögzítőpont található, amelyekkel 2 felhasználó zuhanás elleni
védelme biztosítható egyszerre
•	
2 rögzítési pont a zuhanásgátló egyéni védőeszközök
közvetlen csatlakoztatásához
•	2 db, rögzített 3M™ SRL (önvisszahúzó zuhanásgátló)
modulhoz csatlakozó, vezetett kábeles zuhanásgátló

B

E
A

Egy-egy, zuhanásgátló kábelhez való vezető elöl
és hátul
A vezetett kábeles zuhanásgátlók a zuhanásvédelmi kikötési
ponton kívül a következő funkciókat is betöltik:

A
B

E

•	Mentőkábelként funkcionálnak a rögzített 3M™ DBI-SALA®
mentőcsörlővel vagy a beépített mentőcsörlős 3M™ SRL
modullal való használat esetén
•	Emelő- vagy eresztőkábelként szolgálnak emberek vagy
terhek eresztésekor vagy emelésekor a 3M™ DBI-SALA®
emberek és terhek mozgatására szolgáló digitális csörlővel
használva

C

C
A
B

Csörlő- és SRL-rögzítési lehetőségek
A csörlő vagy az SRL-modul a megfelelő kerettel
a daruoszlopra rögzíthető.

A

Az elülső és hátsó felszerelési lehetőség révén a felhasználó
számára legkényelmesebb konfiguráció alakítható ki,
szemben egyes más rendszerekkel, amelyeken a csörlő és az
SRL-modul csak hátra vagy csak a daruoszlop egyetlen
pontjára rögzíthető

D

E

Állítható elérési sugár és magasság
A felhasználó 4 daruoszloptoldat közül választhat, így a
használat helyének leginkább megfelelő magasságú darut
építhet.
Az eresztőkar és a fej többcsapos rögzítése lehetővé teszi a
feladatnak leginkább megfelelő elérési sugár és magasság
beállítását.

C

D

A kikötési pont maximális magassága 2,91 méter – így a daru
használható a legtöbb tartály pereme és védőkorlát felett.

F

Talpopciók
A horganyzott acélból vagy rozsdamentes acélból készült
talpakkal a daru a legkülönbözőbb kikötési pontokon rögzíthető.
Az egy rövidkaros és egy hosszúkaros konfigurációhoz
használható talpat tartalmazó, 3 részes talpkészlet biztosítja
a rendszer teljes körű variálhatóságát.

F

A 3 részes, hosszú karral használható talpkészlet maximális
külső szélessége 2,61 m, ami a nagyon széles bejáraton át
történő beszállásos munkavégzés közben is lehetővé teszi
a rendszer használatát.
00 800 999 55500 | www.3m.hu/munkabiztonsag
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3M™ DBI-SALA® darukarrendszerek

Leesés elleni védelem

3M™ DBI-SALA® 5 részes nagy
teherbírású (HC), rövid karos daru
B TÍPUS

S

65.30

Tartalmazza a nagy teherbírású, rövid darukart (8000107),
a 84 cm-es daruoszloptoldatot (8000113) és a rövid karos daruhoz
való 3 részes nagy teherbírású darutalpat (8000104). Tartalmaz
egy csörlőrögzítő keretet.

204,2 – 254,2 cm

8000118

139,7 cm
121,4–189,9 cm

3M™ DBI-SALA® 5 részes nagy
teherbírású (HC), hosszú karos daru

L

81.60

Tartalmazza a nagy teherbírású, hosszú darukart (8000108),
a 84 cm-es daruoszloptoldatot (8000113) és a hosszú karos
daruhoz való 3 részes nagy teherbírású darutalpat (8000105).
Tartalmaz egy csörlőrögzítő keretet.

222,3–280,5 cm

8000119

B TÍPUS

182,9 cm
192,7 - 261,3 cm
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3M™ DBI-SALA® állítható hosszúságú
darukarok / alsó és felső oszlopok
3M™ DBI-SALA® nagy
teherbírású hosszú
darukar (69–112 cm)

3M™ DBI-SALA® nagy
teherbírású univerzális alsó
oszlop

105,8 - 140 cm

133,2–176,9 cm

3M™ DBI-SALA® nagy
teherbírású rövid
darukar (36–66 cm)

37,3–72,3 cm

70,2–113,2 cm
B TÍPUS

S

16.50

8000108

L

19.20

Tartalmaz egy különálló rövid darukart,
Tartalmaz egy nagy teherbírású, különálló
nagy teherbírású (8000110) és univerzális hosszú darukart (8000111) és nagy
nagy teherbírású alsó oszlopot (8000109). teherbírású univerzális alsó oszlopot
(8000109).

3M™ DBI-SALA® nagy teherbírású,
különálló rövid darukar (36–66 cm)

B TÍPUS

8000109

Univerzális

Tartalmaz egy csörlőrögzítő keretet.

3M™ DBI-SALA® nagy
teherbírású daruoszloptoldat

114 cm

6.40
53 cm

S

84 cm

B TÍPUS

8000110

10.10

144 cm

8000107

B TÍPUS

3M™ DBI-SALA® nagy teherbírású,
különálló hosszú darukar (69–112 cm)
8000112

8000113

8000114

8000115
B TÍPUS

B TÍPUS

8000111

L

9.10

8000112

53 cm

8.40

8000113

84 cm

10.90

8000114

114 cm

13.30

8000115

144 cm

15.70

A rövid és hosszú darukarok csak egy oszloptoldattal
használhatók.
00 800 999 55500 | www.3m.hu/munkabiztonsag
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3M™ DBI-SALA® hordozható és rögzített talpak

Leesés elleni védelem

3M™ DBI-SALA® 3 részes nagy teherbírású
darutalp hosszú karos daruhoz

29,4 43,8 cm

3M™ DBI-SALA® 3 részes nagy teherbírású
darutalp rövid karos daruhoz

182,8 cm
38,7 - 54,7 cm

192,7–261,3 cm

139,7 cm
121,3– 189,9 cm

B TÍPUS

8000104

S

37.50

B TÍPUS

8000105

L

50.50

3M™ DBI-SALA® nagy teherbírású fali
rögzítő talapzat

3M™ DBI-SALA® nagy teherbírású
rögzítő talapzat

32,3 cm

24,1 cm

25,4 cm

30,4 cm

30,4 cm

19,0 cm
B TÍPUS

B TÍPUS

Leírás

Leírás

8000095

Horganyzott acél

15.60

8000101

Horganyzott acél

15.70

8000096

Rozsdamentes acél – 304

15.60

8000102

Rozsdamentes acél – 304

15.70

Vízszintes beton- vagy acélszerkezetre rögzíthető.
PVC betéttel érkezik.

10

A kompakt kialakításnak köszönhetően csak minimálisan
emelkedik ki, így a lehető legkevésbé zavarja a munkavégzést.
Függőleges beton- vagy acélszerkezetekre rögzíthető. PVC
betéttel érkezik.
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3M™ DBI-SALA® hordozható és rögzített talpak
3M™ DBI-SALA® nagy teherbírású,
süllyesztett rögzítőbetét

12,7 cm

A TÍPUS

A TÍPUS

Leírás

8000089

Horganyzott acél

5.40

8000090

Rozsdamentes acél – 304

5.20
23,5 cm

128,5 mm átmérőjű, betonba fúrt nyílásba csúsztatható
kialakítású. PVC betéttel érkezik.

3M™ DBI-SALA® nagy teherbírású,
süllyesztett rögzítőbetét felső lemezzel

27,9 cm

B TÍPUS

Leírás

8000091

Horganyzott acél

12.40

8000092

Rozsdamentes acél – 304

12.20

27,9 cm

3M™ DBI-SALA® nagy teherbírású talapzatok
szerkezethez történő való rögzítéshez
B TÍPUS

24,1 cm

A rögzítőcsavar furatok süllyesztett gallérjai lehetővé teszik
a meglévő betonba történő csavaros rögzítést. A süllyesztett
kialakításnak köszönhetően a járművekkel is át lehet hajtani a
talpon, illetve használaton kívül sem jelent botlásveszélyt. PVC
betéttel érkezik.

8000099

Leírás

8000099

Horganyzott acél

14.60

8000100

Rozsdamentes acél – 304

14.50

A meglévő acélszerkezetek padlófelületeiben kialakított
128,5 mm átmérőjű nyílásba illeszkedik. A mellékelt csavarokkal
legfeljebb 89 mm vastagságú szerkezetekre szerelhető.

00 800 999 55500 | www.3m.hu/munkabiztonsag

11

Leesés elleni védelem

3M™ DBI-SALA® ellensúlyrendszerek

A 3M™ DBI-SALA® ellensúlyos rendszer egy központi, kerekes
ellensúlyos kocsiból áll, amely egy rúddal csatlakozik a darutalphoz.
Az egység jelentős súlya ellenére könnyedén áthelyezhető a munkaterület más pontjára,
mivel a rendszer összes eleme függőlegesen a kocsira helyezhető.
Megjegyzés: A súlylemezek külön szerezhetők be, ezzel kapcsolatban tekintse meg az alábbi információkat.

3M™ DBI-SALA® nagy teherbírású
ellensúlytalapzat kocsival
B TÍPUS

8000106

241.00

• Kompatibilis a rövid és a hosszú darukarral
•	Rövid darukar esetén 20 db, hosszú darukar esetén 36 db 20 kg-os
erős súlylemezt kell hozzá használni (ezek külön rendelhetők meg,
cikkszámuk: 8000123)
• A talapzat minden szükséges alkatrésze megtalálható a csomagban
•	Az egyszerű szállításról a villástargonca villájához való nyílás, valamint
az emelőgyűrűk gondoskodnak
• A vízszintes súlyelosztás ergonomikusabb és biztonságosabb
• Daruoszloppal/darutartóval

109 cm

• Kerékzárral és fékkel ellátott kerekek

223 – 299 cm
239 cm
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3M™ DBI-SALA® járműre rögzíthető karrendszer
A 3M™ DBI-SALA® járműre rögzíthető kar a kiszolgálójármű vontató
gömbcsatlakozójához csatlakozva hordozható rögzítési pontot kínál
a beszállásos munkavégzéshez való be- és kilépéshez használt,
mentő- és zuhanásvédelmi rendszerekhez.

3M™ DBI-SALA® nagy teherbírású
járműre rögzíthető talapzat
B TÍPUS

8000103

40.80

• Kompatibilis a rövid és a hosszú darukarral
•	A talpazat minden szükséges alkatrésze, valamint a vontatóhoz
való gömbcsatlakozó is megtalálható a csomagban
• Állítható teljes hossz
•	Minden alkatrész alumíniumból készült a súly alacsonyan tartása
érdekében
• Csavarmenetes, kiegészítő láb

61,6–76,8 cm

•	A csomagban található normál csatlakozó helyett használható
olyan járműveknél, amelyek vontatónyerge magasan található
(ilyenek például a teherautók).

239 cm

69,8 cm

188–264 cm

3M™ DBI-SALA® járműhöz rögzíthető
talapzat magasabb járművekhez

8000116

B TÍPUS

4.00

00 800 999 55500 | www.3m.hu/munkabiztonsag
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3M™ DBI-SALA® oszlopos darukar és tartozékai

A 3M™ DBI-SALA® támasztórudas
emelő karabinerrel csatlakozik
a megfelelő rögzítési ponthoz,
így bármilyen irányból bármilyen
szögben végezhet munkát.
A 3M DBI-SALA oszlopos darukar
360 fokban elforgatható feje páratlan
rugalmasságot biztosít a zárt terekbe való
függőleges és vízszintes belépés esetén is.
A szűk helyeken történő használathoz
a rendszer teljes hosszát 1,2 és 2,13, illetve
1,8 és 3,05 méter között módosíthatja
a pozicionálást végző munkatárs.

92 - 135 cm

8560409

8561235

3M™ DBI-SALA® oszlopos darukar

3M™ DBI-SALA® oszlopos darukar

8560409

8560476

150–195 cm

182,9–304,8 cm
B TÍPUS

8560409

5.40

1,2–2,13 méteres meghosszabbítható támasztórudas emelő
csuklós fejjel és rozsdamentes acél csavarokkal. Tartalmazza
a csörlőrögzítő keretet.

B TÍPUS

8560476

6.35

1,8–3,05 méteres meghosszabbítható támasztórudas emelő,
csuklós fejjel és rozsdamentes acél csavarokkal. Tartalmazza
a csörlőrögzítő keretet.

Választható tartozékok
Leírás

8561235

T karos lábszerelvény rozsdamentes acél csavarokkal (szükséges)

8513329

Hordtáska az 1,2–2,13 méteres támasztórudas emelőhöz

8513330

Hordtáska az 1,8–3,05 méteres támasztórudas emelőhöz
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3M™ DBI-SALA® háromlábú állványrendszer
A 3M™ DBI-SALA® háromlábú
állványrendszer könnyű, belül üreges
alumíniumelemekből áll, amelyek
egy strapabíró acél fejszerelvényhez
csatlakoznak.
A 3M DBI-SALA UCT-300 és UCT-1000
háromlábú állványok akár három csigával
is kombinálhatók a különböző csörlők és
zuhanásgátló eszközök használatához, így
a legkülönfélébb, beszállásos munkavégzéssel
kapcsolatos belépési és kilépési, illetve mentési
igényeket is ki tudják elégíteni.
A csigákat a fejszerelvény tetejére lehet
erősíteni, hogy szűk környezetben több hely
maradjon felül. A gyorskioldós csapokkal az
alkatrészek minden beállítási ponton stabilan
rögzíthetők a szerszám nélküli összeállításhoz
és beállításhoz.

3M™ DBI-SALA® UCT-300 háromlábú állvány

8563158

B TÍPUS

21.60

UCT-300 speciális, 2,13 méteres háromlábú állvány állítható
és rögzíthető lábakkal, biztonsági láncokkal, felső csigával
és csörlőkerettel. Megjegyzés: A csörlő nincs mellékelve.

00 800 999 55500 | www.3m.hu/munkabiztonsag
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3M™ DBI-SALA® háromlábú állványrendszer
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3M™ DBI-SALA® UCT-1000 háromlábú állvány

8563159

B TÍPUS

39.00

UCT-1000 3,048 méteres háromlábú alumíniumállvány állítható
és rögzíthető lábakkal, biztonsági láncokkal, felső csigával
és csörlőkerettel. Megjegyzés: A csörlő és az SRL-modul nincs
mellékelve.

Háromlábú állvány tartozékai
Leírás

8513329

Hordtáska műanyag védőbéléssel 2,13 méteres háromlábú állványhoz

8513330

Hordtáska műanyag védőbéléssel 3,05 méteres háromlábú állványhoz

8510224

8512292

3M™ DBI-SALA® csörlő-/SRL-rögzítő keretek

B TÍPUS

3M™ DBI-SALA® felső csigaszerelvény UCT
300 és UCT-1000 háromlábú állványhoz

B TÍPUS

Leírás

Leírás

8510224

Az UCT-300 háromlábú állványhoz

1.40

8512293

Az UCT-300 háromlábú állványhoz

0.73

8512292

Az UCT-1000 háromlábú
állványhoz

2.40

8549768

Az UCT-1000 háromlábú
állványhoz

0.70

Gyorskioldós csapokkal csatlakozik a lábhoz a szerszám nélküli
összeállításhoz és beállításhoz.
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A csigákat a fejszerelvény tetejére lehet erősíteni, hogy szűk
környezetben több hely maradjon felül.
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3M™ DBI-SALA® hordozható zuhanásgátló oszlopok
A 3M™ DBI-SALA® hordozható zuhanásgátló oszlop kifejezetten
transzformátorokon, illetve más olyan függőleges platformokon való munkához
tervezték, ahol a munkavállalók zuhanásveszélynek vannak kitéve.
Ez az oszlop könnyű és kompakt kialakítású, súly mindössze 17,2 kg, így könnyen szállítható és telepíthető
a kívánt helyre. A rendszer 3 független csuklós rögzítési pontot biztosít. Ezek 360 fokban elforgathatók,
akár egyszerre 3, önvisszahúzó zuhanásgátlót vagy fix hosszúságú rögzítőkötelet használó munkavállaló
számára is teljes mozgásszabadságot biztosítanak. A 3M DBI-SALA hordozható zuhanásgátló rendszer
teleszkóposan állítható három magasságfokozatban: 774 mm-ig, 1092 mm-ig és akár 1384 mm-ig is.
Ez csökkenti a munkavállalók esési útját, valamint növeli a teljes munkaterületet.

3M™ DBI-SALA® hordozható zuhanásgátló oszlop

1385 mm

1095 mm
1055 mm

775 mm

Az 1. szakasz teljesen
összecsukva

A 2. és a 3. szakasz
részlegesen kihúzva

A 4. szakasz teljesen
összecsukva

B TÍPUS

Leírás

8566691

Hordozható zuhanásgátló oszlop

00 800 999 55500 | www.3m.hu/munkabiztonsag
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3M™ DBI-SALA® hordozható zuhanásgátló oszlopok

3M™ DBI-SALA® hordozható zuhanásgátló
rendszerhez való rögzítőtalp befűzőszemmel

A
B TÍPUS
TÍPUS

Leírás

8567412

Hegeszthető, bevonatmentes acél

5.60

8569819

Lecsavarozható, horganyzott acél

19.30

8567422

Hegeszthető, homokfúvással tisztítható,
lefesthető bevonat nélküli acél

5.60

8567412

3M™ DBI-SALA® ISO
Konténerre rögzíthető zuhanásgátló oszlop

B TÍPUS

8563161

12.00

18

1125 mm

Minden ISO-tanúsítvánnyal rendelkező konténerrel kompatibilis.
Megemelt kikötési pontja csökkenti a szükséges zuhanás elleni
biztonsági távolságot. Teljes zuhanásvédelmi megoldást kínál még
egyetlen konténeren végzett munka közben is. A szereléshez nem
szükséges szerszám, illetve a konténer módosítása.

3M leesés elleni védelem |

00 800 999 55500

3M™ DBI-SALA®
digitális csörlők.
A 3M™ DBI-SALA® digitális csörlők maximálisan 205
kg terhelésre vannak hitelesítve. A csörlő az emelés/
leeresztés során két sebességgel működtethető a 4 m/
perc – 9 m/perc sebességtartományban.
A 3M DBI-SALA digitális csörlők két méretben kaphatók. Minden
kábelszerelvény dupla, csuklós, rugós biztosítójú, túlterhelésjelző
kampóval van ellátva.

Emberek emelésére alkalmas
Emberek emeléséhez, leeresztéséhez és
biztosításához. 205 kg-os üzemi terhelés.
Kifejezetten a beszállásos munkavégzéshez való
belépéshez, illetve az onnan történő kiemeléshez
tervezve.

Digitális használatjelző
Az egyedülálló „digitális használatjelző” rendszer
számolja a dob fordulatait a szervizintervallum
nyomon követéséhez. Standard funkció továbbá
a 3 független zárópecekkel működő fékrendszer,
a centrifugális tartalék fék, a hordfogantyú és a
kábeltartó rugó.

Az előírásoknak megfelelő
szerelvények
Minden kábelen dupla, csuklós, rugós biztosító
található. Szigetelt csapágyak minden érintkezési
ponton. Minden szerelvény horganyzott acélból
vagy eloxált alumíniumból készül.

Triplán redundáns fékmechanizmus
A dörzsféket már a 2 kg-os terhelés aktiválja.
A fékbetét kopásjelzője figyeli a fékrendszer
állapotát, amelyet egy tehetetlenségi (centrifugális)
elven működő tartalék fék is kiegészít.

00 800 999 55500 | www.3m.hu/munkabiztonsag
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3M™ DBI-SALA® 100-as sorozatú digitális csörlők
2 sebességes csörlő levehető fogantyúval

A
B TÍPUS
TÍPUS

Leírás

Tényleges hossz

Hasznos hossz

8518560

Levehető fogantyú, horganyzottacél kábel

21,3 m

18 m

13.80

8518558

Levehető fogantyú, rozsdamentesacél kábel

21,3 m

18 m

13.80

8518561

Levehető fogantyú, horganyzottacél kábel

30 m

27 m

14.70

8518559

Levehető fogantyú, rozsdamentesacél zuhanásgátló

30 m

27 m

14.70

Levehető alumíniumfogantyú, amellyel mimimum a 9:1-es, min a 4:1-es áttétel használható. A két áttétellel a csörlő az emelés/
leeresztés során átlagosan 4 m/perc – 9 m/perc sebességgel működtethető.

3M™ DBI-SALA® 100-as sorozatú digitális csörlő – motoros hajtás
2 sebességes csörlő 9:1-es áttételű motoros hajtással és 4:1-es áttételű levehető fogantyúval

A
B TÍPUS

Leírás

Tényleges hossz

Hasznos hossz

8518567

Motoros hajtás és levehető fogantyú, horganyzottacél kábel

21,3 m

18 m

13.80

8518565

Motoros hajtás és levehető fogantyú, rozsdamentesacél kábel

21,3 m

18 m

13.80

8518568

Motoros hajtás és levehető fogantyú, horganyzottacél kábel

30 m

27 m

14.70

8518566

Motoros hajtás és levehető fogantyú, rozsdamentesacél kábel

30 m

27 m

14.70

Gépi hajtáshoz csatlakoztatható agy a 9:1-es áttételen. A gépi hajtáshoz való agy és az elektromos vagy pneumatikus meghajtás
közé be kell iktatni egy túlterhelésgátló kuplungszerkezetet, amely megakadályozza a csörlő esetleges túlterhelését a kiemelés
közben. A kuplungszerkezet a csörlő üzemeltetőjét, valamint a kiemelt munkavállalót is védi a sérülésektől. A kuplungszerkezet
fel- és leszereléséhez nincs szükség szerszámokra, így vészhelyzetben könnyedén át lehet váltani a 4:1-es áttételű kézi
meghajtásra. (8512936: A túlterhelést megakadályozó kuplungszerkezet külön vásárolható meg.)

3M™ DBI-SALA® 200-as sorozatú digitális csörlők
2 sebességes csörlő levehető fogantyúval

A
B TÍPUS

Leírás

Tényleges hossz

Hasznos hossz

8518581

Levehető fogantyú, horganyzottacél kábel

45,7 m

42 m

18.40

8518579

Levehető fogantyú, rozsdamentesacél kábel

45,7 m

42 m

18.40

8518582

Levehető fogantyú, horganyzottacél kábel

61 m

58 m

19.50

8518580

Levehető fogantyú, rozsdamentesacél kábel

61 m

58 m

19.50

Levehető alumíniumfogantyú, amellyel min a 9:1-es, min a 4:1-es áttétel használható. A két áttétellel a csörlő az emelés/leeresztés
során átlagosan 4 m/perc – 9 m/perc sebességgel működtethető.

3M™ DBI-SALA® 200-as sorozatú digitális csörlő – motoros hajtás
2 sebességes csörlő 9:1-es áttételű motoros hajtással és 4:1-es áttételű levehető fogantyúval

B TÍPUS

Leírás

Tényleges hossz

Hasznos hossz

8518588

Motoros hajtás és levehető fogantyú, horganyzottacél kábel

45,7 m

42 m

18.40

8518586

Motoros hajtás és levehető fogantyú, rozsdamentesacél kábel

45,7 m

42 m

18.40

8518589

Motoros hajtás és levehető fogantyú, horganyzottacél kábel

61 m

58 m

19.50

8518587

Motoros hajtás és levehető fogantyú, rozsdamentesacél kábel

61 m

58 m

19.50

Gépi hajtáshoz csatlakoztatható agy a 9:1-es áttételen. A gépi hajtáshoz való agy és az elektromos vagy pneumatikus meghajtás
közé be kell iktatni egy túlterhelésgátló kuplungszerkezetet, amely megakadályozza a csörlő esetleges túlterhelését a kiemelés
közben. A kuplungszerkezet a csörlő üzemeltetőjét, valamint a kiemelt munkavállalót is védi a sérülésektől. A kuplungszerkezet
fel- és leszereléséhez nincs szükség szerszámokra, így vészhelyzetben könnyedén át lehet váltani a 4:1-es áttételű kézi
meghajtásra. (8512936: A túlterhelést megakadályozó kuplungszerkezet külön vásárolható meg.)
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3M™ DBI-SALA® csörlőkeretek és tartozékok
3M™ DBI-SALA® SealedBlok™ visszahúzó SRL
rögzítőkerete

3M™ DBI-SALA®
csörlőrögzítő keret nagy
teherbírású darukarhoz

A
B TÍPUS
TÍPUS

8000117

2.00

Csörlőhöz/SRL-hez való lapos hátsó
adapterrel ellátott, gyorskioldós
rögzítőkeret 3M DBI-SALA nagy
teherbírású darukarhoz.

3M™ DBI-SALA®
Rebel visszahúzó SRL
rögzítőkerete

A
B TÍPUS

A
B TÍPUS

9 méteres, 15
méteres és 25
méteres SRL-hez

3401025

0.70

A 3M™ DBI-SALA® Sealed- Blok™
SRL-modellekhez csatlakoztatható,
rögzítőcsavarokkal szállítva, a 8000117es cikkszámú alkatrészhez illeszkedik.

3M™ DBI-SALA® túlterhelésgátló
kuplungszerkezet motoros hajtású
digitális csörlőhöz

3590499

0.70

A 3M™ PROTECTA® Rebel™ önvisszahúzó
zuhanásgátló SRL-modellhez csatlakoztatható,
rögzítőcsavarokkal szállítva, a 8000117-es
cikkszámú alkatrészhez illeszkedik.

3M™ DBI-SALA® hordtáska
digitális csörlőhöz

A
B TÍPUS

8512936

15 méteres
SRL-hez

A
B TÍPUS

0.68

Maximális terhelhetősége 205 kg.
Vezeték nélküli fúrógéppel használható (a 0-300 RPM
sebességtartományban, legalább 45 Nm nyomatékkal).
00 800 999 55500 | www.3m.hu/munkabiztonsag

8517567

1.00

Hordtáska digitális csörlőhöz.
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3M™ DBI-SALA® csörlőkeretek és tartozékok

3M™ DBI-SALA® védőkupak nagy teherbírású
talapzathoz

3M™ DBI-SALA® talapzatadapter 3” / 4”

8000124

8000134

A
B TÍPUS
TÍPUS

A TÍPUS
TÍPUS
B

Leírás

Description

8000121

Acetal plastic

0.70

Használatával lezárhatók és szigetelhetők a rögzített talpak nyílásai.
Nem kitüremkedő felület. Egyszerűem kiemelhető a lehajtható
gyűrűvel.

8000124

8000134

Az adapterrel CSAK A RÖVID nagy
teherbírású darukar használható a
régi, 3" méretű RÖGZÍTETT talpakkal.
Az adapterrel a rövid és a hosszú
darukarok is használhatók a régi, 3"
méretű, nagy teherbírású RÖGZÍTETT
talpakkal.

10.70

1.40

3M™ DBI-SALA® hordtáska nagy teherbírású daruhoz

A
B TÍPUS

8513329

1.77

Hordtáska minden nagy teherbírású oszloptoldathoz, valamint
hosszú és rövid, nagy teherbírású daruhoz.
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3M™ egyéni védőeszközök

3M™ egyéni
védőeszközök (EVE).
A 3M célja, hogy minden iparágban és munkakörnyezetben hozzájáruljon
a munkavállalók védelméhez, illetve egészségük megőrzéséhez.
E célkitűzés iránti elkötelezettségünk sarkall minket arra, hogy újabb és újabb innovációkkal járuljunk hozzá a munkavállalók
védelméhez minden technológia, tudományág és iparág területén.
Kényelmes és jól megtervezett egyéni védőeszközök (EVE) megalkotására törekszünk, amelyek a lehető leghatékonyabb
védelmet nyújtják a munkavállalók számára. 3M egyéni védőeszközök megvásárlásakor biztos lehet benne, hogy a 3M
keményen dolgozik olyan termékek megalkotásán, amelyeket az alkalmazottai örömmel fognak viselni.

Bővebb információért keresse fel weboldalunkat: www.3M.com
Szemvédelem

Hallásvédelem

Leesés elleni
védelem

Scotchlite™

Légzés

Védőruházat

Hegesztés

Fej-és arc védelem

00 800 999 55500 | www.3m.hu/munkabiztonsag
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3M Belgium BVBA / SPRL
Hermeslaan 7
1831 Diegem
Belgium
E-mail: 3Msafety.be@mmm.com
www.3Msafety.be
3M Danmark
Hannemanns Allé 53
2300 København S
Dánia
E-mail: 3Msikkerhed@mmm.com
www.3Msikkerhed.dk
3M Deutschland GmbH
Carl-Schurz-Straße 1
D - 41453 Neuss
Németország
E-mail: arbeitsschutz.de@mmm.com
www.3Marbeitsschutz.de
3M Espana, S.A.
Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25
28027 Madrid
Spanyolország
E-mail: ohes.es@3M.com
www.3M.com/es/seguridad

3M Ireland Limited
The lveagh Building
The Park, Carrickmines
Dublin 18
Írország
E-mail: ohes.helpline.uk@mmm.com
www.3M.co.uk/safety
3M Italia srl
Via Norberto Bobbio, 21
20096 Pioltello Ml
Olaszország
E-mail: 3Msicurezza@mmm.com
www.3Msicurezza.it
3M Nederland B.V.
Molengraaffsingel 29
2629 JD Delft
Hollandia
E-mail: 3Msafety.nl@mmm.com
www.3Msafety.nl
3M Norge A/S
Postboks 100, 2026 Skjetten
Norvégia
E-mail: kundeservice@mmm.com
www.3M.no/vern

3M France
Boulevard de l’Oise
95006 Cergy Pontoise Cedex
Franciaország
www.3M.com/fr/securite

3M Österreich GmbH
Kranichberggasse 4
1120 Wien
Ausztria
www.3M.com/at/arbeitsschutz

3M Hungária Kft
1117 Budapest
Neumann János u 1/E
Budapest, Hungary
www.3M.hu/munkabiztonsag

3M Portugal
Rua do Conde Redondo, 98
1169-009 Lisboa
Portugália
www.3M.com/pt/seguranca

3M Suisse S.a r.l. / Schweiz Gmbh
Eggstrasse 93
8803 Rüschlikon
Svájc
www.3M.com/ch/safety
Suomen 3M Oy
Keilaranta 6
02150 Espoo
Finnország
www.3M.fi/suojaimet
3M Svenska AB
191 89 Sollentuna
Svédország
E-mail: kundservice@mmm.com
www.3M.se/personskydd
3M United Kingdom PLC
3M Centre
Cain Road
Bracknell
RG12 8HT
Egyesült Királyság
E-mail: ohes.helpline.uk@mmm.com
www.3M.co.uk/safety

Leesés elleni védelem
3M leesés elleni védelem
Capital Safety (Northern Europe) Limited
3M Centre, Cain Road
Bracknell, Berkshire, RG12 8HT, Egyesült Királyság

Capital Safety Group (EMEA)
Le Broc Center, Bâtiment A, Z.1. 1re Avenue - BP15
06511 Carros Le Broc, Cedex, FRANCE

Telefonszám: 00 800 999 55500 E-mail: informationfallprotection@mmm.com Webcím: 3m.hu/munkabiztonsag
A 3M, a Protecta, a DBI-SALA, a Sealed-Blok és a Salalift a 3M Company védjegyei.
Bejegyzett cím: 3M Centre, Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 8HT. Cégjegyzékszám Angliában és Walesben: 1918922.

Biztosítsa a termék újrahasznosítását.
Nyomtatás helye: Magyarország.
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