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W bezpiecznych
rękach.
Ochrona przed upadkiem 3M działająca jako część
Działu Bezpieczeństwa Pracy 3M zyskała reputację
eksperta w zakresie bezpiecznej pracy na wysokości dzięki
naszym innowacjom oraz wysokowydajnym rozwiązaniom
zabezpieczającym przed upadkiem i ratowniczym.
Od ponad 70 lat wprowadzamy innowacje w rozwiązaniach do bezpiecznej pracy
na wysokości i obecnie jesteśmy lepiej niż kiedykolwiek przygotowani do dalszego
inwestowania w technologię, produkty i rozwiązania szkoleniowe, które zwiększają
bezpieczeństwo, wydajność i komfort pracowników wykonujących prace na
wysokości, co zapewniają produkty marek DBI-SALA® i Protecta®.
Zapewniamy coraz wyższy poziom bezpieczeństwa i komfortu.
Możliwości są nieograniczone!

Najlepsza ochrona przed upadkami
Przez ponad 75 lat pracownicy wysokościowi z całego świata
ufali produktom DBI-SALA®, które zapewniały im wydajność
i bezpieczeństwo. Dzisiaj sprzęt chroniący przed upadkiem
z wysokości 3M kontynuuje tę tradycję, zapewniając wysokiej jakości
rozwiązania chroniące przed upadkiem z wysokości DBI-SALA®,
dzięki którym pracownicy mogą pracować komfortowo i bezpiecznie.

Sprzęt do pracy na wysokości godny zaufania
Każdy pracownik wysokościowy potrzebuje odpowiedniego
zabezpieczenia bez względu na charakter wykonywanej pracy.
Dlatego dziś Protecta® jest najchętniej wybieraną marką
produktów zabezpieczających przez menedżerów szukających
sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, który jest
zgodny z przepisami BHP i pozwala pracownikom pracować
wydajnie.
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ABC ochrony przed upadkiem.
Typowy osobisty system chroniący przed upadkiem (PFAS) zawiera
kluczowe elementy, często określane jako ABC ochrony przed upadkiem
z wysokości.
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A

B

C

Punkty kotwiczące

Szelki bezpieczeństwa

Urządzenia łączące

Punkty kotwiczące stanowią
bezpieczne punkty mocowania.
Punkty kotwiczące różnią się od siebie
w zależności od branży, zadania, typu
instalacji i konstrukcji obiektu. Muszą
być w stanie wytrzymać obciążenie
upadku, pracy w zawieszeniu lub akcji
ratunkowej.

Szelki rozkładają siły występujące
podczas upadku na uda, miednicę,
klatkę piersiową i ramiona.
Zapewniają one punkt podpięcia
pracownika do systemu chroniącego
przed upadkiem z wysokości.

Elementy łączące takie jak
linki z amortyzatorem lub
urządzenia samohamowne łączą
szelki pracownika z punktem
kotwiczącym.
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Punkty kotwiczące (A), szelki bezpieczeństwa (B) i urządzenie łączące (C) używane razem tworzą
kompletny system zapewniający maksymalną ochronę pracowników. Nie zapomnij jednak o innych
ważnych elementach kompleksowego programu ochrony przed upadkiem: (D) rozwiązania do
przestrzeni zamkniętych i ewakuacji, (E) edukacja oraz (F) sprzęt zabezpieczający narzędzia przed
upadkiem z wysokości.

D

E

Opuszczanie
i ewakuacja

Edukacja

Urządzenia do opuszczania i ewakuacji
służą do podnoszenia lub opuszczania
pracownika, który upadł w celu
zapewnienia bezpieczeństwa lub
ewakuacji z przestrzeni zamkniętej.
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W naszych nowoczesnych centrach
szkoleniowych zlokalizowanych
na całym świecie oferujemy
szereg najlepszych w swojej klasie
certyfikowanych kursów szkoleniowych
dotyczących pracy na wysokości
i w przestrzeniach zamkniętych.
Możemy również przeprowadzić
szkolenie dla Twoich pracowników na
miejscu dzięki naszemu specjalistycznemu pojazdowi demonstracyjnemu,
który stanowi doskonałe wprowadzenie
do ochrony przed upadkiem.

F
Sprzęt chroniący
narzędzia przed
upadkiem z wysokości
Pomaga podwyższyć poziom
bezpieczeństwa w miejscu pracy
i poprawić wydajność, zmniejszając
ryzyko wypadków spowodowanych
przez spadające obiekty.
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Działamy w Twojej branży
od dziesięcioleci.
W dziale 3M™ Ochrona przed upadkiem ciężko pracujemy,
aby zrozumieć wyzwania, z którymi się mierzysz, zanim
zaprojektujemy sprzęt. W ten sposób wykraczamy poza
zgodność, aby produkować szeroki i innowacyjny asortyment
wysokiej jakości sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem
dla najważniejszych branż na świecie.
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Energetyka wiatrowa

Transport

Przemysł paliwowo-gazowy

Aby sprostać potrzebom bezpieczeństwa
w tej rozwijającej się branży,
stworzyliśmy specjalistyczne szelki
do prac z zakresu energetyki wiatrowej
3M™ DBI-SALA® ExoFit NEX™ i linki
bezpieczeństwa 3M™ DBI-SALA®
EZ Stop™, a także systemy ratownicze
i ewakuacyjne, takie jak 3M™
DBI-SALA® Rollgliss™ R550 Urządzenie
do opuszczania i ewakuacji.

Mamy w ofercie dziesiątki
specjalistycznych produktów — od
systemów poziomych DBI-SALA® do
ładowania wagonów po niestandardowe
rozwiązania dostępu 3M™ DBI-SALA®
FlexiGuard™ do serwisowania pojazdów
ciężarowych. Zaprojektowaliśmy
opatentowany system zabezpieczający
przed upadkiem z wysokości 3M™
DBI-SALA® Mobi-Lok™ Niezależny system
podciśnieniowych punktów kotwiczących
dla pracowników branży lotniczej.

Jako pierwsi opatentowaliśmy „zwijane”
systemy asekuracyjne w latach 40,
„uszczelnione zwijane” systemy
asekuracyjne specjalnie do zastosowań
w przemyśle paliwowo - gazowym oraz
produkty testowane w temperaturach
do -40°C zgodnie z klasą szczelności
IP69k. Oprócz tego opracowaliśmy
specjalistyczny sprzęt i szkolenia dla
szerokiej gamy urządzeń ewakuacyjnych.

Usługi komunalne
i telekomunikacja

Branża budowalna

Produkcja i przemysł
chemiczny

Aktywnie modernizujemy sprzęt
specjalnie z myślą o tych branżach,
np. systemy asekuracyjne do prac
na powierzchniach pionowych 3M™
DBI-SALA® Lad-Saf™ i 3M™ Protecta®
Cabloc™. Nasze produkty dla branży
spawalniczej i do pracy w wysokich
temperaturach są wykonane z włókien
Kevlar®®/Nomex® zapewniających
użytkownikom spokój i bezpieczeństwo.
Oprócz tego oferujemy liczne
innowacyjne systemy i zestawy
do opuszczania i ewakuacji, niezbędne
w każdej akcji ratunkowej.

Każdy plac budowy jest inny. Dlatego
ściśle współpracujemy z budowniczymi,
by zapewnić idealnie dopasowane
produkty zabezpieczające, takie jak
3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ Edge
Self-Retracting Lifeline — używane
w miejscach, gdzie występują niebezpieczne ostre krawędzie i wymagane jest
mocowanie na poziomie stóp.
W odpowiedzi na potrzeby firm
stawiających stalowe konstrukcje
stworzyliśmy nakładki na ramiona
chroniące taśmy naszych najnowszych
szelek bezpieczeństwa. Nasze poziome
systemy asekuracyjne 3M™ DBI-SALA®
EZ-Line™ są niezwykle łatwe w obsłudze
i charakteryzują się innowacyjną zwijaną
konstrukcją.

Codziennie tysiące pracowników fabryk
i zakładów produkcyjnych na całym
świecie zakładają sprzęt ochronny
i ruszają do pracy. Niezależnie od tego,
czy chodzi o obróbkę materiałów,
frezowanie, inspekcję czy rutynowe
naprawy — sprzęt chroniący przed
upadkiem z wysokości 3M™ zapewnia
odpowiedni poziom bezpieczeństwa.
Specjalistyczny sprzęt do przestrzeni
zamkniętych, urządzenia samohamowne
3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ Edge,
szelki 3M™ DBI-SALA® ExoFit NEX™,
linki bezpieczeństwa 3M™ DBI-SALA®,
systemy zabezpieczające do drabin
3M™ DBI-SALA® Lad-Saf™ to tylko
kilka z wielu oferowanych przez nas
rozwiązań.

Górnictwo
Dostarczamy specjalistycznych szelek
bezpieczeństwa dostosowanych do
potrzeb górników, np. rozwiązania 3M™
DBI-SALA® FlexiGuard™ chroniące
ich podczas konserwacji wielkogabarytowych pojazdów ciężarowych
używanych w górnictwie. Oprócz
tego nasze mocowania dla górnictwa
zapewniają pracownikom elastyczność
i łatwość obsługi.
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Kevlar® i Nomex® są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi E.I. du Pont de Nemours and Company.
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Świadomość pracowników
w zakresie bezpieczeństwa
w zakładzie pracy.
Czy wiesz, że dział 3M™
Ochrona przed upadkiem
oferuje usługi zapewniające
poprawę świadomości
pracowników w zakresie
bezpieczeństwa w na
terenie zakładu pracy?
Możemy wysłać do danego
zakładu pracy w dogodnym
terminie jeden z naszych w
pełni wyposa-żonych pojazdów
służących do demonstracji,
oszczędzając cenny czas i
zasoby.
Podczas naszych praktycznych
prezentacji dotyczących
ochrony przed upadkiem
przedstawiamy całą gamę
produktów potrzebnych do
pracy na wysokości.

Tematy prezentacji obejmują:
•	Testy upadków — w celu
pokazania sił, na jakie
narażeni są pracownicy
podczas upadku z wysokości.
•	Kontrole wyposażenia.
•	Ratownictwo — praktyczne
demonstracje w różnych
środowiskach pracy.
•	Przestrzeń zamknięta —
praktyczne demonstracje
prawidłowego użytkowania
trójnogów i różnych
zastosowań wyciągarki.
•	Zrozumienie systemów
asekuracyjnych.
•	Podstawowe wskazówki
dotyczące pracy na
wysokości.

Nasze pojazdy służące do demonstracji są teraz wyposażone w najnowszą
technologię wirtualnej rzeczywistości, która umożliwia doświadczenie
scenariusza upadku z wysokości. Świetne narzędzie do edukacji w bezpiecznym
i kontrolowanym środowisku.
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Życie pracowników jest
zagrożone każdego dnia, ale
ich bezpieczeństwo zaczyna się
długo przed rozpoczęciem pracy.
Żaden sprzęt nie rozwiązuje tego
problemu w taki sposób, jak sprzęt
chroniący przed upadkiem
z wysokości 3M™. Nasze szkolenie
opiera się na ponad 70-letnim
doświadczeniu i wdrażaniu
rozwiązań w miejscach pracy
na całym świecie.
Zawsze staniemy na
wysokości zadania, jeśli chodzi
o zabezpieczenie miejsca
pracy. Oferujemy najwyższej
jakości kursy w światowej klasy
ośrodkach szkoleniowych,
oparte na standardowych lub
+48 22 739 60 00 | www.3M.pl/bhp

niestandardowych programach
nauczania dopasowanych
do Twojego miejsca pracy.

zapewnić pracownikom
szczegółowe szkolenia.

Nasze wszechstronne
szkolenie zapewnia praktyczne
doświadczenie zdobywane podczas
szerokiej gamy szkoleń z zakresu
•	
Regionalne placówki pozwalające
ochrony i zabezpieczenia
uniknąć dalekich delegacji oraz
przed upadkiem oraz kursów
możliwość przeprowadzenia
ratownictwa przemysłowego.
kursów na miejscu.
Szkolenia odbywają się w naszych
•	Możliwość utworzenia
najnowocześniejszych ośrodkach
indywidualnych programów
szkoleniowych w całej Europie,
nauczania, aby zapewnić, że
a poza tym dostępne są szkolenia
szkolenie spełnia specyficzne na miejscu dostosowane do
wymagania Twojej firmy.
potrzeb klienta.
Nasze usługi szkoleniowe
obejmują:

•	Dostęp do szerokiej gamy
sprzętu chroniącego przed
upadkiem z wysokości
i korzystanie z niego, aby

Więcej informacji na stronie
www.3M.co.uk/
safetytraining
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Przesyłka ekspresowa.

Przesyłka
standardowa.

Mając do dyspozycji ponad 5000 produktów chroniących
przed upadkiem z wysokości, przeznaczonych do
różnorodnych zastosowań i spełniających wymagania różnych
użytkowników końcowych, magazynowanie wszystkich
pozycji jest dla nas po prostu niepraktyczne. Możemy jednak
zaoferować opcję przesyłki ekspresowej. Dystrybutorzy
mogą z tego skorzystać, aby znacznie skrócić czas realizacji
zamówień na produkty, których nie ma w magazynie.

W naszych europejskich
magazynach posiadamy ponad
500 najszybciej rotujących
artykułów. Większość produktów
z tego katalogu jest dostępna
w magazynie i jest gotowa do
wysyłki tego samego dnia w
przypadku zamówień złożonych
przed 14:00 (GMT) / 15:00 CET.
Pracownik obsługi klienta może
doradzić w kwestii zapasów
magazynowych i wszelkich pozycji
niedostępnych do wysyłki tego
samego dnia.

Do zamówienia zostanie doliczona dodatkowa opłata
w wysokości 3% ceny sprzedaży artykułu. Ta opłata zostanie
anulowana, jeśli nie będziemy w stanie dostarczyć towaru
w podanym terminie. Przesyłka ekspresowa jest dostępna
tylko w przypadku dostaw do następujących krajów:
Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Hiszpania, Włochy,
Holandia, Belgia.

Tabele rozmiarów szelek bezpieczeństwa.
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Certyfikacja.
Komisja Europejska opublikowała normy mające na celu kontrolę projektowania i użytkowania sprzętu
ratowniczego oraz środków ochrony indywidualnej do ochrony przed upadkiem z wysokości. Normy te
muszą być przestrzegane i obowiązują we wszystkich państwach członkowskich.
Informacje ogólne:

EN12841
Ratownicze
urządzenia
podnoszące

Sprzęt
alpinistyczny Klamry liny

Urządzenia
regulacyjne
dla lin

Rozporządzenie
w sprawie ŚOI

Dyrektywa
maszynowa

Stacjonarne
urządzenia
kotwiczące

Przenośne
urządzenia
kotwiczące

Urządzenia
kotwiczące
z giętką
prowadnicą

Bezwładne masy
kotwiczące

Uprząż
biodrowa

Szelki
ratownicze

Odzież
ostrzegawcza
o podwyższonej
widoczności

Linki
bezpieczeństwa

Amortyzatory

Pasy i linki do
ustalania pozycji
podczas pracy

Urządzenia
samohamowne

Łączniki

Punkty kotwiczące:

Urządzenia
samozaciskowe
ze sztywną
prowadnicą

Urządzenia
samozaciskowe
z giętką
prowadnicą

Szelki bezpieczeństwa:

Szelki
bezpieczeństwa

Łączniki:

Urządzenia do
opuszczania

Ikony odnoszące się do szelek.
Klatka piersiowa

Uda

Talia
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Klamra
przelotowa

Klamra typu
Quick Connect
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Szelki bezpieczeństwa

Jak ważne jest dobranie
odpowiednich szelek?
Podczas pracy na wysokości 25 metrów nad ziemia szelki bezpieczeństwa
to coś więcej niż tylko bezpieczne połączenie — odpowiadają one za
wszystko. Twój komfort, pewność, produktywność i wszechstronność
w pracy są bezpośrednio związane z jakością konstrukcji i wykonaniem.
Dlatego wszystkie szelki 3M™ DBI-SALA®, takie jak 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ i 3M™ DBI-SALA® Delta™ zostały
zaprojektowane z myślą o poprawie jakości Twojej pracy pod każdym względem. Sprężynowe, grzbietowe klamry
asekuracyjne typu D-ring są łatwiejsze w użyciu. Konstrukcja zapobiegająca plątaniu się i obrotowe regulatory taśm
optymalizują dopasowanie i mobilność.
Niezależnie od tego, czy pracujesz w jednej branży, czy w wielu, większość naszych szelek
można stosować do wielu różnych zadań. Produkujemy również szelki do specyficznych
zastosowań w budownictwie, przemyśle paliwowo-gazowym, transporcie, usługach
komunalnych i telekomunikacyjnych
oraz energetyce wiatrowej.
Na kolejnych stronach znajdują się
zarówno szelki do ogólnego, jak
i specjalistycznego zastosowania.
Wszystkie szelki spełniają
normy CE.
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Szelki bezpieczeństwa

Wybór odpowiednich szelek.
Zwróć uwagę na te cechy podczas wybierania najwyższej jakości szelek.
1. Klamra grzbietowa

7. Szwy

Główny punkt zabezpieczenia przed
upadkiem znajduje się na plecach
między łopatkami użytkownika.
Większość szelek bezpieczeństwa
jest wyposażonych w grzbietowy
punkt zaczepienia.

Wysokiej jakości wytrzymałe szwy
o specjalnych splotach zapewniają
maksymalną wytrzymałość i trwałość.
Jakość na której możesz polegać —
wszyta na stałe.

2. Taśmy

8. Wyściółka

Taśmy zapewniają wytrzymałość
i bezpieczeństwo szelek, więc muszą
być wystarczająco mocne, by wytrzymać
ciężkie warunki oraz narażenie na
zjawiska atmosferyczne bez rozrywania
i strzępienia. Materiały specjalnego
zastosowania jak Nomex®/Kevlar®,
które zapewniają odporność na wysoką
temperaturę, sprawdzą się podczas
zastosowań specjalistycznych, takich jak
spawanie.

 yściółki biodrowe oraz wyściółki
W
na ramiona i uda zmniejszają ucisk,
zapewniając pracownikowi dodatkowy
komfort podczas długich godzin
użytkowania. W razie upadku amortyzują
wstrząsy i rozkładają ciężar ciała. Dostępne
są wersje wyjmowane oraz wbudowane,
które zapobiegają wysuwaniu.

3. Punkty regulacji

9. Taśmy odciążające wiszenie

 iezależnie od tego, czy nosisz
N
szelki przez 4 godziny czy przez
14 godzin, muszą być one odpowiednio
dopasowane, by zapewnić komfort
i bezpieczeństwo. Szelki z punktami
regulacji na wysokości ud, pasa (modele
z pasem) i klatki piersiowej zapewniają
najlepsze dopasowanie.

Niezależnie od tego, czy są wbudowane,
czy zdejmowane – podczas upadku
użytkownik może je łatwo zastosować.
Tworzą one pętlę z taśmy, co pozwala
użytkownikowi wstać i zmniejszyć
nacisk na nogi.

4. Taśmy udowe

10. Wskaźniki upadku

 ostępne są zapięcia taśm udowych
D
w różnych stylach dopasowanych do
preferencji użytkownika i obejmują:
klamrę przelotową
klamrę typu Quick Connect
klamrę oczkową ze sprzączką

 skaźniki upadku natychmiast informują
W
o tym, że użytkownik noszący szelki
upadł. Ta cecha pomaga w zapewnieniu
bezpieczeństwa i odpowiedniej kontroli.

5. Podparcie bioder

11. Uchwyty linki bezpieczeństwa

 as miedniczy zapewnia dodatkowe
P
podparcie, większy poziom
bezpieczeństwa oraz komfort
użytkownika. Odpowiednio zamocowany
lepiej rozkłada siły w trakcie upadku.

Uchwyt linki bezpieczeństwa służy do
unieruchomienia linki, gdy nie jest ona
używana. Chroni przed potknięciem
i zaplątaniem, zwiększając bezpieczeństwo
i zrywa się, zabezpieczając użytkownika przed
potencjalnie wysokimi siłami wywołanymi
przypadkowym zahaczeniem amortyzatora.

6. Etykiety w formie książeczki

12. Wyściółki z materiału
przepuszczającego powietrze

Etykiety w formie książeczek zapewniają
szybki dostęp do informacji o produkcie
i jego kontroli. Treść może obejmować
instrukcje obsługi, dziennik kontroli,
etykiety ostrzegawcze oraz informacje
dotyczące zgodności i wymiary. Te etykiety
ułatwiają szybką kontrolę, a także pomagają
w zachowaniu zgodności z przepisami
i odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.

Szelki bezpieczeństwa 3M™ DBI-SALA®
ExoFit™ są wyposażone w wyściółki
z materiału przepuszczającego powietrze,
które odprowadzają wilgoć. W wysokich
i niskich temperaturach czuj się sucho
i komfortowo.

+48 22 739 60 00 | www.3M.pl/bhp
Kevlar® i Nomex® są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi E.I. du Pont de Nemours and Company.
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Szelki bezpieczeństwa

Rodzaje szelek bezpieczeństwa.
Są dostępne różne rodzaje szelek bezpieczeństwa 3M™, które mają różne
cechy w zależności od przeznaczenia.

Wielofunkcyjne
szelki
bezpieczeństwa
 ego typu szelki
T
zazwyczaj mają wiele
punktów mocowania
(z przodu i z tyłu) oraz
umożliwiających pracę
w różnych sytuacjach.

Szelki ratownicze
Punkty mocowania
umieszczone na
ramionach mogą być
używane z określoną
linką bezpieczeństwa
lub pionowym pasem do
wchodzenia/wychodzenia
z przestrzeni zamkniętych.

14

Szelki do ustalenia
pozycji podczas pracy
w podparciu
Boczne pierścienie D-ring
na biodrach do ustalania
pozycji oraz zintegrowany
wyściełany pas zapewniający
dodatkowe podparcie części
lędźwiowej. Do stosowania
z pasami mocowanymi na
słupkach lub linkami do
ustalenia pozycji podczas
pracy w podparciu,
umożliwiającymi obsługę
bez użycia rąk.

Uprząż biodrowa
Zwykle te szelki
bezpieczeństwa mają
nisko osadzone punkty
zaczepienia do stosowania
z urządzeniami kontroli
zejścia i sprzętem do
dostępu linowego.

3M Ochrona przed upadkiem |

+48 22 739 60 00

Szelki bezpieczeństwa

Instrukcje dopasowania szelek do
ochrony przed upadkiem z wysokości.
Przed rozpoczęciem.
Wyjmij z kieszeni wszystkie przedmioty,
ponieważ podczas pracy lub,
co najważniejsze, w razie upadku,
przedmioty w kieszeniach mogą
zablokować się między taśmą szelek
a ciałem użytkownika i potencjalnie
spowodować obrażenia.
Zawsze należy zapoznać się
z instrukcją obsługi dotyczącą
prawidłowego dopasowania
i regulacji konkretnych szelek.

Krok 1.
Pierwsze kroki.
Chwyć szelki za grzbietową klamrę
asekuracyjną typu D-ring, która
zazwyczaj znajduje się w pozycji
pionowej dzięki specjalnej sprężynie,
upewnij się czy taśmy nie są skręcone.

Krok 4.
Taśmy piersiowe.
Przymocuj zapięcie taśmy piersiowej
do odpowiedniego zapięcia bocznego
po drugiej stronie.

Krok 5.
Pas biodrowy (jeśli szelki
zawierają taki element).
Przymocuj zapięcie pasa biodrowego
do odpowiedniego zapięcia bocznego
po drugiej stronie.

Krok 2.
Taśmy naramienne.

Krok 6.
Dokładnie dopasuj szelki.

Wsuń szelki na ręce, a następnie
przesuń je na ramiona. Upewnij
się, że żaden pas nie jest splątany
i sprawdź czy pasy zwisają luźno.

Dopasuj dokładnie taśmy naramienne, korzystając z regulatorów.
Lewa i prawa strona taśm naramiennych powinny mieć taką
samą długość, zaś taśma piersiowa powinna znajdować się
na środku dolnej części klatki piersiowej, około 15 cm poniżej
ramion. Przednia klamra typu D-ring w standardowych szelkach
bezpieczeństwa przesuwa się w górę lub w dół, dostosowując
długość taśm naramiennych i taśm udowych.
Grzbietowa klamra asekuracyjna typu D-ring powinna znajdować
się pomiędzy łopatkami. Uwaga: W niektórych modelach
grzbietową (tylną) klamrę asekuracyjną typu D-ring można
w razie konieczności przesuwać w górę lub w dół taśmy szelek,
by odpowiednio ją dopasować. Dopasuj dokładnie taśmy udowe.
Przy taśmach udowych musi wystawać co najmniej
8 cm taśmy ponad klamrę. Dopasuj pas
biodrowy (jeśli szelki zawierają taki element).

Krok 3.
Taśmy udowe.
Sięgnij pomiędzy nogi i złap szarą taśmę
udową po lewej stronie. Przenieś taśmę
pomiędzy uda i podłącz ją do zapięcia
po lewej stronie. W taki sam sposób
połącz prawą taśmę udową.

+48 22 739 60 00 | www.3M.pl/bhp

Jesteś gotowy(-a) do pracy!
Właściwie założone i dopasowane
szelki bezpieczeństwa skutecznie
rozłożą siły podczas upadku na
całe ciało i zapewnią odpowiednie
podparcie w stanie zawieszenia oraz
podczas ewakuacji po upadku.

15

3M™ DBI-SALA®
ExoFit NEX™ Szelki
bezpieczeństwa
Szelki bezpieczeństwa ExoFit NEX dają
pracownikom swobodę i pewność podczas
pracy, aby mogli dać z siebie wszystko.

Typowe zastosowania

Innowacyjne urządzenia zabezpieczające i cechy konstrukcji
umożliwiają pracownikom szybką i bezpieczną pracę, a także
zwiększają wydajność. Szelki ExoFit NEX wyposażono w
miękką, ale niezwykle wytrzymałą, niechłonącą, odporną
na ścieranie taśmę o długotrwałej wytrzymałości, więc są
w stanie sprostać najtrudniejszym wymaganiom każdego
dnia. Zostały zaprojektowane, aby spełniać najwyższe
standardy w najtrudniejszych warunkach. Maksymalna
waga użytkownika140 kg.
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Szelki bezpieczeństwa
Formowane uchwyty linek
Łatwo mocowane karabinki hakowe,
które zapobiegają niebezpieczeństwu
potknięcia lub zahaczenia.

Komfortowa wyściółka
Amortyzacja zmniejsza nacisk,
zapewniając dodatkowy komfort,
pochłaniając energię i pomagając
rozłożyć ciężar w przypadku upadku.

Zabezpieczone etykiety
 zepy do ochrony etykiet szelek
R
bezpieczeństwa.

Klamry Quick Connect
Lekkie, zapewniające lekką obsługę
jedną ręką dzięki zatrzaskowi
z pamięcią dopasowania, co zapewnia
szybkie, antypoślizgowe połączenia.

Regulatory taśm pionowych
Revolving
 rosty i szybki sposób regulacji umożliP
wiający uniknięcie pozostawiania luźnych
końcówek oraz ześlizgiwanie się taśm.

Wzmocniona taśma
Taśma odporna na ścieranie
i nienasiąkająca wodą ograniczająca
powstawanie pleśni i wnikanie brudu

Zintegrowane taśmy
odciążające wiszenie
Zapewniają regulowaną, ciągłą pętlę,
która minimalizuje nietolerancję wiszenia.

Samo pionizująca się grzbietowa
klamra typu D-ring
Opatentowana sprężynowa konstrukcja
automatycznie ustawia się w pozycji
pionowej, zapewniając szybkie, łatwe i
bezpieczne połączenia z systemem zabezpieczającym przed upadkiem z wysokości.

Zintegrowany wskaźnik upadku
Wskaźniki rozdarcia pozwalają na łatwą
kontrolę pod kątem wcześniejszych
uszkodzeń.

Maksymalna waga
140 kg.
+48 22 739 60 00 | www.3M.pl/BHP
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Szelki bezpieczeństwa
3M™ DBI-SALA® ExoFit NEX™ Szelki
dedykowane dla energetyki wiatrowej

Szelki 3M™ DBI-SALA® ExoFit NEX™

Bestseller

1113902

1113900

S

1,86

1113901

M

1,91

1113210

S

1,86

1113902

L

1,95

1113211

M

1,91

1113903

XL

2,00

1113212

L

1,95

Szelki 3M™ DBI-SALA® ExoFit NEX™
z pasem

3M™ DBI-SALA® ExoFit NEX™ Szelki dedykowane dla energetyki wiatrowej z pasem

1113910

S

2,75

1113911

M

2,81

1113215

S

3,00

1113912

L

2,86

1113216

M

3,05

1113913

XL

2,92

1113217

L

3,10
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Szelki bezpieczeństwa
3M™ DBI-SALA® ExoFit NEX™ Szelki
dedykowane dla energetyki wiatrowej z pasem

3M™ DBI-SALA® ExoFit NEX™ Szelki dedykowane dla sektora paliwowo gazowego

1113925

S

3,00

1114015

S

3,90

1113926

M

3,05

1114016

M

4,00

1113927

L

3,10

1114017

L

4,10

1114018

XL

4,20

3M™ DBI-SALA® ExoFit NEX™
Uprząż biodrowa

Bestseller

1113962

1113960

S

2,20

1113961

M

2,30

1113962

L

2,40

1113963

XL

2,50

+48 22 739 60 00 | www.3M.pl/BHP
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Szelki bezpieczeństwa
3M™ DBI-SALA® ExoFit NEX™ Ratownicze
szelki bezpieczeństwa z pasem

3M™ DBI-SALA® ExoFit NEX™ Ratownicze
szelki bezpieczeństwa

1113975

S

2,93

1113970

S

2,02

1113976

M

3,02

1113971

M

2,06

1113977

L

3,05

1113972

L

2,11

1113978

XL

3,84

1113973

XL

2,15

3M™ DBI-SALA® Linka z rozpórką

KF71201466

45 mm

19 mm

1,30

Linka bezpieczeństwa dedykowana do przestrzeni zamkniętych
do użytku z ratowniczymi szelkami bezpieczeństwa
wyposażonymi w naramienne klamry typu D-ring. Do użytku
w pionowych wyciągach w przestrzeni zamkniętej lub
podczas akcji ratunkowych. Wbudowana rozpórka zapobiega
ściągnięciu pasków naramiennych podczas użytkowania.

20
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Szelki bezpieczeństwa
3M™ DBI-SALA® Taśmy zapobiegające nietolerancji wiszenia
Odciążające taśmy zapobiegające nietolerancji wiszenia do szelek bezpieczeństwa.

9501403

0,14

3M™ DBI-SALA® ExoFit
NEX™ Asekuracja piersiowa

3M™ DBI-SALA® Plecak
Niebieski i szary.

3M™ DBI-SALA® Pasek do
mocowania na tyczce

EN12841

1150432

0,10

+48 22 739 60 00 | www.3M.pl/BHP

KK053

0,44

KM4040W

40 cm

0,19
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3M™ DBI-SALA® Delta™
Szelki bezpieczeństwa
Pełne szelki bezpieczeństwa Delta Comfort są wyposażone
w innowacyjne funkcje, takie jak ulepszone ergonomiczne
dopasowanie, lżejsze klamry i bardzo wytrzymałe taśmy.
Zastosowano opatentowaną trójkątną konstrukcję tworzącą ramkę
umożliwiającą łatwe zakładanie szelek bezpieczeństwa. Szelki
Delta Comfort są wyposażone w taśmy odporne na ścieranie
i działanie cieczy oraz obrotowe regulatory, które umożliwiają
szybką regulację i eliminują luźne końcówki taśm.

22

Typowe zastosowania

3M Ochrona przed upadkiem |
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Szelki bezpieczeństwa
Wzmocniona taśma
Taśma odporna na ścieranie
i nienasiąkająca wodą ograniczająca
powstawanie pleśni i wnikanie brudu.

Uchwyty linki bezpieczeństwa
Nie musisz trzymać nieużywanej linki
bezpieczeństwa w dłoni.

Komfortowa wyściółka
Na spodniej stronie szelek,
pasów biodrowych i udowych.

Obrotowe regulatory taśm
Prosty i szybki sposób regulacji
umożliwiający uniknięcie
pozostawiania luźnych końcówek
oraz ześlizgiwanie się taśm.

Klamry Quick Connect
Klamry z lekkiego stopu aluminium
umożliwiające szybkie i łatwe
przypinanie. (Dostępne są również
modele z klamrą przelotową).

Samo pionizująca się grzbietowa
klamra typu D-ring
Samo pionizująca się grzbietowa klamra
typu D-ring zapewnia szybkie, łatwe
i bezpieczne połączenie z systemem
zabezpieczenia przed upadkiem.

Sztywny pas
Możliwość zawieszenia ok. 27 kg
narzędzi bez ryzyka zerwania.

Zabezpieczone etykiety
Rzepy do ochrony etykiet szelek
bezpieczeństwa.

Maksymalna waga
140 kg.
+48 22 739 60 00 | www.3M.pl/BHP

Zintegrowany
wskaźnik
upadku
Wskaźniki rozdarcia
pozwalają na łatwą
kontrolę pod kątem
wcześniejszych
uszkodzeń.
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Szelki bezpieczeństwa
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Szelki bezpieczeństwa
3M™ DBI-SALA® Delta™ Comfort Szelki
z klamrami typu Quick Connect

3M™ DBI-SALA® Delta™ Comfort Szelki
z pasem i klamrami typu Quick Connect

Bestseller

Bestseller

1112952

1112964

1112953

S

1,70

1112965

S

2,55

1112952

U

1,75

1112964

U

2,60

1112954

XL

1,85

1112966

XL

2,70

3M™ DBI-SALA® Delta™ Comfort
Ratownicze szelki bezpieczeństwa z pasem

3M™ DBI-SALA® Linka z rozpórką

KF71201466
1112950

S

1,70

1112949

U

1,75

1112951

XL

1,85

+48 22 739 60 00 | www.3M.pl/BHP

45 mm

19 mm

1,30

Linka bezpieczeństwa dedykowana do przestrzeni zamkniętych
do użytku z ratowniczymi szelkami bezpieczeństwa
wyposażonymi w naramienne klamry typu D-ring. Do użytku
w pionowych wyciągach w przestrzeni zamkniętej lub
podczas akcji ratunkowych. Wbudowana rozpórka zapobiega
ściągnięciu pasków naramiennych podczas użytkowania.
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3M™ DBI-SALA®
Delta™ Szelki
Typowe zastosowania

Innowacyjne szelki bezpieczeństwa od ponad dwóch dekad.
Wytrzymałość. Wszechstronność. Są to cechy, których oczekuje
się od Ciebie, więc tego samego powinieneś oczekiwać od szelek
bezpieczeństwa. Szelki Delta łączą w sobie wiele innowacji
z popularnymi funkcjami, więc są doskonałym rozwiązaniem,
które jest tak wytrzymałe, jak ci, którzy je noszą. Szelki Delta mają
unikalny kształt, dzięki czemu można je szybko i łatwo założyć.

26
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Szelki bezpieczeństwa
Wzmocniona taśma
Taśma odporna na ścieranie
i nienasiąkająca wodą ograniczająca
powstawanie pleśni i wnikanie brudu.

Uchwyty linki bezpieczeństwa
Nie musisz trzymać nieużywanej linki
bezpieczeństwa w dłoni.

Regulatory taśm pionowych
Revolving
Prosty i szybki sposób regulacji
umożliwiający uniknięcie
pozostawiania luźnych końcówek
oraz ześlizgiwanie się taśm.

Zabezpieczone etykiety
Rzepy do ochrony etykiet szelek
bezpieczeństwa.

Samo pionizująca się grzbietowa
klamra typu D-ring
Sprężynowa konstrukcja automatycznie
ustawia się pozycji pionowej, zapewniając
szybkie, łatwe i bezpieczne połączenia
z systemem zabezpieczającym przed
upadkiem z wysokości.

Nieplącząca się konstrukcja
Trójkątna konstrukcja tworzy ramkę
umożliwiającą łatwe zakładanie
szelek bezpieczeństwa.

Zintegrowany wskaźnik
upadku
Wskaźniki rozdarcia pozwalają
na łatwą kontrolę pod kątem
wcześniejszych uszkodzeń.

Maksymalna waga
140 kg.

+48 22 739 60 00 | www.3M.pl/BHP
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Szelki bezpieczeństwa
3M™ DBI-SALA® Delta™ Szelki
bezpieczeństwa

3M™ DBI-SALA® Delta™ Szelki z klamrami
typu Quick Connect

Bestseller

1112912

1112901

S

1,50

1112913

S

1,70

1112900

U

1,55

1112912

U

1,75

1112902

XL

1,65

1112914

XL

1,85

3M™ DBI-SALA® Delta™ Szelki z pasem

3M™ DBI-SALA® Delta™ Szelki z pasem
i klamrami typu Quick Connect

1112907

S

2,35

1112910

S

2,55

1112906

U

2,40

1112909

U

2,60

1112908

XL

2,50

1112911

XL

2,70
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Szelki bezpieczeństwa

3M™ DBI-SALA® Delta™ Ratownicze
szelki bezpieczeństwa
1112903

S

1,70

1112904

U

1,75

1112905

XL

1,80

+48 22 739 60 00 | www.3M.pl/BHP
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3M™ DBI-SALA® Delta™
Szelki z taśmą Nomex®
/Kevlar®
Typowe zastosowania

3M™ DBI-SALA® Delta™ Szelki z taśmą Nomex®/Kevlar® mają
odporność na temperaturę zwęglenia 425°C. Ta innowacyjna taśma
jest tak elastyczna i miękka w dotyku jak każda tradycyjna taśma.
Szelki wyposażono również w trójkątną ramkę 3M™ DBI-SALA®
Delta™ zapewniającą szybkie i łatwe dopasowanie i zwiększającą
komfort użytkowania. Zawiera również zakryte etykiety.

Do wysokich
temperatur
30
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Szelki bezpieczeństwa
3M™ DBI-SALA® Delta™ Szelki z taśmą
Nomex®/Kevlar®

Informacje na temat linek 3M™ do prac
w wysokich temperaturach znajdują się
na stronie 54

Bestseller

1101714

3M™ DBI-SALA® Taśmy zapobiegające
nietolerancji wiszenia — ognioodporne

9505712

1101714

U

1,71

1101718

XL

1,91

Informacje na temat 3M™ DBI-SALA®
Nano-Lok™ do wysokich temperatur
SRL znajdują się na stronie 75

0,14

Taśmy zapobiegające nietolerancji wiszenia, jedna para,
ognioodporne, pasujące do większości szelek bezpieczeństwa.

+48 22 739 60 00 | www.3M.pl/BHP
Kevlar® i Nomex® są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi E.I. du Pont de Nemours and Company.
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3M™ Protecta®
Szelki bezpieczeństwa
Nowa generacja szelek bezpieczeństwa
3M™ Protecta®.

Typowe zastosowania

Szelki bezpieczeństwa 3M Protecta zapewniają niezawodną
ochronę, komfort i wygodę. Teraz są dostępne z ulepszonymi
funkcjami i eleganckim, nowoczesnym wyglądem — wszystko
w przystępnej cenie.
Te nowe szelki bezpieczeństwa są dostępne w różnych stylach
i konfiguracjach, mają ulepszone funkcje, w tym taśmę odporną
na wchłanianie wody i wszelkich plam, automatycznie zwalniający
uchwyt linek bezpieczeństwa, a także bardziej miękkie i trwałe
wyściółki biodrowe.
Nowa gama szelek bezpieczeństwa 3M Protecta —
podnoszenie poprzeczki, a nie ceny.
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Szelki bezpieczeństwa
3M™ Protecta® Standardowe
szelki bezpieczeństwa

Automatycznie
zwalniający uchwyt
linek bezpieczeństwa

Dogodnie umieszczona
przednia klamra typu
D-ring chroniąca przed
upadkiem

Zapewnia łatwe
umiejscowienie
i zwalnianie karabinków
hakowych i zwykłych**

Pomaga zachować
równowagę i koncentrację*

Łatwe i przejrzyste
oznakowanie punktów
asekuracyjnych

Nowoczesna czarna
stylistyka

Taśma odporna
na przebarwienia
i wodę

Stal cynkowana, powłoka
nakładana w procesie
elektroosadzania

Sprawia, że szelki
łatwiej utrzymać
w czystości

Zaczepy i łączniki
Żadne luźne końcówki
taśm nie ograniczają
komfortu i nie
plączą się

Grzbietowa klamra typu D-ring
Punkt mocowania do systemu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości
znajduje się na plecach między łopatkami użytkownika

Wskaźniki upadku
Łatwiejsza kontrola szelek bezpieczeństwa pod kątem uszkodzeń i zapewnienia,
że można jej bezpiecznie używać**

Zabezpieczone etykiety
Długoterminowa identyfikacja i kontrola

* Odpowiednie modele są wyposażone tylko w piersiowy punkt asekuracyjny D-ring do mocowania systemu zabezpieczeń przed upadkiem
**Nie dotyczy modeli 1161600, 1161601 & 1161602

+48 22 739 60 00 | www.3M.pl/BHP
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Szelki bezpieczeństwa
3M™ Protecta® Standardowe szelki
bezpieczeństwa

3M™ Protecta® Standardowe szelki
bezpieczeństwa

1161600

S

0,83

1161603

S

1,01

1161601

M/L

0,88

1161604

M/L

1,06

1161602

XL

0,93

1161605

XL

1,11

3M™ Protecta® Standardowe szelki
bezpieczeństwa

3M™ Protecta® Standardowe szelki
bezpieczeństwa o zwiększonej widoczności

1161609

S

1,11

1161606

S

1,55

1161610

M/L

1,16

1161607

M/L

1,60

1161611

XL

1,21

1161608

XL

1,65
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Szelki bezpieczeństwa
3M™ Protecta® Standardowe ratownicze
szelki bezpieczeństwa

3M™ Protecta® Standardowe
szelki bezpieczeństwa

1161612

S

1,24

1161615

S

1,37

1161613

M/L

1,29

1161616

M/L

1,42

1161614

XL

1,34

1161617

XL

1,47

3M™ Protecta® Standardowe
szelki bezpieczeństwa

3M™ Protecta® Standardowe
szelki bezpieczeństwa

* Tylko tylny wskaźnik upadku

1161618*

S

1,21

1161621

S

1,27

1161619*

M/L

1,26

1161622

M/L

1,32

1161620*

XL

1,31

1161623

XL

1,37
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Szelki bezpieczeństwa
3M™ Protecta® Komfortowe szelki bezpieczeństwa z pasem
Bardzo miękka
i wytrzymała
wyściółka biodrowa
3x grubsza* dla
dodatkowego komfortu

Poprzednia
wyściółka

Nowa
wyściółka

Trwały i wytrzymały
pas
Dla łatwego przenoszenia
narzędzi

* W porównaniu do poprzedniego modelu

3M™ Protecta® Komfortowe szelki
bezpieczeństwa

3M™ Protecta® Komfortowe szelki
bezpieczeństwa

1161624

S

1,77

1161627

S

1,85

1161625

M/L

1,82

1161628

M/L

1,90

1161626

XL

1,87

1161629

XL

1,95
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Szelki bezpieczeństwa
3M™ Protecta® Komfortowe szelki
bezpieczeństwa

3M™ Protecta® Komfortowe szelki
bezpieczeństwa

1161630

S

1,91

1161633

S

2,19

1161631

M/L

1,96

1161634

M/L

2,24

1161632

XL

2,01

1161635

XL

2,29

3M™ Protecta® Komfortowe szelki
bezpieczeństwa

* Tylko tylny wskaźnik upadku

+48 22 739 60 00 | www.3M.pl/BHP

1161636*

S

1,95

1161637*

M/L

2,00

1161638*

XL

2,05

37

Szelki bezpieczeństwa
3M™ Protecta®
Standardowe
szelki bezpieczeństwa
z poziomymi taśmami udowymi

3M™ Protecta® Komfortowe
szelki bezpieczeństwa z pasem
i z poziomymi taśmami udowymi

Przegubowe pierścienie na
poziomych taśmach udowych

Umożliwia ruch wewnątrz szelek
podczas pracy w ograniczeniu
ruchu/pozycjonowaniu

Umożliwiają skręcanie górnej
i dolnej części ciała,
zapewniając większą
swobodę ruchów

Obrotowy pas

Przegubowe pierścienie
na poziomych taśmach
udowych
Umożliwiają skręcanie górnej
i dolnej części ciała, zapewniając
większą swobodę ruchów

Szlufki do mocowania
narzędzi*
Narzędzia można zabezpieczyć
podczas pracy na
wysokościach, aby zapewnić
bezpieczeństwo ludzi i mienia
pod użytkownikiem
* Szlufki do mocowania narzędzi oferowane
w standardzie w modelach 1161645, 1161646
i 1161647. Szlufki do mocowania narzędzi
(akcesoria 1150492) można zamontować
we wszystkich innych modelach z pasem
Komfortowa wyściółka na uda w standardzie
w modelach 1111645_46_47. W przypadku
innych modeli dostępne jest akcesorium
1150494

3M™ Protecta® Standardowe szelki
bezpieczeństwa z poziomymi taśmami
udowymi

3M™ Protecta® Standardowe szelki
bezpieczeństwa z poziomymi taśmami
udowymi

1161639

S

1,27

1161642

S

1,57

1161640

M/L

1,32

1161643

M/L

1,62

1161641

XL

1,37

1161644

XL

1,67
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Szelki bezpieczeństwa
3M™ Protecta® Szelki bezpieczeństwa
z komfortowym pasem i poziomymi
taśmami udowymi

1161645

S

2,41

1161646

M/L

2,46

1161647

XL

2,51

3M™ Protecta® Komfortowe szelki
bezpieczeństwa — uprząż biodrowa

1161764

S

2,49

1161765

M/L

2,65

1161766

XL

2,75
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Szelki bezpieczeństwa
3M™ Protecta® Plecak

3M™ Protecta®
Nylonowa torba

3M™ Protecta® Torba

9513331

0,43

Nylonowa torba.

Plecak firmy 3M™ Protecta® do
AK066
35 x 20 x 20 cm
przechowywania i transportu sprzętu
chroniącego przed upadkiem z wysokości. Torba do przenoszenia.

3M™ Protecta® Torba
na trójnóg

3M™ Protecta® Wyściółka
na uda

AK043

500 x 300 mm

0,32

1150494

AK0100

Torba na trójnóg AM100.
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1,16

0,52

3M™ Protecta® Pasek
z grzbietową klamrą
asekuracyjną typu D-ring

0,35 (para)

Odpinane ochraniacze na uda
zapewniają dodatkowy komfort.
Nadaje się do wszystkich nowych
modeli 3M™ Protecta. Dwupak.

1150909

0,22

Taśma z grzbietową klamrą asekuracyjną
typu D-ring 45 mm. Przykręć trójkąt
bramki, aby przymocować do uprzęży.
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Szelki bezpieczeństwa
3M™ Protecta® Komfortowa wyściółka
na ramiona i plecy

1150491

3M™ Protecta® Uchwyty linki
bezpieczeństwa

0,15
1150493

0,20 (para)

Wygodna, lekka i oddychająca wyściółka dla lepszego
komfortu oraz ochrony ramion i pleców. Może być
łatwo zamontowana lub zdjęta przez użytkownika.
Nadaje się do wszystkich nowych modeli 3M™ Protecta.

Automatycznie zwalniający uchwyt linek bezpieczeństwa
zapewnia łatwe umiejscowienie i zwalnianie karabinków
hakowych lub zwykłych. Dwupak.

3M™ Protecta® Szlufka do mocowania
z klamrą typu D-ring

3M™ Protecta® Szlufki
do mocowania narzędzi

1500180

0,50 (para)

Narzędzia można zabezpieczyć podczas pracy na wysokości,
aby zapewnić bezpieczeństwo ludziom i mieniu znajdującym
się pod Tobą — odpowiednie do użytku tylko z modelami
szelek 3M Protecta Comfort.
+48 22 739 60 00 | www.3M.pl/BHP

1150492

0,36 (para)

Narzędzia można zabezpieczyć podczas pracy na wysokości,
aby zapewnić bezpieczeństwo ludziom i mieniu znajdującym
się pod Tobą — odpowiednie do użytku tylko z modelami
szelek 3M Protecta Comfort. Dwupak.
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Szelki bezpieczeństwa
3M™ Protecta® Szelki spawalnicze
Nasze szelki spawalnicze zostały
specjalnie zaprojektowane, aby
wytrzymać potencjalne uszkodzenia
cieplne wynikające z zastosowań
spawalniczych.
Bardzo wytrzymała, odporna na ciepło i trudnopalna
tkanina w połączeniu z lekką konstrukcją tworzą idealne
szelki bezpieczeństwa do spawania na wysokościach.
Specyfikacja techniczna

•
•
•
•
•
•

Splot taśmy: Akryl modyfikowany Kevlar®, 45 mm
Szwy: Kevlar® o wysokiej wytrzymałości
Wytrzymałość: > 2600 daN
Klamry: Stal ocynkowana o wysokiej wytrzymałości
Klamry typu D-ring: Ocynkowana stal kuta
CE EN361

Typowe zastosowania

Do
wysokich
temperatur

5 punktów regulacji
•	
Idealnie dopasowuje
się do Twojego ciała.
•	
Większy komfort
i większe
bezpieczeństwo.

Regulatory taśm
•	
Prosta regulacja poprzez
pociągnięcie w dół.
•	
Zapasowa taśma
przechowywana
w pasie biodrowym.

Taśma z akrylu
modyfikowanego
Kevlar®
•	
Odporna na ciepło
i trudnopalna.
•	
Temperatura
zwęglania 370°C.

Duża tylna klamra
typu D-ring
• Łatwiejsze połączenie
• Zmniejszone ryzyko
rozpięcia się.

Wskaźniki upadku
• Łatwa kontrola,
większe bezpieczeństwo.

Kieszeń na etykietę
• Chroni etykiety
identyfikacyjne.

Maksymalna waga
• 140 kg.

Stalowe klamry
przelotowe
•	
Proste, bezpieczne
i szybkie połączenie.
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Szelki bezpieczeństwa
3M™ Protecta® Szelki spawalnicze
z klamrami typu Quick Connect

3M™ Protecta® Szelki spawalnicze

Bestseller

1161232

1161231

S

1,35

AB11312K

S

1,25

1161232

M/L

1,42

AB11313K

M/L

1,30

1161233

XL

1,50

AB11314K

XL

1,40

3M™ Protecta® Szelki spawalnicze

3M™ DBI-SALA® Taśmy zapobiegające
nietolerancji wiszenia — ognioodporne

Do
wysokich
temperatur

AB10213K

M/L

1,30

AB10214K

XL

1,40

9505712

0,14

Ognioodporne paski odciążające wiszenie do szelek
bezpieczeństwa.

+48 22 739 60 00 | www.3M.pl/BHP
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Ikony odnoszące się do
linki bezpieczeństwa.

Informacje ogólne:

Rodzaj:

Rozmiar

Waga

Certyfikacja

Rodzaj materiału

Materiał:
Aluminium

Materiał: Stal

Pętla
stanowiskowa

Pętle z nasadką

Karabinek

Karabinek
śrubowy

Wytrzymałość
zamka (wartość)

Wytrzymałość
(wartość)

Łącznik:
Końcówka
mocująca do
użytkownika

Rodzaj liny

Hak do
rusztowań

Karabinek
hakowy

Linki bezpieczeństwa:

Linka
bezpieczeństwa

Prześwit
Blokada obrotowa
Łącznik:
otwartego zamka
Końcówka linki
bezpieczeństwa
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Wybór odpowiedniej linki
bezpieczeństwa
Są 3 rodzaje linek bezpieczeństwa i każdy z nich ma określony cel: linki
z amortyzatorem, linki do prac w ograniczeniu (bez amortyzatora) i linki
do ustalenia pozycji podczas pracy w podparciu.
Linki z amortyzatorem
Te linki są przeznaczone do stosowania
w sytuacjach, w których użytkownik
jest narażony na potencjalne ryzyko
upadku. Linki z amortyzatorem
niezależnie od tego, czy są wykonane
z liny, czy też z taśmy i czy są
regulowane, są wyposażone w system
amortyzacji zapewniający ograniczenie
sił występujących podczas upadku
do wartości poniżej 6 kN.

Linki do prac w ograniczeniu
Linka łącząca może być
wykorzystywana wyłącznie do
prac w ograniczeniu. W żadnym
wypadku użytkownik nie powinien
mieć możliwości manewrowania w
obszarze, w którym istnieje ryzyko
upadku. System ograniczający ruch
jest dokładnie określony dla każdego
miejsca, w którym będzie używany.

Linki do ustalenia pozycji
podczas pracy w podparciu
Linka do ustalenia pozycji podczas
pracy w podparciu w połączeniu z
pasem / szelkami z pasem pozwala
użytkownikowi pracować wygodnie,
zapewniając wolne obie ręce. Zwykle
system ustalający pozycję roboczą jest
używany w połączeniu z systemem
zabezpieczenia przed upadkiem.

+48 22 739 60 00 | www.3M.pl/BHP
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Linki z amortyzatorem
3M™ DBI-SALA® EZ-Stop™ Linka z amortyzatorem
Zestaw amortyzujący
Maksymalna waga użytkownika do 130 kg.

3M™ DBI-SALA® Technologia
pochłaniania energii
Niezwykle kompaktowa i trwała.

Etykiety identyfikacyjne
Łatwy dostęp, w pełni chronione.

Nylonowe paski odblaskowe
Lepsza widoczność w warunkach o ograniczonej
widzialności.

Łącznik do szelek
Opcje aluminiowej blokady typu typu twist-lock lub
z trójstopniowym zamkiem dla większego bezpieczeństwa.

Typowe zastosowania

3M™ DBI-SALA® EZ-Stop™ Testowana
krawędziowo linka z amortyzatorem
Seria testowanych krawędziowo linek bezpieczeństwa DBISALA® została zaprojektowana w celu zapewnienia większego
bezpieczeństwa użytkownikom narażonym na upadki przy
ostrych krawędziach i została poddana rygorystycznym testom
na krawędziach o promieniu 0,5 mm. Wszystkie testowane
krawędziowo produkty z serii DBI-SALA różnią się od
standardowych linek z amortyzatorem DBI-SALA i są oznaczone
logo „Edge Tested”.
•	
Rozwiązanie zabezpieczające przed upadkiem z wysokości
dla wszystkich użytkowników pracujących na wysokości
narażonych na upadki przy ostrych krawędziach.
•	Lina o średnicy 12 mm zapewnia ogromną wytrzymałość przy
zachowaniu elastyczności, co umożliwia łatwe użytkowanie.
Pomarańczowe akcenty wskazują na przydatność do
stosowania podczas pracy przy ostrych krawędziach.
Materiał
Łącznik do
szelek
Bestseller

1245554

Łączniki
kotwiczące

1245555

1,5 m

2

21 mm

60 mm 1,50

1245552

2m

1

21 mm

60 mm 1,10

46

Maksymalna
waga
użytkownika

Lina statyczna w oplocie o średnicy 12 mm
AJ512/0, z trójstopniowym zamkiem z
aluminium, prześwit 22 mm, wytrzymałość
25 kN lub AJ567/0, aluminium, prześwit 21 mm,
wytrzymałość 22 kN
AJ527/0, aluminium, prześwit 60 mm,
wytrzymałość 22 kN lub AJ512/0,
z trójstopniowym zamkiem z aluminium,
prześwit 22 mm, wytrzymałość 25 kN
100 kg (przetestowane krawędziowo) /
130 kg (inne zastosowania)
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Linki z amortyzatorem
3M™ DBI-SALA® EZ-Stop™ Linka z amortyzatorem - taśma

1245532

2m

2

60 mm

1,10

•	
Uniwersalne linki bezpieczeństwa chroniące przed
upadkiem z wysokości z taśmy poliestrowej.
Materiał
Łącznik
do szelek
Łączniki
kotwiczące

Taśma
Aluminiowa blokada typu typu twist-lock,
prześwit 20 mm, wytrzymałość 28 kN
AJ527/0, aluminium, prześwit 60 mm,
wytrzymałość 22 kN lub aluminiowa blokada
typu typu twist-lock, prześwit 20 mm,
wytrzymałość 28 kN

3M™ DBI-SALA® EZ-Stop™ Lina z amortyzatorem

1245546

1,25 m

1

20 mm

0,60

1245547

2,00 m

1

20 mm

0,70

1245548

2,00 m

1

60 mm

1,00

•	
Pleciona lina o średnicy 10,5 mm z wszytymi zakończeniami
i nakładkami chroniącymi określone obszary przed
ścieraniem.
•	
Nie jest przeznaczona do stosowania podczas pracy
przy ostrych krawędziach — zobacz nasze linki
z amortyzatorem testowane krawędziowo.
Materiał
Łącznik do
szelek
Łączniki
kotwiczące

Lina statyczna w oplocie o średnicy 10,5 mm
Aluminiowa blokada typu typu twist-lock,
prześwit 20 mm, wytrzymałość 28 kN
AJ527/0, aluminium, prześwit 60 mm,
wytrzymałość 22 kN lub aluminiowa blokada
typu typu twist-lock, prześwit 20 mm,
wytrzymałość 28 kN
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Linki z amortyzatorem
3M™ DBI-SALA® EZ-Stop™ Linka z amortyzatorem Expander

Bestseller

1245534

1245537

1,25 m

1

60 mm

0,90

1245541

2m

1

60 mm

1,00

1245534

2m

2

60 mm

1,50

•	Elastyczne taśmy skracają długość linki bezpieczeństwa
nawet o 50 cm, gdy nie jest ona naprężona.
•	Mniejsze ryzyko potknięcia lub zaplątania.
• Materiał — poliestrowa taśma 35 mm.

3M™ DBI-SALA® EZ-Stop™ Linka
z amortyzatorem z pętlą stanowiskową

1224569

1,65 m

2

1,70

Linka z pętlą stanowiskową EZ-Stop charakteryzuje się
innowacyjną konstrukcją i wydajnością naszej najwyższej
klasy linki EZ-Stop, ale umożliwia użytkownikom bezpieczną
pracę z jeszcze szerszym wachlarzem punktów kotwiczenia.
Hak w kształcie gruszki może służyć do połączenia
materiałów o średnicy do 50 mm, ale może być również
używany z punktami kotwiczącymi o małej średnicy
(~22 mm), które nie pasują do standardowych mocowań
do rusztowań. Pętla stanowiskowa może być również
wykorzystywana do utworzenia punktu kotwiczącego,
oplatając linkę o odpowiednią część konstrukcji.
•	Profil aluminiowego haka w kształcie gruszki umożliwia
stosowanie z punktami kotwiczącymi o małej średnicy.
•	Nadaje się do bezpośredniego łączenia z kotwą o średnicy
do 50 mm.
•	
Pętle stanowiskowe pozwalają na zakotwiczenie linki na
istniejącej konstrukcji.
•	
Rękaw ochronny zabezpiecza materiał przed
przedwczesnym zużyciem.
• Materiał - lina poliamidowa 12 mm.
Pętla
stanowiskowa
może być
używana do
stworzenia
punktu
kotwiczącego
na istniejącej
konstrukcji.
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Profil haka
w kształcie
gruszki
umożliwia
stosowanie
w przypadku
punktów
kotwiczących o
małej średnicy.

Łącznik do
szelek
Łączniki
kotwiczące
Maksymalna
waga
użytkownika

Aluminium, trójstopniowy zamek, prześwit
20 mm, wytrzymałość 28 kN
Aluminium, dwustopniowy zamek, prześwit
50 mm, wytrzymałość 23 kN
130 kg (100 kg w sytuacjach, w których
użytkownik jest narażony na upadek przy
krawędzi o promieniu 0,5 mm)
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Linki z amortyzatorem i linka do ustalenia
pozycji podczas pracy w podparciu
3M™ DBI-SALA® Expander Linka z amortyzatorem

KE5200YX/2

2m

2

11 mm

60 mm

1,61

Elastyczny system Expander zmniejsza długość linki nawet o 0,5 m,
gdy nie jest ona naprężona, zmniejszając potencjalne ryzyko zaplątania
i zapewniając maksymalną swobodę ruchów. Trójkątny łącznik śrubowy
do mocowania do uprzęży.
Materiał
Łącznik do szelek
Łączniki kotwiczące

35 mm poliestrowa taśma
AJ508 trójkątny łącznik śrubowy, prześwit 10 mm,
wytrzymałość 27 kN
KJ527 aluminiowe mocowanie do rusztowań,
prześwit 60 mm, wytrzymałość 25 kN

+48 22 739 60 00 | www.3M.pl/BHP
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Linki do ustalenia pozycji podczas pracy
w podparciu
3M™ DBI-SALA® Linki bezpieczeństwa
do ustalania pozycji podczas pracy

Bestseller

1200313

1200313
1200324
1200311
1200316

Regulacja
do 2 m
Regulacja
do 2,5 m
Regulacja
do 5 m
Regulacja
do 10 m

11 mm

21 mm

A

21 mm

A

0,74

11 mm

21 mm

A

21 mm

A

0,80

11 mm

21 mm

A

21 mm

A

0,92

11 mm

21 mm

A

21 mm

A

1,43

Lina pleciona, średnica 11 mm. Wszystkie modele są wyposażone w niebieską
osłonę linki.
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Haki i karabinki
Samoblokujący karabinek typu twist-lock

AJ514

2000112

KJ5024

Karabinki z zamknięciem śrubowym

AJ593

2000113

AJ520

2000127

AJ501

KJ5107
Bestseller

AJ514

Bestseller

AJ514

18 mm

KJ5024

21 mm

AJ593

25 kN

0,18

25 kN

0,48

50 mm

25 kN

0,71

2000112

17 mm

22 kN

0,23

2000113

30 mm

22 kN

0,41

2000127

18 mm

22 kN

0,32

A

 utomatyczne zamykanie i blokowanie zamka powoduje,
A
że rozwiązanie to jest doskonałym wyborem do zastosowań,
w których użytkownik wielokrotnie otwiera i zamyka łącznik
w trakcie pracy. Szybkie i łatwe otwieranie jedną ręką.

Informacje na temat sprzętu chroniącego
narzędzia przed upadkiem z wysokości
znajdują się na stronach 122-125

AJ501

AJ520

17 mm

AJ501
KJ5107

25 kN

0,09

17 mm

25 kN

0,17

25 mm

50 kN

0,22

A

Zamek śrubowy jest idealny w sytuacjach, gdy używanie jego
w ciągu dnia pracy jest sporadyczne z uwagi na fakt, iż zamek
można otworzyć poprzez wciśnięcie go w punkt kotwiczący.
Zamek można następnie ręcznie zablokować, gdy karabinek
trzyma ciężar urządzenia.

Potrójny samoblokujący
karabinek typu
twist-lock

AJ572

24 mm

A

22 kN

0,11

Trójstopniowy zamek daje użytkownikowi pewność, że nie
otworzy się przypadkowo.

Hak do rusztowań i karabinki hakowe

KJ5108

50 mm

30 kN

0,70

Ten odłączany hak do rusztowań można przymocować
do linek bezpieczeństwa lub taśm oraz innych produktów
BHP. Odłączany z wewnętrznym zamkiem oznacza, że może
być dodany do innych produktów dopóki nie zostanie
usunięty.
+48 22 739 60 00 | www.3M.pl/BHP
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Linki z amortyzatorem

Linki z amortyzatorem 3M™ Protecta® –
nośność 140 kg
Protecta® została specjalnie zaprojektowana pod kątem nośności
140 kg. Mocna, lekka i dostępna z liną o średnicy 10,5 mm lub
elastyczną taśmą, o różnych długościach, typach połączeń,
pojedyncza lub podwójna dostosowana do Twoich potrzeb.
Certyfikat CE zgodny z normą EN355
Elastyczne taśmy* skracają długość
linki bezpieczeństwa, gdy nie jest
ona naprężona
To pomaga zmniejszyć ryzyko potknięcia
się i zaczepienia.

Maks. waga użytkownika 140 kg
Zwiększona maksymalna waga poszerza
zakres zastosowań.

Mały, kompaktowy zespół
amortyzatora

1260329

Mniejsza masa do noszenia.

W pełni zakryte etykiety
Długoterminowa identyfikacja i kontrola.

Stalowe mocowanie do rusztowań
z samoblokującym się zamkiem

Lina 10,5 mm

Prześwit 50 mm pozwala wspinać się po
konstrukcjach z zabezpieczeniem w postaci
samoblokującego się zamka. (Dostępne są
inne opcje połączenia – patrz tabela poniżej).

Dla łatwej
i elastycznej obsługi.

Stalowy
karabinek
hakowy lub
karabinek
z zamknięciem
śrubowym

Lekka konstrukcja
Pomaga zmniejszyć wagę noszonego sprzętu.

Stalowy karabinek typu twist-lock
Łatwe i bezpieczne połączenie z użytkownikiem.
(Dostępne są inne opcje połączenia – patrz
tabela poniżej).

1260331

3M™ Protecta® Liny
z amortyzatorem - 140 kg

Umożliwia łatwe
i bezpieczne
połączenie
z użytkownikiem.

3M™ Protecta® Elastyczna linka
z amortyzatorem - taśma 140 kg

1260331

2m

1

50 mm

19 mm

0,80

1260327

2m

2

18 mm

50 mm

1,40

1260332

1,8 m

2

50 mm

17 mm

1,40

1260328

2m

1

18 mm

50 mm

1,10

1260333

1,8 m

2

50 mm

19 mm

1,40

1260329

1,5 m

2

18 mm

50 mm

1,20

1

17 mm

17 mm

0,80

1260330 1,5 m

1

18 mm

50 mm

1,00

1260334 1,3-2 m
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Linki z amortyzatorem
Linka bezpieczeństwa 3M™ Protecta® Pro-Stretch™ — testowana krawędziowo

•	
Testowane na krawędziach o promieniu 0,50 mm
•	
Zwiększona ochrona pracowników narażonych na upadki
przy krawędzi
•	
Dwie warstwy taśmy zapewniają wyjątkową żywotność
i trwałość produktu
•	
Dostępne z karabinkiem typu twist-lock i z trójstopniowym
zamkiem dla jeszcze większego bezpieczeństwa.
•	
Dla odróżnienia od standardowej linki bezpieczeństwa
Pro-Stretch posiada osłonę etykiety oznaczoną
pomarańczowymi krawędziami a taśmy czarnymi paskami
•	
W zależności od potrzeb dostępne są różne łączniki —
od standardowych karabinków do dużych mocowań
do rusztowań

AE5220SBB/SE

2m

17 mm

18 mm

AE5220SBK/SE

2m

17 mm

60 mm

AE5315WAA

1,5 m

17 mm

17 mm

0,98

AE5315WAF

1,5 m

17 mm

50 mm

1,70

AE5320WAA

2m

17 mm

17 mm

0,98

AE5320WAF

2m

17 mm

50 mm

1,80

0,79
A

1,08

3M™ Protecta® Sanchoc™
Linka z amortyzatorem

• Elastyczna taśma zapewnia wysoką łatwość użytkowania
•	Taśma bardzo odporna na ścieranie, dostępna w dwóch
szerokościach: 25 mm i 45 mm
•	Zakończenia liny wykonane z nici poliestrowej o wysokiej
wytrzymałości
•	Etykiety identyfikacyjne zabezpieczone przezroczystą
osłoną amortyzatora
• Dostępna szeroka gama wzorów i opcji łączników
+48 22 739 60 00 | www.3M.pl/BHP
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Linki z amortyzatorem
3M™ Protecta® Linki spawalnicze

Do wysokich
temperatur

Odporność

Bezpieczeństwo

Ergonomiczny

•	Osłona zespołu amortyzatora
odporna na temperaturę do 371°C
i zwęglenie
•	Wzmocniona taśma z włókniny
Nomex®/Kevlar® chroniąca
amortyzator przed nadpaleniem

•	Maksymalna waga: 100 kg
•	Hak do rusztowania: 23 kN
•	Owalny karabinek: 25 kN
•	Spełnia normę CE EN355:2002

•	Różne konfiguracje, wersja
pojedyncza lub podwójna, które
można kotwić na poziomie stóp,
aby sprostać Twoim potrzebom
•	Lekka konstrukcja poprawiająca
komfort

3M™ Protecta® Pojedyncza linka spawalnicza
z amortyzatorem z mocowaniem do rusztowań

AE5215KBF

1,5 m

17 mm

50 mm

1,05

AE5220KBF

2,0 m

17 mm

50 mm

1,15

Pojedyncza taśma z Kevlar®, ze stalowym karabinkiem typu twist lock o prześwicie
17 mm AJ514 i 50 mm stalowym mocowaniem do rusztowań AJ595

3M™ Protecta® Podwójna linka spawalnicza
z amortyzatorem z mocowaniem do rusztowań

AE5315KBF

1,5 m

AE5320KBF

2,0 m

17 mm

50 mm

1,05

17 mm

50 mm

1,85

Podwójna taśma z Kevlar , ze stalowym karabinkiem typu twist lock ze stali
o prześwicie 17 mm AJ514 i 2 stalowymi 50 mm mocowaniami do rusztowań AJ595.
®
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Linki z amortyzatorem i ustalające pozycję
3M™ Protecta® Sanchoc™ Testowana krawędziowo lina statyczna w oplocie

•	
Testowane na krawędziach
o promieniu 0,50 mm
•	
Zwiększona ochrona pracowników
narażonych na upadki przy krawędzi
•	
Lina statyczna w oplocie o średnicy
12,50 mm zapewnia wyjątkową
wytrzymałość i trwałość produktu.
•	
Dostępna z karabinkiem typu
twist-lock dla jeszcze większego
bezpieczeństwa
•	
W odróżnieniu od standardowych
lin statycznych w oplocie Sanchoc
posiada włókna w kolorze
pomarańczowym

AE5315REK/SE

1,5 m

2

19 mm

60 mm

A

1,80

-

-

0,11

3M™ Protecta® Linka ustalająca pozycję

Linki bezpieczeństwa Protecta
są idealnym rozwiązaniem jako
element łączący do systemu
pracy w ograniczeniu. Wykonane
z plecionej liny poliamidowej ze
szwami bezpieczeństwa. Lina
o średnicy 10,50 mm.
+48 22 739 60 00 | www.3M.pl/BHP

AL410B

1m

1

AL410C

1m

1

AL410C2

2m

1

AL415C

1,5 m

1

AL420B

2m

1

AL420C

2m

1

AL420C2

2m

1

1,8 m

1

AL4000

-

-

-

-

0,16
17 mm

50 mm

0,91
0,19

-

-

-

-

-

-

0,18
0,22

17 mm

50 mm

0,91
0,23
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Linki do ustalenia pozycji podczas pracy w podparciu
Linka do ustalenia pozycji podczas pracy w podparciu3M™ Protecta® – Trigger

System regulacji Protecta został
udoskonalony tak, aby umożliwiać łatwe
dostosowanie długości linki w trakcie
użycia.
Te wersje są wyposażone w karabinek
trójstopniowy AJ572 z powlekanym
cynkowo stalowym hakiem (nr prod:
AJ523) i są dostępne w różnych
długościach.
Maksymalna waga: 140 kg.

1200314
1200317
1200315

Regulacja 10,5 mm
do 2 m
Regulacja 10,5 mm
do 3 m
Regulacja 10,5 mm
do 4 m

21 mm

24 mm

A

0,85

21 mm

24 mm

A

0,92

21 mm

24 mm

A

0,99

3M™ Protecta® Lina do ustalenia pozycji podczas pracy w podparciu - regulowana

Linki do ustalenia pozycji podczas pracy
w podparciu z liny plecionej dostępne
są o różnych średnicach i z różnymi
połączeniami.
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AL422
AL422/3
AL423/5

Regulacja 10,5 mm
do 2 m
Regulacja 10,5 mm
do 2 m
Regulacja 12,5 mm
do 2 m

-

-

-

-

-

-

0,28

17 mm

50 mm

A

1,00

17 mm

17 mm

3M Ochrona przed upadkiem |
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Urządzenia samozaciskowe
Typowe zastosowania

AC202/02

3M™ Protecta® Cobra™ Urządzenie
samozaciskowe do pionowego systemu
asekuracyjnego

AC202/03

•	
Urządzenie samozaciskowe Cobra jest dostępne
w 3 wariantach i różnych długościach, które są
odpowiednie do szerokiej gamy zastosowań.
•	
Cobra blokuje się automatycznie po zamknięciu,
aby zapewnić bezpieczne użytkowanie.
•	
Przegubowa krzywka gwarantuje optymalny poślizg
liny i natychmiastowo blokuje się w przypadku upadku.
•	
Dźwignia pozwala ręcznie ustawić Cobrę na linie, co
czyni ją fantastycznym narzędziem do pozycjonowania
lub ograniczania ruchu.

Nazwa produktu

AC202/01

AC202/01

AJ501

12-14 mm

1,03

AC202/02

przedłużającym 12-14 mm
AJ565 z paskiem
i amortyzatorem

1,15

AC202/03

AJ565 z paskiem przedłużającym 12-14 mm

1,11

z karabinkiem

 rządzenie samozaciskowe Cobra jest dostarczane ze
U
skręcaną liną z możliwością wyboru lin o długościach
od 5 do 50 m — co 5 m. Urządzenie samozaciskowe jest
dostępne w 3 wariantach. AC202/3 zawiera 200-milimetrowy
pasek przedłużający, a AC202/2 zawiera również
25-milimetrowy zespół amortyzatora uruchamianego przy
sile 2 kN, który zmniejsza siłę uderzenia do mniej niż 6 kN.

Lina do pionowego systemu asekuracyjnego Cobra

AC205

5m

0,91

AC210

10 m

1,53

AC215

15 m

2,17

AC220

20 m

2,60

AC225

25 m

3,41

30 m

3,50

3-splotkowa lina skręcana 14 mm do stosowania z urządzeniem
Cobra z karabinkiem AJ501 przymocowanym do jednego końca. AC230

+48 22 739 60 00 | www.3M.pl/BHP
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Urządzenia samozaciskowe
Typowe zastosowania

3M™ Protecta® Viper™ Urządzenie
samozaciskowe do pionowego systemu
asekuracyjnego
•	
Jego niezwykle prosty system otwierania oznacza,
że Viper 2 może być przymocowany do liny lub
odłączony w dowolnym miejscu.
•	
Gdy karabinek łączący zostanie włożony z powrotem
na miejsce, Viper 2 zostanie zablokowany, aby
zapewnić bezpieczne użytkowanie.

AC400

AJ501

10,5 mm

0,44

 rządzenie Viper 2 jest dostarczane z liną statyczną w oplocie
U
i jest dostępne z opcjonalnymi linami o długości od 5 do
99 m, co 5 m.

Lina do pionowego systemu asekuracyjnego Viper

Poliamidowa lina statyczna w oplocie, ø 10,50 mm, z żółtym
i czerwonym wskaźnikiem zużycia. Koniec liny: wszyta pętelka
pod rękawem ochronnym łącznika: AJ501, prześwit 17 mm,
wytrzymałość systemu > 22 kN.
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AC405

5m

0,58

AC410

10 m

0,91

AC415

15 m

1,24

AC420

20 m

1,59

AC430

30 m

2,26
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Urządzenia samozaciskowe
Urządzenie samozaciskowe Viper LT z przedłużką

AC4001

0,56

Pionowe zabezpieczenie przed upadkiem dla użytkowników
o wadze ciała do 140 kg. Urządzenie do pracy w ograniczeniu
na dachu. Przedłużający pasek o długości 175 mm
z samoblokującym się podwójnym karabinkiem hakowym
ułatwiającym użytkowanie, gdy do uprzęży jest przymocowane
urządzenie samozaciskowe.

Urządzenie samozaciskowe Viper LT
z amortyzatorem – testowane krawędziowo

AC4002

Lina Viper LT

0,48

Pionowe zabezpieczenie przed upadkiem dla użytkowników
o wadze ciała do 140 kg. Amortyzator do systemów
zabezpieczających przed upadkiem przy krawędzi.
Model testowany krawędziowo
+48 22 739 60 00 | www.3M.pl/BHP

AC4010

10 m

1,00

AC4015

15 m

1,24

Lina statyczna w oplocie o średnicy 12,55 mm Karabinek
z zamknięciem śrubowym 25 kN, otwór 17 mm.
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Ikony odnoszące się do
urządzeń samohamownych.
Obudowa

Dwustopniowy
krętlik

Krawędź natarcia Samoblokujący
karabinek
hakowy

Hak do prętów
zbrojeniowych
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Hak do
rusztowań

Wyciągarka

RSQ

Udźwig
nominalny/
nośność

Materiał linki
bezpieczeństwa

Wskaźnik
upadku

Materiał
łącznika

Karabinek

Oczko na linę

Karabinek
hakowy

Otwierany
hak obrotowy

3M™ DBISALA® Saflok™
Karabinek

Szerokość
taśmy

Podwójna
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Wybór odpowiedniego urządzenia
samohamownego (SRL).
DBI-SALA® i Protecta® to marki sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem,
które rozwijają innowacyjne, niezawodne i wszechstronne urządzenia SRL.
Nasze innowacje obejmują zwijane linki bezpieczeństwa, uszczelnione urządzenia SRL, SRL o dwóch trybach pracy oraz
3-kierunkowe urządzenia SRL z wbudowanym wskaźnikiem upadku i systemem ewakuacyjnym. Te ważne innowacje w zakresie
bezpieczeństwa są obecnie szeroko stosowane i chwalone przez klientów we wszystkich branżach.
Niezależnie od tego, czy zastosowanie wymaga pojedynczej czy podwójnej linki, montażu do punktu kotwiczącego nad głową
czy też bezpośredniego połączenia z szelkami, w ofercie znajduje się wiele modeli do wyboru, które nadają się niemalże
do każdego zastosowania.
Rozważania przy wyborze SRL:

Konstrukcja obudowy

Tworzywo termoplastyczne —
gdy kluczowa jest lekkość.
Aluminium — gdy wymagana
jest najwyższa trwałość.

Materiał linki bezpieczeństwa
Lina ocynkowana, lina ze stali
nierdzewnej lub taśma/linka
bezpieczeństwa syntetyczna
do różnych środowisk.

Szczelna konstrukcja

 o trudnych/korozyjnych środowisk,
D
takich jak zastosowania w przemyśle
paliwowo-gazowym.
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Urządzenie ewakuacyjne

Idealne do zastosowań w ratownictwie
w przestrzeniach zamkniętych,
ułatwiające wdrożenie planu
ratunkowego.

Konstrukcja z podwójnym
trybem RSQ™

 Wbudowana lina ratunkowa umożliwia
automatyczne lub ręczne opuszczenie
użytkownika po zatrzymaniu upadku.

Lina 3M™ DBI-SALA®
FAST-Line™

umożliwia użytkownikowi wymianę
linki bezpieczeństwa w terenie

(dostępne tylko dla 3M™ DBI-SALA®
Sealed-Blok™ SRL).

Mocowanie do szelek
bezpieczeństwa

Bezpośrednie połączenie eliminuje
problemy związane z ochroną przed
upadkiem.

Zgodność z normą dotyczącą
ostrych krawędzi

Specjalistyczna linka bezpieczeństwa
i amortyzator zewnętrzny do krawędzi
natarcia, do użytku poziomego,
spełniająca najnowsze wymagania
dotyczące ostrych krawędzi VG11.
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3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™
Urządzenia samohamowne
Godne zaufania

Typowe zastosowania

3M™ DBI-SALA® nadal wyznacza standardy jakości w zakresie
ochrony przed upadkiem. Gama Sealed-Blok SRL posiada w pełni
kompleksową linię szczelnych urządzeń SRL i dziesięciolecia
eksploatacji w terenie.

Trwałe
•	Wytrzymuje najtrudniejsze warunki
•	Wytrzymała konstrukcja
•	Odporność na korozję
•	Płyty końcowe ze stali nierdzewnej
• Obudowa aluminiowa

Niezawodne
•	Elementy dynamiczne zamknięte wewnątrz obudowy
(stopień ochrony IP69K)
•	Ochrona przed przedostawaniem się cząstek
do środka produktu
•	Ochrona przed całkowitym lub ciągłym zanurzeniem
w wodzie
• Dziesięciolecia eksploatacji
•	Sprawdzone w najtrudniejszych warunkach na świecie
•	Konstrukcja wydłuża okresy między czynnościami
konserwacyjnymi i żywotność produktu

Typowe zastosowania

Typowe rynki

Wydobycie ropy naftowej

Przemysł paliwowo-gazowy

Przestrzeń zamknięta
Środowiska morskie

Morska energetyka
wiatrowa

Zanieczyszczone otoczenie
i oczyszczalnie ścieków

Przemysł morski

Górnictwo
Sektor użyteczności publicznej
Oczyszczanie ścieków
Usługi komunalne
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Urządzenia samohamowne
Konstrukcja z mechanizmem
zapadkowym
Urządzenie pozostaje zamknięte
na sztywnych i giętkich punktach
kotwiczących (poziomy system
asekuracyjny).

Szczelna konstrukcja
(zgłoszenie patentowe)
Zapewnia bezpieczną i wydajną pracę
w każdych warunkach — zgodność
z klasą szczelności IP69K.

Maksymalna waga
użytkownika 141 kg
Większa nośność dla operatora
i narzędzi.

Uchwyt do przenoszenia
Konstrukcja z ulepszoną ergonomią
ułatwiająca transport.

Obrotowa pętla kotwicząca
Równoważy obciążenie.

Obudowa aluminiowa
Zapewnia niesamowitą
wytrzymałość, trwałość i odporność na
korozję.

Płyty końcowe ze stali
nierdzewnej
Trwała konstrukcja do trudnych
warunków.

Trójnóg/ramię żurawika
Do instalacji nie są potrzebne
żadne narzędzia.

Ergonomiczny uchwyt liny
Zapewnia dodatkowy komfort i łatwość
użytkowania podczas łączenia.

Dodatkowy punkt kotwiczący
Certyfikowany jako zabezpieczenie
przed przedmiotami upuszczonymi.
Przeznaczony do powstrzymywania
upadku w przypadku awarii
podstawowego punktu kotwiczącego.

Wyciągarka
3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™
Urządzenie samohamowne konstrukcja z podwójnym
trybem RSQ™
Umożliwia użytkownikowi wybór
między trybem asekuracyjnym
a trybem opuszczania.

Lina stalowa o średnicy 5 mm
Stal nierdzewna zapewniająca
odporność na korozję.

Samoblokujący karabinek
hakowy

Liny ocynkowane
i nierdzewne
Linki bezpieczeństwa odporne
na ścieranie i korozję.

3M™ DBI-SALA® FAST-Line™
Zapewnia użytkownikowi możliwość
wymiany liny bezpieczeństwa
w terenie. Eliminuje konieczność
serwisowania/resetowania hamulca
po zatrzymaniu upadku.

Wskaźnik upadku
Zapewnia wizualne
wskazanie zatrzymania
w przypadku upadku.

Zamek 16 kN
Zmniejsza ryzyko przypadkowego
odłączenia („wysunięcia”).

Ogranicza skręcanie się liny.

Stopień ochrony IP69K

+48 22 739 60 00 | www.3M.pl/BHP
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Urządzenia samohamowne
3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ Urządzenie
samohamowne - lina od 4,5 - 9 m

3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok Lina SRL - 15 m

3400950
3400856

3400961

3400830

(modele RSQ™)
Bestseller

3400956

(Modele z wyciągarką)

Bestseller

3400805

(Modele z wyciągarką)

3400950

15 m

13,00

3400951

15 m

13,00

3400830

4,5 m

6,00

3400961

15 m

13,00

3400805

9m

9,00

3400956

15 m

14,90

3400856

9m

12,00

3400944

15 m

14,90

3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok Lina SRL - 25 m

3400867

3400881

3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok Lina SRL - 40 m

3400986

3400971

(modele RSQ™)
Bestseller

Bestseller

3400881

(Modele z wyciągarką)

3400986

(Modele z wyciągarką)

3400867

25 m

22,00

3400971

40 m

26,00

3400881

25 m

23,50

3400972

40 m

26,00

3400917

25 m

23,50

3400986

40 m

30,00
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Urządzenia samohamowne
3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ Urządzenie
samohamowne - lina 53 m

3400656

3400656

53 m

56,50

3400658

53 m

56,50

3M™ DBI-SALA® First-Man-Up™
Asystujące narzędzie ratunkowe

3500202

3,00

Tyczka First-Man-Up 4,8 m z narzędziem ratowniczym
do urządzenia Sealed-Blok RSQ™ SRL.

3M™ DBI-SALA® First-Man-Up™ Widełki
do asystującego narzędzia ratunkowego

3500200

0,50

Widełki ratunkowe do Sealed-Blok RSQ SRL.
+48 22 739 60 00 | www.3M.pl/BHP
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3M™ DBI-SALA® Ultra-Lok™
Urządzenie samohamowne
SRL Ultra-Lok w wersji z taśmą i liną to wytrzymałe, zaawansowane
urządzenia, na których można polegać pod względem
bezpieczeństwa, wydajności i niezawodności. Dostępne z liną
syntetyczną, ze stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej oraz
obudową z aluminium lub materiału termoplastycznego. Model
Ultra-Lok RSQ™ to innowacyjne urządzenie SRL o dwóch trybach,
które służy do zapobiegania upadkom i ewakuacji zintegrowanej.

Typowe zastosowania

3M™ DBI-SALA® Ultra-Lok™ RSQ™ Konstrukcja
z podwójnym trybem pracy
Nasza funkcja RSQ pozwala użytkownikowi wybrać tryb przed
połączeniem. Ten model z podwójnym trybem pracy obniża koszty,
zmniejszając zapotrzebowanie na oddzielny sprzęt ratunkowy
i zapewniając stały plan ratunkowy.
• Standardowy tryb zabezpieczenia przed upadkiem
• Automatyczny tryb opuszczania — autoratownictwo
• Opcje aktywacji zdalnego/wspomaganego opuszczania

Asekuracja — ręczne
uruchomienie trybu ewakuacji
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Asekuracja — tryb ewakuacji
uruchamiany za pomocą tyczki

Automatyczny tryb
opuszczania

3M Ochrona przed upadkiem |
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Urządzenia samohamowne
Obrotowy krętlik
 możliwia dopasowanie bloku do linki
U
bezpieczeństwa i zapobiega skręcaniu
liny podczas pracy.

Lekka i trwała obudowa
z materiału termoplastycznego
 apewnia wyjątkową trwałość i jest
Z
lekka, co ułatwia obsługę.

Elementy ze stali nierdzewnej
Wewnętrzne części wykonane ze stali
nierdzewnej zapewniają zwiększoną
odporność na korozję i długotrwały
okres eksploatacji.

Częściowo uszczelniona
konstrukcja
Uszczelka pomiędzy obudowami sprawia,
że blok jest częściowo uszczelniony,
co zwiększa ochronę przed wnikaniem
kurzu i wody, zapewniając tym samym
dodatkową ochronę przed korozją.

Ruchomy mechanizm zapadkowy,
system antyzapadkowy
System antyzapadkowy zapobiega
rozłączeniu się zapadek po upadku.
Ta innowacyjna cecha sprawia, że zapadki
są aktywne nawet gdy struktura kotwiczenia
jest elastyczna i może wywołać odbicie.

Zapasowa linka
bezpieczeństwa
 możliwia zahamowanie nawet
U
podczas upadku przy całkowicie
wysuniętej linie

Hak ze wskaźnikiem upadku
Umożliwia łatwą kontrolę wzrokową
w celu ustalenia, czy urządzenie
zostało uszkodzone w wyniku upadku
użytkownika.

Maksymalna waga użytkownika
141 kg
Większa nośność dla operatora i narzędzi.

Taśmowe urządzenie SRL
Modele z nylonową linką bezpieczeństwa są lżejsze dla
większego komfortu i ograniczają ścieranie elementów
systemu.
+48 22 739 60 00 | www.3M.pl/BHP

Dostępne modele SRL do pracy przy ostrych
krawędziach
Innowacyjna konstrukcja zawiera linę o większej średnicy
5,5 mm i wbudowany amortyzator, spełniający wymagania
w przypadku zastosowań przy ostrych krawędziach.
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Urządzenia samohamowne
3M™ DBI-SALA® Ultra-Lok™
Lina SRL - 6 m

3M™ DBI-SALA® Ultra-Lok™
Lina SRL - 9 m

Bestseller

Bestseller

3504427

3504424

3504427

6m

18 mm

4,50

3504424

9m

18 mm

5,40

3504429

6m

18 mm

4,50

3504426

9m

18 mm

5,40

3M™ DBI-SALA® Ultra-Lok™ Lina SRL - 15 m

3M™ DBI-SALA® Ultra-Lok™ Lina SRL - 25 m

3504465

15 m

18 mm

7,45

3504467

15 m

18 mm

7,45
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3504489

25 m

A

3M Ochrona przed upadkiem |

18 mm

15,00

+48 22 739 60 00

Urządzenia samohamowne
3M™ DBI-SALA® Ultra-Lok Lina RSQ™ SRL - 15 m

Bestseller

3504553

3504553

15 m

18 mm

8,50

3504555

15 m

18 mm

8,50

3M™ DBI-SALA® First-Man-Up™
Asystujące narzędzie ratunkowe

3500102

3M™ DBI-SALA® First-Man-Up™
Widełki do asystującego narzędzia ratunkowego

2,00

Tyczka First Man Up™ 4,8 m z narzędziem ratowniczym
do urządzenia Ultra-Lok RSQ SRL.
+48 22 739 60 00 | www.3M.pl/BHP

3500100

0,30

Widełki ratunkowe do Ultra-Lok RSQ SRL.
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3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™
Urządzenie samohamowne - taśma
Zachowaj bezpieczną odległość od
potencjalnego upadku w celu zwiększenia
bezpieczeństwa pracowników

Typowe zastosowania

Niewielki rozmiar
Nano-Lok cechuje się ergonomicznością projektu,
co ułatwia użytkowanie i idealnie nadaje się do
bezpośredniego połączenia z większością szelek.
Ważąc zaledwie 970 g, jest praktycznie niezauważalne
na plecach, nie przeszkadza i może z łatwością
posłużyć jako dodatek do linki bezpieczeństwa.
Wszechstronność
Niezależnie od tego, czy zastosowanie wymaga
pojedynczej czy podwójnej wersji, montażu do punktu
kotwiczącego nad głową czy też bezpośredniego
połączenia z szelkami, w ofercie znajduje się ponad
10 modeli do wyboru, które nadają się niemalże do
każdego zastosowania.
Bezpieczeństwo
Nano-Lok szybko się blokuje, powstrzymując
upadek z wysokości na długości zaledwie kilkunastu
centymetrów, co zapewnia większą ochronę na
niewielkich wysokościach. Ponadto taśma jest
zawsze napięta, co zmniejsza ryzyko ciągnięcia,
przytrzaśnięcia oraz upadku. Obydwie cechy stanowią
kluczowe ulepszenie bezpieczeństwa w porównaniu
z używaniem linki bezpieczeństwa.
Stalowy system szybkiego połączenia
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Urządzenia samohamowne

Możliwość połączenia na
poziomie ramion lub stóp
Popraw bezpieczeństwo, umożliwiając
połączenie na poziomie ramion i stóp
o nośności 141 kg.

Niezwykle kompaktowe
i lekkie
Ważąc zaledwie 970 g, urządzenie
SRL jest niezwykle lekkie, a dzięki
swoim niewielkim rozmiarom jest
praktycznie niezauważalne na plecach.

Maksymalna waga
użytkownika 140 kg
• W
 iększa nośność dla operatora
i narzędzi.
• Z
 godność ze wskaźnikiem upadku
2: do połączenia na poziomie stóp.

Stalowy system szybkiego
połączenia
• Mocowanie bezpośrednio z tyłu
większości uprzęży — nie jest
wymagany oddzielny karabinek.
• Mocowanie do taśmy, dzięki
czemu grzbietowa klamra typu D-ring
pozostaje dostępna dla innego sprzętu
lub ewakuacji.
• Konstrukcja zapewnia ścisłe
dopasowanie do pleców pracownika,
eliminując uciążliwe „przeskakiwanie”.
• Komponenty takie same dla wersji
pojedynczej i podwójnej.

Obrotowa pętla kotwicząca
Ogranicza skręcanie taśmy,
zapewniając płynną pracę.

Obudowa odporna na
uderzenia
Wytrzymała obudowa zapewnia
maksymalną trwałość.

Szeroki wybór konfiguracji
Zapewnia pełną wszechstronność
i elastyczność w miejscu pracy.

Automatyczny, szybko
działający mechanizm
• Zatrzymuje spadającego
pracownika na długości kilkunastu
centymetrów — zmniejsza drogę
upadku i średnią siłę powstrzymania
upadku do 6 kN lub mniej.
• Zaawansowana taśma (grubość
1,5 mm, szerokość 20 mm).

Amortyzator
• Zintegrowany amortyzator zapewnia
wizualne wskazanie upadku.
• Osłona z kauczuku nitrylowego
zapewnia większą trwałość.

Spełnia lub przekracza
standardy branżowe
EN360: 2002.

+48 22 739 60 00 | www.3M.pl/BHP
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Urządzenia samohamowne
3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ Taśmowe
urządzenie SRL

3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ Taśmowe
urządzenie SRL

Bestseller

3101208

3101208

2m

A

57 mm

1,29

3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ Taśmowe
urządzenie SRL

3101263

72

2,0 m

A

57 mm

3101264

1,95 m

A

19 mm

0,97

3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ Taśmowe
urządzenie SRL

1,37

3101709

2,1 m

A

3M Ochrona przed upadkiem |

63,5 mm

1,59

+48 22 739 60 00

Urządzenia samohamowne
3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ Taśmowe
urządzenie SRL

3101265

1,95 m

19 mm

3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™
Taśmowe urządzenie SRL

3101207

1,95 m

A

57 mm

3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ Taśmowe
urządzenie SRL

3101461

1,28

2m

3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™
Taśmowe urządzenie SRL

1,31

+48 22 739 60 00 | www.3M.pl/BHP

3101261

2,0 m

A

57 mm

A

57 mm

1,42

3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™
Taśmowe urządzenie SRL

1,38

3101730

2,0 m

A

63,5 mm

1,10
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Urządzenia samohamowne
3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ Urządzenie
samohamowne - taśma

3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ Urządzenie
samohamowne - taśma

Bestseller

3101298

3101316

2m

A

3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™
Taśmowe urządzenie SRL

3101270
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2,0 m

A

57 mm

57 mm

3101298

2,58

2m

3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™
Taśmowe urządzenie SRL

2,62

3101718

2,0 m

A

63,5 mm 3,06

A

57 mm

2,47

3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™
Taśmowe urządzenie SRL

3101719

2,0 m

3M Ochrona przed upadkiem |

A

63,5 mm 2,06
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Urządzenia samohamowne
3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™
Urządzenie samohamowne do
prac przy wysokich temperaturach.
Wytrzymałość
Wzmocniona taśma z włókniny Nomex®/Kevlar® jest
odporna na iskry, odpryski spawalnicze i wysokie
temperatury.

Wszechstronność
Szeroka gama różnych konfiguracji Nano-Lok,
pojedynczych i podwójnych, które można połączyć na
poziomie stóp, aby spełnić Twoje specyficzne potrzeby.

Bezpieczeństwo
Łuk elektryczny o natężeniu 8 kalorii (8 cal/cm2), do prac
przy wysokich temperaturach w zastosowaniach takich jak
spawanie, szlifowanie i spawanie. Spełnia lub przekracza
standardy branżowe. CE EN360:2002.
Nośność 140 kg.

Typowe zastosowania

3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™
Taśma SRL do prac w wysokich
temperaturach

Do wysokich
temperatur

3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™
Taśma SRL do prac w wysokich
temperaturach

Do wysokich
temperatur

Bestseller

3101522

3101522

2m

A

57 mm

1,50

3101525

2m

A

57 mm

3,20

3101523

2m

+48 22 739 60 00 | www.3M.pl/BHP
Kevlar® i Nomex® są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi E.I. du Pont de Nemours and Company.

19 mm

1,66
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Urządzenia samohamowne

3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™
Urządzenie samohamowne do
prac przy krawędziach o zerowym
promieniu
Urządzenie Nano-Lock testowane krawędziowo jest
specjalnie zaprojektowane do mocowania na poziomie stóp
i do prac przy ostrych krawędziach często spotykanych
w budownictwie. Jest ergonomicznie zaprojektowane, co
ułatwia użytkowanie i idealnie nadaje się do bezpośredniego
połączenia z większością szelek. Niezwykle kompaktowa
i lekka konstrukcja jest praktycznie niezauważalna
na plecach – dzięki czemu nie przeszkadza podczas
pracy i stanowi idealny zamiennik linki bezpieczeństwa.
Niezależnie od tego, czy zastosowanie wymaga pojedynczej
czy podwójnej linki, montażu do punktu kotwiczącego
nad głową czy też bezpośredniego połączenia z szelkami,
w ofercie znajduje się wiele modeli do wyboru, które nadają
się niemalże do każdego zastosowania. Nano-Lok szybko
się blokuje, powstrzymując upadek z wysokości na długości
zaledwie kilkunastu centymetrów, co zapewnia większą
ochronę na niewielkich wysokościach. Ponadto linka
bezpieczeństwa jest zawsze napięta, co zmniejsza ryzyko
ciągnięcia, przytrzaśnięcia oraz upadku. Obie cechy to
kluczowe ulepszenia w zakresie bezpieczeństwa.

Typowe zastosowania

Dedykowane mocowanie
na poziomie stóp
Specjalna konstrukcja minimalizuje
siłę upadku, a automatyczne zwijanie
nieużywanej linki minimalizuje ryzyko
potknięcia.

Zintegrowany amortyzator
w formie plecaka
Wraz z łącznikiem ogranicza siły
występujące podczas upadku,
zapewniając ekstremalną wydajność
w przypadku pracy przy ostrych
krawędziach. Konstrukcja plecaka
pozostaje szczelna i równomiernie
rozkłada ciężar.

Zaprojektowany, aby
spełniać normy dotyczące
ostrych krawędzi
Lina ‑ Linka bezpieczeństwa ze
stali ocynkowanej 5 mm ‑ Ochrona
w przypadku ekstremalnie ostrych
krawędzi ‑ Spełnia wymagania CE
EN:2002 i standardowe wymagania
VH11.60 rev 7.
Taśma - Taśma o wysokiej wytrzymałości
20 mm Dyneema® jest zarazem lekka
i zapewnia ekstremalną odporność.
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Łącznik typu Easy-Fit
Obrót 360°, pełna integracja
z amortyzatorem, udostępnia
D-Ring dla innych urządzeń.

Obudowa odporna
na uderzenia
Lekka, ale niezwykle wytrzymała.

Maksymalna waga
użytkownika 141 kg
• Najwyższa elastyczność w miejscu
pracy, pozwalająca dostosować
się do użytkowników noszących
więcej sprzętu.
• Zgodność ze wskaźnikiem upadku 2;
można połączyć na poziomie stóp.

Linka bezpieczeństwa 5 mm
ze stali galwanizowanej
Ochrona przy ekstremalnie ostrych
krawędziach.

Wiele opcji haków
Konfiguracja zgodnie z Twoimi
unikalnymi wymaganiami.
3M Ochrona przed upadkiem |
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Urządzenia samohamowne
3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™
Testowana krawędziowo lina SRL

3500243

2,5 m

A

63,5 mm

1,30

3500240

2,4 m

A

63,5 mm

2,81

3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™
Testowana krawędziowo lina SRL

3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™
Testowana krawędziowo lina SRL

Bestseller

3500244

3500224

2,4 m

A

19 mm

1,70

3500244

2,4 m

A

57 mm

1,46

3500241

2,4 m

A

57 mm

2,49

+48 22 739 60 00 | www.3M.pl/BHP
Kevlar® i Nomex® są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi E.I. du Pont de Nemours and Company.
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Urządzenia samohamowne
3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ Testowane
krawędziowo taśmowe urządzenie SRL

3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ Testowane
krawędziowo taśmowe urządzenie SRL

3101430

2,4 m

A

19 mm

1,30

3101440

2,4 m

A

19 mm

2,22

3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ Testowane
krawędziowo taśmowe urządzenie SRL

3101432

2,5 m

A

63,5 mm

1,70

3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ Testowane
krawędziowo taśmowe urządzenie SRL

Bestseller

3101433

3101433

2,5 m

A

57 mm

1,30

3101443

2,5 m

A

57 mm

2,22
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3101436

2,4 m

A

3M Ochrona przed upadkiem |

19 mm

1,46
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Urządzenia samohamowne
3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ Testowane
krawędziowo taśmowe urządzenie SRL

3101448

2,5 m

63,5 mm

3,22

3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ Testowane
krawędziowo taśmowe urządzenie SRL

3101435

2,4 m

50 mm

1,63

3101445

2,4 m

50 mm

2,88

+48 22 739 60 00 | www.3M.pl/BHP

79

Urządzenia samohamowne
3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™
Taśmowe urządzenie samohamowne
XL — zapewnia użytkownikowi do
33% dłuższą taśmę asekuracyjną
niż modele standardowe. Dodatkowa
długość zwiększa możliwości
zakotwienia dla użytkownika
i dodatkowo czyni Nano-Lok
wszechstronnym osobistym SRL.

3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ Taśmowe
urządzenie SRL XL

•	Dostępne wersje pojedyncze i podwójne.
•	Można połączyć na poziomie stóp.
•	Dostępne modele o długości od 2,8 m do 3,4 m.
•	Szeroki wybór różnych modeli z różnymi karabinkami
i karabinkami hakowymi.
•	Niezwykle kompaktowy rozmiar.
•	Normy branżowe. CE EN360:2002.
• Nośność 140 kg.

Typowe zastosowania

3101614

3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™
Taśmowe urządzenie SRL XL

3,4 m

3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™
Taśmowe urządzenie SRL XL

A

19 mm

1,20

3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™
Taśmowe urządzenie SRL XL

Bestseller

3101644

3101616

80

3,4 m

19 mm 1,50

3101617

3,4 m

A

19 mm 1,20

3101644 2,8 m

3M Ochrona przed upadkiem |

A

57 mm 1,50
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Urządzenia samohamowne
3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ Taśmowe
urządzenie samohamowne XL

3101620

2,8 m

A

57 mm

3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ Taśmowe
urządzenie SRL XL

1,50

3101637

2,98 m

A

57 mm

2,90

3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™
Urządzenie SRL mocowane
nad głową XL.
•	System aktywacji hamulca z funkcją wykrywania
zmiany prędkości zapewnia ochronę na małych
wysokościach.
•	Taśma jest zawsze napięta, co pomaga zmniejszyć
ryzyko ciągnięcia, przytrzaśnięcia oraz upadku.
•	Trwała nitrylowa osłona amortyzatora jest mniejsza
i cztery razy bardziej wytrzymała niż poprzednia
osłona tekstylna.

3103867

6,0 m

3103877

6,0 m

A

+48 22 739 60 00 | www.3M.pl/BHP

19 mm

3,00

19 mm

2,75

3103867

3103867
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3M™ Protecta® Rebel™
Urządzenie samohamowne
Pełna zgodność, absolutna pewność.

Typowe zastosowania

Urządzenia Rebel SRL są dostępne z wytrzymałą aluminiową
lub trwałą, lekką obudową z materiału termoplastycznego,
zapewniając ekonomiczne rozwiązanie zabezpieczające przed
upadkiem bez uszczerbku dla wydajności i bezpieczeństwa.
Zintegrowany, ergonomiczny uchwyt ułatwiający transport
oraz łącznik w postaci krętlika górnego, który przyspiesza
instalację. Wbudowany wskaźnik upadku umożliwia coroczną
kontrolę wzrokową.
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Urządzenia samohamowne
Obrotowy krętlik
Umożliwia dopasowanie bloku do linki
bezpieczeństwa i zapobiega skręcaniu
liny podczas pracy.

Wybór obudowy (materiał
termoplastyczny lub aluminium)
Wytrzymały, ale lekki materiał
termoplastyczny lub aluminium
zapewnia wyjątkową wytrzymałość
obudowy pozwalając na elastyczność
w miejscu pracy.

Lina 5 mm ze stali galwanizowanej
lub nierdzewnej lub taśma
poliestrowa o wysokiej
wytrzymałości
Większa średnica liny oznacza zwiększoną
wytrzymałość i bezpieczeństwo.

Boczne wyprowadzenie liny
Zapewnia najlepsze wyrównanie
i minimalizuje zużycie prowadnicy.

Maksymalna nośność 140 kg
Duża nośność umożliwia stosowanie
przez większość użytkowników
i narzędzi z zachowaniem najwyższego
poziomu bezpieczeństwa.

Ergonomiczny zderzak liny
Umożliwia dopasowanie bloku do linki
bezpieczeństwa i zapobiega skręcaniu
liny podczas pracy.

Ergonomiczny uchwyt
Umożliwia łatwiejsze
przenoszenie bloku.

Karabinek hakowy ze
wskaźnikiem upadku
Zapewnia łatwe wizualne
wskazanie, jeśli nastąpił
upadek.

+48 22 739 60 00 | www.3M.pl/BHP
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Urządzenia samohamowne
3M™ Protecta® Rebel™
Urządzenie samohamowne lina 4,5 m

3M™ Protecta® Rebel™
Lina SRL - 20 - 30 m

3M™ Protecta® Rebel™
Lina SRL - 6 - 15 m

Bestseller

3590610

Bestseller
3590521
i 3590570

3590024 4,5 m

2,80

3590610

20 m

10,00

3590520

6m

5,30

3590611

20 m

10,00

3590521

10 m

5,60

3590650 25 m

13,00

3590522

10 m

5,60

3590651

25 m

13,00

3590570

15 m

7,50

3590690 30 m

13,40

3590571

15 m

7,50

3590691

13,40

3M™ Protecta® Rebel™
SRL - lina testowana
krawędziowo

30 m

3M™ Protecta® Rebel™
Ewakuacyjne urządzenie
samohamowne - lina

Bestseller

3591002

Bestseller

3590545

3590542

6m

5,6 mm

5,60

3590545

12 m

5,6 mm

8,50

Zgodność z normą dotyczącą ekstremalnie ostrych krawędzi
(VG11.054, typ B, promień 0 mm). W modelu 6-metrowym
możliwość kotwienia na poziomie stóp. Ten produkt został
poddany szeroko zakrojonym testom, aby zapewnić ochronę
w przypadku pracy przy ostrych, ściernych krawędziach
występującymi na placach budowy.
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3591002

15 m

5 mm

A

11,90

3591003

15 m

5 mm

A

11,90

Nowe modele ewakuacyjne obejmują system zabezpieczający
przed upadkiem z wysokości i wbudowaną wyciągarkę
ewakuacyjną, dzięki czemu stanowią uniwersalne rozwiązanie
dla wielu miejsc pracy.
•	
SRL o długości 15 m z wyciągarką ratowniczą
•	
Dostępne wsporniki ułatwiające integrację z trójnogiem
•	
Przeznaczone do stosowania w przestrzeni zamkniętej
3590498 - Wspornik do trójnogu AM100 Protecta
3590499 - Wspornik do trójnogów DBI-SALA® KM1PT7
i KM1PT9 oraz 3M™ DBI-SALA® Żurawik o dużym udźwigu.
3M Ochrona przed upadkiem |
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Urządzenia samohamowne
3M™ Protecta® Rebel™ Osłona liny SRL

3M™ Protecta® Rebel™
Urządzenie samohamowne - taśma

3100422

Bestseller

3590010

Nazwa produktu
3590010

Do modeli Rebel 6 m, 10 m

0,20

3100420

2m

19 mm

3590011

Do modeli Rebel 15 m

0,20

3100421

2m

57 mm

A

1,40

3590012

Do modeli Rebel 20 m, 25 m i 30 m

0,28

3100422

2,1 m

57 mm

A

2,60

3M™ Protecta® Rebel™ Urządzenie
samohamowne 3 m - taśma

3M™ Protecta® Rebel™ Urządzenie
samohamowne 6 m - taśma

Bestseller

Bestseller

3100423

3100423

1,20

3100437

3m

A

+48 22 739 60 00 | www.3M.pl/BHP

1,40

3100437

6m

A

2,20
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Systemy ratownicze
3M™ Protecta® Trolmatic™
System ratunkowy

3M™ Protecta® Bimatic™
System ratowniczy

AG300
AG152

AG161/2

AG152
AG161/2

AG107

System ratowniczy Bimatic

4,30

AG360/I

5 mm

60 m

20,00

Torba ochronna Bimatic

0,50

AG399

5 mm

100 m

27,00

Umożliwia ewakuację wielu osób bez straty czasu.
Ewakuacja z wysokości od 5 do 100 m. Ocynkowana
obudowa i 5 mm galwanizowana lina z plecioną powłoką.
Prędkość opuszczania jest automatycznie regulowana na
poziomie 1,2 m/s. Maksymalne obciążenie 136 kg.

Wybierane na całym świecie rozwiązanie do ewakuacji
z wież wiertniczych Rozwiązanie ewakuacyjne do stosowania
na pochyłych płaszczyznach, pozwalające użytkownikom na
opuszczenie niebezpiecznego obszaru poprzez przemieszczanie
się w bok. Wymagany montaż liny nośnej i użycie wózka
ewakuacyjnego AG300. Maks. prędkość opuszczania: 4 m/s.

Lina do systemu ratowniczego Bimatic

Wózek ewakuacyjny systemu
ratunkowego Trolmatic

AG107

5 mm

0,1 kg/m

AG300

7,95

Z systemem hamowania. Do stosowania z Trolmatic.
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Poziome systemy asekuracyjne
Trójnóg aluminiowy

Stalowa rolka prowadząca

AT052/1

Wyciągarka ratownicza

0,91

AM100 500 kg 19,00

P ełna rolka z karabinkiem AJ501.
W przypadku prac w przestrzeni
zamkniętej należy zastosować niezawodny
punkt kotwiczący, aby zapewnić
Nosze ratownicze z włókna
skuteczne i całkowicie bezpieczne
wykonywanie prac. Ten aluminiowy
mobilny trójnóg można łatwo przenosić
i rozkładać. Cztery niezależne punkty
kotwiczące oznaczają, że podest do prac
w zawieszeniu może być stosowany
w połączeniu z samohamownym
urządzeniem, które zawiera system
AG810
2,15 m
18,30
ewakuacyjny, sprzęt zabezpieczający
przed upadkiem z wysokości i ratowniczy. W zestawie 2 paski na ramię i 3 pasy
8 regulowanych pozycji. Wysokość
do przytrzymywania poszkodowanych.
użytkowa 1,35 m do 2,35 m. Średnica
podstawy 1,50 m do 2,56 m.

+48 22 739 60 00 | www.3M.pl/BHP

AT200/I20

5 mm 5 mm 20 m 10,10

Do celów ratowniczych w przestrzeniach
zamkniętych. Zintegrowana płytka
mocująca umożliwia łatwy montaż na
trójnogu mobilnym AM100. Współczynnik
redukcji 4.1/1 oznacza, że ofiarę można
szybko ewakuować. Pamiętaj! Wyciągarka
ratownicza powinna być zawsze używana
razem z systemem zabezpieczającym
przed upadkiem.
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Systemy ratownicze.
Kiedy czas ucieka, potrzebujesz planu ratunkowego, na który
możesz liczyć, aby akcja ratunkowa była szybka i skuteczna.
Wybór systemów ewakuacyjnych i do opuszczania
Rodzaj miejsca pracy, lokalizacja punktu kotwiczącego, obciążenie robocze i jego wartość graniczna
oraz łatwość użytkowania to kilka ważnych czynników, które należy uwzględnić przy wyborze
odpowiedniego systemu ewakuacyjnego i do opuszczania. Pojedynczy system ratowniczy nie może
skutecznie spełnić wymogów każdego scenariusza, dobrze radząc sobie w przypadku jednego
zastosowania, ale zawodząc przy innym. Niektóre systemy ratownicze są łatwe w użyciu w jednych
zastosowaniach, podczas gdy w innych wymagają większych umiejętności, jednak można je
dostosować do wykorzystania w wielu sytuacjach.
Oferujemy szeroką gamę systemów ratowniczych, w tym urządzenia SRL z funkcją RSQ
o dwóch trybach pracy 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ™ oraz zwarte i lekkie systemy
3M™ DBI-SALA® Rollgliss™ R550, a także bardzo łatwe do kontrolowania systemy
ewakuacyjne i do opuszczania 3M™ DBI-SALA® Rollgliss™ R350.
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Systemy ratownicze
3M™ DBI-SALA® Rollgliss™ R550 System ratowniczy

Opcjonalne koło do ewakuacji
Umożliwia nie tylko ewakuację,
ale i ratunek.

Ucieczkowy
Używaj Rollgliss 550 jako urządzenia ewakuacyjnego,
gdy musisz jak najszybciej wrócić na ziemię.

Mechanizm dwukierunkowy

Ewakuacyjne podnoszenie z asystą

Lina umożliwia obustronny zjazd, dzięki
czemu jeden hak jest podnoszony do
góry, a drugi opuszczany w dół,
co pozwala na natychmiastowe
ponowne użycie.

Używaj Rollgliss 550 podczas ewakuacyjnego podnoszenia
z asystą, gdy poszkodowany nie może sam przejść
w bezpieczne miejsce. Opuść się do poszkodowanego
i przymocuj go do siebie, a następnie skorzystaj
z urządzenia, by bezpiecznie zjechać w dół.

Opcjonalny wspornik

Ewakuacja z asystą

Umożliwia szybkie i łatwe połączenie ze
szczeblem drabiny w celu optymalizacji
skuteczności akcji ratowniczej.

Przymocuj Rollgliss 550 do szczytu turbiny wiatrowej,
poprowadź koniec haka do poszkodowanego i opuść
go na ziemię.

Niestandardowa ewakuacja

Trwała lina

Rollgliss 550 można używać podczas wielu sytuacji
wymagających niestandardowej ewakuacji. Użyj systemu,
w celu opuszczenia w dół z dala od konstrukcji do
bezpiecznego miejsca.

Lina statyczna w oplocie 9,5 mm (3/8")
zapewniająca trwałość.

Różne długości

Zastosowania

Długości od 10 do 175 m dla 2 osób
i od 10 do 500 m dla 1 osoby.

Maksymalna nośność
282 kg

3M™ DBI-SALA® Rollgliss™ R550
System ratowniczy bez koła
do ewakuacji

3M™ DBI-SALA® Rollgliss™ R550 System
ratowniczy z kołem do ewakuacji

Bestseller

3329050
Bestseller

3328020

3329010

10 m

3,45

3329020

20 m

4,02

3328010

10 m

2,84

3329030

30 m

4,59

3328020

20 m

3,41

3329040

40 m

5,16

3328030

30 m

3,98

3329050

50 m

5,73

3328040

40 m

4,55

3329060

60 m

6,30

3328050

50 m

5,12

3329070

70 m

6,87

3328060

60 m

5,69

3329080

80 m

7,44

3328070

70 m

6,26

3329090

90 m

8,01

3328080

80 m

6,83

3329100

100 m

8,58

3328090

90 m

7,40

3329110

110 m

9,15

3328100

100 m

7,97

3329120

120 m

9,72

3328110

110 m

8,54

3329130

130 m

10,29

Skontaktuj się z nami w sprawie innych
długości lub dłuższych rozwiązań do 500 m.
+48 22 739 60 00 | www.3M.pl/BHP

Skontaktuj się z nami w sprawie innych
długości lub dłuższych rozwiązań do 500 m.
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Systemy ratownicze
3M™ DBI-SALA® Rollgliss™ R350 System ratowniczy
System Rollgliss R350 umożliwia sprawne holowanie, ale co ważniejsze,
bardzo kontrolowane opuszczanie (do utrzymania ładunku wystarczy palec i kciuk).
System ten pozwala również na szybką zmianę trybów pracy za pomocą bloczków,
które można szybko wymienić, umożliwiając dostosowanie do różnych zastosowań
i miejsc pracy.
•	
System wymiennych bloczków o standardowym przełożeniu 3:1
•	
Zawiera wszystko, czego potrzebujesz do skutecznej akcji ratunkowej
•	
Rygiel podtrzymujący linę nie pozwala na jej skręcanie się lub zachodzenie
na siebie
•	
Wizualne i dźwiękowe sterowanie funkcjami
•	
Lina statyczna w oplocie zapewniająca optymalną wydajność
•	
System Quick Connect umożliwia szybkie wkładanie różnych bloczków
• Nośność 150 kg (1 użytkownik), 250 kg (2 użytkownicy)

Zastosowania

Bestseller
AG6350ST31/60

Współczynnik
AG6350ST31/30

7,5 m

3:1

1

5,70

AG6350ST31/60

15 m

3:1

1

6,20

AG6350ST51/60

10 m

5:1

2

6,40

3M™ DBI-SALA® Rollgliss™ R250
Zestaw ratowniczy

Ograniczenia
użytkowania:

DBI-SALA® Rollgliss™ Zestaw ratowniczy jest uniwersalnym
rozwiązaniem do ratowania pracownika pozostającego
w zawieszeniu po upadku z wysokości. W plecaku znajduje
się wszystko, czego potrzebujesz do przeprowadzenia akcji
ratunkowej.

•	1 osoba
•	Maksymalna waga:
150 kg (min. waga 30 kg)
•	Zejście: Maks. 100 m

Zgodność z:

Zestaw zawiera:

•	
Norma EN 341 klasy A

• Lina, 11 mm nylon

*Zgodność ta dotyczy tylko
AG6250ROPE

•	Hak ratowniczy, aluminiowy, prześwit 60 mm
•	Łatwy w obsłudze ratowniczy przyrząd zjazdowy
R250 z funkcją „anti-panic”, która eliminuje ryzyko
wypadków spowodowanych niewłaściwą obsługą
• Teleskopowa tyczka, 5 m
•	Platforma do kotwiczenia z systemem ochrony
•	System olinowania zapewniający możliwość podniesienia
pracownika i odłączenia sprzętu chroniącego przed
upadkiem
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AG62501010

10 m

6,10

AG62501020

20 m

6,60

AG62501030

30 m

7,10
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Systemy ratownicze
3M™ DBI-SALA® Trójnóg aluminiowy

KM1PT7

2,13

22,0

Lekka, trwała aluminiowa konstrukcja.
Zawiera szybkozłączkę do montażu
wyciągarki oraz system rolek mocowanych
od góry. Teleskopowe, regulowane nóżki
blokujące umożliwiające łatwe ustawianie.
Szybka regulacja i blokada za pomocą
sworznia. Gumowe osłonki stóp trójnoga
z ostrymi krawędziami do różnych terenów.
Wbudowane punkty kotwiczące do
głowicy. Nie zawiera wyciągarki —
należy zamawiać osobno.

3M™ DBI-SALA® Wyciągarka

3M™ DBI-SALA® Urządzenie
kontrolujące linę

3M™ DBI-SALA® Rollgliss™
Torba

Bestseller

KT2PW60L

KT2PW60L

18 m

5 mm

16,00

KT2PW120L

36 m

5 mm

17,52

Lekka wyciągarka ratownicza.

AG6800260B

0,40

Z hamulcem.

•	Przełożenie 6:1 zapewnia średnią
prędkość podnoszenia 3,9 m/min
•	Wbudowany uchwyt do szybkiego
montażu umożliwiający bezpośrednie
mocowanie do trójnogu
•	Automatyczne sprzęgło/hamulec
+48 22 739 60 00 | www.3M.pl/BHP

AG6800260

Bez hamulca.

0,27

AG6800621

do 100 m

0,85

AG6800622

do 250 m

1,19
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Rozwiązania do przestrzeni zamkniętych
System żurawika
3M™ DBI-SALA® został
zaprojektowany z myślą
o dostępie i ewakuacji
z przestrzeni zamkniętych.
Jednostki te są wykonane z lekkich
materiałów, np. z aluminium o wysokiej
wytrzymałości. Połączenie obrotowe
żurawika ułatwia akcje ratunkowe
i ma regulację zapewniającą zgodność
w zakresie wolnej przestrzeni od góry.
Podstawę dolną można dopasować do
większości standardowych włazów.
Dostępnych jest wiele innych przenośnych
i stałych podstaw, które spełniają
wszystkie wymagania w miejscu pracy.

Typowe zastosowania

3M™ DBI-SALA®
5-częściowy żurawik
o długim wysięgu
i dużym udźwigu

204,2 – 254,2 cm

222,3 – 280,5 cm

3M™ DBI-SALA® 5-częściowy
żurawik o krótkim
wysięgu i dużym
udźwigu

139,7 cm

8000118

121,4 – 189,9 cm

S

65,30

Zawiera ramię żurawika o krótkim wysięgu i dużym udźwigu
(8000107), przedłużkę masztu o długości 84 cm (8000113)
i 3-częściową podstawę żurawika o krótkim wysięgu
(8000104). Zawiera 1 wspornik montażowy wyciągarki.
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182,9 cm

192,7 – 261,3 cm

8000119

L

81,60

Zawiera ramię żurawika o długim wysięgu i dużym udźwigu
(8000108), przedłużkę masztu o długości 84 cm (8000113)
i 3-częściową podstawę żurawika o długim zasięgu (8000105).
Zawiera jeden wspornik montażowy wyciągarki.
3M Ochrona przed upadkiem |
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Rozwiązania do przestrzeni zamkniętych
3M™ DBI-SALA®
Uniwersalny dolny maszt
żurawika o dużym udźwigu

133,2 – 176,9 cm

3M™ DBI-SALA® Żurawik
o długim wysięgu i dużym
udźwigu (27” – 44”)

105,8 – 140 cm

3M™ DBI-SALA® Żurawik
o krótkim wysięgu i dużym
udźwigu (14” – 28”)

37,3 – 72,3 cm

Zawiera ramię żurawika o krótkim
wysięgu i dużym udźwigu (8000110)
i uniwersalny maszt dolny o dużym
udźwigu (8000109).

8000108

L

Zawiera ramię żurawika o długim
wysięgu i dużym udźwigu (8000111)
i uniwersalny maszt dolny o dużym
udźwigu (8000109).

3M™ DBI-SALA® Ramię o krótkim wysięgu
i dużym udźwigu (14" – 28")

S

8000109

Uniwersalny

10,10

Zawiera jeden wspornik montażowy
wyciągarki.

3M™ DBI-SALA® Przedłużki
masztów żurawików o dużym
udźwigu

6.40
53 cm

8000110

19,20

144 cm

16,50

114 cm

S

84 cm

8000107

70,2 – 113,2 cm

3M™ DBI-SALA® Ramię o długim zasięgu
i dużym udźwigu (27" – 44")
8000112

8000111

L

9,10

8000113

8000114

8000115

8000112

53 cm

8,40

8000113

84 cm

10,90

8000114

114 cm

13,30

8000115

144 cm

15,70

Dopuszczalna jest tylko jedna przedłużka masztu dla ramienia
żurawika o krótkim lub długim wysięgu.
+48 22 739 60 00 | www.3M.pl/BHP
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Rozwiązania do przestrzeni zamkniętych
3M™ DBI-SALA® 3-częściowa podstawa
żurawika o krótkim wysięgu i dużym
udźwigu

29,4 –
43,8 cm

3M™ DBI-SALA® 3-częściowa podstawa
żurawika o długim wysięgu i dużym
udźwigu

182,8 cm
38,7 – 54,7 cm

192,7 – 261,3 cm

139,7 cm
121,3 – 189,9 cm

8000104

S

37,50

3M™ DBI-SALA® Podstawa montowana
na posadzce o dużym udźwigu

8000105

L

50,50

3M™ DBI-SALA® Podstawa montowana
do ściany o dużym udźwigu

32,3 cm

24,1 cm

25,4 cm

30,4 cm

30,4 cm

19,0 cm

Nazwa produktu
Nazwa produktu

8000095

Stal galwanizowana

15,60

8000096

Stal nierdzewna – 304

15,60

Do montażu w poziomych konstrukcjach z betonu lub stali.
Zestaw zawiera wkład w formie rękawa z PCW.
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8000101

Stal galwanizowana

15,70

8000102

Stal nierdzewna – 304

15,70

Kompaktowa konstrukcja zapewnia minimalną ingerencję
w przestrzeń roboczą. Do montażu w pionowych konstrukcjach
z betonu lub stali. Zestaw zawiera wkład w formie rękawa
z PCW.
3M Ochrona przed upadkiem |
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Rozwiązania do przestrzeni zamkniętych
3M™ DBI-SALA® Podstawa wpuszczana
w posadzkę o dużym udźwigu

12,7 cm

Nazwa produktu

8000089

Stal galwanizowana

5,40

8000090

Stal nierdzewna – 304

5,20
23,5 cm

Do wsuwania do otworu podstawy o średnicy 128,5 cm
w betonie. Zestaw zawiera wkład w formie rękawa z PCW.

3M™ DBI-SALA® Podstawa wpuszczana
w posadzkę o dużym udźwigu z płytą górną

27,9 cm

Nazwa produktu

Stal galwanizowana

12,40

8000092

Stal nierdzewna – 304

12,20

Wpuszczane kieszenie na elementy mocujące umożliwiają
montaż na śruby w istniejącej konstrukcji betonowej.
Wpuszczana w posadzkę podstawa pozwala na swobodny
ruch pojazdów i eliminuje ryzyko potknięcia się, gdy nie jest
używana. Zestaw zawiera wkład w formie rękawa z PCW.

27,9 cm

24,1 cm

8000091

3M™ DBI-SALA® Podstawa montowana
w pomoście o dużym udźwigu
Nazwa produktu

8000099

Stal galwanizowana

14,60

8000100

Stal nierdzewna – 304

14,50

Do wsuwania do otworów o średnicy 128,5 mm w podłodze
o konstrukcji stalowej. W zestawie niezbędny sprzęt do
montażu na konstrukcjach o maksymalnej grubości 89 mm.

+48 22 739 60 00 | www.3M.pl/BHP
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Rozwiązania do przestrzeni zamkniętych
3M™ DBI-SALA® System przeciwwagi składa się z centralnego wózka
przeciwwagi połączonego za pomocą drążka do podstawy żurawika.
Pomimo swojej wagi urządzenie może być łatwo przenoszone w różne miejsca w zakładzie, a wszystkie
elementy systemu umieszczane są pionowo na wózku.
Uwaga: Płyty obciążnikowe są sprzedawane oddzielnie — więcej informacji poniżej.

Typowe zastosowania

109 cm

3M™ DBI-SALA® Podstawa przeciwwagi
o dużym udźwigu z wózkiem

223 –
299 cm
239 cm

• Kompatybilny z krótkimi i długimi ramionami żurawika
• W
 ymaga 20 (dla krótkiego wysięgu) lub 36 (dla dużego
wysięgu) płyt obciążnikowych o wadze 20 kg (zamawiane
osobno, nr referencyjny 8000123)
• W zestawie wszystkie potrzebne elementy podstawowe
• W
 budowana kieszeń do wózka widłowego i pierścienie
do podnoszenia ułatwiające transport
• P
 oziomy układ obciążników jest bardziej ergonomiczny
i bezpieczniejszy
• W zestawie schowek na maszt/żurawik
• Kółka z blokadą i hamulcem.
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Rozwiązania do przestrzeni zamkniętych
3M™ DBI-SALA® Wyciąg słupowy
mocuje się za pomocą karabinka do
odpowiedniego punktu kotwiczącego,
umożliwiając pracę w dowolnym
kierunku pod dowolnym kątem.
System wyciągu słupowego 3M DBI-SALA jest
wyposażony w obrotową głowicę, która obraca się
o 360 stopni, zapewniając niezrównaną elastyczność
zarówno w pionowych, jak i poziomych wejściach do
przestrzeni zamkniętych. Całkowitą długość można
regulować w przedziale 1,2 – 2,13 m lub 1,8 – 3,05 m,
co umożliwia dokładne ustalenie pozycji osoby
obsługującej podczas pracy.

92 – 135 cm

8560409
/8560476

8561235

3M™ DBI-SALA® System wyciągu słupowego

3M™ DBI-SALA® System wyciągu słupowego

8560409

8560476

150 – 195 cm

182,9 – 304,8 cm

8560409

5,40

Regulowany wyciąg słupowy o długości 1,2 – 2,13 m
z obrotową głowicą i osprzętem ze stali nierdzewnej.
Zawiera uchwyt wyciągarki.

8560476

6,35

Regulowany wyciąg słupowy o długości 1,8 – 3,05 m
z obrotową głowicą i osprzętem ze stali nierdzewnej.
Zawiera uchwyt wyciągarki.

Akcesoria
Nazwa produktu

8561235

Zestaw nóżek T-bar z osprzętem ze stali nierdzewnej (wymagany)

8513329

Torba transportowa na wyciąg słupowy 1,2 – 2,13 m

8513330

Torba transportowa na wyciąg słupowy 1,8 – 3,05 m

+48 22 739 60 00 | www.3M.pl/BHP

3,40
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Rozwiązania do przestrzeni zamkniętych
3M™ DBI-SALA® Przenośny słup zabezpieczający przed upadkiem został
zaprojektowany do użytku na transformatorach lub innych typów pionowych platform,
które stwarzają zagrożenie upadkiem.
Jego kompaktowa i lekka konstrukcja o masie zaledwie 17,2 kg sprawia, że słup jest bardzo łatwy w transporcie
i montażu. System jest wyposażony w 3 niezależne, obrotowe punkty kotwiczące. Obracają się one o 360
stopni, zapewniając swobodę ruchu nawet 3 pracownikom zabezpieczonym urządzeniami samohamownymi
lub linkami bezpieczeństwa o stałej długości. Przenośny system powstrzymywania upadku 3M DBI-SALA
działa w 3 wysokościach roboczych w zakresie od 774 mm do 1092 mm oraz do 1384 mm. Dzięki temu
zmniejsza się wysokość, z jakiej pracownik może potencjalnie upaść, a zwiększa się całkowity obszar pracy.

3M™ DBI-SALA® Przenośny słup zabezpieczający przed upadkiem

1384 mm

1092 mm

775 mm

Pozycja 1: Całkowicie złożony
Pozycje 2 i 3:

Częściowo przedłużony
Pozycja 4:

Całkowicie
rozłożony

Nazwa produktu

8566691
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Rozwiązania do przestrzeni zamkniętych
3M™ DBI-SALA® Słup
zabezpieczający przed
upadkiem z kontenerów ISO

1125 mm

3M™ DBI-SALA® Płyta kotwicząca do betonu

8569819

19.50

3M™ DBI-SALA® Podstawa kotwiąca
przenośnego systemu zabezpieczenia
przed upadkiem z kotwą mocującą

8563161

8567412

12,00

Kompatybilność ze wszystkimi kontenerami ISO. Zapewnia
podwyższony punkt kotwiczący, zmniejszając wymagania dotyczące
wolnej przestrzeni w obszarze potencjalnego upadku. Zapewnia
całkowitą ochronę przed upadkiem, nawet podczas pracy na jednym
zbiorniku. Nie są wymagane żadne narzędzia ani modyfikacja.

Nazwa produktu

8567412

Do wspawania, surowa stal

5,60

8567422

Do wspawania, piaskowana surowa
stal do malowania

5,60

+48 22 739 60 00 | www.3M.pl/BHP
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3M™ DBI-SALA® Rękaw do mocowania na haku holowniczym pojazdu jest
przeznaczony do łączenia z pojazdem za pomocą zaczepu kulowego w celu
zapewnienia przenośnego punktu kotwiczącego dla systemów wejścia/wyjścia
w przestrzeni zamkniętej, ratowniczych i zabezpieczających przed upadkiem.

3M™ DBI-SALA® Podstawa żurawika do haka
holowniczego pojazdu o dużym udźwigu

8000103

40,80

• Kompatybilny z krótkim i długim ramieniem żurawika
• W
 zestawie wszystkie potrzebne elementy podstawowe
i zaczep na kulę haka
• Pełna regulacja długości
• Wszystkie elementy aluminiowe zapewniają lekkość

61,6 – 76,8 cm

• Regulowane stopki ze śrubami

239 cm

188 – 264 cm

69,8 cm

3M™ DBI-SALA® Regulowana przedłużka
do haków holowniczych

8000116

100

4,00

3M Ochrona przed upadkiem |
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3M™ DBI-SALA® UCT-300 Trójnóg aluminiowy

8563158

21,60

Trójnóg o wysokości 2,13 m z regulowanymi, blokowanymi
nóżkami, łańcuchami zabezpieczającymi, górną rolką
i uchwytem wyciągarki. Nośność 205 kg. Uwaga:
Wyciągarka i SRL nie wchodzą w skład zestawu.

3M™ DBI-SALA® UCT-1000 Trójnóg aluminiowy
Bestseller

8563159

8563159

30,80

Trójnóg o wysokości 3,048 m z regulowanymi, blokowanymi
nóżkami, łańcuchami zabezpieczającymi, górną rolką
i uchwytem wyciągarki. Uwaga: Wyciągarka i SRL nie
wchodzą w skład zestawu.

3M™ DBI-SALA® Wyciągarki serii Digital 100
Maksymalne obciążenie robocze zaawansowanych
wyciągarek 3M™ DBI-SALA® serii Digital 100 zostało określone
na 204 kg przy wskaźniku bezpieczeństwa 11:1. Wyciągarka ma
dwie prędkości korbowe wciągania/opuszczania od 4 m/min do
9 m/min. Dostępne 3 standardowe rozmiary. Wszystkie zestawy
lin dostarczane są z podwójnym, blokującym karabinkiem
hakowym oraz wskaźnikiem przeciążenia.

3M™ DBI-SALA® Sprzęgło zabezpieczające
przed przeciążeniem

Bestseller

8518558

Długość
rzeczywista

Długość
robocza

8518560

21,3 m

18 m

13,80

8518558

21,3 m

18 m

13,84

8518561

30 m

27 m

14,70

8518559

30 m

27 m

14,74

+48 22 739 60 00 | www.3M.pl/BHP

8512936

0,68

Maksymalne obciążenie robocze do 204 kg. Do użytku
z wiertarką akumulatorową 0-300 obr./min, minimalny
moment obrotowy 45 Nm. Do użycia tylko z określoną
wyciągarką, prosimy o kontakt z 3M.
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3M™ Protecta® Rebel Wspornik montażowy
urządzenia samohamownego z wyciągarką

3M™ DBI-SALA® Wspornik montażowy
wyciągarki do ramienia żurawika o dużym
udźwigu

8000117

2.00

Wspornik montażowy wyciągarki/SRL do ramienia żurawika
o dużym udźwigu 3M™ DBI-SALA® z szybkozłączką
i adapterem z płaskim tyłem.

3590499

Do SRL 15 m

0,70

Mocowanie do modelu 3M™ Protecta Rebel™ SRL z funkcją
ewakuacji, dostarczany ze śrubami montażowymi, pasuje do
elementu 8000117.
®

3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™
Wspornik montażowy

3401025

Do SRL 9 m, 15 m i 25 m

0,70

Mocowanie do 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™, dostarczany
ze śrubami do montowania, pasuje do elementu 8510207.
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Więcej informacji na temat pracy
w przestrzeniach zamkniętych
znajduje się na stronie
3mpolska.pl/3M/pl_PL/
ConfinedSpace-Planning
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3M™ DBI-SALA®
Flexiguard™ System
modułowego wysięgnika.
Wyjątkowa kompatybilność konfiguracji. Łatwiejsze
przenoszenie. Pomaga w zapewnieniu bezpiecznej
pracy.

Typowe zastosowania

Ten wszechstronny, nowy system ochrony przed upadkiem
zapewnia ochronę, jakiej potrzebujesz. Dostępny zarówno
w serii M100, jak i M200, 3M™ DBI-SALA® Flexiguard™
System modułowego wysięgnika ma uproszczoną konstrukcję,
która zwiększa bezpieczeństwo pracowników w wielu
zastosowaniach. Wydłużone szyny poprawiają zasięg roboczy,
a nowa konstrukcja ułatwia transport systemu.
Większa wszechstronność. Nowa oferta produktów modułowych
zapewnia 80 unikalnych rozwiązań do różnych zastosowań.
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Systemy do pracy na wysokości
Większy zasięg

•	Szyna pozioma z tłoczonego
aluminium do wózka SRL

•	Nowa wersja M200 oferuje
większy zasięg w konfiguracjach
4,6 m, zapewniając do 3,7 m
większy zasięg niż w przypadku
poprzednich modeli

•	Wózek kotwiczący ze stali nierdzewnej
•	Podwójne niezależne szyny
(modele dla dwóch
użytkowników)

Bezpieczna blokada
masztu

Większa wysokość
Większa maksymalna wysokość
modeli 9,1 m umożliwia zwiększenie
wysokości w pionie nawet o 1,5
m w porównaniu z poprzednimi
modelami

•	Eliminuje konieczność
stosowania elementów
blokujących, takich jak
kołki i śruby
•	Automatyczna blokada bezpieczeństwa
zapobiega niekontrolowanym ruchom
masztu w przypadku awarii głównego
mechanizmu podnoszącego
•	Obrotowy uchwyt
•	Zwiększ wydajność pracy dzięki
opcjonalnemu urządzeniu wspomagającemu. Zapewnia czterokrotnie
szybszą regulację wysokości
w porównaniu z ręczną regulacją
w poprzednich modelach 3M
•	Maszt obrotowy do 360 stopni
(większość modeli)
•	Antypoślizgowa powierzchnia
do chodzenia 3M™ Safety-Walk™
(podstawy przeciwwagi)
•	Elementy malowane
proszkowo i galwanizowane

Modele o ograniczonej regulacji
umożliwiają dostosowanie
wysokości w zakresie 1,5 m, co
zapewnia maksymalną elastyczność
w przypadku montażu w terenie
•	Wyjmowana skrzynia
przeciwwagi (podstawy
przeciwwagi) z wbudowanymi
kieszeniami na widelce
i punktami mocowania
pierścienia do podnoszenia
(pierścienie do podnoszenia
są sprzedawane osobno)
•	Zintegrowane poziomiczki
(podstawy przeciwwagi)
•	Otwarta wielokierunkowa
podstawa zaprojektowana,
aby obsłużyć szeroką gamę
kształtów i rozmiarów widelców

Obszar roboczy o zwiększonym
bezpieczeństwie.
•	Wydłużone szyny zwiększają bezpieczny obszar pracy
•	Zmniejsza ryzyko potencjalnego upadku
wahadłowego — pracownik i kierownik ds.
bezpieczeństwa mogą wizualnie zweryfikować
prostą pionową granicę
•	Upraszcza wymagania
dotyczące wolnej
przestrzeni w obszarze
potencjalnego upadku

Dla dwóch
użytkowników

M200
Jeden użytkownik
Zasięg 4,6 m

M200
Dwóch użytkowników
Zasięg 3,7 m

M100
Jeden użytkownik
Zasięg 2,3 m

Tylko wybrane modele M200
•	Zwiększa wydajność i bezpieczeństwo
w miejscu pracy dla wielu pracowników
•	Zapewnia dodatkowy obszar roboczy w
porównaniu z poprzednimi modelami 3M
•	Systemy dla dwóch użytkowników zawierają
dwie niezależne szyny poziome, każda
przeznaczona dla jednego pracownika
+48 22 739 60 00 | www.3M.pl/BHP

M100 — obrót 270°
(tylko podstawy przeciwwagi)
Obrót 360°
Wszystkie inne podstawy
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3M™ DBI-SALA® Flexiguard™ M100 Systemy modułowego wysięgnika
Model

Całkowita waga
systemu

Maks. waga
elementu

2 266 kg

1 404 kg

M100

Zasięg (A)

Wysokość (B)

Zakres obrotu masztu

2,3 m

Do 9,1 m

270° z podstawą
przeciwwagi
360° z innymi

1 Wybierz jedną z 7 opcji wymiennych masztów.

8530874		
8530875		
� 8530876		
8530877		

1

3 – 4,6 m
3,8 – 6,1 m
4,6 – 7,6 m
5,3 – 9,1 m

6 kN

• = przedstawiony model

A

Regulowana wysokość, maszty jednoosobowe
A

Maksymalna siła
Maks. liczba
powstrzymująca
użytkowników
SRL

Ograniczona regulacja wysokości,
maszty jednoosobowe
8530882		

B

� 8530883

8530884

4,6 – 6,1 m
6 – 7,6 m
7,6 – 9,1 m

B

Maszty o regulowanej wysokości
można łatwo ustawić za pomocą
zintegrowanej wyciągarki
ręcznej lub za pomocą wiertarki
elektrycznej z opcjonalnym
sprzęgłem przeciążeniowym.

Maszty o ograniczonej
regulacji umożliwiają niewielką
zmianę wysokości (1,5 m),
aby zoptymalizować wysokość
kotwy podczas montażu.

2 Wybierz jedną z 5 opcji wymiennej podstawy.
38 cm

1,39 m

1,1 m
1,1 m

1,1 m
1,64 m
2,01 m z zamocowanymi
podnośnikami poziomującymi
1,52 m bez zamocowanych
podnośników poziomujących

4,6 m

0,6 m

42 cm

4,6 m

13 cm

Przenośna podstawa
przeciwwagi*

Podstawa montowana
na posadzce

Podstawa wpuszczana
w posadzkę

Podstawa na przenośnej
konstrukcji

z wypełnieniem
betonowym
bez betonu

8530871

8530872

8530873

8530870
8530869

*Do przenośnej podstawy przeciwwagi dołączone są lewarki poziomujące

3 Wybierz akcesoria.

Zestaw kółek do gładkiej
powierzchni
8530908
Umożliwia manewrowanie
systemami podstaw przeciwwagi
w ciasnych przestrzeniach na
gładkich powierzchniach.
Zestaw 4 kółek.
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Zestaw transportowy masztu
z kieszeniami na widły wózka
widłowego**
8530911
Umożliwia oddzielenie masztu
od podstawy i transport w pionie
za pomocą wózka widłowego.
** Tylko do masztów regulowanych.

Sprzęgło przeciążeniowe
8512936
Wymagane do podnoszenia
i opuszczania regulowanych
masztów za pomocą
wiertarki (wiertarka nie
wchodzi w skład zestawu).

Zestaw pierścieni do podnoszenia
skrzyni przeciwwagi
8530914
Umożliwia przenoszenie skrzyni
przeciwwagi za pomocą podnośnika.
Zestaw zawiera dwa pierścienie.
Na system przeciwwagi potrzebny
jest jeden zestaw.

3M Ochrona przed upadkiem |
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Systemy do pracy na wysokości
3M™ DBI-SALA® Flexiguard™ M200 Systemy modułowego wysięgnika
Model

Całkowita waga
systemu

Maks. waga
elementu

5 746 kg

2 268 kg

M200

Zasięg (A)

Wysokość (B)

Zakres obrotu masztu

4,6 m — modele dla jednego
użytkownika
3,7 m — modele dla dwóch
użytkowników

Do 9,1 m

360 ° dla wszystkich
podstaw

Maksymalna siła
Maks. liczba
powstrzymująca
użytkowników
SRL
1 lub 2
w zależności
od modelu

1 Wybierz jedną z 14 opcji wymiennych masztów.
A

8530899

� 8530900

8530901

Ograniczona regulacja wysokości,
maszty dwuosobowe

4,6 – 6,1 m
6,1 – 7,6 m
7,6 – 9,1 m

8530902

B

� 8530903

8530904

A

B

• = przedstawiony model

A

Ograniczona regulacja wysokości,
maszty jednoosobowe
B

6 kN

4,6 – 6,1 m
6,1 – 7,6 m
7,6 – 9,1 m

Maszty o ograniczonej
regulacji umożliwiają
niewielką zmianę
wysokości (1,5 m),
aby zoptymalizować
wysokość kotwy podczas
montażu.

A

Regulowana wysokość,
maszty jednoosobowe
8530891
8530892
� 8530893
8530894

Regulowana wysokość,
maszty dwuosobowe

B

3,8 – 4,6 m
4,5 – 6,1 m
5,3 – 7,6 m
6 – 9,1 m

8530895
8530896
� 8530897
8530898

Maszty o regulowanej
wysokości można łatwo
ustawić za pomocą
zintegrowanej wyciągarki
ręcznej lub za pomocą
wiertarki elektrycznej
z opcjonalnym sprzęgłem
przeciążeniowym.

3,8 – 4,6 m
4,5 – 6,1 m
5,3 – 7,6 m
6 – 9,1 m

2 Wybierz jedną z 4 opcji wymiennej podstawy.

51 cm

1,42 m
1,86 m

1,42 m
0,6 m

2,06 m
1,7 m

42 cm

Przenośna podstawa przeciwwagi*
Z wypełnieniem betonowym
Bez betonu

8530887
8530886

17 cm

Stała podstawa montowana
na posadzce

Stała podstawa wpuszczana
w posadzkę

8530888

8530889
*Opcjonalne lewarki poziomujące przenośnej podstawy przeciwwagi są sprzedawane osobno

3 Wybierz akcesoria.

Zestaw lewarków
stabilizujących

Zestaw kółek do gładkiej
powierzchni

8530907

8530908

Do stabilizacji
i wyrównywania systemów
podstawy przeciwwagi
na lekko nierównych
powierzchniach.
Zestaw 4 lewarków.

Umożliwia manewrowanie
systemami podstaw
przeciwwagi w ciasnych
przestrzeniach na
gładkich powierzchniach.
Zestaw 4 kółek.

+48 22 739 60 00 | www.3M.pl/BHP

Zestaw transportowy
Sprzęgło przeciążeniowe
masztu z kieszeniami na
8512936
widły wózka widłowego**
Wymagane do
8530912
podnoszenia i opuszczania
Umożliwia oddzielenie
regulowanych masztów
masztu od podstawy
za pomocą wiertarki
i transport w pionie za
(wiertarka nie wchodzi
pomocą wózka widłowego. w skład zestawu).
** Tylko do masztów
regulowanych.

Zestaw pierścieni do
podnoszenia skrzyni
przeciwwagi
8530777
Umożliwia przenoszenie
skrzyni przeciwwagi za
pomocą podnośnika.
Zestaw zawiera cztery
pierścienie. Na system
przeciwwagi potrzebny
jest jeden zestaw.
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Kotwy
3M™ DBI-SALA® Mobi-Lok™ Podciśnieniowy
punkt kotwiczący zapewnia punkty zaczepu na
praktycznie każdym, nieporowatym podłożu.
Wystarczy przestawić przełącznik i poczekać
na zielone światło.
Lekka konstrukcja (poniżej 10 kg) umożliwiająca łatwy transport.
Bezawaryjne systemy zabezpieczające z alarmami dźwiękowymi
i wskaźnikiem poziomu podciśnienia. Gumowe uszczelki zabezpieczają
kotwę bez uszkadzania powierzchni. Nośność 136 kg. Można używać
z poziomymi systemami asekuracyjnymi w celu zwiększenia mobilności
dla maksymalnie czterech pracowników.

Typowe zastosowania

3M™ DBI-SALA®
Mobi-Lok™ Podciśnieniowy
punkt kotwiczący *Jednostka
podstawowa z mocowaniem
butli

2200126

10,46

3M™ DBI-SALA Mobi-Lok™ Niezależny
system podciśnieniowych punktów
kotwiczących dla branży lotniczej
z mocowaniem butli i futerałem.
Jest zasilany pojedynczą, wbudowaną
butlą ze sprężonym gazem o pojemności
0,8 litra (zamawianą oddzielnie),
odłączaną butlą o dużej pojemności lub
powietrzem z kompresora. Jednostka
może również zasilać dodatkową
jednostkę.
®

3M™ DBI-SALA® Mobi-Lok™
Podciśnieniowy punkt
kotwiczący *Jednostka
podstawowa bez mocowania
butli

2200125

8,00

Niezależny system podciśnieniowych
punktów kotwiczących dla branży
lotniczej Mobi-Lok bez mocowania butli
do sytuacji, w których nie zawsze jest
dostęp do powietrza. Jednostka może
również zasilać dodatkową jednostkę.

3M™ DBI-SALA® MobiLok™ Podciśnieniowy punkt
kotwiczący *Jednostka
dodatkowa bez mocowania butli

2200127

6,80

Dodatkowa, niezależna jednostka
podciśnieniowa Mobi-Lok dla branży
lotniczej do połączenia z jednostką
podstawową.

*Wszystkie kotwy MobiLok są dostarczane
z futerałem

3M™ DBI-SALA® Mobi-Lok™ Akcesoria
Nazwa produktu
2200085

Butla ze sprężonym powietrzem

1,46

2200086

Stacja napełniania — butla z powietrzem z oznaczeniem CE 0,8 l, 2068 kPa (300 psi)

0,90

2200087

Adapter — do napełniania butli z dużego zbiornika powietrza

1,50

2200130

Wąż łączący z dodatkową jednostką

2,10

Uwaga: Pozycje na zamówienie. Skontaktuj się z działem obsługi klienta, aby zapytać o czas realizacji zamówienia.
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Kotwy
3M™ DBI-SALA® Ścienny zapadkowy punkt
kotwiczący

3M™ DBI-SALA® System kotwiczący
do betonu z klamrą typu D-ring

2101005

2101003
2101001

2101005

0,45

2104565

1

0,50

2101001

0,16

2104566

6

0,60

2101003

0,25

2104567

12

3,00

Składa się z trzpienia zaczepowego, gniazda, klucza
imbusowego M6 i zaślepki. Do zastosowań podłogowych,
ściennych lub sufitowych. Zapewnia wygodne punkty zaczepu
wszędzie tam, gdzie jest to potrzebne. Obsługa za pomocą
przycisku umożliwia szybką i łatwą obsługę. Gniazdo zawiera
zaślepkę, która ukrywa wnękę, zachowując estetyczny
wygląd.

Klamry typu D-ring do wielokrotnego użytku. Wytrzymała
konstrukcja do trudnych warunków. Bezpieczny wskaźnik
podpięcia informuje użytkownika o prawidłowej instalacji.
Montaż w otworach 18 mm — wymagane są tylko
standardowe wiertła.

3M™ DBI-SALA® Punkt kotwiczący
do ościeżnic drzwi i okien

3M™ DBI-SALA® Przesuwny system
kotwiczący

2100080

6,36

Z regulacją szerokości od 55 cm do 130 cm. Nieinwazyjna
konstrukcja zapobiega uszkodzeniom. Kotwa jest po prostu
mocowana między pionowymi elementami drzwi lub okien.
Szybki i łatwy montaż dzięki wbudowanemu pokrętłu do
regulacji — nie są potrzebne żadne narzędzia ani wiercenie.

2104711

8,9 do 35,6 cm i 3,2 cm grubości

1,59

2104716

30,5 do 76,2 cm i 6,3 cm grubości

3,40

Przymocuj punkt kotwiczący do belki za pomocą przycisków
regulujących oraz podłącz urządzenie samohamowne (SRL)
lub linkę bezpieczeństwa do obrotowej klamry typu D-ring –
i jesteś gotowy do pracy. Punkt kotwiczący przesuwa się
razem z Tobą.
Dostępny zestaw 2 zapasowych podkładek; 2110815 (małe),
2110816 (duże).

+48 22 739 60 00 | www.3M.pl/BHP
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Kotwy
3M™ DBI-SALA® System
kotwiczący z wózkiem do
dwuteowników – regulowany

3M™ DBI-SALA Punkt
kotwiczący mocowany
na stałe do belki
®

3M™ DBI-SALA® Zawiesie
z taśmy poliestrowej

Uwaga: SRL nie
wchodzi w skład
zestawu

Tabela wymiarów
belek kotwiących

A

2103148
B

2108412

3,81 cm 6,35 – 30,48 cm 2,40

2108413

3,81 cm 6,35 – 45,72 cm 2,70

2108414

3,81 cm 6,35 – 60,92 cm 3,00

2108415 6,35 cm 30,48 – 91,44 cm 4,00

Montaż do konstrukcji belki w dowolnej
orientacji w ciągu sekund z ostatecznym
dokręceniem za pomocą wbudowanego
uchwytu do regulacji.

6.80

Wózek jest przeznaczony do użytku
z urządzeniami samohamownymi na
belkach poziomych i został zaprojektowany
z myślą o łatwości użytkowania i najwyższej
wydajności. Płynnie przesuwa się po
belce i zapewnia mobilność w poziomie.
Możliwość mocowania w dowolnym miejscu
wzdłuż belki, w tym w punkcie środkowym.
Niekorozyjne łożyska kół z podwójną
osłoną nie wymagają konserwacji. Osłony
wózka chronią koła przed uszkodzeniem
i utrzymują belkę w czystości.

W

H

KM418

45 mm

83 cm

0,46

KM419

45 mm

90 cm

0,47

KM421

45 mm

200 cm

0,86

Zawiesie z taśmy poliestrowej i łączniki
ze stali nierdzewnej. Mocowanie z opcją
zaciśnięcia w KM419 i KM421.

3M™ DBI-SALA® Bezwładna masa
kotwicząca do dachów

3M™ DBI-SALA® First-Man-Up™
Zdalny system kotwiczący

Nazwa produktu

2100094

1,80-7,80 m

Nazwa
produktu
Teleskopowa
tyczka

2100105

60 mm

Łącznik tyczki

2100180
4,00
0,30

Teleskopowa tyczka umożliwia przymocowanie linki
bezpieczeństwa przy użyciu haka kotwiczącego 8 m nad
użytkownikiem, dając możliwość wejścia na pylon lub
dotarcia na szczyt słupa w całkowicie bezpieczny sposób.
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Punkt kotwiczący z przeciwwagą

327,00

Nazwa produktu
2104190

Zawiesie do punktów kotwiczących
z przeciwwagą

8,60

Wolnostojące urządzenie kotwiące z przeciwwagą nie
wymaga zamocowania do powierzchni roboczej i zapewnia
niezawodny i wszechstronny punkt mocowania systemów
chroniących przed upadkiem z wysokości.
3M Ochrona przed upadkiem |
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Kotwy
3M™ Protecta® System kotwiczący
z klamrą typu D-ring

3M™ Protecta® Stała płyta kotwicząca

Bestseller

AM210

AM210

0,04

Mocowanie 12 mm. 3 mm grubości.

3M™ Protecta® Zawiesie
ze stali galwanizowanej

AM211

0,13

Mocowanie 12 mm. Możliwość stosowania
w 3 kierunkach obciążenia.

3M™ Protecta® Zawiesie
z taśmy nylonowej

3M™ Protecta® Zawiesie
z taśmy poliestrowej
testowane krawędziowo

AM450/60

25 mm x 60 cm

0,06

AM450/80

25 mm x 80 cm

0,07

AM401G

1m

6 mm

0,29

AM450/100

25 mm x 100 cm

0,11

AM402G

2m

6 mm

0,47

AM450/150

25 mm x 150 cm

0,25

Końcówki z kauszami i rękaw ochronny
z PCW.
+48 22 739 60 00 | www.3M.pl/BHP

Cztery szwy bezpieczeństwa.

2100205

25 mm x 80 cm

0,15

2100206

25 mm x 100 cm

0,25

2100207

25 mm x 150 cm

0,25

2100208

25 mm x 200 cm

0,30

Poddane rygorystycznym testom na
krawędziach o promieniu 0,5 mm.
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Poziome systemy asekuracyjne
3M™ DBI-SALA® EZ-Line™ Tymczasowy
poziomy system asekuracyjny
EZ-Line to tymczasowy poziomy system asekuracyjny —
łatwy w obsłudze i niezwykle szybki w instalacji. Innowacyjna
zwijana konstrukcja systemu EZ-Line eliminuje konieczność
stosowania dużych i masywnych zwojów liny, które są trudne
do ustawiania, przenoszenia i przechowywania. Wbudowana
wyciągarka zapewnia łatwe ustawianie, użytkowanie
i demontaż. Dowolne dostosowanie długości do 18,25 m.
Wbudowane wskaźniki wstępnego naprężenia i upadku
ułatwiają konfigurację i kontrolę. Niezwykle lekki, o 33%
lżejszy niż konwencjonalne systemy.

Typowe zastosowania
3M™ Protecta® Pro-Line™ Przenośny
poziomy system asekuracyjny
Przenośny, wszechstronny i szybki w montażu. Brak
konieczności łączenia lub profilowania elementów, prosty
uchwyt zapadkowy do napinania linki bezpieczeństwa.
Brak oddzielnych elementów, wystarczy podłączyć do
odpowiedniego punktu kotwiczącego. Lekki i łatwy w
obsłudze. Zawiera torbę do przenoszenia. Wbudowany
amortyzator zmniejsza obciążenie krańców, chroniąc
konstrukcję. Maksymalna waga 2 x 141 kg.

Typowe zastosowania

7605061
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18,25 m

14,96

1200106

10 m

2,50

1200107

20 m

3,50
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Poziome systemy asekuracyjne
Gama zaawansowanych technologicznie stałych poziomych systemów chroniących przed
upadkiem z wysokości 3M™ DBI-SALA® została zaprojektowana, aby zapewnić naszym klientom
wybór rozwiązań pozwalających w najbardziej skuteczny sposób usuwać zagrożenia związane
z pracą na wysokości w szerokim zakresie zastosowań i zgodnie z przepisami dotyczącymi
bezpieczeństwa w miejscu pracy.
3M™ DBI-SALA® RoofSafe™ Kotwy

3M™ DBI-SALA® UniRail™

Kotwa RoofSafe 3M™ Ochrona przed upadkiem została
zaprojektowana w celu wyeliminowania lub znacznego
zmniejszenia ryzyka obrażeń lub śmierci pracowników
pracujących na wysokości, przy jednoczesnym zapewnieniu
integralności konstrukcji, do której jest przymocowana.
Innowacyjny amortyzator 3M™ DBI-SALA® SpiralTech™
zapewnia najbardziej optymalne rozłożenie sił na rynku
nieprzekraczające wartości 6 kN.

UniRail jest idealnym rozwiązaniem do projektów
budowlanych, w szczególności do uzyskania dostępu do
elewacji wewnętrznych i zewnętrznych, kontroli i konserwacji,
w tym chodników i podwieszanych suwnic. Jest również
szeroko stosowane przez techników do prac w zawieszeniu,
ponieważ spełnia wymagania zarówno norm dotyczących
opuszczania na linie, jak i ochrony przed upadkiem.

3M™ DBI-SALA® Poziomy system
asekuracyjny 8 mm

3M™ DBI-SALA® Poziomy górny system
asekuracyjny 8 mm

Poziomy system asekuracyjny 3M™ DBI-SALA® 8 mm
idealnie nadaje się do nowoczesnych projektów budowlanych
i renowacji, ale może być również stosowany w przemyśle do
zastosowań związanych z bezpieczeństwem. Minimalna ilość
części ruchomych i wysokiej jakości materiały zapewniają
długą żywotność, niskie koszty eksploatacji i stanowią
rozsądną inwestycję. Możliwość mocowania do belek
stalowych, betonu i cegieł. Jest odpowiedni do stosowania
na starszych konstrukcjach dachowych w połączeniu
z systemowymi punktami kotwiczącymi.

Poziomy górny system asekuracyjny 3M™ DBI-SALA® 8 mm
został opracowany przede wszystkim z myślą o potrzebach
klientów z branży transportowej i przemysłowej, w tym
samochodów ciężarowych, pociągów i samolotów, chodników
dźwigowych i ramp załadunkowych. System ten rozwiązuje
również problemy związane z dostępem i bezpieczeństwem
w branży rozrywkowej. To wysokiej jakości rozwiązanie
może obsługiwać urządzenia asekuracyjne i kontrolowanego
opuszczania oraz zapewnia swobodę ruchów pracownika bez
zakłóceń podczas wykonywania prac na wysokości.

+48 22 739 60 00 | www.3M.pl/BHP
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3M™ DBI-SALA® Lad-Saf™ Elastyczne
pionowe systemy asekuracyjne
Bezpieczna praca na wysokości

Typowe zastosowania

Każdego dnia pracownicy na całym świecie wchodzą po drabinach
na duże wysokości, by wykonać swoją pracę. Praca na wysokości
stwarza niebezpieczeństwo i wymaga rozwiązań zapewniających
maksymalne bezpieczeństwo. Do upadku może dojść w każdej
chwili i na każdej konstrukcji, podczas wchodzenia w górę lub
w drodze na dół.

Rozwiązanie
Zainstalowany na stałe pionowy system asekuracyjny Lad-Saf
zapewnia pracownikowi całkowitą ochronę przed upadkiem.
Jest przeznaczony do pracy z wieloma różnymi modelami
i długościami drabin na konstrukcjach takich jak turbiny wiatrowe,
wieże komunikacyjne, budynki, wieże ciśnień i inne.
Elastyczny system linowy Lad-Saf składa się z górnego i dolnego
wspornika, pełniącego rolę punktu kotwiczącego dla stalowej liny
biegnącej przez całą długość obszaru wspinania. Wózek Lad-Saf
łączy pracownika z systemem, automatycznie przemieszcza się
wraz z użytkownikiem podczas wchodzenia do góry i blokuje się
na linie w przypadku upadku, pozwalając na odzyskanie oparcia.
Zaprojektowany z myślą o łatwości użytkowania, oszczędności
i wszechstronności. Dostępne są opcjonalne wsporniki do
przykręcania lub wspawania do systemu, wybór różnych
rozmiarów/modeli zacisków szczebelkowych, wybór systemów
do łączenia z konstrukcjami drewnianymi, betonowymi lub
stalowymi. Dostępne są setki różnych wsporników, modeli
i konfiguracji, które można dopasować do niemal każdego
zastosowania.
Ponadto ten wszechstronny system może być używany nawet
przez czterech pracowników jednocześnie, co zapewnia dodatkową
elastyczność w miejscu pracy.
Teraz dodawanie lub modernizacja pionowych systemów
zabezpieczających jest jeszcze łatwiejsze. Nowa generacja
systemów Lad-Saf™ została przeprojektowana w celu uproszczenia
i przyspieszenia procesu montażu. Dzięki zmniejszeniu
liczby luźnych komponentów nawet o 72%* w porównaniu
z naszymi poprzednimi modelami, te lekkie systemy zostały
usprawnione w celu ułatwienia instalacji i konserwacji na różnych
konstrukcjach — takich jak drabiny zamontowane na stałe i wieże
telekomunikacyjne.
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Cechy produktu
•	Wózki Lad-Saf automatycznie
podążają za użytkownikiem,
umożliwiając wspinanie bez
użycia rąk i zapewniając
ochronę przed upadkiem (użyj
wózka Lad-Saf X2 z liną 8 mm
lub 9,5 mm, użyj wózka X3
z liną 9,5 mm)
•	Obsługuje do 4 pracowników
jednocześnie*
•	Możliwość dostosowania do
prawie każdego zastosowania
•	Niezwykle wytrzymała
i odporna na korozję
konstrukcja stalowa, dostępne
opcje ze stali galwanizowanej
lub nierdzewnej
•	Wbudowany amortyzator
chroni użytkownika
i konstrukcję
•	Wbudowany wskaźnik
napięcia zapewnia prawidłowy
montaż
W zależności od konfiguracji systemu.

*
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Pionowe systemy asekuracyjne
3M™ DBI-SALA® Lad-Saf™ X2 Wózek na linę
8 mm i 9,5 mm

3M™ DBI-SALA® Lad-Saf™ X3 Wózek
na linę 9,5 mm

Bestseller

6160030

Nazwa produktu

Nazwa produktu

6160030

Karabinek ze stali ocynkowanej

1,50

6160054

Karabinek ze stali ocynkowanej

1,13

6160047

Karabinek ze stali nierdzewnej

1,40

6160057

Karabinek hakowy ze stali
nierdzewnej

1,60

Szczebel, 2 użytkowników
(pokazano)

Szczebel, 4
użytkowników

Maszt, 4 użytkowników

Stal nierdzewna — 6116632

Stal galwanizowana —
6116633

Maszt, 4 użytkowników

Szczebel, 2 użytkowników

Przedłużka,
Stal galwanizowana — 6116634 2 użytkowników
Stal nierdzewna — 6116638

Stal galwanizowana —
6116636

Stal galwanizowana — 6116631
+48 22 739 60 00 | www.3M.pl/BHP
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Pionowe systemy asekuracyjne
Trwałość

Nowe końcówki liny

Zintegrowany punkt
kotwiczący chroniący
przed upadkiem.

Trwała konstrukcja
stalowa o wysokiej
wytrzymałości, która
umożliwia łatwy montaż
i trwałość bez
konieczności konserwacji.

Szybkość
Łatwy montaż dzięki
mniejszej liczbie części
oraz solidniejszemu
napinaniu i zakończeniu lin
w porównaniu do naszych
poprzednich systemów.

Elastyczność
Wsporniki montażowe
mogą być stosowane
z różnymi modelami drabin,
które mogą mieć różne
odstępy między szczeblami
i różne kształty.

Lina poprzedniej
generacji

System
poprzedniej
generacji

System nowej
generacji

Drabina, przedłużka i teleskopowy drążek
pasują do następujących typów szczebli
i rozstawów:
Odstępy między
200 – 310 mm
szczeblami
Cylindryczny
szczebel

Średnica 19 – 40 mm

Kwadratowy
szczebel

19 – 40 mm

Szczebel
w kształcie
rombu

Wysokość 19 – 40 mm

Kątownik

Wysokość nóg 19 – 40 mm

Szczebel
prostokątny

Wysokość 19 – 40 mm,
Szerokość 19 – 48 mm

Kompatybilność
Do stosowania z wózkiem Lad-Saf™ X3 (6160054 lub
6160057). Kompatybilny również z wózkiem Lad-Saf X2
(6160030 i 6160047).

Lekkość
Całkowita waga systemu wynosi mniej niż w przypadku
naszych poprzednich systemów dla 2 i 4 użytkowników.

Prostota
Większość konfiguracji wykorzystuje mniej niż 13 oddzielnych
komponentów — do 72% mniej niż niektóre z naszych
poprzednich modeli.
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System wspornika górnego i dolnego (oba wsporniki w zestawie)
Zastosowanie

Użytkownik

Materiał

Szczebel

2 użytkowników

Stal galwanizowana

6116631
6116632

Szczebel

2 użytkowników

Stal nierdzewna

6116633

Szczebel

4 użytkowników

Stal galwanizowana

6116635

Drewniany słup

2 użytkowników

Stal galwanizowana

6116634

Maszt

4 użytkowników

Stal galwanizowana

6116638

Maszt

4 użytkowników

Stal nierdzewna

6116636

Przedłużka

2 użytkowników

Stal galwanizowana

Lina o żądanej długości
Pierwsze 4 cyfry w SKU oznaczają rodzaj liny, ostatnie 3 cyfry oznaczają długość liny w metrach.
Średnica

Wiązka

Stal

Wytrzymałość

6134XXX

9,5 mm

1x7

Galwanizowana

68,5 kN min

6135XXX

9,5 mm

1x7

Nierdzewna

68,5 kN min

Oferowane liny:
• 5 m do 10 m z przyrostem co 1 m

• 50 m do 100 m z przyrostem co 5 m

• 10 m do 50 m z przyrostem co 2 m

• 100 m+ z przyrostem co 10 m

Prowadnice (zalecane co 6 – 12 m)
Zastosowania

Rodzaj

Materiał

6100400

Drabina

Prosta prowadnica

Stal galwanizowana

6100457

Drabina

Prosta prowadnica

Stal nierdzewna

6100513

Drabina

Prowadnica L

Stal nierdzewna

6100530

Drabina

Prosta prowadnica

Stal galwanizowana

6100401

Rozkładanie i przedłużenie

Prosta prowadnica

Stal nierdzewna

6100515

Maszt

Prowadnica L

Stal galwanizowana

6100140

Drewniany słup

Prosta prowadnica

Stal nierdzewna

3M™ DBI-SALA® Lad-Saf™
X3 wózek
•	Mobilna konstrukcja podąża za
użytkownikiem, zapewniając wygodną
ochronę podczas wspinaczki.
•	Łatwe mocowanie i odczepianie
w dowolnym miejscu wzdłuż liny
bezpieczeństwa.
•	Podwójny niezależny system blokowania
•	Do wyboru karabinek stalowy lub
łącznik karabinka hakowego ze stali
nierdzewnej

+48 22 739 60 00 | www.3M.pl/BHP
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Pionowe systemy asekuracyjne
3M™ Protecta® Pionowy system asekuracyjny Cabloc™ oferuje ochronę
pracowników przed upadkiem z wysokości, zapewniając jednocześnie
funkcjonalne i praktyczne środki dostępu i wyjścia na konstrukcjach takich
jak turbiny wiatrowe i wieże komunikacyjne.
Może być mocowany na stałe do drabiny lub innej pionowej konstrukcji. Elementy są dostępne
w wersjach ze stali nierdzewnej lub galwanizowanej.

Właściwości i zalety.
Ŕ

Łatwe i szybkie w instalacji

Ŕ

Kotwy górne i dolne są dostępne w wersji
ze stali galwanizowanej lub nierdzewnej

Ŕ

Wskaźnik naprężenia dolnej kotwy
zapewnia wizualne wskazanie
prawidłowego naprężenia linki

Ŕ

Możliwość instalacji na konstrukcjach
o nachyleniu do 15 stopni, dzięki czemu
nadaje się do różnych konstrukcji

Ŕ

Elementy są wykonane z wysokiej jakości
materiałów z wykończeniem odpornym na
korozję, dzięki czemu system nadaje się do
instalacji w szerokim zakresie agresywnych
środowisk

Ŕ

Użytkownicy mogą mocować i demontować
w dowolnym miejscu na całej długości
systemu, umożliwiając łatwy dostęp do
platform i sąsiednich obszarów roboczych

Ŕ

Wózek automatycznie przemieszcza
się wraz z użytkownikiem i blokuje się
w przypadku upadku, zapewniając
użytkownikowi płynność ruchu
podczas wchodzenia i schodzenia przy
jednoczesnym zachowaniu pełnego
bezpieczeństwa

Ŕ

System Cabloc używany w połączeniu
z nowym wózkiem Cabloc, posiada
oznaczenie CE, jest przetestowany
i zgodny z normą EN 353-1:2014. Daje
to użytkownikowi końcowemu całkowitą
pewność, że system spełnia najnowsze
normy i przepisy

Zastosowania.
3M™ Protecta® Pionowy system
asekuracyjny Cabloc™ nadaje się
do wielu zastosowań, w tym:
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Ŕ

Prace na drabinie

Ŕ

Prace na masztach i pylonach, w tym
wieże o konstrukcji kratowej i maszty

Ŕ

Praca przy turbinach wiatrowych

Ŕ

Prace przy słupie oświetleniowym
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Pionowe systemy asekuracyjne

System standardowy.
Do stosowania na drabinach.

Uniwersalna opcja
kotwiczenia.
Do stosowania na drabinach, masztach i innych
konstrukcjach. Więcej informacji znajduje się
w danych technicznych.

3M™ Protecta® Pionowy system
asekuracyjny Cabloc™

Kotwa górna
(bez amortyzatora)
Stal galwanizowana – 6191035
Stal nierdzewna – 6191032

Lina o średnicy 8 mm
Stal galwanizowana
(6 x 19) – AC300GXX
Stal nierdzewna
(7 x 19) – AC300SXX

Wózek
z amortyzatorem
Stal ocynkowana – 6180200
Stal nierdzewna – 6180201

3M Protecta Pionowy system asekuracyjny Cabloc
z uniwersalnymi kotwami górnymi i dolnymi

Uniwersalna kotwa
górna i dolna
Stal nierdzewna – AC340

Owalne złącze
śrubowe
Stal nierdzewna – AJ502

Lina o średnicy 8 mm
Stal galwanizowana
(6 x 19) – AC300GXX
Stal nierdzewna
(7 x 19) – AC300SXX

Wózek
z amortyzatorem
Stal ocynkowana – 6180200
Stal nierdzewna – 6180201

Przewodnik dla
zaawansowanych
AC320

Napinacz linki
Stal nierdzewna – AC330

Kotwa dolna
Stal galwanizowana – 6191036
Stal nierdzewna – 6191033

Uniwersalna kotwa
górna i dolna
Stal nierdzewna – AC340

Identyfikator systemu
UE – 6191088
CEE – 6191104
Arabski – 6191105

Identyfikator systemu
UE – 6191088
CEE – 6191104
Arabski – 6191105

Rodzaj materiału
Stal nierdzewna
Stal galwanizowana

+48 22 739 60 00 | www.3M.pl/BHP
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Pionowe systemy asekuracyjne

Jeden wózek,
dwie opcje.
Dzięki nowemu, zintegrowanemu
metalowemu amortyzatorowi,
wózek 3M™ Protecta® Cabloc™ jest
bardziej wytrzymały niż kiedykolwiek
i jest wyposażony w karabinek
w obu wersjach zarówno ze stal
galwanizowanej, jak i nierdzewnej.
Nośność:
1 użytkownik o wadze do 140 kg (wraz z narzędziami).

Modernizacja obecnego systemu 3M™
Protecta® Cabloc™ jest teraz łatwiejsza…
Nowy wózek 3M Protecta Cabloc został poddany
rygorystycznym testom we wszystkich konfiguracjach
systemu 3M Protecta Cabloc*, więc modernizacja
systemu 3M Protecta Cabloc w celu spełnienia
najnowszych standardów jest łatwa... po prostu
zastosuj nowy wózek!

Funkcja zapobiegająca
odwróceniu wózka
uniemożliwia użytkownikowi
nieprawidłowe zamocowanie
na linie
Zintegrowany amortyzator
zmniejsza maksymalną
siłę zatrzymującą upadek.
W przypadku upadku ten
amortyzator działa również jako
wskaźnik upadku, wskazując,
że urządzenie zostało
uruchomione i musi zostać
wyłączone z eksploatacji

Karabinek typu
twist-lock (opcja
z ocynkowanej
lub ze stali
nierdzewnej)

Nazwa produktu
6180200

Wózek 3M Protecta Cabloc z ocynkowanym karabinkiem

0,72

6180201

Wózek 3M Protecta Cabloc z karabinkiem ze stali
nierdzewnej

0,82

* Używając linki galwanizowanej 8 mm 6 x 19 i linki ze stali nierdzewnej 8 mm 7 x 19.
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Opcje linki.
Linka ze stali
galwanizowanej
8 mm, 6 x 19 (zastąpić
XX długością
wymaganą w m)

Linka ze stali
nierdzewnej 8 mm,
7 x 19 (zastąpić
XX długością
wymaganą w m)

AC300GXX

AC300SXX

3M™ Protecta® Pionowy system
asekuracyjny Cabloc™ – zestaw

Prowadnice
6190101

10 m

0

11,30

6190102

20 m

1

14,60

6190103

30 m

2

17,10

6190104

40 m

3

20,10

6190105

50 m

4

23,10

Zestaw zawiera wszystkie potrzebne elementy: Wózek (6180200), uniwersalne kotwy górne i dolne (AC340 x 2),
napinacz linki (AC330), owalne złącze śrubowe (AJ502), linka ze stali nierdzewnej (AC300SXX), prowadnice w ilości
jak wskazano w tabeli (AC320), etykieta systemowa (6191088).
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Nauka o
przeciwdziałaniu
grawitacji.
Ochrona pracowników to coś więcej niż tylko
zapobieganie upadkom z wysokości. Narzędzia,
przedmioty i sprzęt upuszczone z wysokości mogą
być równie niebezpieczne. Od placów budowy po
platformy wiertnicze, pomagamy uczynić miejsca pracy
bezpieczniejszymi i bardziej wydajnymi poprzez ochronę
pracowników przed zagrożeniami, które mogą skutkować
urazem, uszkodzeniem sprzętu lub utratą narzędzi.
W każdym kompleksowym programie ochrony narzędzi przed upadkiem
z wysokości należy uwzględnić wiele ważnych kroków. Obejmują one:
identyfikacja zagrożeń związanych z upadkiem, opracowywanie środków
zaradczych, wdrażanie tych środków, program inspekcji lub audyt, wybór
i stosowanie odpowiedniego sprzętu i/lub systemów oraz programy
szczegółowego szkolenia.

Typowe zastosowania
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Sprzęt chroniący narzędzia przed
upadkiem z wysokości

Wszystko, co jest potrzebne do powstrzymania
upadku.

Podobnie jak ABC ochrony pracowników przed upadkiem z wysokości, narzędzia i przedmioty wymagają
odpowiedniego zakotwiczenia, łącznika i punktu mocowania (podpory). Mocowanie narzędzi jest tylko jedną z części
3-punktowego rozwiązania systemowego chroniącego narzędzia przed upadkiem z wysokości. Potrzebujesz również
punktu mocowania i zakotwiczenia, aby mieć pewność, że bezpieczeństwo jest zachowane.

Jak wybrać system:

A.
Zakotwiczenie

Istnieje wiele czynników, które należy
wziąć pod uwagę przy wyborze systemu
pod kątem sytuacji każdego pracownika.
Wymaga to dokonania konkretnych ustaleń.
Jaka jest waga narzędzia lub
sprzętu?
•	Waga pomoże określić,
jakiego rodzaju mocowanie
(łącznik), punkt zaczepienia
i zakotwiczenie należy
zastosować.

C.
Łącznik
Punkty
mocowania

B.

•	Użyj wagi lub sprawdź
specyfikacje producenta,
aby określić wagę narzędzia.

A. Jaki jest punkt kotwiczący?
•	Waga i zastosowanie narzędzia
są kluczowymi czynnikami
przy tej decyzji.
•	Do użytkownika lub poza
nim (Zaleca się, aby narzędzia
o wadze powyżej 2,3 kg
nigdy nie były mocowane
do użytkownika).

B. Jakie są opcje punktu
mocowania?

•	W zależności od narzędzi może
być dostępnych wiele opcji.
•	Narzędzia niektórych
producentów mogą
mieć punkty mocowania
wbudowane w konstrukcji.
•	Prawidłowy punkt mocowania
nie powinien wpływać na
użytkowanie narzędzia.

C. Jaki jest odpowiedni łącznik
do narzędzia?

•	Zwykle jest dostępne wiele
opcji — jeden rozmiar nie
pasuje do wszystkich.
•	Łączniki nie powinny wpływać
na użytkowanie narzędzia.
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Sprzęt chroniący narzędzia przed upadkiem z wysokości
Każda branża jest inna. Każde miejsca pracy jest inne. Każdy pracownik jest inny.
Dlatego 3M™ DBI-SALA® Sprzęt chroniący narzędzia przed upadkiem z wysokości oferuje szeroką gamę rozwiązań w zakresie
kotwiczenia, łączników i punktów mocowania dla szerokiej gamy branż i zawodów. Od stolarzy po betoniarzy, od ślusarzy
po spawaczy — mamy rozwiązania, które pomogą Ci.

Oto przykłady niektórych z naszych najpopularniejszych produktów.
B. Punkty mocowania

1500174,
1500168, 1500171
Taśma szybkomocująca Quick Wrap II.
Udźwigu nominalny:
0,9 kg

1500009

Linka z
pierścieniem typu
D-ring. Udźwig
nominalny: 2,7 kg

1500010

Klamra typu D-ring
Micro.
Udźwig nominalny:
0,9 kg (tylko z
użyciem produktu
nr kat. 1500060).

1500011

Paski zaczepowe
Tool Cinch MD.
Udźwig nominalny:
15,9 kg

1500027,
1500028,
1500029,
1500030

Nakładki obrotowe
Quick Spin. S-XL.
Udźwig nominalny:
0,05 kg

1500024,
1500025, 1500026

Pierścienie szybkomocujące Quick Ring.
1,9 cm do 3,8 cm
(0,75 cala do 1,5 cala)
Udźwig nominalny:
0,9 kg

1500003

1500013

1500015

1500017

1500178, 1500179

1500047

1500049

Paski zaczepowe Tool
Cinch MD z jednym
skrzydełkiem. Udźwig
nominalny:15,9 kg

Paski zaczepowe Tool
Cinch MD z dwoma
skrzydełkami.
Udźwig nominalny:
15,9 kg

1500007

Klamra
typu D-ring
1,3 cm x 5,7 cm
(0,5 x 2,25 cala)
Udźwig nominalny:
0,9 kg

Klamra
typu D-ring
2,5 cm x 8,9 cm
(1 cal x 3,5 cala)
Udźwig nominalny:
2,7 kg

Paski zaczepowe Tool
Cinch do trudnych
warunków.
Udźwig nominalny:
36,3 kg

C. Mocowania
narzędzi

1500156

2,3 kg
Rozwijana linka
bezpieczeństwa
na narzędzia
z adapterem
1500161.

1500159,
1500160

Linka
Mocowanie spiralne bezpieczeństwa do
hełmu.
Hook2Hook
Ilość 10 lub 100.
z okrętką.
Udźwig nominalny:
Ilość 1 lub 10.
Udźwig nominalny: 1,8 kg
2,3 kg

Mocowanie typu
bungee
Hook2Loop.
Udźwig nominalny:
4,5 kg

1500050

Mocowanie typu
Bungee Hook2Loop
o średniej
wytrzymałości.
Udźwig nominalny:
15,9 kg

Linka
bezpieczeństwa
o średniej
wytrzymałości
Hook2Loop.
Udźwig nominalny:
15,9 kg

Fall Protection
for Tools

1500051

Linka bezpieczeństwa o dużej
wytrzymałości Hook2Loop.
Udźwig nominalny: 36,3 kg

1500052

Everything

stop
drop.
you need to

Linka bezpieczeństwa o dużej
wytrzymałości Hook2Rail.
Udźwig nominalny: 36,3 kg

the

3M ™ DBI-S
ALA®
Fall Protection
for Tools

Aby zobaczyć pełną ofertę sprzętu chroniącego
narzędzia przed upadkiem z wysokości, pobierz
katalog dostępny tutaj.
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Ikony odnoszące się do szelek.
Klatka
piersiowa

Uda

Talia

Klamra
przelotowa

Klamra
typu Quick
Connect

Ikony odnoszące się do linki
bezpieczeństwa.
Linka
bezpieczeństwa

Pętla
stanowiskowa

Pętle z nasadką

Karabinek

Karabinek
śrubowy

Łącznik:
Końcówka linki
bezpieczeństwa

Łącznik:
Końcówka
mocująca do
użytkownika

Rodzaj liny

Wytrzymałość:

Hak do
rusztowań

Rozmiar
otwarcia
zamka

Blokada obrotowa

Testowany
krawędziowo

Karabinek hakowy Hak do prętów
zbrojeniowych

Ikony odnoszące się do urządzeń
samohamownych.
Obudowa

Wyciągarka

RSQ

Ostre krawędzie

Samoblokujący karabinek
hakowy

Materiał linki
bezpieczeństwa

Materiał
łącznika

Karabinek

Oczko na linę

Hak do prętów
zbrojeniowych

Hak do
rusztowań

Karabinek
hakowy
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Testowany
krawędziowo
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+48 22 739 60 00

Ikony ogólne.
Rozmiar

Waga

Ilość

Średnica

Liczba
użytkowników
(wartość)

Rodzaj materiału

Rodzaj powłoki

Taśmy

Materiał:
Nylon

Materiał:
Poliuretan

Materiał:
Odblaskowy

Materiał:
Stal

Powłoka: Stal
galwanizowana

Powłoka:
Wypiaskowana

Powłoka:
Ocynkowana

Rodzaj:

Materiał:
Aluminium

Materiał:
Tworzywo
termoplastyczne

Materiał:
Vectran

Materiał:
Stal nierdzewna

Certyfikacja.
Szelki bezpieczeństwa:

Informacje ogólne:

Ratownicze
urządzenia
podnoszące

Sprzęt
alpinistyczny Klamry liny

Rozporządzenie
w sprawie ŚOI

Dyrektywa
maszynowa

Szelki
bezpieczeństwa

Uprząż
biodrowa

Szelki
ratownicze

Odzież
ostrzegawcza o
podwyższonej
widoczności

Punkty kotwiczące:

Urządzenia
samozaciskowe ze
sztywną prowadnicą

Urządzenia
samozaciskowe z
giętką prowadnicą

Stacjonarne
urządzenia
kotwiczące

Przenośne
urządzenia
kotwiczące

Urządzenia
Bezwładne masy
kotwiczące z
kotwiczące
giętką prowadnicą

Łączniki:

Urządzenia do
opuszczania

Linki
bezpieczeństwa

Amortyzatory

+48 22 739 60 00 | www.3M.pl/BHP

Pasy i linki do
ustalania pozycji
podczas pracy

Urządzenia
samohamowne

Łączniki
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D - 41453 Neuss
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www.3m.pl/bhp
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www.3Msafety.nl
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95006 Cergy Pontoise Cedex
Francja
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3M Österreich GmbH
Kranichberggasse 4
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20 Kifissias Ave.
151 25 Maroussi
Athens, Greece
www.3M.com/gr/occsafety

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

3M Suisse S.a r.l. / Schweiz Gmbh
Eggstrasse 93
8803 Rüschlikon
Suisse / Schweiz
www.3M.com/ch/safety
Suomen 3M Oy
Keilaranta 6
02150 Espoo
Suomi
www.3M.fi/suojaimet
3M Svenska AB
191 89 Sollentuna
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E-mail: kundservice@mmm.com
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al. Katowicka 117
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Oficjalne siedziby:
Capital Safety Limited (Północna Europa)
3M Centre, Cain Road
Bracknell, Berkshire, RG12 8HT, Wielka Brytania
Telefon: +33 (0)4 83 58 08 08
E-mail: informationfallprotection@mmm.com
Strona internetowa: 3M.com/FallProtection

Grupa Capital Safety (EMEA)
Le Broc Center, Bâtiment A, Z.1. 1re Avenue
– BP15, 06511 Carros Le Broc, Cedex, FRANCJA
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