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Parki linowe to szczególne miejsca, gdzie 
można przeżyć przygodę z liną bez potrzeby 
specjalistycznego, alpinistycznego przeszkolenia. 
Można także poczuć smak ryzyka… bez ryzyka, za 
to z dużą dawką adrenaliny. 
Klienci parków linowych przychodzą tam, 
by się bawić. Wy natomiast odpowiadacie za 
ich bezpieczeństwo, wygodę i przyjemność 
pokonywania doskonałych technicznie konstrukcji. 
Do Was więc należy wybór odpowiedniego sprzętu 
i właściwe jego stosowanie.  
Sprzęt Petzl znany jest już od 1975, a narodził się 
dzięki pasji i współpracy czołowych speleologów, 
wspinaczy i alpinistów. Doskonałe rozwiązania 
techniczne są efektem wieloletniego doświadczenia 
firmy Petzl, także w produkcji sprzętu do prac na
wysokości i ratownictwa. 
Dzięki tak szerokiemu doświadczeniu Petzl 
stworzył specyficzną ofertę na potrzeby parków
linowych: 
- sprzęt dla użytkownika, w postaci bezpiecznych 
i łatwych w obsłudze produktów 
- sprzęt dla instruktorów, wygodny i skuteczny 
- sprzęt do ewakuacji, umożliwiający szybką 
i bezpieczną interwencję w najbardziej 
skomplikowanych konfiguracjach.
Dzięki rozwiązaniom Petzl Wasz park linowy 
będzie bezpieczny i atrakcyjny.

ELIOS® A42
Kask wygodny i wytrzymały

CE EN 12492 - 315-345 g
• Prosta i skuteczna regulacja: 
- 1 pokrętło do regulacji obwodu głowy 
- boczne sprzączki paska pod brodę 
umożliwiają regulację przód / tył 
• Dostępny w 2 rozmiarach, 
odpowiadających rozmiarom głów dzieci 
i dorosłych. 
• Dostępny w 2 kolorach - łatwe 
rozróżnienie rozmiarów. 
• Wygodny w noszeniu:  lekki, z dobrą 
wentylacją  
• Wytrzymały, odporny na uderzenia 
i zarysowania. 
Rozmiar 1: 48-56 cm - 315 g - niebieski 
Rozmiar 2: 53-61 cm - 345 g - biały 

 
PANDION C29

Uprząż biodrowa z prostą regulacją

CE EN 12277 typ C - 400 g
• Różne kolory taśm udowych, z zewnątrz 
i na zewnątrz, tasiemka ułatwiająca 
rozróżnienie lewej i prawej nogi. 
• Punkt wiązania się z Dyneemy zapewnia 
dużą odporność na zużycie. 
• Szeroki pas biodrowy i regulowane 
taśmy udowe zapewniają wygodę podczas 
użytkowania. 
• Miękki uchwyt sprzętowy na pasie.
Jeden rozmiar

AVENTEX L36
Symetryczna, V kształtna lonża 
stosowana w parkach linowych

CE - 125 g
• AVENTEX mocuje się do uprzęży za 
pomocą węzła „główka skowronka’’. 
• Końce lonży wyposażone są w STRINGI, 
które utrzymują karabinki w stałym, 
optymalnym położeniu oraz chronią końce 
lonży przed przetarciem. 
• Szeroki rozstaw ramion ułatwia 
manipulacje na stanowiskach. 
•AVENTEX nie jest absorberem energii 
i nie może być stosowany na via ferratach.
2 ramiona o długości 60 zm, rozstaw 
ramion 120 cm ( lonża wpięta do uprzęży, 
nie licząc długości karabinków). 

 

AT’TRAC L37
Taśma do parków linowych

CE  
• Prosta i pewna: mocuje się ją za pomocą 
„główki skowronka” (bez karabinka). 
• Wersja o długości 27 cm - do 
wychodzenia po stalowej linie tyrolki oraz 
68 cm - by oddalić głowę od liny stalowej. 
• Wyposażona w STRING: ustawia 
karabinek wzdłuż osi największej 
wytrzymałośći, oraz chroni koniec lonży 
przed przetarciem. 
Kod Rozmiar  Ciężar 
L37 27 27 cm (bez karabinka) 35 g 
L37 68 68 cm (bez karabinka) 75 g 

TRAC P24
Bloczek do tyrolek

CE EN 12278 - 396 g
• Bloczek i karabinek stanowią całość, nie 
mogą być oddzielone lub zgubione. 
• Przeznaczony do zbiorowego 
użytkowania w parkach linowych. 
• Łatwy do wpinania (jedną ręką), 
konstrukcja minimalizuje możliwość złego 
założenia. 
• Rolki usytuowane w jednej płaszczyźnie 
gwarantują stabilność bloczka i ograniczają 
tarcie. 
• Wodoszczelne łożyska kulkowe 
zapewniają dużą prędkość niezależnie 
od ciężaru użytkownika, temperatury 
i wilgotności. 
• Zalecana maksymalna prędkość: 20 m/s.
Używany na linach stalowych 
o maksymalnej średnicy 12 mm

VERTIGO M40
Karabinek z automatyczną blokadą 
zamka, przeznaczony do wpinania do 
poręczówki

CE EN 362, EN 12275 Typ K/B - 94 g
Nakrętkę można odblokować jednym 
palcem, wystarczy prosty ruch wzdłuż osi 
zamka.  
• Kształt karabinka czyni go wygodnym 
w manipulacjach. 
• System Keylock ułatwia wpinanie 
i wypinanie. 
• Szeroki prześwit karabinka ułatwia 
wpinanie w liny stalowe o dużych 
średnicach.
Prześwit: 25 mm 

GYM C32
Wersja uprzeży PANDION bez 
uchwytu sprzętowego

SIMBA C65
Pełna, regulowana uprząż dla dzieci

NEWTON FAST  C73 2F
Pełna uprząż, o dużym rozmiarze, 
z klamrami automatycznymi

ASPIR C24
Wygodna uprząż regulowana 

CARITOOL P42
uchwyt sprzętowy do wpięcia bloczka

JANE L50
Lonża z liny dynamicznej
 
Dostępna w długościach 60, 100, 150 i 
200 cm

TANDEM CABLE P21 CAB
Podwójny bloczek na łożyskach 
samosmarujących

TANDEM SPEED P21 SPE
Podwójny bloczek na wodoszczelnych 
łożyskach kulkowych

EXPRESS C40
Krótka taśma do połączenie bloczka 
z uprzeżą
 
Dostępna w długościach 11, 17 i 25 cm 
wpinana do uprzęży karabinkiem  maillon 
rapide GO P15

GO P15
Maillon rapide do taśmy EXPRESS

STRING L M90 000 L
Ochrona taśmy

ELIOS rozmiar 1

ELIOS rozmiar 2
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ZABEZPIECZANIE RATOWNICTWO
SPRZĘT INSTRUKTORA SPRZĘT DO EWAKUACJI

ELIOS® A42
Kask wygodny i wytrzymały

CE / EN 12492 - 315-345 g
• Wygodny w noszeniu: lekki, z dobrą 
wentylacją  
• Wytrzymały, odporny na uderzenia 
i zarysowania. 
• Kolor pomarańczowy, łatwy do 
zauważenia 
Rozmiar 1: 48-56 cm - 315 g  
Rozmiar 2: 53-61 cm - 345 g 

FALCON C38
Wygodna i wytrzymała uprząż 
biodrowa 

CE EN 358, EN 813
• Pas i taśmy udowe z „oddychającej 
wyściółki” - dla optymalnej wygody. 
• Prosta i łatwa regulacja dzięki klamrom 
DoubleBack 
• 2 uchwyty sprzętowe
Rozmiar 1 C38 1740 g 
Rozmiar 2 C38 2800 g

VERTIGO M40
Karabinek z automatyczną blokadą 
zamka, przeznaczony do wpinania do 
poręczówki

AVENTEX L36
Symetryczna, V kształtna lonża 
stosowana w parkach linowych

TRAC P24
Bloczek do tyrolek

AT’TRAC L37
Taśma do parków linowych

Opis sprzętu znajduje się w dziale «Sprzęt 
użytkownika»

 

GRADISTEP C08
Pięciostopniowa ławeczka do 
pomagania osobom w trudnościach

146 g
• Wzmocnione stopnie, odporne na 
zużycie 
• Dostarczana razem z niewielkim 
futerałem przyszytym do ławeczki 
(zabezpieczenie przed zgubieniem). 
• Wyposażona w STRING nadający 
karabinkowi właściwą pozycję i chroniący 
taśmę przed zużyciem.
Stosowany z karabinkiem SPIRIT M15  lub 
OWALL M41

PPE INSPECTION CD-ROM  
Z29 B

Wspomaga sprawdzanie 
i zarządzeniem Sprzętem Ochrony 
Indywidualnej

Na CD-romie znajdują się wszystkie 
niezbędne informacje do sprawdzenia 
waszego Sprzętu Ochrony Indywidualnej. 
• Filmy, zdjęcia, szczegóły norm, karty 
katalogowe i procedury kontrolne.  
• Możecie zainstalować Easy Inspect, 
program do sprawdzania sprzętu, 
umożliwiający planowanie kontroli 
i archiwizację wyników. 
• Całą zawartość CD-romu oraz 
uaktualnienia można także znaleźć na 
www.petzl.fr/epi

I’D® D20 S
Przyrząd zjazdowo-asekuracyjny 
z automatyczną blokadą

CE EN 341 klasa A - 530 g
• Języczek zabezpieczający przed upadkiem 
wskutek odwrotnego wpięcia przyrządu. 
• Funkcja „antypaniczna”: jest to 
automatyczne blokowanie przyrządu 
w wyniku zbyt mocnego (w odruchu 
paniki) nacisku na rączkę. 
• Pozycja dźwigni w momencie 
instalowania liny. 
• W systemach do wyciągania umożliwia 
odwrócenie funkcji systemu (wyciąganie/
opuszczanie). 
•  Zapadka na okładce - wpinanie 
i wypinanie przyrządu bez zdejmowania 
z karabinka, zmniejszone ryzyko utraty 
przyrządu, ułatwione przepinanie. 
Funkcjonuje na linach 10 -11,5 mm 
średnicy.

PRO TRAXION P51
Bardzo wydajny bloczek z blokadą

CE EN 567, EN 12 278 - 265 g
• Rolka o dużej średnicy, zamontowana 
na wodoszczelnych łożyskach kulkowych 
zapewnia bardzo dużą wydajność. 
• Ruchoma okładka z zatrzaskiem 
umożliwia otwieranie bloczka bez 
wypinania go z systemu.  
• Dodatkowy otwór w obudowie pozwala 
na montowanie systemu do wyciągania bez 
dodatkowych punktów stanowiskowych.

FIXE P05
Bloczek o okładkach nieruchomych

CE EN 12 278
• Przeznaczony do systemów do 
wyciągania lub jako bloczek kierunkowy. 
Przydatny do zakładania odciągów dla 
uniknięcia tarcia i ostrych krawędzi. 
• Okładki nieruchome umożliwiają szybkie 
założenie na linę i połączenie z przyrządem 
zaciskowym.  
• Wysoka wydajność łożysk 
samosmarujących. 
• Zwarty, lekki.

OK TRIACT M71
Karabinek symetryczny

CE EN 362, EN 12 275 typ B - 75 g
Optymalnie współpracujący z przyrządami 
w systemach do wyciągania i wszędzie tam, 
gdzie używane są bloczki. 
• Kształt owalny, symetryczny : 
- ułatwia użycie bloczka 
- idealny do wpinania do punktów 
stanowiskowych (łatwy do obrócenia). 
• System Keylock - specjalnie 
wyprofilowany zamek karabinka.
• Poręczny, łatwe manipulacje, nawet jedną 
ręką. 
• Prześwit: 19 mm

WILLIAM TRIACT M23
Karabinek w kształcie gruszki 

CE - EN 362, EN 12 275 typ K/B/H - 90 g
• Duży rozmiar umożliwia wpięcie kilku 
lin, taśm lub przyrządów. 
• Kształt gruszki ułatwia stosowanie 
półwyblinki na linie pojedynczej lub 
podwójnej. 
• System Keylock - specjalnie 
wyprofilowany zamek karabinka.
• System automatycznego zamykania 
BALL-LOCK, TRIACT lub ręczny system 
zakręcania SCREW-LOCK. 
• Prześwit: 24 mm

Parki linowe

Etap 1 Wyciąganie ewakuowanej 
osoby
(Możliwość odczepienia lonży lub 
bloczków z poręczówki)

Etap 2 Opuszczanie

INTERNATIONAL 
PETZL Work Solutions 
Z. I. 38920 CROLLES 
Tel: +33-(0)4 76 92 09 30 
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Tel: (012) 656 70 88 
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