






























































































































































































































DISPOZITIVE DE ANCORARE

ECHIPAMENTE INDIVIDUALE DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA CĂDERII 

EN 362

Cod: vezi tabel

Piesă de legatură rapidă (Manucroche) - tip AZ 200

Piesa de legătură rapidă este realizată din sârmă de oţel inoxidabil, cu diametrul de 6 mm.

Piesa de legătură rapidă este o componentă a echipamentului de protecţie împotriva căderii de la 
înălţime fiind utilizată ca şi conector între punctul structural de ancorare şi un alt dispozitiv de oprire a 
căderii. Este recomandată utilizarea ei atunci când punctul de ancorare este constituit sub formă 
unor bare, profile sau ţevi metalice.

Aplicarea piesei de legătură rapidă pe structura de care se face ancorarea se face manual, extrem de 
simplu, fără a fi necesare alte scule sau echipamente. În zona inferioară, piesa este prevăzută cu un 
ochet pentru a permite conectarea unei carabiniere. 
Prin forma constructivă, este împiedicată desprinderea involuntară a piesei de pe elementul de care 
se face ancorarea.

Model

AZ 200 01

AZ 200 02

AZ 200 03

Lungime (mm) Deschidere (mm)

81340

112390

140440

Cod: vezi tabel

Chingă de ancorare - tip AZ 700
EN 795/B

Chinga de ancorare este o componentă a echipamentului de protecţie împotriva căderii de la 
înălţime, putând fi utilizată pentru realizarea unui punct de ancorare.

La fiecare capăt chinga este prevăzută cu două inele tip D din oţel, putându-se conecta la acestea o 
carabinieră. Lungimea chingii de ancorare trebuie aleasă în funcţie de dimensiunile punctului de 
ancorare structural  astfel încât unghiul format de capetele chingii după montarea carabinierei sa fie 

0mai mic de 90 . 

Chinga de ancorare este fabricată din material textil, cu lățime de 45 mm, având o bandă de cauciuc 
sintetic cusută în interiorul chingii, pentru creşterea rezistenţei la abraziune și împiedicarea efectului 
de alunecare.

Cod

AZ 700 009

AZ 700 014

AZ 700 020

90

140

200

Lungime (cm)

Cod: vezi tabel

Chingă de ancorare - tip AZ 900

Este strict interzis a se conecta catarama centurii complexe la punctul structural de ancorare prin 
intermediul chingii de ancorare fără intercalarea unui absorbitor de energie.

aelement de legătură între echipamentul individual de protecţie împotriva căderii de la înălţime şi 
punctul de ancorare structural, împreună cu un absorbitor de energie. 

Chinga de ancorare este o componentă a echipamentului de protecţie împotriva căderii de la 
înălţime. Chinga de ancorare este fabricată din poliamidă şi are lăţimea de 20 mm. Capetele chingii 
sunt cusute astfel încât să formeze o buclă închisă, la care se poate atașa o carabinieră.

adispozitiv de ancorare - o componentă a echipamentului de protecţie împotriva căderii de la 
înălţime, fiind utilizatã pentru a conecta dispozitive de oprire a căderii la puncte de ancorare 
structurale sau

Chinga de ancorare poate fi folosită ca:

Cod

AZ 900 030

AZ 900 080

AZ 900 120

AZ 900 200

30

80

120

200

Lungime (cm)

EN 795/BENEN 566354

12

12

12





















































Dispozitivul se utilizează pentru tăierea de la sol a branșamentelor electrice aeriene de joasă 
tensiune, în situaţii de urgenţă.

a. foarfecă de tăiere cu sistem de acționare cu pârghie și scripeți (1 bucată)
b. prăjină electroizolantă telescopică (1 bucată)

Dispozitivul de tăiere conține următoarele componente: 

Prăjina este prevăzută cu talpă rabatabilă pentru a putea fi sprijinită pe sol în timpul lucrărilor și cu un 
sistem de cuplare metalic care permite o fixare sigură a foarfecii de tăiere.

Atât foarfeca de tăiere, cât și prăjina electroizolantă sunt livrate în huse din material impermeabil. 

Pentru a reduce forţa de tăiere, pârghia de acţionare a cuţitului mobil este acționată de la sol prin 
intermediul unei frânghii, trecută printr-un sistem de 2 scripeţi.
Sistemul de cuplare al foarfecii de tăiere cu prăjina electroizolantă telescopică este de tip rabatabil, 
permițând poziționarea foarfecii într-un plan ce conține axa prăjinii sub un unghi de 0°, 30°, 60° și 
90°.

Prăjina electroizolantă telescopică are în componenţă 5 module realizate din tuburi 
electroizolante, ce respectă cerinţele SR EN 61235:1999. 

Foarfeca de tăiere este proiectată pentru a putea agăţa foarte uşor de la sol cablul branşamentului 
care trebuie tăiat. Cuţitele de tăiere sunt realizate din oţel înalt aliat cu mare rezistenţă mecanică. 

Pentru blocarea fermă a modulelor în poziție extinsă, acestea sunt prevăzute cu butoane de blocare, 
de formă pătrată, iar zonele superioare ale tronsoanelor (prevăzute cu locaşe pentru butoane de 
blocare) sunt acoperite cu manşoane elastice transparente, pentru a creşte durata de utilizare a 
prăjinii. 

Nu este recomandată acționarea foarfecii și manipularea prăjinii fără sprijinul acesteia pe sol.

Diametru tuburi (mm) max. 60 (± 1,5)

Lungime de transport - prăjină (m)

Lungime maximă prăjină extinsă (m) 7,5

1,9

Înălțime maximă de tăiere (m)

Tipurile de conductoare care pot fi tăiate

2Secțiuni maxime conductoare (mm )

Diametre maxime conductoare (mm)

8 

Aluminiu (tip AAC) Oțel - Al (tip ACSR) 

56,3 (ACSR 50/8) 300

9,622,5

Lungime foarfecă de tăiere (m) 0,5

Diametrul maxim al cablurilor ce pot fi tăiate (mm) 25

Dispozitiv de tăiere a branșamentelor electrice aeriene JT cu acționare de la sol

Caracteristici tehnice 

130

ECHIPAMENTE DIVERSE

Cod: P2424000F







77133

Înălţimea maximă la care poate fi aplicat dispozitivul (m) 9

Diametrul stâlpilor cu secţiune circulară pe care se poate aplica (mm) 110 ÷ 490

Perimetrul stâlpilor cu secţiune rectangulară pe care se poate aplica (mm) 345 ÷ 1550

Masa totală (kg) 31

Dimensiuni de transport (L*l*h) (mm) 1050 * 300 * 160

Cod: P 2453000
        
Dispozitivul de ancorare a stâlpilor liniilor electrice aeriene sau de telecomunicații este conceput şi 
realizat cu scopul de a îmbunătăți stabilitatea stâlpilor de lemn sau beton, atunci când există dubii 
privind soliditatea acestora. Acest dispozitiv este folosit temporar, atunci când lucrările de intervenţie 
necesită accesul personalului direct pe stâlp (cu ajutorul cârligelor) sau pe scară, sprijinită de acesta.

● dispozitiv de ancorare superior (poz. 1) - 1 buc. 

● chingi principale de ancorare (poz. 3), din fire sintetice, cu dispozitiv de tensionare cu clichet - 3 buc. 

● ţăruşi de ancorare realizați din oțel (poz. 5) - 3 buc. 
● dispozitiv de extragere al ţăruşilor de ancorare, realizat din oțel (poz. 6) - 1 buc. 
Toatele piesele realizate din oţel sunt protejate împotriva coroziunii prin zincare. 

● chingi secundare de ancorare (poz. 4), din fire sintetice, cu  dispozitiv de tensionare cu clichet - 3 buc. 

 Dispozitivul de ancorare este alcătuit din următoarele componente: 

Dispozitivul de ancorare superior se compune din: corp metalic, pe care sunt montate inelele de 
ancorare ale dispozitivului, sistem de strângere și cablu de fixare al dispozitivului pe stâlp. 

Dispozitivul de ancorare inferior se compune din corp prevăzut cu un dispozitiv de tensionare cu 
clichet și un lanţ metalic.

● dispozitiv de ancorare inferior (poz. 2)  - 1 buc. 

- set de bare metalice (lungime totală 4,8 m) (poz. 7). 

- Este interzisă cuplarea sau ancorarea echipamentelor de protecţie împotriva căderilor de la înălţime 
de dispozitivul de ancorare a stâlpilor.
- Pentru utilizarea corespunzătoare a dispozitivului sunt necesari 2 operatori. 

Dispozitivul se montează de la sol, la o înălţime cuprinsă între 6 și 9 m, utilizând unul din următoarele 
echipamente, furnizate la cerere:
- prăjină electroizolantă telescopică de tip PTU-AS-400kV-4–C (lungime totală = 6 m), 

Asigurarea ancorării stâlpului este realizată de chingile de ancorare principale și secundare prevăzute 
cu întinzător, care sunt cuplate la un capăt de dispozitivele de ancorare 1 și 2, fixate anterior pe stâlp, 
respectiv la celălalt capăt de ţărușii de ancorare fixaţi în sol. 

- prăjină electroizolantă telescopice PTU-AS-400kV-6–C (lungime totală = 9 m) sau

- Se va monta la înălţimi la care nu există riscul contactului cu linii electrice sub tensiune.

Dispozitivul de ancorare se livrează în husă de transport.

ATENŢIE! 

Dispozitiv de ancorare a stâlpilor liniilor electrice aeriene sau de telecomunicații

Caracteristici tehnice

ECHIPAMENTE DIVERSE
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