
Suport de ancorare flexibil

Suportul de ancorare flexibil este realizat din coardă din poliamidă, de culoare albă, cu diametrul de 
12 mm sau 14 mm. Suporţii de ancorare sunt prevăzuţi la capete cu ocheţi protejaţi împotriva uzurii 
cu timble din material plastic. Lungimea suportului de ancorare flexibil este variabilă, la alegerea 
clientului (10 m, 12 m, 15 m , 20 m, etc).
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Cod: AC 200 xx (pt. ø 12 mm) (xx - lungime)
Cod: AC 100 xx (pt. ø 14 mm) (xx - lungime)

Absorbitor de energie - tip ABM

Absorbitorul de energie tip ABM are rolul de a prelua și descărca energia cinetică rezultată în urma 
unei căderi de la înălțime. Absorbitorul de energie este realizat din chingă de poliamidă acoperită cu 
un manşon din material plastic transparent. Poate fi livrat separat sau fixat pe un opritor de cădere.

Material: Poliamidă 100%
Dimensiuni: 160 x 35 x 45 mm

Greutate: 0,160 kg

Cod: ABM

EN 355

ECHIPAMENTE DE PROTECŢIE ÎMPOTRIVA CĂDERII

Opritor de cădere cu alunecare, model detaşabil - tip AC 040 

Opritorul de cădere cu alunecare tip AC 040 poate fi montat pe un suport de ancorare flexibil cu 
diametrul de 12 mm. 
Opritorul de cădere tip AC 040 poate fi detaşat de pe suportul de ancorare flexibil. 

Elementele metalice ale opritorului de cădere tip AC 040 sunt realizate din oţel inoxidabil.

La inelul pârghiei de blocare a opritorului se poate conecta o carabinieră cu formă ovală, care la 
rândul ei se poate conecta la punctul de ancorare sternal al centurii complexe. Se interzice 
introducerea oricărui alt element adițional de conectare sau ancorare între opritorul de cădere și 
punctul de ancorare al centurii complexe.
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Opritor de cădere cu alunecare, model nedetașabil - tip Linostop II 

Absorbitorul de energie tip ABM, conectat la inelul pârghiei de blocare a opritorului, este realizat din 
chingă de poliamidă, acoperită cu un manşon din material plastic transparent şi este fixat 
nedemontabil de opritorul de cădere. La celălalt capăt al absorbitorului este fixat nedemontabil un 
cârlig cu închidere automată tip AZ 002. 

Elementele metalice ale opritorului de cădere Linostop II sunt realizate din oţel inoxidabil. 

Suportul de ancorare flexibil poate fi livrat la capătul prevăzut cu ochet cu un element de conectare 
(carabinieră/cârlig).

Opritorul de cădere cu alunecare tip Linostop II este montat nedetaşabil pe un suport de ancorare 
flexibil, realizat din coardă din poliamidă, de culoare albă, cu diametrul de 12 mm și prevăzut cu un 
ochet la unul din capete. 

Lungimea suportului de ancorare flexibil este variabilă, la alegerea clientului (10 m, 12 m, 15 m, 20 m, 
etc.). 

Cod: Linostop II - ref.: AC 060 xx (xx - lungime)
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