
Opritoare retractabile de cădere, cu cablu din oțel - tip CR 

În zona superioară, opritoarele de cădere tip CR 210, CR 220 și CR 300 sunt prevăzute cu un mâner care are şi rolul de element de conexiune 
direct sau indirect cu un punct de ancorare. Toate cele 3 modele de opritoare de cădere menționate mai sus pot fi folosite și în mediu cu risc de 
explozie.

Opritoarele retractabile de cădere tip CR sunt prevăzute cu cablu din oţel galvanizat sau oțel inoxidabil, cu diametrul de 4 mm sau 5 mm şi lungime 
cuprinsă între 6 şi 28 m (a se vedea lungimile disponibile pentru fiecare model în tabelul de mai jos). Carcasa opritoarelor de cădere poate fi metalică 
sau din material plastic, iar piesele componente ale mecanismului intern de oprire a căderii sunt realizate din oţel. 
Capătul cablului opritoarelor retractabile de cădere este prevăzut cu un ochet de care este ataşat un cârlig complet rotativ, prevăzut cu indicator de 
cădere.

Prin excepție, opritorul de cădere tip CR 240 este prevăzut în partea de sus a carcasei cu un cârlig încorporat complet rotativ, pentru ancorare, iar 
în lateral este prevăzut cu un mâner care nu trebuie utilizat ca punct de ancorare.

 

Cod: CR 210 / CR 220 / CR 240 / CR 300

EN 360

Cod cârlig

Material carcasă

Lungime cablu (m)

Diametru cablu (m)

Material cablu (m)

Masa (kg)

Sarcina maximă admisibilă (kg)

CR 240

Plastic

Oțel galvanizat

6 / 10 / 12 / 15

Ø 4

4,1 / 4,3 / 4,9 / 5,1

140

CR 300

Plastic

Oțel galvanizat

18 / 20 / 25 / 28

Ø 4

11,15 / 11,25 / 11,5 / 11,65

140

CR 210

Metal

Oțel galvanizat

6 / 10 / 12 / 15

Ø 4

5,3 / 5,5 / 6,2 / 6,5

140

CR 220

Plastic

Oțel inoxidabil

6 / 8 / 10 / 11

Ø 5

5,1 / 5,3 / 5,5 / 5,9

140
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12

CR 210

CR 240 CR 300

CR 220

Dimensiuni de gabarit (mm) 260 x 90 x 260 260 x 120 x 340208 x 85 x 280 208 x 85 x 280
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