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Toegang hebben tot het ontoegankelijke, dat is dagelijkse kost voor de meeste professionals die onze producten gebruiken. Maar 
Petzl belooft zijn steentje bij te dragen! Al 50 jaar zetten we onze knowhow en expertise in om deze belofte na te komen. Dankzij 
deze ervaring ontwerpen en produceren wij voor hen de best aangepaste, sterkste en veiligste producten, zodat elke handeling 

vlot en efficiënt verloopt en het ontoegankelijke binnen handbereik is. 
In 2023 zijn er vooral heel wat nieuwigheden in ons aanbod handenvrije verlichting. Zo hebben we een compleet gamma met vier ARIA 
hoofdlampen voor alle professionals actief in de ambachtelijke sector, kleine onderhoudswerken, podiumkunsten en andere algemene 
sectoren. Voor de hulpverleners hebben we dit jaar alle FALCON gordels herzien en herwerkt voor nog meer comfort, lichtheid en 
ergonomie! In de afdeling gordels ontdekt u ook heel wat accessoires voor een vlot transport en toegang tot uw gereedschap. Bekijk 
zeker ook de nieuwe TOOLBAG. Vernuftig en handig! Verder hebben we nog nieuwe versies van onze PRO TRAXION en MINI TRAXION 
katrollen, én onze ongelooflijke COEUR PULSE verwijderbare verankering voor u in petto. 
Blader door deze catalogus en ontdek nóg meer nieuwigheden ... 
Veel lees- en klimplezier!
Het Petzl team
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We Are Petzl

https://vimeo.com/542532851
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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‘Toegang tot het ontoegankelijke’ is de kracht achter alles wat u doet. 
Werkt u op grote hoogte, dan wilt u ongetwijfeld nog hoger. Werkt u op 
donkere plaatsen, dan kan het niet duister genoeg zijn. U bent constant op 
zoek naar tools die u hierbij helpen. Naar bijzonder efficiënte, betrouwbare, 
comfortabele en ergonomische hulpmiddelen waarvan u zou vergeten 
dat u ze bij hebt. Bij Petzl zijn we net zo vastberaden. Ons ontwerp- en 
productieprincipe bestaat erin uw verwachtingen op het terrein te overstijgen. 
Dat doen we nu al meer dan 50 jaar, en dat zullen we blijven doen.

Video ‘Access the inaccessible’

https://vimeo.com/159338501
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Petzl verdelers

Petzl vestigingen en verdelers: 
Benelux, China, Denemarken, Duitsland, Finland, 

Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Noorwegen, 
Oostenrijk, Spanje, de VS, Zweden, Zwitserland.

1000 werknemers wereldwijd.

4 productiesites: 3 in Frankrijk en 1 in Maleisië.

Elk jaar worden er 9 miljoen producten verkocht.

mensen gebruiken elke dag een persoonlijk 
beschermingsmiddel van Petzl.

10 000 000

85 % van de omzet danken we aan onze internationale 
klanten.

Een wereldwijde aanwezigheid
• Maatschappelijke zetel in de Franse Alpen, Grenoble. 
• Amerikaanse vestiging in Salt Lake City, Utah. 
• Lokale vestigingen: de Benelux, Denemarken, Duitsland,  
Finland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Noorwegen,  
Oostenrijk, Spanje, Zweden, Zwitserland en China.

Het merk wordt in meer dan 55 landen verkocht.

Petzl is een familiebedrijf dat gaandeweg is uitgegroeid tot de grootste Europese fabrikant van persoonlijke 
beschermingsmiddelen voor iedereen die zich – voor sportieve of professionele doeleinden – in verticale of donkere 
omgevingen voortbeweegt. Onze hoofdzetel in het midden van de Franse Alpen bedenkt en ontwikkelt al onze producten.

Enkele cijfers

Petzl in de wereld

Over Petzl

https://www.petzl.com/brand/s/About-Petzl?language=fr&utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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Ons familiebedrijf is niet beursgenoteerd, 
en daar zijn we trots op. We maken en 
volgen onze eigen keuzes in een duurzame 
langetermijnvisie. We nemen al onze 
beslissingen met het oog op tevreden 
gebruikers, verdelers en medewerkers.

Fernand in zijn atelier

Ons verhaal begint in de jaren 30
Fernand Petzl, een fervent speleoloog en vernuftig vakman, bedenkt in zijn atelier tools 
om grote diepten te trotseren. In 1968 brengt de uitvinder zijn eerste producten op de 
markt en in 1970 richt hij het bedrijf Petzl op.

Al decennialang biedt het familiebedrijf een stabiele omgeving waar innovatie en 
industriële uitmuntendheid hand in hand gaan. En de nieuwe generatie blijft deze weg 
volgen, klaar om het avontuur verder te zetten.

Fernand Petzl en Daniel Gagneur voor een klimmastSébastien, Paul en Olivier Petzl

1. Familiebedrijf

De waarden die ons motiveren
Onze bedrijf, Petzl, steunt al 50 jaar op vier pijlers of kernwaarden, waarop we al onze beslissingen baseren: een stabiel 
familiebedrijf blijven, de pioniersgeest bevorderen om de beste oplossingen te bedenken, industriële uitmuntendheid met 
als doel ‘nul fouten’ verzekeren en dicht bij onze community’s staan door hen wereldwijd te informeren over de goede 
praktijken voor meer veiligheid.

Ontdek onze 4 pijlers in detail.

Onze pijlers
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Eerste hoofdlamp met 
FACE2FACE technologie 
waardoor teamleden elkaar 
zonder verblinden kunnen 
aankijken

Eerste hoofdlamp met 
REACTIVE LIGHTING® 
technologie die de 
lichtsterkte meteen en 
automatisch aanpastEerste 

hoofdlamp met 
leds

Alles op het 
hoofd: eerste 
hoofdlamp

De krachtigste 
hoofdlamp van 
Petzl

Uitvindingen die alles 
hebben veranderd
Met onze uitvinding van de 
eerste hoofdlamp in 1973, het 
GRIGRI zekeringsapparaat met 
blokkeerbekrachtiging in 1991 en 
het MAESTRO afdaalapparaat voor 
reddingswerkers in 2019 hebben we 
voor een revolutie gezorgd. Sinds de 
oprichting van Petzl in 1970 hebben 
we er altijd naar gestreefd om de 
voortbewegingsomstandigheden in 
verticale of donkere omgevingen veiliger 
en comfortabeler te maken.

2. Pioniersgeest

Evolutie van de Petzl hoofdlampen doorheen de jaren

Een stap verder
We zijn gepassioneerde pioniers 
en werken steevast aan nieuwe 
opportuniteiten voor onze gebruikers: 
zich avonturieren op de moeilijkste 
ondergronden, verder/hoger gaan, 
efficiënter werken, de veiligheid verbeteren, 
het ontoegankelijke steeds toegankelijker 
maken.

Eenvoud, duurzaamheid en doeltreffendheid
Onze producten zijn zorgvuldig uitgekiend en uitgewerkt met oog voor eenvoud, 
duurzaamheid en doeltreffendheid. Pionierswerk, bij Petzl staat dit gelijk aan 50 jaar 
passie, expertise, innovatie en permanente verbetering voor onze gebruikers. In deze 
optiek werd bijvoorbeeld het EXO individueel evacuatiesysteem in 2006 bedacht op 
vraag van en in samenwerking met de brandweer van New York. Het korps zocht namelijk 
een veilige en doeltreffende oplossing om in kritische situaties te kunnen ontsnappen. 
Een realisatie die meermaals in de prijzen viel. Zo werd de EXO onder meer door Time 
Magazine bekroond als beste uitvinding van het jaar!

Onze pijlers

https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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3. Industriële uitmuntendheid

Boven alle normen
We zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid tegenover de gebruikers die hun leven in onze handen leggen. Daarom ontwikkelen, 
testen en kwalificeren we al onze producten op een niveau hoger dan de vereiste standaarden en normen. De medewerkers van ons 
studiebureau in Frankrijk zijn onderlegd in alle facetten van het creatieproces: mechanica, textiel, elektronica, optica, informatica ...  
Al bij het ontwerpen en het maken van een prototype evalueren we continu de betrouwbaarheid van het product en de veiligheid  
van de gebruiker. We besteden hierbij vooral ook aandacht aan de gebruiksrisico’s.

Onze eigen laboratoria voeren de producttesten uit: dynamische valtesten, schokbestendigheid, duurzaamheid na verloop van tijd, 
prestaties, kwaliteit van de lichtbundel en autonomie van de lampen. Hierbij komen nog testen op het terrein om de ergonomie en 
betrouwbaarheid tijdens het gebruik te bewijzen.

Nul fouten - PBM 
(persoonlijk beschermingsmiddel)

Betrouwbaarheid staat bij ons centraal: onze producten werken altijd op 
hetzelfde uitmuntendheidsniveau. 
We streven naar ‘nul fouten’, waardoor elke stap van de industriële 
productieprocessen meer middelen vereist.

In het kader van de mondialisering zetten we ons sterk in voor de strijd 
tegen namaak en we begeleiden onze verdelers en verkopers hierin 
dagelijks.

Produceren en controleren
De productiesites van Petzl zijn gevestigd in Frankrijk (in Crolles, Eybens en Rotherens) 
en in Maleisië (Rawang). Competitief blijven en de essentie van de productie in Frankrijk 
houden, dat betekent dat we onze productielijnen continu optimaliseren en ons afval 
verminderen. Daarbij hoort een strategie van langetermijnpartnerschappen met belangrijke 
leveranciers in Europa en Azië.

Onze aankoop- en kwaliteitsteams werken nauw samen met deze leveranciers, zodat 
de producten aan al onze betrouwbaarheids- en kwaliteitsvereisten voldoen. Tijdens de 
productiefase wordt de kwaliteit doorheen de hele keten gecontroleerd: automatische 
controle van de operaties door de machines en menselijke controles op de belangrijkste 
punten, aangevuld met antifoutensystemen en een eindcontrole van elk product 
afzonderlijk.

We onderwerpen onze leveranciers en strategische partners op geregelde tijdstippen aan 
een audit. Zo controleren we hun werkwijzen, hun kwaliteitssysteem en hun beleid inzake 
maatschappelijk verantwoord ondernemen ten aanzien van hun eigen werknemers.
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Meer info over de Petzl Foundation op pagina 204.

Petzl, dat is ook de Petzl Foundation
Onze stichting steunt of lanceert projecten van algemeen belang om ongevallen te vermijden,  
het milieu te beschermen en de kennis van onze omgevingen te verbeteren.

Een internationale samenwerking
Overal ter wereld hebben we partnerschappen met legendarische 
atleten, populaire influencers, extreme beroepsbeoefenaars, 
ngo’s, certificeringsinstanties en bekende opleidingscentra. Deze 
partners helpen mee bouwen aan een wereld waarin iedereen 
kan leren, delen, zich ontplooien. Dankzij hen kunnen we de juiste 
praktijken en gebruiksnormen onder de aandacht brengen. Passie 
voor exploratie, voor degelijk werk, voor de overwinning van het 
ontoegankelijke ... is hierbij een belangrijke pijler.

Onze expertise ten dienste van de 
community’s
Het delen van technische kennis en het correcte gebruik van 
de producten staat centraal bij Petzl. We stellen allerhande 
kwalitatief infomateriaal ter beschikking, dat onze verschillende 
gebruikerscommunity’s als een referentie beschouwen. Deze 
content wordt bijgewerkt en aangevuld gedurende de hele 
levenscyclus van onze producten. Hierdoor kunnen de gebruikers 
recreatief of beroepsmatig groeien, in alle veiligheid.

4. Onze community’s

Onze pijlers

https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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“Meer dan ooit zijn we ons ervan bewust dat onze activiteiten en producten 
een duurzame impact hebben op het milieu en de toekomst van ons en onze 
kinderen beïnvloeden. We zetten al onze creativiteit en innovatievermogen in om 
alles voortdurend te verbeteren, en zo onze impact te beperken.”

Marie Pailler, MVO-verantwoordelijke, en Sébastien Petzl, MVO-directeur

Ons MVO-beleid (maatschappelijk verantwoord ondernemen) is pragmatisch, collaboratief en positief. Het is gebaseerd op concrete, 
oplossingsgerichte acties. We luisteren naar onze belanghebbenden en zetten onze teams en ons ecosysteem aan tot actie.

Naast de veiligheid van onze producten en de klanttevredenheid (onze grootste prioriteit) blijven we ook werken aan een duurzame 
toekomst. 
Petzl runt projecten voor de verbetering van onze economische, ecologische en maatschappelijke praktijken: 
- onze CO2-voetafdruk beperken, 
- ons afval beperken, hergebruiken en recycleren, 
- het welzijn op het werk verbeteren, 
- de werkomstandigheden bij onze leveranciers verbeteren.

Verantwoord ondernemen
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Onze CO2-voetafdruk beperken
In 2020 heeft het Franse adviesbureau Carbone 4 ons geholpen met de opmaak van een volledige koolstofbalans van onze activiteiten 
van 2019: van de extractie van onze grondstoffen tot het einde van de levenscyclus van onze producten. Onze koolstofbalans bedroeg 
45.000 ton CO2-equivalent. Drie posten waren goed voor 75 % van onze uitstoot: grondstoffen (34 %), goederentransport (24 %) en 
energie voor het gebruik van onze lampen (17 %). 
In 2021 hebben we verschillende acties opgezet om onze CO2-voetafdruk te beperken: materialen met minder impact selecteren, 
de duurzaamheid en herstelbaarheid van onze producten verbeteren, de afgelegde afstanden van de goederen verminderen en het 
energieverbruik beperken. 
Tegen 2030 willen we onze totale voetafdruk met 50 % terugdringen voor elke euro omzet.

Vier concrete engagementen
De MVO-strategie van Petzl bestaat uit vier engagementen met het oog op de belangrijkste punten die naar boven zijn 
gekomen uit een bevraging van bijna 2000 interne belanghebbenden (medewerkers, vestigingen, familiale aandeelhouders) 
en externe partijen (klanten, gebruiken, leveranciers, organisaties, ngo’s). Deze vier engagementen vertalen zich in concrete 
projecten met meetbare effecten.

Ons afval beperken, hergebruiken en recycleren
Het afval in het kader van onze industriële en commerciële activiteiten zorgt voor heel wat vervuiling.  
Daarom treffen we maatregelen in onze fabrieken, opslagplaatsen en kantoren om tegen 2025 drie doelstellingen te bereiken: 
- geen single-use plastic in onze verpakkingen en logistieke keten meer gebruiken, 
- 50 % van onze dozen en paletten hergebruiken, de rest recycleren, 
- 80 % van ons afval (metaal, plastic, karton en hout) recycleren, en de rest naar energieterugwinning.

Verantwoord ondernemen

https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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Het welzijn op het werk verbeteren
De sterke en constante groei van het bedrijf alsook de complexe COVID-19-context kunnen gevolgen hebben voor de gezondheid  
van de werknemers. 
In 2021 hebben we via het platform Wittyfit een tevredenheidsenquête onder alle werknemers van Petzl in Frankrijk uitgevoerd.  
De vragen gingen onder meer over de organisatie, de werklast, de autonomie, het evenwicht tussen werk en privé, de erkenning,  
de zin en de waarden. 
Op basis van de resultaten konden we actieplannen opstellen om de tevredenheid te verhogen. Sommige worden gedragen door  
de directie, andere worden samen met de teams uitgewerkt en uitgevoerd. 
In 2023 wordt deze audit uitgebreid naar alle werknemers van Petzl wereldwijd.

De werkomstandigheden bij onze leveranciers verbeteren
Sinds 2010 willen we er met ons verantwoord aankoopbeleid voor zorgen dat al onze leveranciers de gedragscode van Petzl naleven. 
Deze gedragscode volgt de richtlijnen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). 
Ons doel is alle sociale, ecologische, gezondheids- en veiligheidspraktijken bij al onze leveranciers te verbeteren. 
We evalueren jaarlijks de MVO-praktijken van onze leveranciers die 80 % van onze aankopen uitmaken. Zo hebben we 25 % van hen 
extra steun gegeven voor hun permanent verbeteringsplan. We werken eveneens samen met andere fabrikanten om de audits te 
combineren en de MVO-standaarden bij onze gemeenschappelijke leveranciers te versterken.

Meer info

https://www.petzl.com/brand/s/Corporate-Social-Responsibility?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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2023 Belangrijkste nieuwigheden verticaliteit
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Accessoires voor gordels
Sterke nieuwkomer in het segment accessoires voor onze gordels, met allerlei producten die u onderling kunt combineren, voor een veilig transport 
van al uw gereedschap, terwijl u alles binnen handbereik hebt en u optimaal kunt werken. Ontdek zeker ook de nieuwe TOOLBAG. Vernuftig én 
handig!

Gordels
We hebben ons gamma FALCON gordels voor reddingsacties volledig herzien, inclusief de 
drie modellen waarvoor het gamma zo bekend staat: FALCON voor interventies in hangende 
positie, FALCON ASCENT voor opklimmen langs touw en FALCON MOUNTAIN voor interventies 
met rotsklimtechnieken. Op het programma van deze gordels: nog meer comfort, lichtheid en 
ergonomie!

FALCON gordels

https://player.vimeo.com/video/705271815
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Verankeringen
Al jaren is de COEUR PULSE verwijderbare verankering een plezier om te gebruiken.  
En dat zal met de nieuwe versie niet anders zijn! Ook de NAJA fausse fourche verovert 
ongetwijfeld meteen een plekje in de uitrusting van boomsnoeiers ...

Katrollen
De aanvulling en de vernieuwing van ons gamma katrollen gaat verder met de versies 2023 van de PRO TRAXION en MINI TRAXION katrol-
stijgklemmen. Ontdek zelf hun fantastische efficiëntie in takelsystemen.

Belangrijkste nieuwigheden verticaliteit

MINI TRAXION  
katrol-stijgklem
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https://player.vimeo.com/video/705275052
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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Ultracompacte en veelzijdige hoofdlampen
De ARIA hoofdlampen zijn in 2023 ongetwijfeld de állergrootste nieuwigheid van Petzl. Het zijn praktische en lichte hoofdlampen voor een gericht  
tot frequent gebruik. Bedoeld voor mensen uit de ambachtelijke sector, onderhoudswerken, podiumkunsten ... Ze bestaan in twee modellen,  
die elk verkrijgbaar zijn in een versie met gewone batterij of herlaadbare batterij

Belangrijkste nieuwigheden verlichting

ARIA hoofdlampen
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https://player.vimeo.com/video/596606142
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VERTICALITEIT

Installing monitors on the spire of the St Michel Church, Bordeaux, France © 2021 Petzl Distribution - Vuedici.org - Adrénaline - Bordeaux City Hall

https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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De expertise van Petzl op het vlak van verticale 
uitdagingen komt tot uiting in een speciaal gamma 
voor professionele hoogte- en reddingswerkers. 
Deze producten voldoen aan alle vereisten die de 
professionele gebruikers dagelijks ondervinden: 
herhaaldelijk en intensief gebruik van het materiaal, 
wisselvallig klimaat, diverse interventiesituaties … 
Ze bevorderen een optimale ergonomie, eenvoud 
en gebruikscomfort, terwijl ze een absolute kwaliteit 
nastreven.

Specifieke producten in zwarte kleur
Bepaalde producten bestaan ook in het zwart,  
speciaal voor beroepen waar discretie geboden is.

Verificatie van het materiaal en individuele 
identificatiecode
Een regelmatige controle is essentieel om de goede staat  
van uw materiaal tijdens de volledige levensduur te 
garanderen. Afhankelijk van de datum waarop het product 
werd geproduceerd, bestaat de individuele identificatiecode 
uit 11 of 13 tekens.
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BASISPRINCIPES VAN WERKEN OP HOOGTE

Hangend werken

Werkpositionering

Antivalsysteem

De gebruiker werkt hangend, want hij 
steunt niet langer op zijn voeten, maar 
wordt vooral ondersteund door zijn gordel. 
De last wordt dus verdeeld over de 
heupriem, de beenlussen en het zitje.

Een werkpositioneringssysteem 
ondersteunt de gebruiker en helpt hem 
om zich heel precies, steunend op de 
voeten, te positioneren. 
Dit systeem is niet ontworpen om een val 
te stoppen. De gebruiker moet onder 
spanning staan op zijn 
positioneringssysteem.

Het werkpositioneringssysteem moet 
aangevuld worden met een 
valstopsysteem.

Waarschuwing
• Voordat u de in dit document voorgestelde technieken kunt toepassen, dient u eerst de informatie uit de technische handleiding  
van uw producten te begrijpen.

• Het aanleren van gepaste technieken en veiligheidsmaatregelen gebeurt onder uw eigen verantwoordelijkheid. 
De oplossingen van Petzl worden louter ter informatie opgegeven en zonder garantie op doeltreffendheid in uw eigen werkomgeving. 
De toepasselijkheid van de technische oplossingen varieert naargelang de situatie. Voer dus steeds zelf een risicoanalyse op het terrein uit.

• De beheersing van de voorgestelde technieken vereist een opleiding en specifieke training bij een gespecialiseerd opleidingscentrum.

Het antivalsysteem dient ter beveiliging, en 
is niet afhankelijk van het voortbewegings- 
of werkpositioneringssysteem.

Het antivalsysteem verhindert dat de 
gebruiker bij een val op de grond 
terechtkomt. Zijn rol: de val opvangen om 
de kracht van de schok op de gebruiker 
te beperken. Bij het gebruik van dit 
systeem moet u dus steeds een minimale 
vrije ruimte tot de grond voorzien voor een 
eventuele vrije val: de tirant d’air.

Algemene informatie valrisico’s
Hoogtewerkers moeten absoluut inzicht hebben in de 
verschillende valrisico’s. De ernst van een val is 
afhankelijk van een aantal onafhankelijke parameters:

• Gewicht van de gebruiker met uitrusting:

Hoe zwaarder het gewicht, hoe meer energie er tijdens 
een val vrijkomt.

• Hoogte van de val:

Hoe groter de hoogte van de val, hoe meer energie er 
vrijkomt. Bovendien loopt u meer risico om tegen iets 
aan te botsen.

• Positie ten opzichte van de verankering:

Als de werker zich boven de verankering bevindt, 
wordt de impact van de val groter. De term 'valfactor' 
wordt soms gebruikt om de positie van de werker ten 
opzichte van de verankering en de ernst van de val 
aan te geven. De inhoud van deze term wordt 
aangepast naargelang de klim-, werkplaatsbeperkings- 
of werkpositioneringssituatie, met een leeflijn in 
dynamisch touw.

Voorzorgsmaatregelen naargelang het gebruikte 
systeem: de technische handleidingen definiëren 
de gebruiksbeperkingen van de apparaten, met 
name op het vlak van de hoogte van de val en de 
werkpositionering ten opzichte van de verankering.

Werkplaats- 
beperking
Met een systeem voor 
werkplaatsbeperking 
kan de werkruimte 
gelimiteerd worden 
zodat de werker zich 
niet naar een zone met 
een potentieel valrisico 
kan begeven. Dit soort 
installatie is niet 
bedoeld om een 
hoogteval tegen  
te houden.

https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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Fc < 6 kN Fc < 6 kNFc > 6 kN Fc > 6 kNFc < 6 kN Fc < 6 kNFc > 6 kN Fc > 6 kN

Tirant d’air  
niet nageleefd

Tirant d’air

ABSORBICA-I of Y 
leeflijn met 
energieabsorber

JANE of PROGRESS leeflijn zonder 
energieabsorber

Voorbeeld voor 100 kg

Valimpact
Een valstopsysteem beperkt de kracht van de schok 
op de gebruiker.

Dit bestaat doorgaans uit een energieabsorber die 
scheurt om de krachten op een gegeven 
stopafstand te beperken.

Een leeflijn in dynamisch touw heeft een lage 
energieabsorptiecapaciteit. Het gebruik ervan is dus 
onderhevig aan belangrijke voorzorgsmaatregelen: 
de hoogte van een mogelijke val beperken en een 
werkpositionering onder de verankering naleven.

Een leeflijn in bandlus of een kabel, zonder 
energieabsorptiecapaciteit, mag niet gebruikt 
worden om een val tegen te houden.

Tirant d’air
De tirant d’air is de minimale hoogte, zonder obstakel, 
die onder de voeten van de gebruiker vrij moet blijven.

Bij de berekening van de tirant d’air moet u rekening 
houden met: 
- het gewicht van de gebruiker, 
- de hoogte van de val, 
- de uitscheuringslengte van de energieabsorber, 
- de gemiddelde grootte van de gebruiker, 
- een veiligheidsmarge van 1 m.

Waarde van de tirant d’air

U kunt de uitscheuringslengte van de energieabsorber, 
afhankelijk van de val, enkel kennen op basis van de 
informatie van de fabrikant. Daarom vindt u in de 
technische bijsluiter van elk apparaat een schatting 
van de tirant d’air.

Anticiperen met snelle evacuatiemiddelen
• De gevolgen van het bewegingloos hangen verminderen:

Als een werker na een val bewusteloos is of zich niet meer kan 
bewegen, moet er dringend ingegrepen worden, want bewegingloos 
blijven hangen kan in zo’n geval levensgevaarlijk zijn. De werkploegen 
moeten voldoende opgeleid zijn en over de nodige uitrusting 
beschikken om een gewonde snel te evacueren.

• Een gewonde zelf evacueren:

De evacuatieoplossingen van werklui moeten bij de opstart van elke 
werf bepaald worden.

Bij de installatie van de werktouwen kunnen eveneens afkoppelbare 
systemen voor evacuatie naar beneden voorzien worden.

De regels voor solowerk: een werker mag alleen op een hoogte 
werken, maar er moet minstens één persoon op de werf aanwezig zijn 
met de juiste opleiding en uitrusting om te evacueren.
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Meer weten over de berekening van de tirant d’air? 
Lees de technische informatie op www.petzl.com

https://www.petzl.com/en/Professional/Understanding-and-optimizing-clearance-with-ABSORBICA-I-and-Y?ProductName=ABSORBICA&utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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MOEILIJKE TOEGANG EN NAUWE RUIMTES

PETZL SOLUTIONS
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Werksituaties met moeilijke toegang 
situeren zich vaak op grote hoogte.  
Dit kan buiten of binnen zijn, of zelfs 
in nauwe ruimtes, en de plaatsing van 
collectieve beveiligingen is hiermee niet 
verenigbaar. Alle operaties in nauwe ruimtes 
brengen extra moeilijkheden met zich mee 
door een plaatsgebrek of de afwezigheid 
van autonome voortbewegingsmethodes.

Voorbeelden van werven:
• plaatsing van netten tegen vallende 
stenen of een beveiligingsnet boven een 
weg, 
• inspectie van de staat van gebouwen  
(bv. steunpilaren van bruggen), 
• reiniging van de buitenkant van de ramen 
van een wolkenkrabber, 
• inspectie van kelders ...

Technische kenmerken:
• toegang tot de werkplaats gebeurt met 
touwen door gespecialiseerde werkers die 
opgeleid zijn in rope-accesstechnieken, 
• toegang van boven geniet de voorkeur, 
want dit is veiliger en eenvoudiger.
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RIG

PROTEC

BOLT

ROLLER COASTER

ROLLER COASTER

ROLLER COASTER

Op een losse 
ondergrond.

Op een vlakke/harde 
ondergrond.

Op een hoek.

Touwbeschermer

Verdeelknoop 'Bunny Ears'  
(voor uitbalancering van de verankeringen).

Stopknoop.

Bijzonder geval: een beschadigd stuk van 
het touw met een vlinderknoop isoleren.

Installatie van de touwen
Uitbalancering van de verankeringen met het touw.

Moeilijke toegang

Afkoppelbare verankeringVaste verankering

https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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COEUR PULSE 12 mm

PROGRESS ADJUST-IGRILLON

25 kN 45 kN 45 kN 25 kN 23 kN

35 kN

23 kN 22 kN

2x 
22 kN

16 kN

WIRE STROP 0.5 - 3 m ANNEAU 0.6 - 1.5 m

CONNEXION VARIO 0.3 - 4 m ST ANNEAU 0.24 - 1.2 m

PUR’ANNEAU 0.6 - 1.8 m

COEUR COLLINOX

Tijdelijke verankeringen met diverse configuratiemogelijkheden. 
Om zich zo goed mogelijk aan de situatie aan te passen, hetzij door u rechtstreeks op een verankering te verbinden,  
hetzij door een structuur te omgorden of in te snoeren.

Structuren die een aangepaste plaatsing vereisen.Grote structuren.

Aanpasbare tijdelijke verankeringen. 
Om een bestaande structuur te omgorden door de lengte van de verankering nauwkeurig aan te passen.

Permanente verankeringen. Tijdelijke verankering.
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Hoe de WIRE STROP 
gebruiken?

Hoe verankeringen van het type COEUR 
PULSE 12 mm installeren en controleren?

https://www.youtube.com/watch?v=ZFxsB8PMi9c&list=PLG1xsnmW7l-np_ZOQPxeQNwSgJtnOTfhc
https://www.youtube.com/watch?v=WGAl33WGHPQ
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PROGRESS ADJUST-Y

CROLL

RIG

PODIUM

Harpsluitingen

Ventraal inbindpunt met opening van de ASTRO gordels

Oversteek van een fractionering
De PROGRESS ADJUST-Y leeflijn wordt rechtstreeks  
op de as verbonden, waardoor er geen karabiner nodig is.

Opklimmen
De CROLL ventrale stijgklem wordt verbonden op de kleine 
metalen D-ring voor een grotere efficiëntie tijdens de opklim 
langs touw.

Voor een vlotte montage/
demontage

Afdaling
Het RIG afdaalapparaat wordt verbonden op de grote metalen D-ring.

Het PODIUM zitje wordt verbonden op de as, dankzij de harpsluitingen, 
wat een rechtstreekse inzetting op de afdaler mogelijk maakt en tegelijk 
de mobiliteit van het ventrale inbindpunt garandeert.

Het ventrale inbindpunt van de ASTRO gordels kan open, 
zodat u uw materiaal optimaal kunt integreren.

Moeilijke toegang

https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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I’D EVAC

PAW PAW

I’D EVAC

JAG SYSTEM

BASIC

LIFT

ROLLER COASTER

TWIN RELEASE

SPIN L2 SPIN L2

TWIN RELEASE
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Afdaling

Afdaling Opklim

Opklim

2. Individuele takel- en daalsystemen
• Voordeel: koordlengte gelijk aan de te overbruggen afstand.

• Nadeel: manipulaties nodig om van de ene fase naar de 
andere over te gaan (daling/stijging).

1. Gecombineerd takel- en daalsysteem
• Voordeel: snelle overgang van de ene op de andere fase  
(daling/stijging).

• Nadeel: koordlengte gelijk aan 4x de te overbruggen afstand.

Nauwe ruimtes

Hoe de TWIN RELEASE 
gebruiken?

Meer weten?  
Lees de technische tips op  
www.petzl.com

https://vimeo.com/536813793
https://www.petzl.com/INT/en/Professional/Rope-access-and-confined-space?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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Bij interventies in bomen kunnen niet altijd 
externe middelen zoals een hoogwerker of 
ladder ingezet worden. In dat geval gebruikt 
de boomsnoeier de technieken voor de 
voortbeweging langs touw om zich te 
verplaatsen of te werken.

Voorbeelden van werven:
• boomsnoeier die de boom aan zijn 
omgeving aanpast of mooi in model snoeit, 
• boomsnoeier die de boom onderhoudt en 
dode of rotte takken verwijdert, 
• boomsnoeier die een zieke of gevaarlijke 
boom verzaagt (geleidelijk doorzagen van 
de stam van bovenaf).

Technische kenmerken:
• de toegang vanaf de voet van de boom 
begint doorgaans met het gooien van een 
verzwaard werpzakje waaraan een dun 
touwtje hangt. Dit touwtje dient om het 
toegangstouw op een verankering boven in 
de boom te installeren, 
• bij verplaatsingen op de takken staat 
de boomsnoeier onder spanning op het 
werktouw, zodat hij stabieler staat en de 
eventuele valhoogte kan beperken, 
• tijdens het gebruik van een 
zaaginstrument (bv. handzaag) moet 
de boomsnoeier met twee afzonderlijke 
beveiligingssystemen verbonden zijn.

BOOMSNOEIEN

PETZL SOLUTIONS

https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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ASCENTREE

ZIGZAG PLUS

PANTIN

PANTIN

SEQUOIA

ZIGZAG PLUS

KNEE ASCENT LOOP

CHICANE

SEQUOIA SRT

TOOLBAG XS

Techniek voor het 
opklimmen op enkeltouw
Het toegangstouw wordt 
onderaan de boom 
vastgemaakt en loopt via een 
aangepaste verankering 
hogerop in de boom. Het touw 
wordt ook gebruikt tijdens het 
werk. Op enkeltouw moet u de 
ZIGZAG samen met de 
CHICANE gebruiken.

Deze techniek maakt een snelle 
interventie en een efficiënte 
opklim mogelijk als alternatief 
voor de KNEE ASCENT 
kniestijgklem.

Toegang tot de kruin
Techniek voor het 
opklimmen op dubbeltouw
De boomsnoeier klimt omhoog 
langs een toegangstouw (paars 
touw).

Bij een horzelaanval of ander 
probleem kan hij zich langs zijn 
werktouw (blauw touw) 
evacueren. Een afbindknoop 
beveiligt de ZIGZAG.

Deze veelzijdige klimtechniek 
past zich aan talrijke situaties 
aan en maakt het mogelijk om 
een toegangstouw tijdens de 
werkzaamheden ter 
beschikking te houden.

Boomsnoeien

Raadpleeg de bijgeleverde technische 
bijsluiters van de ZIGZAG, ZIGZAG PLUS, 
CHICANE en KNEE ASCENT LOOP.  
Of ga naar www.petzl.com

https://www.petzl.com/INT/en/Professional/Descenders/technical-content-product/ZIGZAG?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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ZIGZAG PLUS

EJECT

NAJA

ZIGZAG PLUS

Verplaatsingen in de boom op twee verankeringen
Bij het gebruik van twee systemen tegelijk op twee aparte verankeringen kunt u gemakkelijker uw evenwicht bewaren tijdens het zagen  
en u vlotter verplaatsen.

Verplaatsingen in de boom

De EJECT en NAJA worden hier 
gebruikt op dubbeltouw (DdRT/
MRS), maar u kunt ze ook gebruiken 
op enkeltouw (SRT/SRS) met een 
knoop.
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Meer weten over de toegangs- en 
verplaatsingstechnieken? Lees de 
technische informatie op www.petzl.com

Hoe de EJECT fausse fourche 
installeren en terughalen met een 

systeem met dubbeltouw?

https://youtu.be/VwHKLNIjJx0
https://www.petzl.com/INT/en/Professional/Tree-care?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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Typisch voor deze werkgebieden zijn 
structuren als masten, antennes en 
windmolens. De vooruitgangsmethodes 
variëren naargelang de structuur zelf.

Voorbeelden van werven:
• interventie op hoogspanningslijnen, 
• bouw van masten, 
• onderhoudswerken in de 
windmolenparken ...

Technische kenmerken:
• de gebruiker gaat gewoonlijk vooruit op 
permanente antivalsystemen zoals een 
leeflijn, kabel of rail, 
• bij gebrek daaraan moet hij zijn 
eigen veiligheid garanderen met 
persoonlijke beschermingsmiddelen: 
leeflijn met energieabsorber of mobiele 
antivalbeveiliging op touw.

ENERGIE EN BEKABELING

PETZL SOLUTIONS

https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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ABSORBICA-Y MGO

ABSORBICA-Y MGO

GRILLON

ASAP LOCK

ASAP’SORBER

GRILLON 20 m

Werkpositionering met GRILLON leeflijn  
die rond de structuur geïnstalleerd is

Opklim beveiligd door een dubbele leeflijn  
met geïntegreerde energieabsorber

Afdaling op een GRILLON 20 m leeflijn
De GRILLON leeflijn is verbonden met het ventrale 
inbindpunt van de VOLT gordel.

Energie en bekabeling

De waarde van uw 
tirant d’air met een 
ABSORBICA leeflijn 
berekenen? Bekijk onze 
berekeningsmodule op 
www.petzl.com

https://www.petzl.com/INT/en/Professional/clearancecalculator?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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INTERFAST

TOOLBAG

TOOLEASH

TOOLINK S

TOOLINK M

TOOLINK L

A

Maximaal 5 kg

Maximaal 3 kg

Maximaal 2,3 kg

Visuele controle

Manuele controle

Bandlussen 
opgeborgen in de 
doorsteeklussen

Karabiners op het einde van 
de leeflijn opgeborgen in de 
karabinerhouder

Karabiners gesloten  
en vergrendeld

Leeflijnen voor 
antivalbeveiliging 
op de juiste plaats 
verbonden

Gespen van de kinband gesloten

Helmen correct afgesteld  
en in de juiste maat

Gordels correct afgesteld  
en in de juiste maat

Gespen 
aangespannen  
en juist gesloten

Gespen juist 
gesloten

PARTNER CHECK

Oplossing tegen ongewenst laten vallen van gereedschap
Met de producten uit dit gamma kunt u zich aanpassen aan het gewicht en het type gereedschap dat u wilt beveiligen.

 
Voorbeelden van mogelijke combinaties:
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Op dit soort werven zijn de risico’s op 
uitglijden en vallen groot. Installeer daarom 
een beveiligingssysteem om u tegen 
dergelijke gevaren te wapenen.

Voorbeelden van werven:
• realisatie van een dakconstructie  
op een gebouw, 
• herstellingswerken aan of afdichting  
van de dakbedekking, 
• inspectie van de daken op een  
industriële site ...

Technische kenmerken:
• wanneer de configuratie dit toelaat, 
gebeurt de toegang tot de werkzone  
met een hoogwerker. 
De werker beveiligt zich dan met een leeflijn 
met energieabsorber, 
• bij afwezigheid van collectieve 
beveiligingen moet de werker verplicht  
een valstopsysteem gebruiken, 
• deze valstopsystemen zijn eveneens 
noodzakelijk om de collectieve 
beveiligingen te installeren.

GEBINTEN EN DAKBEDEKKING

PETZL SOLUTIONS

https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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a.

c. d.

b.

a.

c. d.

b.

GRILLON

GRILLON

AVAO

ASAP

2. Interventie van lange duur
Met individueel positioneringssysteem en collectieve beveiliging.

1. Toegang tot het dak
Installatie van een touw met 
afkoppelbare verankering, 
beveiligde opklim met de 
ASAP.

Gebinten en dakbedekking

https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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ASAP’AXIS

NEWTON EASYFIT

CAPTIV

NEWTON EASYFIT

ASAP

ASAP

ASAP’SORBER

ASAP’SORBER

ASAP’AXIS

• Werken in het midden van het dak (beperkte toegangszone). • Werken op randen.

3. Werkzaamheden van korte duur
Met individueel valstopsysteem.

N
ie

t-
lim

ita
tie

ve
 in

fo
rm

at
ie

. R
aa

dp
le

eg
 d

e 
an

de
re

 p
ag

in
a’

s,
 d

e 
ge

br
ui

ks
in

st
ru

ct
ie

s 
en

 d
e 

te
ch

ni
sc

he
 b

ijs
lu

ite
rs

. T
ec

hn
is

ch
e 

vo
rm

in
g 

is
 n

oo
dz

ak
el

ijk
.

Hoe u met een 
NEWTON gordel 
uitrusten?

Meer weten over het gebruik van 
de ASAP op een hellend vlak? 
Lees de technische informatie op 
www.petzl.com

Meer weten?  
Lees de technische tips op  
www.petzl.com

https://youtu.be/LuoQ4jcDiBE
https://www.youtube.com/watch?v=L4IdBBT4V4U
https://www.petzl.com/INT/en/Professional/Framing-and-roofing?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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BASISPRINCIPES VAN REDDINGSACTIES

Voorbeeld toegang van onderaf

Voorbeeld toegang van bovenuit

1. Bij het slachtoffer komen
In bepaalde gevallen is het moeilijk om bij het slachtoffer te komen. 
In dit geval worden de technieken voor moeilijke toegang gebruikt. 
Wanneer de toegang mogelijk is van bovenuit, gebruiken de 
reddingswerkers de technieken van afdaling langs touw.  
Wanneer er een toegangstouw aanwezig is, kunnen de 
reddingswerkers opklimmen met de combinatie stijgbeugel/
ventrale stijgklem. In andere situaties zijn ze verplicht om 
klimtechnieken te gebruiken om tot bij het slachtoffer te komen.

Het onbeweeglijk hangen in een gordel, zelfs kortstondig,  
kan ernstige fysiologische letsels veroorzaken. 
Bij een ongeval moet u snel kunnen ingrijpen met een techniek  
die aangepast is aan die situatie.

Zelfevacuatie

Op werkplaatsen waar de hoofdtoegang kan belemmerd worden 
door brand, moeten de werknemers snel het gebouw kunnen 
verlaten. Hiervoor bestaan er evacuatiekits. Deze kits zijn ofwel 
draagbaar, ofwel permanent bevestigd op de structuur. Wanneer er 
geen geïdentificeerde verankeringen zijn, kunt u gebruikmaken van 
systemen met een verankeringshaak. In beide gevallen moeten de 
ploegen regelmatig getraind worden, zodat ze niet panikeren als er 
brand uitbreekt.

Reddingsacties ter plaatse

Bij de opstart van een werkzone moet u een risicopreventieplan 
opstellen (oplijsting van de risicosituaties): 
1. Een bedrijf moet zijn personeel beschermen tegen hoogtevallen. 
De collectieve of individuele oplossingen moeten de ploeg tijdens 
het werk beschermen. 
2. Bij een incident moeten de nodige noodsystemen voorzien zijn 
om het slachtoffer te bereiken, te bevrijden en te evacueren. 
Deze oplossingen zijn vastgelegd op basis van: 
- gebruiksklare en gebruiksvriendelijke reddingskits die aangepast 
zijn aan verschillende situaties, 
- persoonlijk materiaal van de hoogtewerker (deze oplossing vereist 
ervaren en perfect getrainde ploegen). 
In beide gevallen krijgen de ploegen regelmatig bijscholing,  
zodat ze snel kunnen ingrijpen bij een ongeluk.

Technische reddingsacties

De technische reddingsploegen moeten in elke situatie vlug kunnen 
ingrijpen. Ze moeten dan ook de efficiëntste en snelste weg naar 
het slachtoffer kiezen. 
- Wanneer de toegang gemakkelijk of mogelijk is met mechanische 
middelen, kunnen ze het hulpmateriaal vlot meenemen. 
- Wanneer de toegang moeilijker is, kunnen ze gebruikmaken  
van toegangstechnieken op touw, van bovenuit of van onderaf.  
Ze beschikken dan over licht en polyvalent materiaal. 
- Tot slot kan een helikopter ingezet worden als het slachtoffer 
moeilijk bereikbaar en/of ver verwijderd is, bv. in de bergen.

Kabelbaanevacuatie

De evacuatie van gebruikers van een kabelbaan gebeurt volgens 
een evacuatieplan. 
De reddingskits zijn zorgvuldig samengesteld op maat van de 
kabelbaanuitbaters.

https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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Stijgklem voor takelen

Voorbeeld van de balanstechniek

Naar bovenNaar beneden

Horizontaal

3. Het slachtoffer evacueren
Naar beneden gebeurt de evacuatie met een afdaalapparaat.  
Dit is de eenvoudigste en courantste techniek. Wanneer de 
evacuatie naar beneden onmogelijk is, wordt het slachtoffer 
geëvacueerd van bovenuit of horizontaal. Van bovenuit gebruiken 
de reddingswerkers de balanstechniek of het takelsysteem.  
Bij de horizontale evacuatie worden er één of meerdere touwen 
gespannen. Eén touw dient voor de verplaatsing, een ander wordt 
gebruikt voor het beveiligen en een laatste voor het voortbewegen 
van de draagberrie.

2. Het slachtoffer bevrijden

Takelen
Door een betere krachtverhouding van de inspanningen via een 
katrolsysteem kunt u het slachtoffer gemakkelijk optillen. Wanneer 
een reddingswerker alleen optreedt, zal hij een takelsysteem 
installeren om minder inspanningen te moeten leveren. Het nadeel 
is dat deze oplossing een grote touwlengte vereist. Als er 
voldoende reddingswerkers zijn, hebben ze een minder zwaar 
takelsysteem nodig en kunnen ze sneller ingrijpen.

Balanstechniek
Dit is een systeem van tegengewicht. De reddingswerker bevindt 
zich aan de ene zijde, het slachtoffer aan de andere.  
De reddingswerker ontlast het touw aan de kant van het slachtoffer 
door eraan te trekken. Het slachtoffer gaat omhoog en de 
reddingswerker naar beneden. Het voordeel van dit systeem?  
Het is gemakkelijk te realiseren met weinig materiaal. De opstart 
van deze balanstechniek is de fase die de meeste energie vraagt. 
Daarna moet u opletten dat het systeem niet oncontroleerbaar 
wordt. Wees extra voorzichtig wanneer er een groot verschil in 
gewicht is tussen de reddingswerker en het slachtoffer.
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EXO AP HOOK
De EXO AP HOOK is een individueel evacuatiesysteem met een verankeringshaak.  
Geschikt voor situaties waarin u niet zeker bent een verankeringspunt te vinden.  
Het apparaat is voorzien van een zelfremmend systeem met antipaniekfunctie om  
u snel horizontaal te verplaatsen, een venster uit te klimmen en de afdaling te controleren/
stoppen. Als de gebruiker te hard aan de handgreep trekt, remt de antipaniekfunctie  
de afdaling af en zet hij deze automatisch stop.

Een typische situatie is die van een 
brandweer die in een brandende 
structuur vast zit. Hij moet zichzelf 
kunnen evacueren en moet dus het 
nodige materiaal bij zich hebben.

Technische kenmerken:
• in deze situatie moet de 
brandweerman alle beschikbare 
verankeringen in het gebouw of – als 
laatste redmiddel – de rand van een 
raam kunnen gebruiken, 
• de extractie gebeurt doorgaans in 
een extreem warme omgeving met 
gevaarlijk veel rookontwikkeling, wat  
de situatie nog extra bemoeilijkt, 
• de manipulaties moeten zo eenvoudig 
mogelijk zijn zodat hij snel kan reageren, 
zelfs in een immense stresssituatie.

ZELFEVACUATIE
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1

2

3

EXO AP HOOK

EXO AP HOOK

Anti-  
paniekfunctie

Niet-limitatieve informatie. Raadpleeg de andere pagina’s,  
de gebruiksinstructies en de technische bijsluiters.  
Technische vorming is noodzakelijk.

Afdaling: handeling van de hand op de 
handgreep om de afdaling in te zetten,  
de andere op het touw om de afdaalsnelheid 
te regelen.

U goed positioneren onder het 
raam terwijl u het vrije 
touweinde vasthoudt.

Snelle horizontale verplaatsing.

Uitklim van een raam terwijl u de 
verankeringshaak ter hoogte van de 
vensterrand houdt. Vastklemmen van het 
linkerbeen tegen de binnenmuur om de 
actie te starten.

N
ie

t-
lim

ita
tie

ve
 in

fo
rm

at
ie

. R
aa

dp
le

eg
 d

e 
an

de
re

 p
ag

in
a’

s,
 d

e 
ge

br
ui

ks
in

st
ru

ct
ie

s 
en

 d
e 

te
ch

ni
sc

he
 b

ijs
lu

ite
rs

. T
ec

hn
is

ch
e 

vo
rm

in
g 

is
 n

oo
dz

ak
el

ijk
.



42

REDDINGSACTIES TER PLAATSE
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JAG RESCUE KIT
De JAG RESCUE KIT gebruiksklare omkeerbare reddingskit is bedoeld om  
een slachtoffer te bevrijden en vlot naar beneden te evacueren. De kit bevat  
een JAG SYSTEM takelset, een RING OPEN ring met opening, een I’D EVAC 
afdaalapparaat, een CONNEXION FIXE 150 cm verankeringsbandlus,  
een BUCKET tas en een AXIS 11 mm touw met twee genaaide uiteinden.

Wanneer een slachtoffer zich niet op eigen 
kracht kan evacueren, moet het werkteam 
ter plaatse onmiddellijk kunnen reageren en 
de persoon in veiligheid brengen.

Voorbeelden van interventies:
• de medeklimmer komt tot bij het 
slachtoffer, bevrijdt hem en laat hem  
alleen afdalen, 
• de medeklimmer komt tot bij het 
slachtoffer, bevrijdt hem en daalt samen 
met hem af, 
• het slachtoffer wordt aan een vooraf 
geïnstalleerd systeem vastgemaakt 
om hem te evacueren, zonder dat de 
medeklimmer tot bij hem moet komen.

Technische kenmerken:
• de evacuatie zonder begeleiding 
wordt doorgaans uitgevoerd met een 
gebruiksklare reddingskit, 
• de evacuatie met begeleiding vereist 
een aangepaste opleiding, want dit 
veronderstelt de beheersing van 
complexere toegangstechnieken op touw, 
• in elke situatie moet de voorkeur worden 
gegeven aan een zo snel mogelijke 
evacuatie om het risico op letsels door het 
langdurig hangen in de gordel te vermijden, 
vooral wanneer het slachtoffer buiten 
bewustzijn is.
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1 2

3 4

5

ASAP LOCK

PROGRESS

RING OPEN

CAPTIV

RIG

ASCENSION

FOOTCORD

CROLL

CAPTIV

RIG

3. Op het touw van het slachtoffer 
installeert de reddingswerker zijn voetlus 
in een balanssysteem op de ASCENSION 
handstijgklem.

4. Terwijl hij tegengewicht op zijn voetlus 
biedt, blokkeert de reddingswerker het 
doorglijden van het touw in de CROLL en 
heft hij het slachtoffer op. Hij maakt de 
CROLL los en haalt het touwoverschot 
van het RIG afdaalapparaat maximaal in.

5. De reddingswerker, onder spanning  
op de RIG, recupereert zijn stijgklem. Hij 
installeert een karabiner met remfunctie en 
begeleidt het slachtoffer tot op de grond.

Bevrijding en evacuatie van 
een slachtoffer op de CROLL
Interventie van onderaf door een 
medeklimmer met zijn eigen 
materiaal. De reddingswerker moet 
eerst de risico’s analyseren en 
onder meer de staat van de touwen 
van het slachtoffer controleren 
voordat hij tussenkomt.  
Het balanssysteem wordt gebruikt 
om het slachtoffer op het 
afdaalapparaat over te brengen.

De reddingswerker beklimt het 
beveiligingstouw van het slachtoffer.

1. De reddingswerker gaat over op 
zijn RIG afdaalapparaat, verbindt 
zich met het slachtoffer en brengt 
zijn ASAP boven het slachtoffer aan.

2. De reddingswerker maakt een 
tweede verbinding. Zo kan hij 
eventueel hinderend materiaal van 
het slachtoffer verwijderen.

Reddingsacties ter plaatse

https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web


45

1 2

3

ABSORBICA-I

JAG RESCUE
 KIT

JAG RESCUE 
KIT
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Bevrijding en evacuatie met een omkeerbare reddingskit
• Evacuatie zonder begeleiding (het slachtoffer vereist geen bijzondere aandacht of er is voldoende vrije ruimte voor de evacuatie):

1. Slachtoffer hangt vast aan zijn leeflijn met energieabsorber die door de val uitgescheurd is.

2. Hijsen (door te takelen kunt u het slachtoffer bevrijden).

3. Het slachtoffer laten zakken.

Meer weten over hoe u  
een slachtoffer met een  
JAG RESCUE KIT redt?  
Lees de technische informatie 
op www.petzl.com

Meer weten?  
Lees de technische tips op 
www.petzl.com

https://www.petzl.com/INT/en/Professional/Release-and-rescue-of-a-victim-on-a-fall-arrest-system--by-two-co-workers?ProductName=JAG-SYSTEM&utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
https://www.petzl.com/INT/en/Professional/On-site-rescue?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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TECHNISCHE REDDINGSACTIES
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De technische reddingsteams komen 
tussenbeide wanneer de situatie bijzonder 
gevaarlijk is en de grote middelen moeten 
worden ingezet.

Voorbeelden van reddingsacties:
• evacuatie met gemotoriseerde middelen 
van de slachtoffers die vastzitten in hun 
voertuig dat in een ravijn gestort is, 
• evacuatie van een gewonde arbeider  
op een werf met een moeilijke toegang, 
• interventies met een helikopter om 
slachtoffers in de bergen te evacueren ...

Technische kenmerken:
• de technische reddingsteams worden 
ingezet op elk soort terrein. Ze beheersen 
dus perfect alle technieken voor 
voortbeweging en beveiliging op touwen, 
• wanneer het terrein dit toelaat, wordt de 
voorkeur gegeven aan de evacuatie naar 
beneden, want de zwaartekracht helpt 
hierbij, 
• de evacuatie naar boven is een operatie 
in teamwerk die een perfecte coördinatie 
vereist van alle leden. Bovendien moeten 
hiervoor soms bijzonder complexe 
technieken worden ingezet: een 
takelsysteem, een hijssysteem met lichte 
katrollen, een slinger ...
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100 kg

MAESTRO S MAESTRO SPRO TRAXION PRO TRAXION

RESCUERESCUE

Enkele terugloop (1:1) Takelsysteem (3:1)

Dit zijn enkele resultaten van testen bij een constante snelheid 
van 1,5 m/minuut. Andere resultaten vindt u in de technische 
info op www.petzl.com

Technische reddingsacties

Verschillende afremposities

Verbeter de controle over de 
afdeling door het afremmen te 
moduleren.

Extra remkracht voor meer comfort tijdens afdalingen: 
de blokschijf draait niet en de facetten zorgen voor 
extra wrijving op het touw.

Omleiden van touw met de SPIN L1D katrol
Omleiden van touw tijdens het hijsen: de blokschijf 
draait in de richting van de opklim.

Gebruik van de MAESTRO
Met de MAESTRO kunt u de afdaling van een last tot 250 kg (MAESTRO S)  
en 280 kg (MAESTRO L) controleren.

Hijsen met MAESTRO of PRO TRAXION
De overbrenging van een takelsysteem levert in theorie een voordeel 
op, maar in de praktijk hebben veel factoren een invloed op de 
doeltreffendheid ervan: rendement van de katrol, touwdiameter, 
tractiesnelheid, regelmatigheid van de beweging ...

Meer weten over de berekening  
van de prestaties van de MAESTRO?  
Lees de technische informatie over  
takelen/hijsen op www.petzl.com

https://www.petzl.com/INT/en/Professional/Descenders/technical-content-product/MAESTRO-S?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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MAESTRO X2

ROLLER COASTER

Afdaling met twee MAESTRO’s in parallel,  
geactiveerd door één enkele operator
Eén enkele operator werkt met beide apparaten tegelijk om de last optimaal te verdelen 
over de twee touwen en om de tirant d’air te beperken mocht een van de touwen knappen.

Extra beveiligingssysteem om een slecht manoeuvre  
van de operator op te vangen.

Positionering van de begeleider  
van de draagberrie met JAG SYSTEM
Met het JAG SYSTEM kan de begeleider zijn positie 
doeltreffend regelen, ook als zijn volledige gewicht op de 
leeflijn rust en zijn voeten geen goede steun hebben.

Evacuatie met REEVE op een horizontaal 
gespannen kabel of touw
De REEVE omvat twee katrollen en een verankerings- 
vermenigvuldiger voor een duidelijke en compacte 
installatie van uw systeem voor hulpverlening op een 
horizontaal gespannen kabel of touw.
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Hoe de REEVE  
gebruiken?

Meer weten?  
Lees de technische tips op 
www.petzl.com

Hoe u beveiligen met de MAESTRO op een back-uptouw?

https://vimeo.com/385981927
https://www.youtube.com/watch?v=D7FEkLrbmmk
https://www.petzl.com/INT/en/Professional/Technical-rescue?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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Bij een defect aan een kabelbaan moet 
de uitbater de passagiers evacueren in 
overeenstemming met het evacuatieplan. 
Deze evacuatie moet binnen een bepaalde 
tijdsspanne gebeuren. Het personeel van 
de exploitatie voert dit gewoonlijk zelf uit.

Technische kenmerken:
• de toegang tot de passagiers gebeurt 
door verplaatsing op de kabel vanaf de 
masten, 
• deze acties worden gelijktijdig uitgevoerd 
door meerdere autonome teams die 
meestal als volgt samengesteld zijn: 
- één persoon die aan de kabel hangt 
om de passagiers te evacueren en wiens 
vooruitgang door een teamlid op de mast 
wordt verzekerd, 
- één persoon op de grond die de 
passagiers opvangt en de verplaatsing van 
het andere teamlid op de kabel begeleidt. 
• het succes van deze operaties is sterk 
afhankelijk van de opleiding en de training 
van het personeel van de exploitatie 
(minstens één keer per jaar).

KABELBAANEVACUATIE

PETZL SOLUTIONS

https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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I’D EVAC

PITAGOR 

CONNEXION FIXE

MGO OPEN

ROLLCAB

GRILLON

SWIVEL OPEN

ABSORBICA-Y MGO

I’D EVAC

Overzicht van de producten waarmee u de reddingskit kunt samenstellen: 
- PITAGOR, 
- I’D EVAC, 
- CONNEXION FIXE, 
- ROLLCAB, 
- SWIVEL OPEN, 
- PAW S, 
- JANE, 
- GRILLON, 
- MGO OPEN, 
- GO x 4, 
- Am’D x 4, 
- CAPTIV x 3, 
- AXIS 11 mm met genaaid uiteinde.

1. Toegang van de reddingswerker tot het stoeltje
De beveiliging kan vanaf de mast gebeuren. Zo kan een 
wederzijdse controle van het systeem uitgevoerd worden voordat 
de reddingswerker de kabel gebruikt. De reddingswerker staat 
onder spanning op de ROLLCAB. De GRILLON leeflijn is iets losser 
met het oog op de afdaling langs de kabel.

Evacuatie van een stoeltjeslift door  
een reddingswerker via de kabel
De technieken voor de evacuatie van een stoeltjeslift verschillen 
sterk van geval tot geval. De keuze van de technieken is afhankelijk 
van de helling van de kabel, de hoogte van de lift, de afstand waar 
de mensen na de evacuatie terechtkomen …

Om deze operatie goed en snel uit te voeren, is de nodige training 
vereist.

Kabelbaanevacuatie

https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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I’D EVAC

PITAGOR

CONNEXION 
FIXE

MGO OPEN

GRILLON
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2. Evacuatie van de passagier
De reddingswerker daalt af op de GRILLON 
leeflijn tot aan het stoeltje. Hij installeert de 
PITAGOR evacuatiegordel op het slachtoffer en 
evacueert het slachtoffer met zijn I’D EVAC 
afdaalapparaat.

Hoe een evacuatie van een stoeltjeslift uitvoeren?

Meer weten?  
Lees de technische tips op  
www.petzl.com

https://www.youtube.com/watch?v=wcy3wu0pyRU
https://www.petzl.com/INT/en/Professional/Ski-lift-rescue?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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De Petzl gordels zijn gebruiksvriendelijk, comfortabel en technisch aangepast aan alle vereisten van de beroepen waarvoor  
ze bedoeld zijn. Er bestaan bovendien talrijke accessoires. Kortom, dé referentie op het vlak van efficiëntie en veiligheid  
voor mensen die op hoogte werken.

GORDELS

Met het oog op een zo goed mogelijke aanpassing aan de lichaamsbouw van iedere gebruiker zijn de gordels van Petzl verstelbaar ter hoogte van de 
taille, schouders en dijen. Ze zijn voorzien van verschillende soorten gespen:

Zelfblokkerende gespen
Met deze gespen is het niet 
nodig de band opnieuw 
door de gesp te halen om 
te vergrendelen: u kunt 
ze gemakkelijk in enkele 
seconden aanpassen.

FAST gespen
U kunt de FAST gespen 
eenvoudig en snel 
openen/sluiten, ook met 
handschoenen, en zonder 
wijziging van de afstelling.
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https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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NEST

STEF

2023 2023 2023
Gordels voor reddingsacties
Lichte gordels voor verschillende reddingsacties.

Gordels voor boomsnoeien
Zeer comfortabele gordels met inbindbrug 
voor een grote bewegingsvrijheid tijdens de 
verplaatsingen in bomen.

Antival- en 
werkpositioneringsgordels
Comfortabele en gemakkelijk te installeren 
gordels voor werkpositionering en ter 
bescherming tegen een valrisico.

Evacuatiedriehoeken en draagberrie
Materiaal geschikt voor reddingsacties langs touw 
(nauwe ruimte, mechanische opklim ...).

Antival-, werkpositionerings- 
en ophangingsgordels
Polyvalente en zeer comfortabele gordels 
ter bescherming tegen een valrisico, voor 
werkpositionering en voor ophanging.

Gordels voor moeilijke toegang
Zeer comfortabele gordels met 
geïntegreerde ventrale stijgklem om 
gemakkelijker op te klimmen langs touw.

Gespecialiseerde gordels

Standaard gordels

Antivalgordels
Eenvoudige en lichte gordel ter 
bescherming tegen een valrisico.
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Dorsaal inbindpunt in metaal
Met dit dorsale inbindpunt in 
geanodiseerd aluminium, voor 
een hoge slijtvastheid, kunt u een 
valstopsysteem verbinden.

Onmiddellijke toegang tot alle 
gereedschap
Dankzij de materiaallussen organiseert 
u probleemloos al uw gereedschap 
en in de doorsteeklussen kunt 
u gemakkelijk een TOOLBAG 
materiaalzakje kwijt.

Sternaal inbindpunt in textiel
Met het lichte en slijtvaste sternale 
inbindpunt in textiel kunt u een 
valstopsysteem verbinden.

Gemakkelijke opening en sluiting 
van de gordel
Dankzij de FAST LT PLUS sternale 
gesp kunt u de gordel – ook met 
handschoenen – snel en gemakkelijk 
openen/sluiten, met behoud van de 
instelling. Het ontgrendelsysteem 
van de gesp beperkt het risico op 
ongewenst openen.

• Snelle installatie

De NEWTON FAST gordel heeft schouderriemen 
in schuimrubber en beenlussen met FAST LT 
gespen, waardoor u hem zeer vlot kunt aantrekken 
wanneer u op de grond staat, en dit met behoud 
van de instelling.

• Voor een optimaal comfort

• Voor een eenvoudig gebruik

De banden van de NEWTON gordel zijn voorzien 
van een kleurencode (geel/zwart) zodat u snel de 
bovenste en onderste onderdelen herkent en de 
gordel gemakkelijk kunt aantrekken.

De NEWTON EASYFIT gordel heeft een 
constructie die mooi zijn vorm behoudt en twee 
opbergvakken voor kleine items. De beenlussen 
zijn gewatteerd en voorzien van FAST LT gespen, 
waardoor u de gordel zeer vlot kunt aantrekken 
wanneer u op de grond staat, en dit met behoud 
van de instelling.

• Veelzijdigheid

• Gebruiksgemak

Deze gordels zijn, conform de Europese en Russische normen, geschikt voor de 
bescherming tegen vallen. Hiermee kunt u zich in het bijzonder verbinden met de 
ABSORBICA leeflijnen met energieabsorber of een ASAP of ASAP LOCK mobiele 
antivalbeveiliging.

• Ergonomische en lichte constructie
De NEWTON gordels zijn speciaal ontworpen om de werker tijdens zijn verplaatsingen 
niet te belemmeren. Dankzij het anatomische en lichte systeem sluit de gordel mooi 
aan op het lichaam, maar biedt hij tegelijk een optimale bewegingsvrijheid.

Antivalgordels Europese versie

Hoe u met een NEWTON gordel uitrusten?

https://vimeo.com/523702408
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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NEWTON Europese versie
Antivalgordel
De NEWTON is een lichte, ergonomische en gebruiksvriendelijke antivalgordel. De bandlussen 
hebben een kleurencode, zodat u de gordel makkelijk kunt aantrekken. U hebt onmiddellijk toegang 
tot uw materiaal dankzij de materiaallus en de doorsteeklussen voor een TOOLBAG materiaalzakje. 
Het sternale inbindpunt in textiel en het dorsale inbindpunt in metaal maken deze gordel bijzonder 
veelzijdig. Deze gordel is gecertificeerd volgens de Europese en Russische normen.

NEWTON FAST Europese versie
Snel aan te trekken antivalgordel
De NEWTON FAST is een lichte, ergonomische en snel aan te trekken antivalgordel. De gordel 
heeft schouderriemen in schuimrubber en beenlussen met FAST LT gespen, waardoor u hem kunt 
aantrekken wanneer u op de grond staat, en dit met behoud van de instelling. U hebt onmiddellijk 
toegang tot uw materiaal dankzij de materiaallus en de doorsteeklussen voor een TOOLBAG 
materiaalzakje. Het sternale inbindpunt in textiel en het dorsale inbindpunt in metaal maken deze 
gordel bijzonder veelzijdig. Deze gordel is gecertificeerd volgens de Europese en Russische normen.

NEWTON EASYFIT Europese versie
Comfortabele en snel aan te trekken antivalgordel
De NEWTON EASYFIT is een comfortabele, ergonomische en snel aan te trekken antivalgordel.  
De gordel heeft schouderriemen in schuimrubber en beenlussen met FAST LT gespen, waardoor  
u hem kunt aantrekken wanneer u op de grond staat, en dit met behoud van de instelling. De lichte 
en ademende constructie bevat twee ritsvakken om kleine items in op te bergen. U hebt onmiddellijk 
toegang tot uw materiaal dankzij de materiaallus en de doorsteeklussen voor een TOOLBAG 
materiaalzakje. Het sternale inbindpunt in textiel en het dorsale inbindpunt in metaal maken deze 
gordel bijzonder veelzijdig. Deze gordel is gecertificeerd volgens de Europese en Russische normen.

Accessoires

HI-VIZ vest voor NEWTON gordel
Fluokleurig vest met reflecterende stroken voor extra zichtbaarheid, ongeacht het licht in de 
omgeving. U kunt dit vest snel en makkelijk installeren op de NEWTON, NEWTON FAST en  
NEWTON EASYFIT gordels. De sternale gesp, vele inbindpunten en karabinerhouder blijven 
toegankelijk met het oog op een optimale bewegingsvrijheid.

Schuimrubbers voor beenlussen voor de NEWTON gordel
Schuimrubbers voor beenlussen om het draagcomfort van de NEWTON en NEWTON FAST  
gordels te vergroten of om de schuimrubbers van de NEWTON EASYFIT gordels te vervangen.

NEWTON gordels

https://vimeo.com/486431073


58

Deze gordels zijn, conform de Europese, Noord-Amerikaanse en Russische normen, 
geschikt voor de bescherming tegen vallen. Hiermee kunt u zich in het bijzonder 
verbinden met de ABSORBICA leeflijnen met energieabsorber of een ASAP of ASAP 
LOCK mobiele antivalbeveiliging.

• Ergonomische en lichte constructie
De NEWTON gordels zijn speciaal ontworpen om de werker tijdens zijn verplaatsingen 
niet te belemmeren. Dankzij het anatomische en lichte systeem sluit de gordel mooi 
aan op het lichaam, maar biedt hij tegelijk een optimale bewegingsvrijheid.

De sternale en ventrale inbindpunten 
zijn uitgerust met valindicatoren: na 
een val is er een rode riem zichtbaar 
zodat u weet dat u de gordel moet 
afschrijven.

Opberging van de karabiners van 
de leeflijnen
De gordels hebben op elke 
schouderriem een opbergsysteem 
voor de karabiners van de 
antivalleeflijnen. Bij een val zorgt dit 
systeem ervoor dat de absorber kan 
functioneren door de MGO karabiner 
vrij te maken.

De gordels hebben een dorsaal 
inbindpunt in metaal voor de 
verbinding van een valstopsysteem 
en een dorsaal inbindpunt in textiel 
dat speciaal ontwikkeld is voor de 
verbinding van een antivalsysteem 
met automatische rappel.

Gemakkelijke opening en sluiting 
van de gordel
Dankzij de FAST LT PLUS sternale 
gesp kunt u de gordel – ook met 
handschoenen – snel en gemakkelijk 
openen/sluiten, met behoud van de 
instelling. Het ontgrendelsysteem 
van de gesp beperkt het risico op 
ongewenst openen.

• Snelle installatie

De NEWTON FAST gordel heeft schouderriemen in 
schuimrubber en beenlussen met FAST LT PLUS 
gespen, waardoor u hem zeer vlot kunt aantrekken 
wanneer u op de grond staat, en dit met behoud 
van de instelling.

• Voor een optimaal comfort

• Voor een eenvoudig gebruik

De banden van de NEWTON gordel zijn voorzien 
van een kleurencode (geel/zwart) zodat u snel de 
bovenste en onderste onderdelen herkent en de 
gordel gemakkelijk kunt aantrekken.

De NEWTON EASYFIT gordel heeft een 
constructie die mooi zijn vorm behoudt en twee 
opbergvakken voor kleine items. De beenlussen 
zijn gewatteerd en voorzien van FAST LT PLUS 
gespen, waardoor u de gordel zeer vlot kunt 
aantrekken wanneer u op de grond staat, en dit 
met behoud van de instelling.

• Eenvoudige controle van de gordel

• Veelzijdigheid

• Gebruiksgemak

Antivalgordels internationale versie

Hoe u met een NEWTON gordel uitrusten?

https://vimeo.com/523702408
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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NEWTON internationale versie
Antivalgordel
De NEWTON is een lichte, ergonomische en gebruiksvriendelijke antivalgordel. De bandlussen 
hebben een kleurencode, zodat u de gordel makkelijk kunt aantrekken. U hebt onmiddellijk toegang 
tot uw materiaal dankzij de materiaallus en de doorsteeklussen voor een TOOLBAG materiaalzakje. 
Het sternale inbindpunt in textiel en de dorsale inbindpunten in metaal/textiel maken deze gordel 
bijzonder veelzijdig. U kunt uw MGO karabiners ergonomisch opbergen. Bovendien is de gordel 
voorzien van valindicatoren. Deze gordel is gecertificeerd volgens de Europese, Russische en Noord-
Amerikaanse normen.

NEWTON FAST internationale versie
Snel aan te trekken antivalgordel
De NEWTON FAST is een lichte, ergonomische en snel aan te trekken antivalgordel. De gordel heeft 
schouderriemen in schuimrubber en beenlussen met FAST LT PLUS gespen, waardoor u hem kunt 
aantrekken wanneer u op de grond staat, en dit met behoud van de instelling. U hebt onmiddellijk 
toegang tot uw materiaal dankzij de materiaallus en de doorsteeklussen voor een TOOLBAG 
materiaalzakje. Het sternale inbindpunt in textiel en de dorsale inbindpunten in metaal/textiel maken 
deze gordel bijzonder veelzijdig. U kunt uw MGO karabiners ergonomisch opbergen. Bovendien is de 
gordel voorzien van valindicatoren. Deze gordel is gecertificeerd volgens de Europese, Russische en 
Noord-Amerikaanse normen.

NEWTON EASYFIT internationale versie
Comfortabele en snel aan te trekken antivalgordel
De NEWTON EASYFIT is een comfortabele, ergonomische en snel aan te trekken antivalgordel.  
De gordel heeft schouderriemen in schuimrubber en beenlussen met FAST LT PLUS gespen, 
waardoor u hem kunt aantrekken wanneer u op de grond staat, en dit met behoud van de instelling. 
De lichte en ademende constructie bevat twee ritsvakken om kleine items in op te bergen. U hebt 
onmiddellijk toegang tot uw materiaal dankzij de materiaallus en de doorsteeklussen voor een 
TOOLBAG materiaalzakje. Het sternale inbindpunt in textiel en de dorsale inbindpunten in metaal/
textiel maken deze gordel bijzonder veelzijdig. U kunt uw MGO karabiners ergonomisch opbergen. 
Bovendien is de gordel voorzien van valindicatoren. Deze gordel is gecertificeerd volgens de 
Europese, Russische en Noord-Amerikaanse normen.

Accessoires

HI-VIZ vest voor NEWTON gordels
Fluokleurig vest met reflecterende stroken voor extra zichtbaarheid, ongeacht het licht in de 
omgeving. U kunt dit vest snel en makkelijk installeren op de NEWTON, NEWTON FAST en  
NEWTON EASYFIT gordels. De sternale gesp, vele inbindpunten en karabinerhouder blijven 
toegankelijk met het oog op een optimale bewegingsvrijheid.

Schuimrubbers voor beenlussen voor de NEWTON gordel
Schuimrubbers voor beenlussen om het draagcomfort van de NEWTON en NEWTON FAST  
gordels te vergroten of om de schuimrubbers van de NEWTON EASYFIT gordels te vervangen.

NEWTON gordels

https://vimeo.com/486431073
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• Voor interventies op een 
windmolen

De VOLT WIND gordels hebben dorsale 
beschermingen die slijtage van de riemen 
tijden de verplaatsingen in de mast van de 
windmolen vermijden.

• Voor interventies op masten  
en antennes

• Gebruiksgemak

• Optimaal comfort

• Eenvoudige en snelle installatie

Inklapbare laterale inbindpunten
De laterale inbindpunten kunnen ingeklapt 
worden zodat ze niet per ongeluk blijven 
vasthaken wanneer u ze niet gebruikt.

Comfortabele werkpositionering
De halfstijve en brede beenlussen en 
heupriem zorgen voor een uitstekende 
ondersteuning. De lichte en ademende 
constructie zorgt voor een maximale 
verluchting.

De gordels hebben op elke schouderriem 
een opbergsysteem voor de MGO 
karabiners van de antivalleeflijnen.  
Bij een val zorgt dit systeem ervoor dat  
de absorber kan functioneren door de 
MGO karabiners vrij te maken.

Ventraal inbindpunt aangepast aan  
de verticale voortbeweging op rail  
of kabel
Met het LADDER CLIMB inbindpunt 
kunt u het valstopapparaat in ventrale 
positie verbinden, wat de spanning op 
de heupriem verdeelt en een optimaal 
comfort verzekert. Bij een val gaat dit 
inbindpunt automatisch naar de sternale 
positie om een verticale positie van het 
lichaam na de val te verzekeren (enkel de 
Europese versies).

De VOLT en VOLT WIND gordels 
zijn bijzonder snel aan te trekken. 
De heupriem en de beenlussen zijn 
uitgerust met FAST LT PLUS/FAST LT 
gespen, zodat u de gordel zeer vlot kunt 
aantrekken wanneer u op de grond staat.

De VOLT gordels hebben een brede heupriem 
met een materiaallus achteraan om uw 
gereedschap gemakkelijk te organiseren.

Deze gordels beschermen de werker tegen vallen en helpen hem om zich op de werkpost 
te positioneren, bv. met een GRILLON leeflijn. Bovendien zijn ze specifiek ontworpen om 
de verticale voortbeweging op rail of kabel te vereenvoudigen (enkel de Europese versies).

Antival- en werkpositioneringsgordels

https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web


61

VOLT® Europese versie
Antival- en werkpositioneringsgordel met inbindpunt voor de verticale 
voortbeweging op rail of kabel
U kunt de VOLT antival- en werkpositioneringsgordel snel en met uw voeten op de grond aantrekken 
dankzij de FAST LT PLUS en FAST LT gespen. De halfstijve en brede beenlussen en heupriem zorgen 
voor een uitstekende ondersteuning. De lichte en ademende constructie biedt een zeer goede 
verluchting. De gordel is voorzien van een LADDER CLIMB inbindpunt waarmee u het desbetreffende 
valstopapparaat ter hoogte van het ventrale punt kunt verbinden en zo een optimaal comfort tijdens 
de vooruitgangsfasen verzekert. Deze gordel is gecertificeerd volgens de Europese en Russische 
normen.

VOLT® internationale versie
Antival- en werkpositioneringsgordel
U kunt de VOLT antival- en werkpositioneringsgordel snel en met uw voeten op de grond aantrekken 
dankzij de FAST LT PLUS gespen. De halfstijve en brede beenlussen en heupriem zorgen voor een 
uitstekende ondersteuning. De lichte en ademende constructie biedt een zeer goede verluchting. 
Hij is voorzien van een dorsaal inbindpunt in textiel, speciaal ontworpen voor het verbinden van een 
antivalsysteem met een automatische rappel. Hij is gecertificeerd volgens de Europese en Noord-
Amerikaanse normen.

VOLT® WIND Europese versie
Antival- en werkpositioneringsgordel voor het werk op windmolens,  
met inbindpunt voor de verticale voortbeweging op rail of kabel
U kunt de VOLT WIND antival- en werkpositioneringsgordel snel en met uw voeten op de grond 
aantrekken dankzij de FAST LT PLUS en FAST LT gespen. De halfstijve en brede beenlussen en 
heupriem zorgen voor een uitstekende ondersteuning. De lichte en ademende constructie biedt 
een zeer goede verluchting. De gordel is voorzien van een LADDER CLIMB inbindpunt waarmee 
u het desbetreffende valstopapparaat ter hoogte van het ventrale punt kunt verbinden en zo een 
optimaal comfort tijdens de vooruitgangsfasen verzekert. Hij omvat beschermingen ter hoogte van 
de heupriem en het dorsale punt om slijtage te beperken tijdens verplaatsingen in de mast van de 
windmolen. Deze gordel is gecertificeerd volgens de Europese en Russische normen.

VOLT® WIND internationale versie
Antival- en werkpositioneringsgordel voor het werk op windmolens
U kunt de VOLT WIND antival- en werkpositioneringsgordel snel en met uw voeten op de grond 
aantrekken dankzij de FAST LT PLUS gespen. De halfstijve en brede beenlussen en heupriem 
zorgen voor een uitstekende ondersteuning. De lichte en ademende constructie biedt een zeer 
goede verluchting. Hij is voorzien van een dorsaal inbindpunt in textiel, speciaal ontworpen voor 
het verbinden van een antivalsysteem met een automatische rappel. Hij omvat beschermingen ter 
hoogte van de heupriem en het dorsale punt om slijtage te beperken tijdens verplaatsingen in de 
mast van de windmolen. Hij is gecertificeerd volgens de Europese en Noord-Amerikaanse normen.

Accessoire

Zitje voor VOLT® gordels
Zitje voor extra comfort tijdens het hangen in de VOLT gordels
Het zitje voor VOLT gordels wordt geïnstalleerd op de hiertoe voorziene doorsteeklussen  
van de gordel. Dit biedt extra comfort tijdens het langdurig hangen.

Hoe het zitje voor VOLT gordels installeren?

VOLT WIND gordels

VOLT gordels

https://youtu.be/3_qXLFhKGbY
https://vimeo.com/393381222
https://vimeo.com/380677943
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• Voor een totaaloplossing met 
dorsaal inbindpunt

De AVAO BOD en AVAO BOD FAST 
compleetgordels hebben een dorsaal 
inbindpunt voor het verbinden van een 
valstopsysteem. Bij een val op dit punt zorgt 
een korte afstelling van de lengte tussen de 
heupriem en de beenlussen ervoor dat uw 
gewicht opnieuw op de beenlussen komt, 
zodat u langer in de gordel kunt blijven hangen 
tot de hulpverleners er zijn.

• Opberging van de karabiners van de leeflijnen

• Voor een lichte en moduleerbare 
oplossing• Optimale organisatie van het gereedschap

De combinatie van een zitgordel en een aparte 
borstgordel is een lichtere oplossing wanneer 
de gebruiker geen dorsaal inbindpunt nodig 
heeft. Het is ook een oplossing voor iemand 
met een complexe lichaamsbouw, want u kunt 
de zitgordel combineren met een borstgordel 
in een andere maat.

De gordels hebben op elke schouderriem 
een opbergsysteem voor de karabiners 
van de antivalleeflijnen. Bij een val zorgt 
dit systeem ervoor dat de absorber kan 
functioneren door de MGO karabiner vrij 
te maken.

• Praktische verstellingen

• Comfortabele constructie

Verkrijgbaar in een makkelijker aan te 
trekken versie
De beenlussen van de AVAO gordels 
hebben FAST/FAST LT gespen, zodat 
u de gordel – ook met handschoenen 
– gemakkelijk kunt aantrekken (met de 
voeten op de grond of brede schoenen), 
met behoud van de instelling.

De AVAO gordels zijn achteraan en 
aan de zijkanten voorzien van zes 
materiaaldragers. Ze zijn voorgevormd 
om het aanhaken van de karabiners te 
vergemakkelijken. Bovendien is elke 
gordel voorzien van doorsteeklussen voor 
de CARITOOL materiaaldragers en het 
TOOLBAG materiaalzakje.

Makkelijk verstelbaar
De AVAO gordels kunnen aangepast 
worden ter hoogte van de heupriem en 
schouderriemen. Deze verstelpunten 
zijn uitgerust met DOUBLEBACK 
zelfblokkerende gespen. Met deze gespen 
is het niet nodig de band opnieuw door 
de gesp te halen om te vergrendelen: 
de gordel wordt in enkele seconden 
gemakkelijk aangepast.

De halfstijve en brede beenlussen en 
heupriem zorgen voor een uitstekende 
ondersteuning. De lichte en ademende 
constructie zorgt voor een maximale 
verluchting.

Met deze gordels kunt u zich beschermen tegen vallen, zich positioneren op de werkpost 
en in alle comfort hangend werken.

Antival-, werkpositionerings- en ophangingsgordels

https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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AVAO® BOD / AVAO® BOD FAST Europese versie
Comfortabele antival-, werkpositionerings- en ophangingsgordel
De AVAO BOD antival-, werkpositionerings- en ophangingsgordel is ontworpen voor extra 
gebruikscomfort in alle situaties. De halfstijve en brede beenlussen en heupriem zorgen voor een 
uitstekende ondersteuning. De lichte en ademende constructie biedt een zeer goede verluchting. 
De schouderriemen hebben een systeem om de karabiners van de antivalleeflijnen op te bergen én 
binnen handbereik te houden. Dankzij de DOUBLEBACK zelfblokkerende gespen aan de achterkant 
van de gordel, tussen de heupriem en de beenlussen, kunt u de gordel snel verstellen bij gebruik 
van het dorsale inbindpunt. Dankzij de verschillende materiaal- en doorsteeklussen om CARITOOL 
materiaaldragers en TOOLBAG materiaalzakjes op te installeren, kunt u uw gereedschap gemakkelijk 
meenemen en organiseren. De gordel gaat dicht met een SCREW-LOCK karabiner met manuele 
vergrendeling en schroef. Hij is gecertificeerd volgens de Europese en Russische normen. De AVAO 
BOD is voorzien van beenlussen met DOUBLEBACK zelfblokkerende gespen, en de AVAO BOD 
FAST van beenlussen met FAST LT gespen.

AVAO® BOD / AVAO® BOD FAST internationale versie
Comfortabele antival-, werkpositionerings- en ophangingsgordel
De AVAO BOD antival-, werkpositionerings- en ophangingsgordel is ontworpen voor extra 
gebruikscomfort in alle situaties. De halfstijve en brede beenlussen en heupriem zorgen voor een 
uitstekende ondersteuning. De lichte en ademende constructie biedt een zeer goede verluchting. 
De schouderriemen hebben een systeem om de karabiners van de antivalleeflijnen op te bergen én 
binnen handbereik te houden. Dankzij de DOUBLEBACK zelfblokkerende gespen aan de achterkant 
van de gordel, tussen de heupriem en de beenlussen, kunt u de gordel snel verstellen bij gebruik 
van het dorsale inbindpunt. Dankzij de verschillende materiaal- en doorsteeklussen om CARITOOL 
materiaaldragers en TOOLBAG materiaalzakjes op te installeren, kunt u uw gereedschap gemakkelijk 
meenemen en organiseren. De gordel heeft een valindicator op het dorsale inbindpunt en gaat dicht 
met een TRIACT-LOCK karabiner met automatische vergrendeling. Hij is gecertificeerd volgens 
de Europese en Noord-Amerikaanse normen. De AVAO BOD is voorzien van beenlussen met 
DOUBLEBACK zelfblokkerende gespen, en de AVAO BOD FAST van beenlussen met FAST gespen.

TOP
Borstgordel voor zitgordel
Met de TOP borstgordel kunt u de AVAO SIT, AVAO SIT FAST, FALCON, FALCON MOUNTAIN en 
SEQUOIA SRT zitgordels omvormen tot een antivalgordel. De schouderriemen in schuimrubber zijn 
verwijderd van de hals om wrijving te beperken. In geval van belasting op de heupriem nemen de 
schouderriemen deze last over en verdelen die over de schouders. Ze hebben ook een systeem om 
de karabiners van de antivalleeflijnen op te bergen én binnen handbereik te houden.

AVAO® SIT / AVAO® SIT FAST
Comfortabele zitgordel voor werkpositionering en ophanging
De AVAO SIT zitgordel voor werkpositionering en ophanging is ontworpen voor extra gebruikscomfort 
in alle situaties. De halfstijve en brede beenlussen en heupriem zorgen voor een uitstekende 
ondersteuning. De lichte en ademende constructie biedt een zeer goede verluchting. Dankzij 
de verschillende materiaal- en doorsteeklussen om CARITOOL materiaaldragers en TOOLBAG 
materiaalzakjes op te installeren, kunt u uw gereedschap gemakkelijk meenemen en organiseren. 
Dankzij zijn ontwerp kunt u deze zitgordel omvormen tot een antivalgordel (in combinatie met de 
TOP borstgordel) of tot een gordel voor moeilijke toegang (in combinatie met de TOP CROLL S of L 
borstgordel). De AVAO SIT is voorzien van beenlussen met DOUBLEBACK zelfblokkerende gespen, 
en de AVAO SIT FAST van beenlussen met FAST LT gespen.
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• Optimale integratie van het gereedschap

Met het inbindpunt met opening kunt u deze 
apparaten verbinden: 
- een CROLL ventrale stijgklem op het 
ventrale punt voor een grotere efficiëntie 
tijdens de opklim langs touw, 
- een PROGRESS leeflijn rechtstreeks op 
het ventrale inbindpunt, 
- het PODIUM zitje op de as, wat een 
rechtstreekse inzetting op de afdaler 
mogelijk maakt en tegelijk de mobiliteit van 
het ventrale inbindpunt garandeert.

Met deze gordels voor moeilijke toegang kunnen de gebruikers zich beschermen tegen 
vallen en zich op hun werkpost positioneren. Het ventrale inbindpunt met opening 
vergemakkelijkt de opklim langs touw. Bovendien kunt u hierdoor in alle comfort hangend 
werken.

• Praktische verstellingen

• Optimale organisatie van het gereedschap

• Bijzonder comfortabele constructie

Makkelijk aan te trekken
De beenlussen van de ASTRO gordels 
hebben FAST/FAST LT gespen, zodat 
u de gordel – ook met handschoenen – 
gemakkelijk kunt aantrekken (met de voeten 
op de grond of brede schoenen), met 
behoud van de instelling.

De ASTRO gordels zijn achteraan en aan de 
zijkanten voorzien van zes materiaaldragers. 
Ze zijn voorgevormd om het aanhaken 
van de karabiners te vergemakkelijken. 
Bovendien is elke gordel voorzien van 
doorsteeklussen voor de CARITOOL 
materiaaldragers en het TOOLBAG 
materiaalzakje.

De heupriem en beenlussen van de 
ASTRO gordels zijn halfstijf en breed om 
de drukpunten te beperken en tegelijk een 
efficiënte ondersteuning te garanderen. 
Beide zones zijn voorgevormd en gevoerd 
met ademend schuimrubber voor een 
optimaal comfort tijdens het hangen en voor 
een goede verluchting. Deze constructie 
vergemakkelijkt ook de installatie van de 
gordel.

Makkelijk verstelbaar
De heupriem en schouderriemen zijn 
voorzien van DOUBLEBACK/DOUBLEBACK 
PLUS zelfblokkerende gespen voor een 
eenvoudige en snelle afstelling.

• Voor een lichte en moduleerbare 
oplossing

De combinatie van een zitgordel en een aparte 
borstgordel is een lichtere oplossing wanneer 
de gebruiker geen dorsaal inbindpunt nodig 
heeft. Het is ook een oplossing voor iemand 
met een complexe lichaamsbouw, want u kunt 
de zitgordel combineren met een borstgordel 
in een andere maat.

• Voor een totaaloplossing  
met dorsaal inbindpunt

De ASTRO BOD FAST compleetgordels 
hebben een dorsaal inbindpunt voor het 
verbinden van een valstopsysteem. Bij een val 
op dit punt zorgt een korte afstelling van de 
lengte tussen de heupriem en de beenlussen 
ervoor dat uw gewicht opnieuw op de 
beenlussen komt, zodat u langer in de gordel 
kunt blijven hangen tot de hulpverleners er zijn.

Gordels voor moeilijke toegang

https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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Accessoire

ASTRO® BOD FAST Europese versie
Bijzonder comfortabele gordel voor moeilijke toegang
De ASTRO BOD FAST gordel met geïntegreerde CROLL L ventrale stijgklem werd speciaal ontworpen met het 
oog op de doeltreffendheid en het comfort tijdens opklimmen langs touw. Doordat het ventrale inbindpunt open 
kan, kan u uw materiaal (stijgklem, leeflijn, zitje ...) optimaal integreren. De halfstijve en brede beenlussen en 
heupriem zorgen voor een uitstekende ondersteuning. Ze zijn voorgevormd en gepolsterd met luchtdoorlatend 
schuimrubber voor het comfort bij hangend werken. Dankzij de DOUBLEBACK zelfblokkerende gespen aan de 
achterkant van de gordel, tussen de heupriem en de beenlussen, kunt u de gordel snel verstellen bij gebruik van 
het dorsale inbindpunt. Dankzij de verschillende materiaal- en doorsteeklussen om CARITOOL materiaaldragers 
en TOOLBAG materiaalzakjes op te installeren, kunt u uw gereedschap gemakkelijk meenemen en organiseren. 
Deze gordel is gecertificeerd volgens de Europese en Russische normen. De ASTRO BOD FAST Europese versie 
is uitgerust met beenlussen met FAST LT gespen.

ASTRO® BOD FAST internationale versie
Bijzonder comfortabele gordel voor moeilijke toegang
De ASTRO BOD FAST gordel met geïntegreerde CROLL L ventrale stijgklem werd speciaal ontworpen met 
het oog op de doeltreffendheid en het comfort tijdens opklimmen langs touw. Doordat het ventrale inbindpunt 
open kan, kan u uw materiaal (stijgklem, zitje ...) optimaal integreren. De halfstijve en brede beenlussen en 
heupriem zorgen voor een uitstekende ondersteuning. Ze zijn voorgevormd en gepolsterd met luchtdoorlatend 
schuimrubber voor het comfort bij hangend werken. Dankzij de DOUBLEBACK zelfblokkerende gespen aan de 
achterkant van de gordel, tussen de heupriem en de beenlussen, kunt u de gordel snel verstellen bij gebruik van 
het dorsale inbindpunt. Dankzij de verschillende materiaal- en doorsteeklussen om CARITOOL materiaaldragers 
en TOOLBAG materiaalzakjes op te installeren, kunt u uw gereedschap gemakkelijk meenemen en organiseren. 
Met valindicator op het dorsale inbindpunt. Gecertificeerd volgens de Europese en Noord-Amerikaanse normen. 
De ASTRO BOD FAST internationale versie is uitgerust met beenlussen met FAST gespen.

TOP CROLL® S
Borstgordel voor zitgordel met CROLL S ventrale stijgklem
De TOP CROLL S borstgordel heeft een geïntegreerde CROLL S ventrale stijgklem om de ASTRO SIT FAST, 
AVAO SIT, AVAO SIT FAST, FALCON, FALCON ASCENT en SEQUOIA SRT zitgordels om te vormen tot gordels 
voor moeilijke toegang. Het sternale inbindpunt in textiel optimaliseert het gewicht en de plaatsinname.  
De schouderriemen in schuimrubber zijn verwijderd van de hals om wrijving te beperken. In geval van belasting 
op de heupriem nemen de schouderriemen deze last over en verdelen die over de schouders. Deze overname 
aan de achterkant, aan weerszijden van de heupriem, biedt een uitstekende stabiliteit.

TOP CROLL® L
Borstgordel voor zitgordel met CROLL L ventrale stijgklem
De TOP CROLL L borstgordel heeft een geïntegreerde CROLL L ventrale stijgklem om de ASTRO SIT FAST, 
AVAO SIT, AVAO SIT FAST, FALCON, FALCON ASCENT en SEQUOIA SRT zitgordels om te vormen tot gordels 
voor moeilijke toegang. De schouderriemen in schuimrubber zijn verwijderd van de hals om wrijving te beperken. 
In geval van belasting op de heupriem nemen de schouderriemen deze last over en verdelen die over de 
schouders.

ASTRO® SIT FAST
Bijzonder comfortabele zitgordel voor moeilijke toegang
De ASTRO SIT FAST zitgordel voor moeilijke toegang heeft een ventraal inbindpunt dat open kan, voor een 
optimale integratie van uw gereedschap (stijgklem, leeflijn, zitje ...). De halfstijve en brede beenlussen en 
heupriem zorgen voor een uitstekende ondersteuning. Ze zijn voorgevormd en gepolsterd met luchtdoorlatend 
schuimrubber voor het comfort bij hangend werken. Dankzij de verschillende materiaal- en doorsteeklussen om 
CARITOOL materiaaldragers en TOOLBAG materiaalzakjes op te installeren, kunt u uw gereedschap gemakkelijk 
meenemen en organiseren. Dankzij de constructie kan deze zitgordel – in combinatie met de TOP CROLL S of L 
borstgordel – omgevormd worden tot een compleetgordel. De ASTRO SIT FAST is uitgerust met beenlussen met 
FAST LT gespen

PODIUM
Zitje voor langdurig hangend werken
Het PODIUM zitje biedt een optimaal comfort tijdens het langdurig hangen. Het brede zitje verzekert een 
uitstekende stabiliteit. De stevige boorden voorkomen dat de ophangriemen uw dijen zouden afknellen.  
Het gebruiksvriendelijke zitje heeft twee materiaaldragers en een haakje achteraan zodat u hem gemakkelijk kunt 
opbergen tijdens verplaatsingen. U kunt het zitje vastmaken met twee harpsluitingen aan de ASTRO BOD FAST 
en ASTRO SIT FAST gordels vastmaken (meer info op pagina 71).

ASTRO gordels

https://vimeo.com/263839718
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RING

SWIVEL

CARITOOL

TOOLBAG

Harpsluitingen

• Voor de technieken voor het 
opklimmen op dubbeltouw

De SEQUOIA gordel heeft een heupriem 
met een FAST gesp zodat u hem – ook met 
handschoenen – snel en eenvoudig kunt 
openen/sluiten, met behoud van de instelling.

• Voor de technieken voor het 
opklimmen op enkeltouw

De SEQUOIA SRT gordel heeft een ventraal 
inbindpunt om een ZIGZAG mechanische 
prusik met de CHICANE en KNEE ASCENT 
accessoires te installeren.

Makkelijk aan te trekken
De beenlussen van de SEQUOIA gordels 
hebben FAST LT PLUS gespen, zodat 
u de gordel – ook met handschoenen 
– gemakkelijk kunt aantrekken (met de 
voeten op de grond of brede schoenen), 
met behoud van de instelling.

Inbindpunten met opening
De ergonomie van de inbindpunten met 
opening vergemakkelijkt de verbinding van 
een ZILLON of MICROFLIP leeflijn. U kunt 
hiermee ook verschillende (verstelbare 
of vaste) inbindbruggen en accessoires, 
zoals de RING verbindingsringen of 
SWIVEL antitorsieschakel, rechtstreeks  
op de inbindbrug installeren.

De halfstijve en extra brede heupriem 
zorgt voor een uitstekende ondersteuning. 
Hij is ook voorgevormd en gevoerd met 
schuimrubber voor extra comfort tijdens 
het hangend werken.

• Ergonomie

• Comfort

Deze gordels zijn ontworpen voor boomsnoeiers: ze staan garant voor een grote mobiliteit 
in de boom door de krachten optimaal te verdelen tussen de heupriem en beenlussen. 
Ze bieden eveneens een uitstekende steun van de onderrug tijdens de talrijke werkfasen 
waarbij de boomsnoeier in zijn gordel onder spanning staat.

• Accessoires
De accessoires verbonden aan de SEQUOIA helmen laten iedere gebruiker toe zijn materiaal 
naar wens aan te passen.

Reddingskit
Zitje

Schouderriemen (SEQUOIA SRT)

Verstelbare inbindbrug

Inbindbrug

Gordels voor boomsnoeien
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SEQUOIA® SRT
Zitgordel voor het boomsnoeien die de toegangstechnieken met enkeltouw toelaat
De SEQUOIA SRT is een zitgordel voor de opklim op enkeltouw tijdens het boomsnoeien. Hij heeft 
een ventraal inbindpunt om een ZIGZAG of ZIGZAG PLUS mechanische prusik met de CHICANE 
en KNEE ASCENT accessoires te installeren. De halfstijve en extra brede beenlussen en heupriem 
zorgen voor een uitstekend comfort tijdens het boomsnoeien. Hij is voorzien van DOUBLEBACK 
PLUS zelfremmende gespen op de heupriem en FAST LT PLUS gespen op de beenlussen. Met 
de inbindpunten met opening kunt u gemakkelijk een ZILLON of MICROFLIP leeflijn verbinden, 
en verschillende inbindbruggen en accessoires rechtstreeks op de brug installeren. Dankzij de 
verschillende materiaal- en doorsteeklussen om CARITOOL materiaaldragers op te installeren,  
kunt u uw gereedschap gemakkelijk meenemen en organiseren.

SEQUOIA®

Zitgordel voor het boomsnoeien die de toegangstechnieken op dubbeltouw toelaat
De SEQUOIA is een zitgordel voor het boomsnoeien om op te klimmen op dubbeltouw.  
De halfstijve en extra brede beenlussen en heupriem zorgen voor een uitstekend comfort tijdens het 
boomsnoeien. De heupriem heeft een FAST gesp zodat u hem – ook met handschoenen – snel en 
eenvoudig kunt openen/sluiten, met behoud van de instelling. De beenlussen zijn voorzien van FAST 
LT PLUS gespen. Met de inbindpunten met opening kunt u gemakkelijk een ZILLON of MICROFLIP 
leeflijn verbinden, en verschillende inbindbruggen en accessoires rechtstreeks op de brug installeren. 
Dankzij de verschillende materiaal- en doorsteeklussen om CARITOOL materiaaldragers op te 
installeren, kunt u uw gereedschap gemakkelijk meenemen en organiseren.

Accessoires

Schouderriemen (enkel voor SEQUOIA® SRT)
Schouderriemen voor de SEQUOIA SRT gordel, om de last van de heupriem over te nemen en mooi 
over de schouders te verdelen voor extra comfort. Ze worden verbonden met het ventrale inbindpunt 
van de gordel en met de twee doorsteeklussen achteraan op de heupriem.

Zitje
Breed zitje om comfortabel hangend te werken. Het zitje is verstelbaar in de breedte om zo min 
mogelijk plaats in te nemen en om de verplaatsingen in de gaffels van de bomen te vergemakkelijken. 
Het zitje wordt met twee harpsluitingen verbonden op de twee inbindpunten met opening van de 
SEQUOIA en SEQUOIA SRT zitgordels voor boomsnoeiers.

Verstelbare inbindbrug
Met de verstelbare inbindbrug voor de SEQUOIA en SEQUOIA SRT gordels kan u snel en 
nauwkeurig de positie van de op de brug geïnstalleerde voortbewegingsapparaten aanpassen.

Inbindbrug
Inbindbrug voor het verbinden op de twee inbindpunten met opening van de SEQUOIA en SEQUOIA 
SRT zitgordels voor boomsnoeiers, voor een betere laterale mobiliteit.

RING
Met de RING verbindingsring kunt u veelvuldige verankeringen opzetten of rechtstreeks op de 
inbindbrug van de SEQUOIA en SEQUOIA SRT gordels installeren om de laterale mobiliteit van  
de boomsnoeier te verbeteren.

Harpsluitingen
Harpsluitingen voor de verbinding van een zitje. 
Meer info over de harpsluitingen op pagina 71.

SEQUOIA SRT gordels

https://vimeo.com/337730647
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• Optimale organisatie van het materiaal en het gereedschap

• Voor een doeltreffende opklim 
langs touw

• Voor interventies met 
rotsklimtechnieken

• Voor interventies in hangende 
positie

Het ventrale inbindpunt in twee delen van 
de FALCON ASCENT gordel verhoogt de 
doeltreffendheid van de opklim langs touw  
met een CROLL ventrale stijgklem.

De constructie met beugel in textiel van de 
FALCON MOUNTAIN gordel bevordert de 
voortbeweging met rotsklimtechnieken en 
zorgt ervoor dat u comfortabel kunt stappen.

Het ventrale inbindpunt in metaal van de 
FALCON gordel verdeelt de last tussen 
de heupriem en de beenlussen tijdens het 
hangend werken.

Materiaaldragers en -lussen
De FALCON gordels zijn achteraan en aan 
de zijkanten voorzien van materiaallussen. 
Bovendien is elke gordel voorzien van 
doorsteeklussen voor de CARITOOL 
materiaaldragers en het TOOLBAG 
materiaalzakje.

Gemakkelijke afstelling
De FALCON en FALCON ASCENT gordels 
zijn uitgerust met DOUBLEBACK PLUS 
zelfblokkerende gespen op de heupriem 
en FAST LT gespen op de beenlussen, 
zodat u ze snel en gemakkelijk kunt 
aantrekken en aanpassen.

Beperkte laterale inbindpunten
De laterale inbindpunten in textiel van 
de FALCON gordels zijn aangepast aan 
gerichte toepassingen en beperken de 
plaatsinname en het gewicht.

Lichte en comfortabele constructie
Dankzij de fijne, halfstijve heupriem 
en beenlussen met gewatteerd 
3D-schuimrubber hebben de FALCON 
gordels een optimale verhouding tussen 
comfort en lichtheid voor een beperkte 
plaatsinname.

• Ergonomie

• Lichte en comfortabele structuur

Deze gordels, bedoeld voor reddingswerkers, zijn bijzonder licht om de mobiliteit en snelle 
verplaatsingen tijdens de interventies te bevorderen. Maak uw keuze uit diverse modellen 
naargelang de verschillende omstandigheden.

Gordels voor reddingsacties
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FALCON
Lichte zitgordel voor reddingsacties in hangende positie
De FALCON is een lichte zitgordel voor reddingsacties in hangende positie Het ventrale inbindpunt in 
metaal verdeelt de last tussen de heupriem en de beenlussen. De lichte en comfortabele constructie 
verbindt de fijne, halfstijve heupriem en beenlussen met gewatteerd 3D-schuimrubber. Bovendien 
zorgt deze voor een optimale verhouding lichtheid/comfort en een beperkte plaatsinname bij gebruik 
op de grond, bij verplaatsingen en in hangende positie. Dankzij de zelfblokkerende DOUBLEBACK 
PLUS gespen (heupriem) en FAST LT gespen (beenlussen) kunt u deze gordel snel en gemakkelijk 
aantrekken en aanpassen. Met de gesp achteraan kunt u een TOP of TOP CROLL L borstgordel 
installeren.

FALCON ASCENT
Lichte en comfortabele zitgordel voor reddingsacties en werkzaamheden met een 
opklim langs touw
De FALCON ASCENT is een lichte zitgordel voor reddingsacties en werkzaamheden met een opklim 
langs touw. Het ventrale inbindpunt in twee delen gaat dicht met een OMNI karabiner en is nog 
doeltreffender voor een opklim langs touw. De lichte en comfortabele constructie verbindt de fijne, 
halfstijve heupriem en beenlussen met gewatteerd 3D-schuimrubber. Bovendien zorgt deze voor een 
optimale verhouding lichtheid/comfort en een beperkte plaatsinname. Dankzij de zelfblokkerende 
DOUBLEBACK PLUS gespen (heupriem) en FAST LT gespen (beenlussen) kunt u deze gordel 
snel en gemakkelijk aantrekken en aanpassen. Met de gesp achteraan kunt u een TOP CROLL L 
borstgordel installeren.

FALCON MOUNTAIN
Ultralichte en comfortabele zitgordel voor reddingsacties met rotsklimtechnieken
De FALCON MOUNTAIN is een ultralichte zitgordel voor reddingsacties met rotsklimtechnieken. 
Dankzij het ventrale inbindpunt met beugel in textiel kunt u goed voortbewegen en tegelijk 
comfortabel stappen. De zeer lichte en comfortabele constructie verbindt de fijne, halfstijve heupriem 
en beenlussen met gewatteerd 3D-schuimrubber. Bovendien zorgt deze voor een optimale 
verhouding lichtheid/comfort en een beperkte plaatsinname. Dankzij de kleine DOUBLEBACK 
zelfblokkerende gespen (heupriem en beenlussen) kunt u deze gordel snel en gemakkelijk aantrekken 
en aanpassen. Aan de plastic doorsteeklus achteraan kunt u een TOP of TOP CROLL L borstgordel 
installeren.

Accessoire CHEST’AIR
Borstgordel voor combinatie met zitgordels
Met de CHEST’AIR borstgordel kunt u de FALCON, FALCON MOUNTAIN, AVAO SIT en SEQUOIA 
SRT zitgordels omvormen tot een antivalgordel. Dankzij zijn verschillende certificeringen mag u de 
CHEST’AIR ook verbinden met een gordel voor rotsklimmen en alpinisme om een slachtoffer tijdens 
een reddingsactie verticaal te verplaatsen. U kunt deze borstgordel ook eenvoudig verbinden op het 
ventrale inbindpunt van de zitgordel, sluiten met de FAST LT gesp op de borst en dus snel installeren. 
U kunt hem gemakkelijk aanpassen aan elke lichaamsbouw dankzij de DOUBLEBACK PLUS 
zelfblokkerende gespen op de schouderriemen en de ventrale bandlus. De structuur in gewatteerd 
3D-schuimrubber maakt de CHEST’AIR borstgordel extra comfortabel tijdens het hangen.

FALCON gordels

https://player.vimeo.com/video/705271815


70

STEF

NEST

Evacuatiedriehoeken

De evacuatiedriehoeken worden voornamelijk gebruikt door hulpdiensten bij kabelliften en door de brandweer. 
Hierdoor kunt u niet-uitgeruste personen in een minimum aan tijd evacueren.

THALES
Comfortabele beveiligingsvest en evacuatiedriehoek met schouderriemen
De THALES beveiligingsvest en evacuatiedriehoek is bedoeld voor reddingsacties, 
kabelbaanevacuaties en evacuaties per helikopter. Met de configuratie als vest kunt u het 
slachtoffer in nood eerst beveiligen en dan met de driehoek evacueren. De omschakeling van  
vest naar driehoek gaat snel dankzij de drie klittenbandsluitingen. Dankzij de ergonomische  
zitting en de schouderriemen is het hangen veel comfortabeler dan met een klassieke 
evacuatiedriehoek. De kleurencode voor de rug en zitting, de verschillende bandlussen  
en het sluitingssysteem vergemakkelijken de installatie ervan op het slachtoffer. Het TPU-zeil  
met hoge slijtvastheid maakt een regelmatig tot intensief gebruik mogelijk.

PITAGOR
Comfortabele evacuatiedriehoek met schouderriemen
De PITAGOR evacuatiedriehoek is bedoeld voor reddingsacties en kabelbaan-evacuaties.  
Dankzij de ergonomische zitting en de schouderriemen is het hangen veel comfortabeler  
dan met een klassieke evacuatiedriehoek. De kleurencode voor de rug en zitting, en het 
sluitingssysteem vergemakkelijken de installatie ervan op het slachtoffer. Het TPU-zeil  
met hoge slijtvastheid maakt een regelmatig tot intensief gebruik mogelijk.

Draagberrie

STEF
Aanpassingssysteem voor NEST draagberrie
Met het STEF aanpassingssysteem kunt u de drie inbindpunten van de NEST draagberrie verbinden 
om de draagberrie te kantelen naargelang het terrein. Hij is uitgerust met drie Am’D TRIACT-LOCK 
karabiners voor een automatische vergrendeling van de inbindpunten en met een antitorsieschakel 
om de draagberrie precies te oriënteren.

NEST
Draagberrie voor reddingsacties in nauwe ruimtes
De NEST draagberrie werd ontwikkeld in samenwerking met de organisatie 'Secours Spéléo 
Français'. U kunt hiermee een gewonde vervoeren in horizontale, verticale of schuine positie.  
Met deze gemakkelijk te hanteren draagberrie is de installatie van de gewonde gemakkelijker.  
Hij is geschikt voor alle technische reddingsacties langs touw, in het bijzonder in nauwe ruimtes.

Hoes voor NEST draagberrie
De hoes voor de NEST draagberrie is geschikt om hem in op te bergen en te transporteren.  
De handvatten van de draagberrie passen in de openingen aan de uiteinden, zodat u hem 
gemakkelijk kunt vastgrijpen en hanteren. De hoes heeft drie handgrepen en een schouderriem  
om hem te dragen.

Evacuatiedriehoeken en draagberrie
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RING2RING
Dubbele stijve ring voor zitgordels met beugels in textiel
Het RING2RING accessoire is speciaal ontworpen voor zitgordels met beugels in textiel en vooral 
bedoeld voor reddingsacties per helikopter. Dankzij de verdubbelingsfunctie van de inbindring kan 
de reddingswerker zijn materiaal op het inbindpunt beter organiseren. Het geeft de lieroperator ook 
gemakkelijker toegang tot het verbindingspunt wanneer hij de reddingswerker verbindt.

RING2SIDE
Accessoire om een lateraal inbindpunt in textiel om te vormen tot een metalen 
inbindpunt
Met het RING2SIDE accessoire kunt u een lateraal inbindpunt in textiel omvormen tot metalen  
inbindpunt op de FALCON en FALCON ASCENT gordels. De grote ring en de intuïtieve verbindingsrichting 
vergemakkelijken het musketonneren. U kunt hem eveneens neerklappen, zodat hij niet vasthaakt wanneer 
u hem niet gebruikt.

LIFT
Spreider voor gordel
Spreider voor compleet- of zitgordel met een borstgordel, zodat u rechtop kunt afdalen (voortbewegen  
in nauwe ruimtes).

CARITOOL
Materiaaldrager voor gordel
Met de CARITOOL materiaaldrager kunt u uw materiaal met één hand vast- of losmaken. U kunt de 
bandlussen van uw gordel door de materiaaldrager halen. Hij blijft mooi gepositioneerd dankzij de 
positioneerklep. De snapper bevat een beveiliging om het risico op ongewenst vasthaken te beperken. 
Verkrijgbaar in twee maten.

RING OPEN
Multidirectionele ring met opening
Meer info over de RING OPEN ring met opening op pagina 112.

Harpsluitingen
Harpsluitingen voor de verbinding van een zitje. De verbinding op het inbindpunt met opening van  
de gordels zorgt voor een optimale integratie van het gereedschap.

Karabinerhouder voor leeflijn
Karabinerhouder voor leeflijn (set van 2)
De karabinerhouders voor leeflijn worden geïnstalleerd op de schouderriemen van de VOLT, VOLT WIND, 
AVAO BOD, AVAO BOD FAST en ASTRO BOD FAST gordels en van de TOP, TOP CROLL S en TOP 
CROLL L borstgordels om de MGO karabiners van de antivalleeflijnen, op elke schouderriem, op te bergen. 
Zo hindert de leeflijn u niet en u hebt de karabiners binnen handbereik. Bij een val zorgt dit systeem ervoor 
dat de absorber kan functioneren door de MGO karabiners vrij te maken.

PORTO
Materiaaldrager in bandlus
Materiaaldrager in bandlus voor bevestiging aan de binnenring van een tas om uw materiaal beter  
te organiseren.

BOLTBAG
Materiaaltasje
Materiaaltasje voor het opbergen van een hamer, verankeringsuitrusting en klein materiaal.  
Het tasje heeft twee binnenvakjes en een buitenvak.

Installatie en verwijdering van de CARITOOL

https://youtu.be/Sc9z5YX8d7w
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TOOLINK M 

TOOLINK S
& TOOLTAPE 

TOOLEASH 

TOOLEASH 

TOOLBAG

INTERFAST

TOOLEASH 

TOOLEASH TOOLINK M TOOLINK LTOOLINK S  
& TOOLTAPE

INTERFAST

TOOLINK L 

• TOOLINK S & TOOLTAPE

• TOOLINK M

• TOOLINK L

ofof

Voor gereedschap tot 5 kg

Voor gereedschap tot 3 kg

Voor gereedschap tot 2,3 kg

Petzl biedt een complete oplossing om uw gereedschap tijdens het werken op hoogte te beveiligen, zodat het niet per ongeluk kan vallen. 
Deze producten zijn ontworpen conform de norm ANSI/ISEA 121-2018 betreffende de preventie van het vallen van objecten.

Accessoires voor gordels
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TOOLBAG 1.5
Klein materiaalzakje
Het TOOLBAG 1.5 materiaalzakje is geschikt voor het opbergen van kleine stukken gereedschap of 
bevestigingselementen. Het openings- en sluitingssysteem kan makkelijk met één hand worden bediend. 
De verbinding met de gordel kan via het INTERFAST accessoire, wat minder plaats inneemt op de gordel 
en de toegankelijkheid tot het zakje verbetert. Dankzij de robuuste constructie is dit een zakje voor dagelijks 
gebruik, zonder dat u schrik moet hebben voor slijtage.

TOOLBAG 3
Middelgroot materiaalzakje
Het TOOLBAG 3 zakje is geschikt voor het opbergen van gereedschap. Het openings- en sluitingssysteem 
kan makkelijk met één hand worden bediend. De verbinding met de gordel kan via het INTERFAST 
accessoire, wat minder plaats inneemt op de gordel en de toegankelijkheid tot het zakje verbetert. Dankzij  
de robuuste constructie is dit een zakje voor dagelijks gebruik, zonder dat u schrik moet hebben voor slijtage.

TOOLBAG 6
Groot materiaalzakje
Het TOOLBAG 6 zakje is geschikt voor het opbergen van veel gereedschap. Het openings- en 
sluitingssysteem kan makkelijk met één hand worden bediend. De verbinding met de gordel kan via het 
INTERFAST accessoire, wat minder plaats inneemt op de gordel en de toegankelijkheid tot het zakje 
verbetert. Dankzij de robuuste constructie is dit een zakje voor dagelijks gebruik, zonder dat u schrik  
moet hebben voor slijtage.

INTERFAST
Accessoire voor de snelle verbinding van TOOLBAG en TOOLEASH
INTERFAST is een accessoire om tegelijk een TOOLBAG materiaalzakje en de TOOLEASH antivalbandlus 
voor gereedschap te verbinden. Dit veelzijdige accessoire is compatibel met alle gordels met 
doorsteeklussen. Dankzij een compact en robuust ontwerp neemt het accessoire weinig plaats in op de 
gordel en kunt u alle verbonden elementen tijdens het werken op hoogte beveiligen.

TOOLEASH
Uittrekbare antivalbandlus voor gereedschap tot 5 kg
Met de TOOLEASH uittrekbare bandlus kunt u uw gereedschap verbinden, zodat ze niet per ongeluk vallen 
tijdens het werken op hoogte. De elastische bandlus met hoge weerstand neemt weinig plaats in op de 
gordel. Het veelzijdige verbindingssysteem maakt een permanente verbinding met het gereedschap of een 
verandering afhankelijk van de behoefte mogelijk. TOOLEASH past in een complete antivaloplossing voor 
gereedschap.

TOOLINK S en TOOLTAPE
Bevestigingen voor gereedschap tot 2,3 kg (set van 5 TOOLINK S bandlussen en 1 
TOOLTAPE kleefband)
Met de TOOLINK S kunt u een stuk gereedschap zonder oogje of met een glad en recht handvat tijdens het 
werken op hoogte verbinden en beveiligen. U kunt dit met TOOLTAPE kleefband op gereedschap tot 2,3 kg 
aanbrengen. Dankzij het ergonomische verbindingspunt kunt u hem snel vast- en losklikken, voor extra 
gebruiksgemak.

TOOLINK M
Bevestiging voor gereedschap met een oogje tot 3 kg (set van 5)
Met de TOOLINK M kunt u een stuk gereedschap met een geïntegreerd oogje tot 3 kg tijdens het werken 
op hoogte verbinden en beveiligen. Dankzij het ergonomische verbindingspunt kunt u hem snel vast- en 
losklikken, voor extra gebruiksgemak.

TOOLINK L
Bevestiging voor gereedschap tot 5 kg (set van 5)
Met de TOOLINK L kunt u een stuk zwaar gereedschap, tot 5 kg, tijdens het werken op hoogte verbinden 
en beveiligen. Dankzij het ergonomische verbindingspunt kunt u hem snel vast- en losklikken, voor extra 
gebruiksgemak.

MINO
Accessoirekarabiner (geen PBM)
Dit product is geen PBM (persoonlijk beschermingsmiddel). 
Meer info over de MINO op pagina 160.



74

NEWTON

NEWTON
C073AA01

CE EN 361 
EAC 

UKCA 
JSFAD

C073BA01

CE EN 361 
EAC 

ANSI Z359.11 
CSA Z259.10 

UKCA 
JSFAD

• • - -

1 70 - 93 cm 47 - 62 cm 165 - 185 cm 900 g 
1125 g (4)

C073AA02 C073BA02 2 83 - 120 cm 50 - 65 cm 175 - 200 cm 900 g 
1155 g (4)

NEWTON 
FAST

C073CA01 C073DA01 
C073IA00 (1)

• • - -

1 70 - 93 cm 47 - 62 cm 165 - 185 cm 1010 g 
1355 g (4)

C073CA02 C073DA02 
C073IA01 (1) 2 83 - 120 cm 50 - 65 cm 175 - 200 cm 1050 g 

1395 g (4)

NEWTON 
EASYFIT

C073EA00 C073FA00

• • - -

0 65 - 80 cm 44 - 59 cm 160 - 180 cm 1310 g 
1655 g (4)

C073EA01 C073FA01 1 70 - 93 cm 47 - 62 cm 165 - 185 cm 1370 g 
1715 g (4)

C073EA02 C073FA02 2 83 - 120 cm 50 - 65 cm 175 - 200 cm 1420 g 
1765 g (4)

C073GA00 CE EN 20471 
ANSI 107 
CSA Z96 

UKCA
- - - - - - - - - - 380 g

C073HA00

C073JA00 - - - - - - - - - - - 70 g

VOLT

VOLT

C072AA00

CE EN 361 
EN 358 
EN 813 

EAC 
UKCA 
JSFAD

C072CA00

ANSI Z359.11 
CSA Z259.10 
CE EN 361 
CE EN 358 

UKCA 
JSFAD

• • • (5) •

0 65 - 80 cm 44 - 59 cm 160 - 180 cm 2100 g 
2300 g (4)

C072AA01 C072CA01 1 70 - 93 cm 47 - 62 cm 165 - 185 cm 2150 g 
2350 g (4)

C072AA02 C072CA02 2 83 - 120 cm 50 - 65 cm 175 - 200 cm 2230 g 
2430 g (4)

VOLT WIND

C072BA00 C072DA00

• • • (5) •

0 65 - 80 cm 44 - 59 cm 160 - 180 cm 2150 g 
2350 g (4)

C072BA01 C072DA01 1 70 - 93 cm 47 - 62 cm 165 - 185 cm 2200 g 
2400 g (4)

C072BA02 C072DA02 2 83 - 120 cm 50 - 65 cm 175 - 200 cm 2280 g 
2480 g (4)

C072EA00 CE EN 358 (3) 
UKCA (3) -

ANSI Z359.11 (6) 
CSA Z259.10 (6) 

UKCA (3)
- - - - - - - - 1050 g

AVAO BOD

AVAO BOD

C071AA00

CE EN 361 
EN 358 
EN 813 

EAC 
UKCA 
JSFAD

C071CA00

ANSI Z359.11 
NFPA 2500 class III 

CSA Z259.10 
CE EN 361 
CE EN 358 
CE EN 813 

UKCA

• • • •

0 65 - 80 cm 44 - 59 cm 160 - 180 cm 2045 g 
2215 g (4)

C071AA01 C071CA01 1 70 - 93 cm 47 - 62 cm 165 - 185 cm 2090 g 
2260 g (4)

C071AA02 C071CA02 2 83 - 120 cm 50 - 65 cm 175 - 200 cm 2170 g 
2340 g (4)

AVAO BOD FAST

C071BA00 
C071BA03 (1)

C071DA00 
C071DA03 (1)

• • • •

0 65 - 80 cm 44 - 59 cm 160 - 180 cm 2000 g 
2350 g (4)

C071BA01 
C071BA04 (1)

C071DA01 
C071DA04 (1) 1 70 - 93 cm 47 - 62 cm 165 - 185 cm 2045 g 

2400 g (4)

C071BA02 
C071BA05 (1)

C071DA02 
C071DA05 (1) 2 83 - 120 cm 50 - 65 cm 175 - 200 cm 2125 g 

2485 g (4)

TOP C081AA00 
C081AA01 (1)

CE EN 361 (2) 
EAC 

UKCA
- - - • - - - - - 160 - 200 cm 660 g

AVAO SIT

AVAO SIT

C079AA00 
C079AA02 (1)

CE EN 358 
EN 813 

EAC 
UKCA

- -

- - • •
1 70 - 93 cm 47 - 62 cm 165 - 185 cm 1175 g

C079AA01 
C079AA03 (1) 2 83 - 120 cm 50 - 65 cm 175 - 200 cm 1190 g

AVAO SIT FAST

C079BA00

- - • •

0 65 - 80 cm 44 - 59 cm 160 - 180 cm 1115 g

C079BA01 1 70 - 93 cm 47 - 62 cm 165 - 185 cm 1130 g

C079BA02 2 83 - 120 cm 50 - 65 cm 175 - 200 cm 1145 g

Europese versies Internationale versies Inbindpunten Maten
Gewicht

Referenties Certificaties Referenties Certificaties Dorsaal Sternaal Ventraal Lateraal Maat Heupriem Dijomtrek Gestalte

Antivalgordels

HI-VIZ vest voor NEWTON gordel

Schuimrubbers voor beenlussen  
voor de NEWTON gordel

Antival- en werkpositioneringsgordels

Zitje voor  
VOLT gordel

Antival-, werkpositionerings- en ophangingsgordels

Standaard gordels

https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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NEWTON

NEWTON
C073AA01

CE EN 361 
EAC 

UKCA 
JSFAD

C073BA01

CE EN 361 
EAC 

ANSI Z359.11 
CSA Z259.10 

UKCA 
JSFAD

• • - -

1 70 - 93 cm 47 - 62 cm 165 - 185 cm 900 g 
1125 g (4)

C073AA02 C073BA02 2 83 - 120 cm 50 - 65 cm 175 - 200 cm 900 g 
1155 g (4)

NEWTON 
FAST

C073CA01 C073DA01 
C073IA00 (1)

• • - -

1 70 - 93 cm 47 - 62 cm 165 - 185 cm 1010 g 
1355 g (4)

C073CA02 C073DA02 
C073IA01 (1) 2 83 - 120 cm 50 - 65 cm 175 - 200 cm 1050 g 

1395 g (4)

NEWTON 
EASYFIT

C073EA00 C073FA00

• • - -

0 65 - 80 cm 44 - 59 cm 160 - 180 cm 1310 g 
1655 g (4)

C073EA01 C073FA01 1 70 - 93 cm 47 - 62 cm 165 - 185 cm 1370 g 
1715 g (4)

C073EA02 C073FA02 2 83 - 120 cm 50 - 65 cm 175 - 200 cm 1420 g 
1765 g (4)

C073GA00 CE EN 20471 
ANSI 107 
CSA Z96 

UKCA
- - - - - - - - - - 380 g

C073HA00

C073JA00 - - - - - - - - - - - 70 g

VOLT

VOLT

C072AA00

CE EN 361 
EN 358 
EN 813 

EAC 
UKCA 
JSFAD

C072CA00

ANSI Z359.11 
CSA Z259.10 
CE EN 361 
CE EN 358 

UKCA 
JSFAD

• • • (5) •

0 65 - 80 cm 44 - 59 cm 160 - 180 cm 2100 g 
2300 g (4)

C072AA01 C072CA01 1 70 - 93 cm 47 - 62 cm 165 - 185 cm 2150 g 
2350 g (4)

C072AA02 C072CA02 2 83 - 120 cm 50 - 65 cm 175 - 200 cm 2230 g 
2430 g (4)

VOLT WIND

C072BA00 C072DA00

• • • (5) •

0 65 - 80 cm 44 - 59 cm 160 - 180 cm 2150 g 
2350 g (4)

C072BA01 C072DA01 1 70 - 93 cm 47 - 62 cm 165 - 185 cm 2200 g 
2400 g (4)

C072BA02 C072DA02 2 83 - 120 cm 50 - 65 cm 175 - 200 cm 2280 g 
2480 g (4)

C072EA00 CE EN 358 (3) 
UKCA (3) -

ANSI Z359.11 (6) 
CSA Z259.10 (6) 

UKCA (3)
- - - - - - - - 1050 g

AVAO BOD

AVAO BOD

C071AA00

CE EN 361 
EN 358 
EN 813 

EAC 
UKCA 
JSFAD

C071CA00

ANSI Z359.11 
NFPA 2500 class III 

CSA Z259.10 
CE EN 361 
CE EN 358 
CE EN 813 

UKCA

• • • •

0 65 - 80 cm 44 - 59 cm 160 - 180 cm 2045 g 
2215 g (4)

C071AA01 C071CA01 1 70 - 93 cm 47 - 62 cm 165 - 185 cm 2090 g 
2260 g (4)

C071AA02 C071CA02 2 83 - 120 cm 50 - 65 cm 175 - 200 cm 2170 g 
2340 g (4)

AVAO BOD FAST

C071BA00 
C071BA03 (1)

C071DA00 
C071DA03 (1)

• • • •

0 65 - 80 cm 44 - 59 cm 160 - 180 cm 2000 g 
2350 g (4)

C071BA01 
C071BA04 (1)

C071DA01 
C071DA04 (1) 1 70 - 93 cm 47 - 62 cm 165 - 185 cm 2045 g 

2400 g (4)

C071BA02 
C071BA05 (1)

C071DA02 
C071DA05 (1) 2 83 - 120 cm 50 - 65 cm 175 - 200 cm 2125 g 

2485 g (4)

TOP C081AA00 
C081AA01 (1)

CE EN 361 (2) 
EAC 

UKCA
- - - • - - - - - 160 - 200 cm 660 g

AVAO SIT

AVAO SIT

C079AA00 
C079AA02 (1)

CE EN 358 
EN 813 

EAC 
UKCA

- -

- - • •
1 70 - 93 cm 47 - 62 cm 165 - 185 cm 1175 g

C079AA01 
C079AA03 (1) 2 83 - 120 cm 50 - 65 cm 175 - 200 cm 1190 g

AVAO SIT FAST

C079BA00

- - • •

0 65 - 80 cm 44 - 59 cm 160 - 180 cm 1115 g

C079BA01 1 70 - 93 cm 47 - 62 cm 165 - 185 cm 1130 g

C079BA02 2 83 - 120 cm 50 - 65 cm 175 - 200 cm 1145 g

Europese versies Internationale versies Inbindpunten Maten
Gewicht

Referenties Certificaties Referenties Certificaties Dorsaal Sternaal Ventraal Lateraal Maat Heupriem Dijomtrek Gestalte

Antivalgordels

HI-VIZ vest voor NEWTON gordel

Schuimrubbers voor beenlussen  
voor de NEWTON gordel

Antival- en werkpositioneringsgordels

Zitje voor  
VOLT gordel

Antival-, werkpositionerings- en ophangingsgordels

(1) zwarte gordel, (2) met AVAO SIT, FALCON, FALCON MOUNTAIN en SEQUOIA SRT zitgordel, (3) met VOLT gordel, (4) gewicht van de internationale versie,  
(5) op de Europese versies, (6) in functie van de gebruikte VOLT gordel.
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ASTRO BOD FAST

C083AA00 CE EN 361 
EN 358 
EN 813 

EN 12841 type B 
EAC 

UKCA

C083BA00 
C083BA03 (1) ANSI Z359.11, ANSI Z459.1 

NFPA 2500 class III 
CSA Z259.10, CE EN 361,  

EN 358, EN 813, 
EN 12841 type B  

UKCA, JSFAD

• • • •
0 65 - 80 cm 44 - 59 cm 160 - 180 cm 2020 g / 2480 g (4)

C083AA01 C083BA01 
C083BA04 (1) 1 70 - 93 cm 47 - 62 cm 165 - 185 cm 2065 g / 2530 g (4)

C083AA02 C083BA02 
C083BA05 (1) 2 83 - 120 cm 50 - 65 cm 175 - 200 cm 2145 g / 2620 g (4)

TOP CROLL S C081BA00
CE EN 361 (2) 

EN 12841 type B 
EAC, UKCA, JSFAD

- - - • - - - - - 160 - 200 cm 515 g

TOP CROLL L C081CA00
CE EN 361 (2) 

EN 12841 type B 
EAC, UKCA, JSFAD

- - - • - - - - - 160 - 200 cm 600 g

ASTRO SIT FAST

C085AA00 CE EN 358 
EN 813 

EAC 
UKCA

- - - - • •
0 65 - 80 cm 44 - 59 cm 160 - 180 cm 1025 g

C085AA01 1 70 - 93 cm 47 - 62 cm 165 - 185 cm 1040 g

C085AA02 2 83 - 120 cm 50 - 65 cm 175 - 200 cm 1055 g

PODIUM S071AA00 - - - - - - - - - - - 1060 g

SEQUOIA

SEQUOIA SRT

C069BA00

CE EN 358 
EN 813 

EAC 
UKCA

- -

- - • •
0 65 - 80 cm 44 - 59 cm - 1580 g

C069BA01 1 70 - 93 cm 47 - 62 cm - 1630 g

C069BA02 2 83 - 120 cm 50 - 65 cm - 1700 g

SEQUOIA

C069AA00

- - - •
0 65 - 80 cm 44 - 59 cm - 1480 g

C069AA01 1 70 - 93 cm 47 - 62 cm - 1530 g

C069AA02 2 83 - 120 cm 50 - 65 cm - 1600 g

C069DA00 - - - - - - - - - - - 190 g

S069AA00 - - - - - - - - - - - 920 g

C69R - - - - - - - - - - - 220 g

40 cm C069CA00

- - - - - - -

S

- - -

65 g

45 cm C069CA01 M 70 g

50 cm C069CA02 L 75 g

FALCON

FALCON

C038DA02 (1) CE EN 813 
CE EN 358 

EAC 
UKCA

- - - - • •
0 65 - 80 cm 44 - 59 cm - 900 g

C038DA00 / C038DA03 (1) 1 70 - 93 cm 47 - 62 cm - 915 g

C038DA01 / C038DA04 (1) 2 83 - 120 cm 50 - 65 cm - 945 g

FALCON ASCENT
C038EA00 CE EN 813 

CE EN 358 
EAC, UKCA

- - - - • •
1 70 - 93 cm 47 - 62 cm - 800 g

C038EA01 2 83 - 120 cm 50 - 65 cm - 830 g

FALCON 
MOUNTAIN

C038FA00 CE EN 813, CE EN 358 
EN 12277 type C 

EAC, UKCA
- - - - • •

1 70 - 93 cm 47 - 62 cm - 670 g

C038FA01 2 83 - 120 cm 50 - 65 cm - 700 g

CHEST’AIR C098AA00 CE EN 361 (3), CE EN 12277 
type D, EAC, UKCA - - - • - - - - - - 525 g

THALES C061AA00
CE EN 1497, CE EN 1498  

types A & B, EASA 
CM-CS-005, UKCA

- - - - - - - - - - 1315 g

PITAGOR C060AA00
CE EN 1497,  

CE EN 1498 type B,  
EASA CM-CS-005, UKCA

- - - - - - - - - - 1300 g

NEST S061AA00 - - - - - - - - - - - 13,1 kg

STEF S059AA00 / S059BA00 (5) - - - - - - - - - - - 640 g / 620 g (5)

S062AA00 - - - - - - - - - - - 1860 g

2023

2023

RING2RING C030AA00 CE EN 362 type M, EN 12275 type Q, UKCA, EAC - 100 g

RING2SIDE C030BA00 CE EN 362 type M, UKCA, EAC - 75 g

LIFT L54 CE, UKCA - 520 g

CARITOOL S P042AA00
- -

35 g

CARITOOL L P042AA01 75 g

RING OPEN P28 CE EN 362, UKCA - 70 g

C087AA00 - - 20 g

C088AA00
- 45 g

C088AA01

PORTO C33 - - 18 g

BOLTBAG C11 A - - 170 g

2023

2023

Referenties Certificaties Kleur Gewicht

Accessoires voor gordels

Harpsluitingen

Karabinerhouder  
voor leeflijn

geel

zwart

Gespecialiseerde gordels

Europese versies Internationale versies Inbindpunten Maten
Gewicht

Referenties Certificaties Referenties Certificaties Dorsaal Sternaal Ventraal Lateraal Maat Heupriem Dijomtrek Gestalte

Gordels voor moeilijke toegang

 

Gordels voor boomsnoeien

Schouderriemen

Zitje

Verstelbare inbindbrug

Inbindbrug

Gordels voor reddingsacties

Evacuatiedriehoeken en draagberrie

Hoes voor NEST draagberrie

https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web


77

ASTRO BOD FAST

C083AA00 CE EN 361 
EN 358 
EN 813 

EN 12841 type B 
EAC 

UKCA

C083BA00 
C083BA03 (1) ANSI Z359.11, ANSI Z459.1 

NFPA 2500 class III 
CSA Z259.10, CE EN 361,  

EN 358, EN 813, 
EN 12841 type B  

UKCA, JSFAD

• • • •
0 65 - 80 cm 44 - 59 cm 160 - 180 cm 2020 g / 2480 g (4)

C083AA01 C083BA01 
C083BA04 (1) 1 70 - 93 cm 47 - 62 cm 165 - 185 cm 2065 g / 2530 g (4)

C083AA02 C083BA02 
C083BA05 (1) 2 83 - 120 cm 50 - 65 cm 175 - 200 cm 2145 g / 2620 g (4)

TOP CROLL S C081BA00
CE EN 361 (2) 

EN 12841 type B 
EAC, UKCA, JSFAD

- - - • - - - - - 160 - 200 cm 515 g

TOP CROLL L C081CA00
CE EN 361 (2) 

EN 12841 type B 
EAC, UKCA, JSFAD

- - - • - - - - - 160 - 200 cm 600 g

ASTRO SIT FAST

C085AA00 CE EN 358 
EN 813 

EAC 
UKCA

- - - - • •
0 65 - 80 cm 44 - 59 cm 160 - 180 cm 1025 g

C085AA01 1 70 - 93 cm 47 - 62 cm 165 - 185 cm 1040 g

C085AA02 2 83 - 120 cm 50 - 65 cm 175 - 200 cm 1055 g

PODIUM S071AA00 - - - - - - - - - - - 1060 g

SEQUOIA

SEQUOIA SRT

C069BA00

CE EN 358 
EN 813 

EAC 
UKCA

- -

- - • •
0 65 - 80 cm 44 - 59 cm - 1580 g

C069BA01 1 70 - 93 cm 47 - 62 cm - 1630 g

C069BA02 2 83 - 120 cm 50 - 65 cm - 1700 g

SEQUOIA

C069AA00

- - - •
0 65 - 80 cm 44 - 59 cm - 1480 g

C069AA01 1 70 - 93 cm 47 - 62 cm - 1530 g

C069AA02 2 83 - 120 cm 50 - 65 cm - 1600 g

C069DA00 - - - - - - - - - - - 190 g

S069AA00 - - - - - - - - - - - 920 g

C69R - - - - - - - - - - - 220 g

40 cm C069CA00

- - - - - - -

S

- - -

65 g

45 cm C069CA01 M 70 g

50 cm C069CA02 L 75 g

FALCON

FALCON

C038DA02 (1) CE EN 813 
CE EN 358 

EAC 
UKCA

- - - - • •
0 65 - 80 cm 44 - 59 cm - 900 g

C038DA00 / C038DA03 (1) 1 70 - 93 cm 47 - 62 cm - 915 g

C038DA01 / C038DA04 (1) 2 83 - 120 cm 50 - 65 cm - 945 g

FALCON ASCENT
C038EA00 CE EN 813 

CE EN 358 
EAC, UKCA

- - - - • •
1 70 - 93 cm 47 - 62 cm - 800 g

C038EA01 2 83 - 120 cm 50 - 65 cm - 830 g

FALCON 
MOUNTAIN

C038FA00 CE EN 813, CE EN 358 
EN 12277 type C 

EAC, UKCA
- - - - • •

1 70 - 93 cm 47 - 62 cm - 670 g

C038FA01 2 83 - 120 cm 50 - 65 cm - 700 g

CHEST’AIR C098AA00 CE EN 361 (3), CE EN 12277 
type D, EAC, UKCA - - - • - - - - - - 525 g

THALES C061AA00
CE EN 1497, CE EN 1498  

types A & B, EASA 
CM-CS-005, UKCA

- - - - - - - - - - 1315 g

PITAGOR C060AA00
CE EN 1497,  

CE EN 1498 type B,  
EASA CM-CS-005, UKCA

- - - - - - - - - - 1300 g

NEST S061AA00 - - - - - - - - - - - 13,1 kg

STEF S059AA00 / S059BA00 (5) - - - - - - - - - - - 640 g / 620 g (5)

S062AA00 - - - - - - - - - - - 1860 g

INTERFAST S051AA00

ANSI/ISEA 121-2018

- 55 g

TOOLEASH S049AA00 -  56 g

TOOLINK S & TOOLTAPE S050AA00 - 8 g

TOOLINK M S050BA00 - 11 g

TOOLINK L S050CA00 - 16 g

TOOLBAG 1.5 S047BA00 1,5 l 100 g

TOOLBAG 3 S047BA01 3 l 140 g

TOOLBAG 6 S047BA02 6 l 245 g

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

Referenties Certificaties Volume Gewicht

Accessoires voor gordels (vervolg)

(1) zwarte gordel, (2) met ASTRO SIT FAST, AVAO SIT, AVAO SIT FAST, FALCON, FALCON ASCENT en SEQUOIA SRT gordel,  
(3) met FALCON, FALCON MOUNTAIN, AVAO SIT en SEQUOIA SRT gordel, (4) internationale versie, (5) voor NEST draagberrie versie vóór 2020.

Europese versies Internationale versies Inbindpunten Maten
Gewicht

Referenties Certificaties Referenties Certificaties Dorsaal Sternaal Ventraal Lateraal Maat Heupriem Dijomtrek Gestalte

Gordels voor moeilijke toegang

 

Gordels voor boomsnoeien

Schouderriemen

Zitje

Verstelbare inbindbrug

Inbindbrug

Gordels voor reddingsacties

Evacuatiedriehoeken en draagberrie

Hoes voor NEST draagberrie
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Een helm is onontbeerlijk voor werken op hoogte en bepaalde industriële activiteiten, want deze biedt een doeltreffende 
bescherming van de gebruiker tegen vallende voorwerpen en tijdens een val.

HELMEN
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Comfortabele helmen
Helmen met textiel voering voor  
een optimaal comfort.

Accessoires

(Bivak)mutsen
Beschermende (bivak)mutsen  
voor een optimale vochtregulering  
en thermische isolatie.

Beschermende vizieren
Beschermende vizieren voor  
VERTEX en STRATO helmen.

Lichte helmen
Helmen met interne schaal met lichte  
en compacte hybrideconstructie  
(EPP en EPS schuim).
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CENTERFIT FLIP&FITFLIP&FIT

VERTEX STRATO VERTEX VENT STRATO VENT

• •

- •

• -

• • -

• •

Bescherming tegen vallende objecten

Ventilatiegaten om de helm te verluchten

Bescherming tegen elektrische risico’s

Bescherming tegen de projectie  
van smeltend metaal

Bescherming tegen laterale vervormingen

Helmen met gesloten  
externe schaalkroon

Helmen met geventileerde  
externe schaalkroon

Oplossing voor verschillende beschermingsbehoeften

Een helm is onontbeerlijk voor werken op hoogte en bepaalde industriële activiteiten, want deze biedt een doeltreffende bescherming van 
de gebruiker tegen vallende voorwerpen en tijdens een val. De Petzl helmen blijven mooi op het hoofd zitten, waardoor ze in alle situaties 
comfortabel zijn. Dankzij het complete gamma aanpasbare accessoires beantwoorden ze aan de diverse behoeften van professionele 
gebruikers.

FLIP&FIT systeem
Het FLIP&FIT systeem plaatst 
de hoofdomtrek meteen in lage 
positie, zodat de helm mooi blijft 
zitten. De hoofdomtrek is intrekbaar 
in de schaal, zodat u de helm 
gemakkelijker kunt opbergen  
en meenemen.

CENTERFIT verstelling
Dankzij de CENTERFIT 
verstelling blijft de helm 
perfect centraal op het hoofd 
zitten. U kunt de hoofdomtrek 
makkelijk aanpassen, ook met 
handschoenen, door tegelijk 
aan de twee instelwieltjes aan 
de zijkanten te draaien.

• DUAL kinband met aanpasbare weerstand voor alle werksituaties

De gebruiker kan de weerstand van de DUAL kinband verstellen om de helm correct aan te passen 
aan de werkomgeving: werken op hoogte (EN 12492) en werken op de grond (EN 397). 
De clip heeft twee posities voor twee toepassingen: 
- hoge weerstand om het risico te beperken dat de gebruiker de helm tijdens een val verliest 
(weerstand > 50 daN). 
- geringe weerstand om het risico op verstikking te vermijden bij vasthaken van de helm tijdens 
werkzaamheden op de grond (weerstand < 25 daN).

• Uitstekend positiebehoud op het hoofd

Helmen

https://vimeo.com/313972957
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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VIZIR / VIZIR SHADOW

VIZEN 
VIZEN MESH

VERTEX VERTEX VENT HI-VIZ 
+ PIXA

STRATO VENT 
+ VIZEN MESH

+ Nekbescherming
+ Badgehouder

Nekbescherming

Bescherming voor helm

Badgehouder

Hoofdlamp

Opberghoes

Hoofdomtrekken en 
schuimrubbers

Stickers

Groot gamma beschermingsvizieren, hoofdlampen en accessoires
- vizieren ter bescherming van de ogen, vizieren ter bescherming tegen lichtbogen, speciale vizieren voor het boomsnoeien, 
- hoofdlampen voor verlichting, 
- badgehouder, nekbescherming, beschermingen voor helmen, kinbanden.

• Modulariteit van de accessoires

https://vimeo.com/330035175
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CLIP !CLIP !

Mogelijkheden met de Petzl 
Custom Service: 
• personalisering van de 
helm met een logo en 
reflecterende stickers, 
• Petzl vizieren en 
accessoires naar keuze 

reeds geïnstalleerd op de helm vóór 
levering van een volledig gebruiksklare 
oplossing, met een aparte hoes voor elke 
helm. 
Oplossing beschikbaar bij aankoop vanaf 
20 helmen.

• Petzl Custom Service voor helmen

Certificatie volgens verschillende normen
Afhankelijk van de modellen voldoen de Petzl helmen aan deze certificaties: 
- Europees EN 397, EN 12492 en EN 50365, 
- Amerikaans ANSI Z89.1, 
- Canadees CSA Z94.1, 
- Russisch EAC, 
- Australisch AS/NZS 1801.

EASYCLIP is het laterale 
bevestigingssysteem 
waarmee u snel een 
beschermingsvizier kunt 
installeren. 
Het makkelijk te installeren 
EASYCLIP systeem is 
compatibel met alle Petzl 
helmen en vizieren. Wordt 
meegeleverd bij alle 
beschermingsvizieren.

• Eenvoudige installatie voor een uitstekende modulariteit

• Meerdere keuzes

Verkrijgbaar in verschillende kleuren
De VERTEX helmen zijn verkrijgbaar in zeven standaardkleuren, de STRATO helmen in vier 
kleuren. De VERTEX en STRATO helmen zijn ook verkrijgbaar in twee HI-VIZ versies, met een 
schaalkroon in een fluorescerende kleur (geel of oranje), lichtgevende clips en reflecterende 
banden voor een optimale zichtbaarheid van de gebruiker, dag en nacht.

Alle Petzl helmen zijn in enkele seconden aangepast aan de extra beschermings- of 
verlichtingsbehoeften dankzij het EASYCLIP systeem en de verschillende inserts.

Helmen

• Lichte constructie

• Comfortabele constructie

De VERTEX helmen zijn voorzien van een 
voering in textiel met zes hechtingspunten 
die mooi de vorm van het hoofd volgt voor 
maximaal comfort. De schokken worden 
opgevangen doordat de externe schaal zich 
vervormt.

De interne schaalkroon van de STRATO 
helmen bestaat uit twee delen: EPP 
(geëxpandeerd polypropyleen) en EPS 
(geëxpandeerd polystyreen) voor een 
extra licht resultaat. De schokken worden 
opgevangen doordat de interne schaal zich 
vervormt.

https://vimeo.com/345900290
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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VERTEX®

Comfortabele helm
De VERTEX helm zit bijzonder comfortabel dankzij de voering in textiel met zes hechtingspunten en de CENTERFIT 
en FLIP&FIT systemen waardoor de helm mooi centraal op het hoofd blijft zitten. Met een kinband met verstelbare 
weerstand is hij zowel geschikt voor het werken op hoogte, als voor het werken op de grond. De externe schaal 
beschermt tegen elektrische ontladingen, vlammen en de projectie van smeltend metaal. Dankzij de optimale 
integratie van een Petzl hoofdlamp, een beschermend vizier, oorbescherming en diverse accessoires is deze helm 
volledig aanpasbaar, zodat hij aan alle extra behoeften van professionele gebruikers voldoet.

VERTEX® HI-VIZ
Comfortabele helm met grote zichtbaarheid
De versie met grote zichtbaarheid is voorzien van een externe schaalkroon in een fluorescerende kleur met 
oplichtende clips en reflecterende banden voor een optimale zichtbaarheid van de gebruiker, dag en nacht.

VERTEX® VENT
Comfortabele helm met verluchting
De VERTEX VENT helm zit bijzonder comfortabel dankzij de voering in textiel met zes hechtingspunten en de 
CENTERFIT en FLIP&FIT systemen waardoor de helm mooi centraal op het hoofd blijft zitten. Met een kinband  
met verstelbare weerstand is hij zowel geschikt voor het werken op hoogte, als voor het werken op de grond.  
De gaatjes met verschuifbare luiken zorgen voor een goede ventilatie. Dankzij de optimale integratie van een Petzl 
hoofdlamp, een beschermend vizier, oorbescherming en diverse accessoires is deze helm volledig aanpasbaar, 
zodat hij aan alle extra behoeften van professionele gebruikers voldoet.

VERTEX® VENT HI-VIZ
Comfortabele helm met verluchting en grote zichtbaarheid
De versie met grote zichtbaarheid is voorzien van een externe schaalkroon in een fluorescerende kleur met 
oplichtende clips en reflecterende banden voor een optimale zichtbaarheid van de gebruiker, dag en nacht.

STRATO®

Lichte helm
De zeer lichte STRATO helm zit comfortabel dankzij de CENTERFIT en FLIP&FIT systemen waardoor de helm mooi 
centraal op het hoofd blijft zitten. Met een kinband met verstelbare weerstand is hij zowel geschikt voor het werken 
op hoogte, als voor het werken op de grond. De externe schaal beschermt tegen elektrische ontladingen, vlammen 
en de projectie van smeltend metaal. Dankzij de optimale integratie van een Petzl hoofdlamp, een beschermend 
vizier, oorbescherming en diverse accessoires is deze helm volledig aanpasbaar, zodat hij aan alle extra behoeften 
van professionele gebruikers voldoet.

STRATO® HI-VIZ
Lichte helm met grote zichtbaarheid
De versie met grote zichtbaarheid is voorzien van een externe schaalkroon in een fluorescerende kleur met 
oplichtende clips en reflecterende banden voor een optimale zichtbaarheid van de gebruiker, dag en nacht.

STRATO® VENT
Lichte helm met verluchting
De zeer lichte STRATO VENT helm zit comfortabel dankzij de CENTERFIT en FLIP&FIT systemen waardoor de helm 
mooi centraal op het hoofd blijft zitten. Met een kinband met verstelbare weerstand is hij zowel geschikt voor het 
werken op hoogte, als voor het werken op de grond. De helm heeft ventilatiegaatjes. Dankzij de optimale integratie 
van een Petzl hoofdlamp, een beschermend vizier, oorbescherming en diverse accessoires is deze helm volledig 
aanpasbaar, zodat hij aan alle extra behoeften van professionele gebruikers voldoet.

STRATO® VENT HI-VIZ
Lichte helm met verluchting en grote zichtbaarheid
De versie met grote zichtbaarheid is voorzien van een externe schaalkroon in een fluorescerende kleur met 
oplichtende clips en reflecterende banden voor een optimale zichtbaarheid van de gebruiker, dag en nacht.

STRATO en STRATO VENT helmen

VERTEX en VERTEX VENT helmen

https://vimeo.com/330035664
https://vimeo.com/330035392
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Beschermende vizieren

VIZIR
Beschermende vizieren met EASYCLIP systeem voor VERTEX en STRATO helmen
Het VIZIR vizier beschermt de ogen tegen projecties. Het is gemakkelijk te installeren op de VERTEX  
en STRATO helmen dankzij het EASYCLIP bevestigingssysteem. Daarnaast is dit vizier voorzien van 
een antidamp- en antikrascoating.

VIZIR SHADOW
Gekleurde beschermende vizieren met EASYCLIP systeem voor VERTEX en STRATO 
helmen
Het VIZIR SHADOW vizier beschermt de ogen tegen projecties. Het is gemakkelijk te installeren op de 
VERTEX en STRATO helmen dankzij het EASYCLIP bevestigingssysteem. Dit vizier beschikt over een 
beschermingsfilter niveau 2,5 en heeft ook een antidamp- en antikrascoating.

VIZEN
Volledig beschermend vizier tegen elektrische ontladingen met EASYCLIP systeem 
voor VERTEX en STRATO helmen
Het VIZEN vizier beschermt tegen elektrische ontladingen. Het bijzonder omsluitende model  
beschermt de ogen en het gezicht, maar garandeert ook een breed gezichtsveld. Dit vizier 
is gemakkelijk te installeren op de VERTEX en STRATO helmen dankzij het EASYCLIP 
bevestigingssysteem. Daarnaast is dit vizier voorzien van een antidamp- en antikrascoating.

VIZEN MESH
Compleet vizier voor het boomsnoeien, met EASYCLIP systeem voor VERTEX  
en STRATO helmen
Het VIZEN MESH vizier voor het boomsnoeien beschermt tegen de projectie van houtschilfers en 
-splinters. Het bijzonder omsluitende model beschermt het gezicht volledig, maar garandeert ook  
een goede zichtbaarheid. Dit vizier is gemakkelijk te installeren op de VERTEX en STRATO helmen 
dankzij het EASYCLIP bevestigingssysteem.

Helmen

Hoe een vizier installeren?

https://vimeo.com/345900290
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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Accessoires

Badgehouder voor VERTEX® en STRATO® helmen
De badgehouder voor VERTEX en STRATO helmen maakt een snelle identificatie van de gebruiker 
mogelijk. De makkelijk te installeren houder beschermt de badge mooi tegen de regen.

Nekbescherming voor VERTEX® en STRATO® helmen
De nekbescherming voor VERTEX en STRATO helmen beschermt de nek mooi tegen de regen en  
de zon. Door de fluorescerende kleuren is de gebruiker optimaal zichtbaar, dag en nacht. Verkrijgbaar 
in twee kleuren.

Bescherming voor VERTEX® helm
De makkelijk te installeren bescherming voor VERTEX helm beschermt de schaal tegen vuil  
en projecties.

Bescherming voor STRATO® helm
De makkelijk te installeren bescherming voor STRATO helm beschermt de schaal tegen vuil  
en projecties.

Opberghoes voor VERTEX® en STRATO® helmen
Opberghoes om de VERTEX en STRATO helmen te beschermen tijdens de opslag en het transport. 
Voorzien van een afgesloten binnenvak, zodat ook de accessoires goed beschermd zijn.

DUAL kinband voor VERTEX® en STRATO® helmen
Kinband ter afwisseling of vervanging van de kinband van de VERTEX en STRATO helmen.  
De gebruiker kan de weerstand ervan verstellen om de helm correct aan te passen aan de omgeving: 
werken op hoogte en werken op de grond. Verkrijgbaar in twee kleuren en in extra lange versie.
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Buff® is een gepatenteerd merk van Original Buff®

Accessoires

Hoofdomtrek met comfortabel schuimrubber voor VERTEX®  
en STRATO® helmen
Hoofdomtrek met comfortabel schuimrubber (standaard of absorberend) voor op een VERTEX  
of STRATO helm. Verlengt de levensduur van uw helm. Set van 5.

Comfortabel schuimrubber voor VERTEX® en STRATO® helmen
Comfortabel schuimrubber (standaard of absorberend) voor op de hoofdomtrek van een VERTEX  
of STRATO helm. Verlengt de levensduur van uw helm.

Superieur schuimrubber voor STRATO® helm
Superieur schuimrubber voor op de interne schaal van de STRATO helm. Verlengt de levensduur  
van uw helm. Het comfortabele en absorberende materiaal is machinewasbaar.

Transparante stickers voor VERTEX® en STRATO® helmen
Transparante stickers om uw VERTEX of STRATO helm te personaliseren met een markering  
met onuitwisbare stift of laserdruk.

Reflecterende stickers voor VERTEX®

Reflecterende stickers voor de VERTEX helmen, voor een grotere zichtbaarheid.

Reflecterende stickers voor STRATO®

Reflecterende stickers voor de STRATO helmen, voor een grotere zichtbaarheid.

(Bivak)mutsen

LINER
Ademende muts voor een goede vochtregulering
De LINER is een ademende en sneldrogende muts voor een goede vochtregulering.  
Dankzij de aangepaste snit, zonder naden, kunt u hem gemakkelijk onder een helm dragen.

BEANIE
Muts ter bescherming tegen de kou en de wind
De BEANIE muts beschermt het hoofd op koude en winderige dagen. De constructie, specifiek voor 
elke zone, optimaliseert de thermische isolatie en de vochtregulering. Dankzij de aangepaste snit, 
zonder naden, en de laterale verluchtingsgaten kunt u hem gemakkelijk onder een helm dragen.

BALACLAVA
Bivakmuts ter bescherming tegen de kou en de wind
De BALACLAVA bivakmuts beschermt het hoofd, het gelaat en de hals op koude en winderige dagen. 
De constructie, specifiek voor elke zone, optimaliseert de thermische isolatie en de vochtregulering. 
Dankzij de aangepaste snit, zonder naden, en de vele verluchtingsgaten kunt u hem gemakkelijk onder 
een helm dragen.

Helmen

https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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LINER
A016AA00 M - L 56 - 59 cm

15 g
A016AA01 L - XL 59 - 63 cm

BEANIE
A016BA00 M - L 56 - 59 cm

25 g
A016BA01 L - XL 59 - 63 cm

BALACLAVA
A016CA00 M - L 56 - 59 cm

60 g
A016CA01 L - XL 59 - 63 cm

A018AA00 - - 45 g

A019AA00 -
55 g

A019AA01 -

A012AA00 - - 60 g

A012BA00 - - 60 g

A022AA00 - - 175 g

A010FA00

34 gA010FA01

A010FA02

A010HA00
- 30 g

A010JA00

A010KA00
- 15 g

A010LA00

A020EA00 - 15 g

A10100 - - -

A010MA00 - - 10 g

A020FA00 - - 10 g

VIZIR A015AA00 CE EN 166, 1BT, ANSI Z87.1, EAC, UKCA 80 g

VIZIR SHADOW A015BA00 CE EN 166, 1BT, CE EN 172, 5-2,5, 
ANSI Z87.1, EAC UKCA 80 g

VIZEN A014AA00 CE EN 166, 1BT8, CE EN 170, 2C-1,2, 
GS ET-29, Class 1, ANSI Z87.1, EAC, UKCA 180 g

VIZEN MESH A021AA00 CE EN 1731, S, ANSI Z87.1, EAC, UKCA 117 g

Certificaties Gewicht

Vizieren

Kleur Versie Gewicht

Accessoires

Badgehouder voor VERTEX en STRATO helmen

Nekbescherming voor VERTEX en STRATO helmen
geel

oranje

Bescherming voor VERTEX helm

Bescherming voor STRATO helm

Opberghoes voor VERTEX en STRATO helmen

DUAL kinband voor VERTEX en STRATO helmen

geel/zwart standaard

zwart standaard

geel/zwart extra lang

Hoofdomtrek met comfortabel schuimrubber  
voor VERTEX en STRATO helmen

standaard

absorberend

Comfortabel schuimrubber  
voor VERTEX en STRATO helmen

standaard

absorberend

Superieur schuimrubber voor STRATO helm

Transparante stickers voor VERTEX en STRATO

Reflecterende stickers voor VERTEX

Reflecterende stickers voor STRATO

Maat Hoofd- 
omtrek Gewicht

(Bivak)mutsen
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EN 
397

EN 
12492

ANSI 
Z89.1

EN 
397

ANSI 
Z89.1

EN 
397 (3)

EN 
12492 

(4)
ANSI 
Z89.1

EN 
12492

EN 
397

EN 
50365

ANSI 
Z89.1

EN 
397

EN 
397

ANSI 
Z89.1

EN 
397

EN 
397

ANSI 
Z89.1

ANSI 
Z89.1

VERTEX

A010AA00

CE 
EN 397 

EN 50365 
EN 12492 (6) 

UKCA

ANSI Z89.1 
Type I Class E

CSA Z94.1 
Type I Class E 

(5)
EAC AS/NZS 1801 • • • • • • • • - • • • • • • • • • - 53-63 

cm 490 g

A010AA01

A010AA02

A010AA03

A010AA04

A010AA05

A010AA06

VERTEX 
HI-VIZ

A010DA00 CE 
EN 397 

EN 50365 
EN 12492 (6) 

UKCA

ANSI Z89.1 
Type I Class E

CSA Z94.1 
Type I Class E 

(5)
EAC AS/NZS 1801 • • • • • • • • - • • • • • • • • • • 53-63 

cm 495 g
A010DA01

VERTEX VENT

A010CA00

CE 
EN 12492 
EN 397 
UKCA

ANSI Z89.1 
Type I Class C - EAC - • • • • • • • • • - - - • • • • • • - 53-63 

cm 490 g

A010CA01

A010CA02

A010CA03

A010CA04

A010CA05

A010CA06

VERTEX VENT  
HI-VIZ

A010EA00 CE 
EN 12492 
EN 397 
UKCA

ANSI Z89.1 
Type I Class C - EAC - • • • • • • • • • - - - • • • • • • • 53-63 

cm 495 g
A010EA01

STRATO

A020AA00

CE 
EN 397 (1) 

EN 50365 (2) 
UKCA

ANSI Z89.1 
Type I Class E - EAC - • • • • • • • • - • • • • • • • • • - 53-63 

cm 435 g
A020AA01

A020AA02

A020AA03

STRATO  
HI-VIZ

A020CA00 CE 
EN 397 (1) 

EN 50365 (2) 
UKCA

ANSI Z89.1 
Type I Class E - EAC - • • • • • • • • - • • • • • • • • • • 53-63 

cm 445 g
A020CA01

STRATO VENT

A020BA00

CE 
EN 12492 

UKCA
ANSI Z89.1 

Type I Class C - - - • • • • • • • • • - - - - - - • • • - 53-63 
cm 415 g

A020BA01

A020BA02

A020BA03

STRATO VENT  
HI-VIZ

A020DA00 CE 
EN 12492 

UKCA
ANSI Z89.1 

Type I Class C - - - • • • • • • • • • - - - - - - • • • • 53-63 
cm 425 g

A020DA01

Europese 
certificaties

Amerikaanse 
certificaties

Canadese 
certificatie

Russische 
certificatie

Australische 
certificatie

Hoofd- 
omtrek Gewicht

Comfortabele helmen

Lichte helmen

Helmen

https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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EN 
397

EN 
12492

ANSI 
Z89.1

EN 
397

ANSI 
Z89.1

EN 
397 (3)

EN 
12492 

(4)
ANSI 
Z89.1

EN 
12492

EN 
397

EN 
50365

ANSI 
Z89.1

EN 
397

EN 
397

ANSI 
Z89.1

EN 
397

EN 
397

ANSI 
Z89.1

ANSI 
Z89.1

VERTEX

A010AA00

CE 
EN 397 

EN 50365 
EN 12492 (6) 

UKCA

ANSI Z89.1 
Type I Class E

CSA Z94.1 
Type I Class E 

(5)
EAC AS/NZS 1801 • • • • • • • • - • • • • • • • • • - 53-63 

cm 490 g

A010AA01

A010AA02

A010AA03

A010AA04

A010AA05

A010AA06

VERTEX 
HI-VIZ

A010DA00 CE 
EN 397 

EN 50365 
EN 12492 (6) 

UKCA

ANSI Z89.1 
Type I Class E

CSA Z94.1 
Type I Class E 

(5)
EAC AS/NZS 1801 • • • • • • • • - • • • • • • • • • • 53-63 

cm 495 g
A010DA01

VERTEX VENT

A010CA00

CE 
EN 12492 
EN 397 
UKCA

ANSI Z89.1 
Type I Class C - EAC - • • • • • • • • • - - - • • • • • • - 53-63 

cm 490 g

A010CA01

A010CA02

A010CA03

A010CA04

A010CA05

A010CA06

VERTEX VENT  
HI-VIZ

A010EA00 CE 
EN 12492 
EN 397 
UKCA

ANSI Z89.1 
Type I Class C - EAC - • • • • • • • • • - - - • • • • • • • 53-63 

cm 495 g
A010EA01

STRATO

A020AA00

CE 
EN 397 (1) 

EN 50365 (2) 
UKCA

ANSI Z89.1 
Type I Class E - EAC - • • • • • • • • - • • • • • • • • • - 53-63 

cm 435 g
A020AA01

A020AA02

A020AA03

STRATO  
HI-VIZ

A020CA00 CE 
EN 397 (1) 

EN 50365 (2) 
UKCA

ANSI Z89.1 
Type I Class E - EAC - • • • • • • • • - • • • • • • • • • • 53-63 

cm 445 g
A020CA01

STRATO VENT

A020BA00

CE 
EN 12492 

UKCA
ANSI Z89.1 

Type I Class C - - - • • • • • • • • • - - - - - - • • • - 53-63 
cm 415 g

A020BA01

A020BA02

A020BA03

STRATO VENT  
HI-VIZ

A020DA00 CE 
EN 12492 

UKCA
ANSI Z89.1 

Type I Class C - - - • • • • • • • • • - - - - - - • • • • 53-63 
cm 425 g

A020DA01

Europese 
certificaties

Amerikaanse 
certificaties

Canadese 
certificatie

Russische 
certificatie

Australische 
certificatie

Hoofd- 
omtrek Gewicht

Comfortabele helmen

Lichte helmen

(1) beantwoordt aan alle vereisten van de norm EN 397, met uitzondering van de vereiste inzake de verticale vrije ruimte binnenin. (2) beantwoordt deels aan de norm CE EN 397. 
(3) geringe weerstand (< 25 daN) om het risico op verstikking te vermijden bij vasthaken van de helm tijdens werkzaamheden op de grond. (4) hoge weerstand (> 50 daN) om het risico op 
verlies van de helm bij een val te vermijden. (5) voor VERTEX versie Canada. (6) beantwoordt aan alle vereisten van de norm EN 12492, met uitzondering van de vereiste inzake ventilatie.
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STRING

Petzl heeft een compleet gamma leeflijnen voor diverse toepassingen, zoals werkpositionering of beperking van de valimpact  
op de gebruiker dankzij een energieabsorber.

LEEFLIJNEN EN ABSORBERS

Afhankelijk van het model zijn de uiteinden van de Petzl leeflijnen voorzien van plastic hulzen of STRING. Deze elementen zorgen ervoor dat de karabiner 
in de richting van zijn lengteas gepositioneerd blijft en ze vergemakkelijken het musketonneren. Ze beschermen eveneens de uiteinden tegen slijtage door 
herhaaldelijke wrijving.

Plastic huls
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Gespecialiseerde leeflijnen

Algemene leeflijnen

Leeflijnen voor 
het takelen per 
helikopter
Leeflijnen voor het 
neerzetten/takelen  
per helikopter.

Leeflijn voor 
positionering bij 
moeilijke toegang
Verstelbare leeflijn met 
stijgklem waarmee u zich 
comfortabel op de werkpost 
kunt positioneren.

Leeflijnen voor voortbeweging 
bij moeilijke toegang
Vaste of verstelbare leeflijnen voor elke 
type van voortbeweging. Verkrijgbaar in 
enkele of dubbele versie.

Leeflijnen voor 
boomsnoeien
Verstelbare leeflijnen voor 
werkpositionering waarmee u zich 
comfortabel kunt positioneren 
tijdens het werk in de bomen.

Leeflijnen voor antivalbeveiliging
Leeflijnen met energieabsorber worden gebruikt als er een 
valrisico bestaat. Petzl stelt drie types leeflijnen met absorber 
voor: 
- enkele leeflijnen (ABSORBICA-I) of dubbele leeflijnen 
(ABSORBICA-Y) met energieabsorber, 
- met de leeflijnen kunt u, in combinatie met een ABSORBICA 
energieabsorber, een enkele of dubbele leeflijn met 
energieabsorber van maximaal twee meter lang maken.

Leeflijnen voor werkpositionering
Verstelbare leeflijnen met ergonomische handgreep waarmee u zich comfortabel op de werkpost kunt positioneren.
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Mogelijke keuzes met de Petzl 
Custom Service: 
• soort leeflijn: standaard of 
met hoge slijtvastheid, 
• kleur van de leeflijn, 
• lengte van de leeflijn, 
• soort karabiners aan het 

uiteinde van de leeflijn en voor de verbinding 
met de gordel. 
Kies zelf de verschillende onderdelen en 
laat alles installeren. Zo hebt u een volledig 
gebruiksklare oplossing voor de gebruiker.

• Petzl Custom Service voor leeflijnen voor werkpositionering

De GRILLON leeflijnen, gecombineerd met 
een MGO OPEN karabiner met automatische 
vergrendeling, zijn ideaal om u te verbinden 
op metalen structuren of kabels en staven met 
grote diameter.

• Met MGO karabiner

• Uiteenlopende lengtes van de leeflijnen

• Met HOOK karabiner

De GRILLON HOOK leeflijnen hebben 
een HOOK karabiner met automatische 
vergrendeling: ideaal om u te verbinden  
op de laterale inbindpunten van de gordel.

• Zonder karabiner

• Gemakkelijke manipulaties

• Veelzijdigheid

U kunt de lengte van de leeflijn meteen 
herkennen aan de kleur van het etiket 
op het uiteinde waar de karabiner wordt 
aangehaakt.

Gebruik op het ventrale 
inbindpunt
Wanneer de verankering zich 

boven de gebruiker bevindt, wordt de 
GRILLON leeflijn verbonden met het ventrale 
inbindpunt van de gordel, zodat de last 
verdeeld wordt tussen de heupriem en de 
dijen voor meer comfort. De gebruiker kan 
zijn positie regelen door de handgreep te 
activeren, terwijl men het vrije touweinde 
vasthoudt.

Genaaide uiteinden met plastic huls
De genaaide uiteinden verhogen de 
resistentie ten opzichte van een geknoopt 
uiteinde, en verminderen tevens het volume. 
De plastic beschermhulzen beschermen de 
stiksels tegen wrijving en vereenvoudigen 
de handelingen door de karabiner in de 
correcte positie te houden.

Gebruik rond een structuur  
op de laterale inbindpunten
De GRILLON leeflijn kan gebruikt 

worden rond een structuur en in combinatie 
met de laterale inbindpunten van de gordel, 
wanneer de gebruiker steun onder de 
voeten heeft. Dit verbindingstype zorgt  
voor een betere verdeling van de lasten  
ter hoogte van de heupriem van de gordel. 
De gebruiker kan zijn positie exact instellen 
door de kantelbare kam van de leeflijn in te 
drukken.

De GRILLON leeflijnen worden geleverd 
zonder karabiner, zodat u ze naargelang uw 
behoefte kunt combineren met alle mogelijke 
karabiners.

Met de leeflijnen voor werkpositionering kunt u zich precies positioneren op uw werkpost, 
terwijl u met uw voeten op de structuur steunt. Deze leeflijnen kunnen worden aangepast 
aan verschillende configuraties van verankering.

Leeflijnen voor werkpositionering

https://youtu.be/_DdYH_mhGfc
https://youtu.be/nvm-3-5467Q
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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GRILLON
Verstelbare leeflijn voor werkpositionering
De GRILLON verstelbare leeflijn wordt gebruikt voor werkpositioneringssystemen als aanvulling 
op een valstopsysteem. Hiermee kunt u exact en zeer gemakkelijk de nodige lengte instellen 
naargelang de vereisten van de werkplaats, zodat u zich comfortabel kunt positioneren. Afhankelijk 
van de configuratie kunt u hem enkel of dubbel gebruiken. De GRILLON is verkrijgbaar in zeven 
lengtes (2, 3, 4, 5, 10, 15 en 20 m) en in een zwarte versie. Deze leeflijn is gecertificeerd volgens 
de Europese, Russische en Noord-Amerikaanse normen.

GRILLON PLUS
Zeer slijtvaste verstelbare leeflijn voor werkpositionering
De GRILLON PLUS verstelbare leeflijn wordt gebruikt voor werkpositioneringssystemen als 
aanvulling op een valstopsysteem. Hiermee kunt u exact en zeer gemakkelijk de nodige lengte 
instellen naargelang de vereisten van de werkplaats, zodat u zich comfortabel kunt positioneren. 
Het touw van aramidevezels biedt een uitstekende slijtvastheid. Afhankelijk van de configuratie kunt 
u hem enkel of dubbel gebruiken. De GRILLON PLUS is verkrijgbaar in twee lengtes (2 en 3 m) en 
is gecertificeerd volgens de Europese, Russische en Noord-Amerikaanse normen.

GRILLON HOOK Europese versie
Verstelbare leeflijn voor werkpositionering met HOOK karabiner
De GRILLON HOOK verstelbare leeflijn wordt gebruikt voor werkpositioneringssystemen als 
aanvulling op een valstopsysteem. Hiermee kunt u exact en zeer gemakkelijk de nodige lengte 
instellen naargelang de vereisten van de werkplaats, zodat u zich comfortabel kunt positioneren. 
De HOOK karabiner is ideaal om dubbel te gebruiken op de laterale inbindpunten van de 
gordel. De GRILLON HOOK Europese versie is verkrijgbaar in vier lengtes (2, 3, 4 en 5 m) en is 
gecertificeerd volgens de Europese en Russische normen.

GRILLON HOOK internationale versie
Verstelbare leeflijn voor werkpositionering met HOOK karabiner
De GRILLON HOOK verstelbare leeflijn wordt gebruikt voor werkpositioneringssystemen als 
aanvulling op een valstopsysteem. Hiermee kunt u exact en zeer gemakkelijk de nodige lengte 
instellen naargelang de vereisten van de werkplaats, zodat u zich comfortabel kunt positioneren. 
De HOOK karabiner is ideaal om dubbel te gebruiken op de laterale inbindpunten van de gordel. 
De GRILLON HOOK internationale versie is verkrijgbaar in vier lengtes (2, 3, 4 en 5 m) en is 
gecertificeerd volgens de Europese en Noord-Amerikaanse normen.

GRILLON MGO
Verstelbare leeflijn voor werkpositionering met MGO karabiner
De GRILLON MGO verstelbare leeflijn wordt gebruikt voor werkpositioneringssystemen als 
aanvulling op een valstopsysteem. Hiermee kunt u exact en zeer gemakkelijk de nodige lengte 
instellen naargelang de vereisten van de werkplaats, zodat u zich comfortabel kunt positioneren. 
De karabiner met grote opening is ideaal om u te verbinden met metalen structuren of kabels en 
staven met zeer grote diameter. De GRILLON MGO is verkrijgbaar in twee lengtes (2 en 3 m) en is 
gecertificeerd volgens de Europese en Noord-Amerikaanse normen.
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22 cm

Tijd

Kracht (kN)

Met de ABSORBICA-Y leeflijnen met twee 
uiteinden blijft u beveiligd door de twee 
uiteinden eerst los te maken en dan weer  
te verbinden.

Met de ABSORBICA-I leeflijn met enkel 
uiteinde kunt u zich beveiligen, vooral op een 
horizontale leeflijn of hoogwerker.

De ABSORBICA leeflijnen zijn verkrijgbaar in twee lengtes: 
- 80 cm in touw, 
- 150 cm in elastische bandlus om de voortbeweging niet te belemmeren. 
Ze zijn verkrijgbaar met of zonder karabiner, afhankelijk van de behoeften van de gebruikers.

Klassieke karabiners
De leeflijnen zonder karabiners kunnen 
uitgerust worden met klassieke karabiners 
in aluminium (OK, Am’D of Bm’D) of in 
staal (OXAN TRIACT-LOCK). U kunt zich 
hiermee verbinden met leeflijnen of enkele 
verankeringspunten.

MGO of MGO OPEN karabiners met 
grote opening
U kunt zich met de MGO en MGO OPEN 
karabiners verbinden op metalen structuren 
of kabels en staven met een grote diameter. 
De leeflijnen zonder karabiners kunnen 
uitgerust worden met MGO OPEN 60 of 110 
karabiners, die u later nog kunt hergebruiken 
mocht de leeflijn beschadigd zijn.

De energieabsorber is zeer compact zodat 
hij de gebruiker niet in zijn bewegingen of 
manipulaties hindert. Een hoesje in een 
sterke stof beschermt de energieabsorber 
tegen wrijving en eventuele projecties.

Bij een val zorgt de uitscheuring van de 
bandlus van de energieabsorber voor de 
beperking van de kracht van de schok op 
de gebruiker. De leeflijnen zijn bedoeld voor 
gebruikers met een gewicht tussen 50 en 
130 kg. De uitscheuring van de bandlus 
gebeurt stapsgewijs om de vertragende 
effecten op gebruikers met een licht gewicht 
te beperken.

• Voor de voortbeweging op een 
verticale structuur of op een 
leeflijn zonder oversteek van een 
fractionering

• Voor de voortbeweging op een 
leeflijn zonder oversteek van een 
fractionering

• Verschillende karabiners volgens soort structuur

• Verkrijgbaar in verschillende lengtes, met of zonder karabiner

• Compacte en slijtvaste energieabsorber

• Stapsgewijze energieabsorptie aangepast aan het gewicht van de 
gebruiker

Deze leeflijnen worden gebruikt bij een valrisico en worden verbonden op het sternale of 
dorsale inbindpunt van de gordel. Met de geïntegreerde energieabsorber kan de energie 
tijdens een val vrijkomen en dus de kracht van de schok op de gebruiker beperkt worden.

Leeflijnen voor antivalbeveiliging

https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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ABSORBICA®-I
Enkele leeflijn met geïntegreerde energieabsorber
De ABSORBICA-I is een enkele leeflijn met compacte energieabsorber, geschikt voor de voortbeweging  
op een horizontale leeflijn (touw of kabel) of op een hoogwerker, zonder oversteek van een fractionering. 
Bedoeld voor gebruikers met een gewicht tussen 50 en 140 kg. Geschikt voor verschillende installaties  
op de gordel en verschillende soorten karabiners. De leeflijn is verkrijgbaar in twee lengtes: 80 of 150 cm 
(exclusief karabiners). Het uiteinde van de versie van 150 cm is elastisch om de voortbeweging niet te 
belemmeren. De ABSORBICA-I is gecertificeerd volgens de Europese, Amerikaanse en Russische normen, 
afhankelijk van de gebruikte karabiners.

ABSORBICA®-I VARIO
Verstelbare enkele leeflijn met geïntegreerde energieabsorber
De ABSORBICA-I VARIO is een verstelbare enkele leeflijn met compacte energieabsorber, geschikt voor 
de voortbeweging op een horizontale leeflijn (touw of kabel) of op een hoogwerker, zonder oversteek van 
een fractionering. Bedoeld voor gebruikers met een gewicht tussen 50 en 140 kg. Deze leeflijn is uitgerust 
met het VARIO regelsysteem om de lengte van de leeflijn aan te passen en zo de eventuele valhoogte te 
beperken. De ABSORBICA-I VARIO is gecertificeerd volgens de Europese, Amerikaanse en Russische 
normen, afhankelijk van de gebruikte karabiners.

ABSORBICA®-Y
Dubbele leeflijn met geïntegreerde energieabsorber
De ABSORBICA-Y is een individuele dubbele leeflijn met compacte energieabsorber voor het voortbewegen 
op een verticale structuur of een tijdelijke/permanente horizontale leeflijn, met oversteek van fractioneringen. 
Bedoeld voor gebruikers met een gewicht tussen 50 en 140 kg. Geschikt voor verschillende installaties op de 
gordel en verschillende soorten karabiners. De leeflijn is verkrijgbaar in twee lengtes: 80 of 150 cm (exclusief 
karabiners). De uiteinden van de versie van 150 cm zijn elastisch om de voortbeweging niet te belemmeren. 
De ABSORBICA-Y is gecertificeerd volgens de Europese, Amerikaanse en Russische normen, afhankelijk van 
de gebruikte karabiners.

ABSORBICA®-Y MGO Europese versie
Dubbele leeflijn met geïntegreerde energieabsorber en MGO karabiners
De ABSORBICA-Y MGO is een individuele dubbele leeflijn met compacte energieabsorber voor het 
voortbewegen op een verticale structuur of een tijdelijke/permanente horizontale leeflijn, met oversteek van 
fractioneringen. Bedoeld voor gebruikers met een gewicht tussen 50 en 140 kg. De leeflijn is verkrijgbaar in 
twee lengtes: 80 of 150 cm (exclusief karabiners). De uiteinden van de versie van 150 cm zijn elastisch om  
de voortbeweging niet te belemmeren. Uitgerust met twee MGO karabiners met grote opening. Deze leeflijn 
is gecertificeerd volgens de Europese en Russische normen.

ABSORBICA®-Y MGO internationale versie
Dubbele leeflijn met geïntegreerde energieabsorber en MGO karabiners
De ABSORBICA-Y MGO is een individuele dubbele leeflijn met compacte energieabsorber voor het 
voortbewegen op een verticale structuur of een tijdelijke/permanente horizontale leeflijn, met oversteek van 
fractioneringen. Bedoeld voor gebruikers met een gewicht tussen 50 en 140 kg. De leeflijn is verkrijgbaar in 
twee lengtes: 80 of 150 cm (exclusief karabiners). De uiteinden van de versie van 150 cm zijn elastisch om 
de voortbeweging niet te belemmeren. Uitgerust met twee MGO karabiners met grote opening en een Bm’D 
karabiner met een CAPTIV regelstaaf. Deze leeflijn is gecertificeerd volgens de Europese, Amerikaanse en 
Russische normen.

ABSORBICA®-Y TIE-BACK
Dubbele leeflijn met tussenringen met geïntegreerde terugloop en energieabsorber
De ABSORBICA-Y TIE-BACK is een dubbele leeflijn met tussenringen met geïntegreerde terugloop en 
compacte energieabsorber. Deze leeflijn is geschikt voor de voortbeweging op zeer grote structuren met  
de oversteek van een fractionering. Bedoeld voor gebruikers met een gewicht tussen 50 en 140 kg.  
Met het TIE-BACK systeem kunt u de uiteinden met de tussenring van de leeflijn verbinden voor het  
gebruik op structuren met een zeer grote doorsnede. De uiteinden zijn elastisch om de voortbeweging niet 
te belemmeren. Verkrijgbaar met of zonder karabiners. Deze leeflijn is gecertificeerd volgens de Europese, 
Amerikaanse en Russische normen.

ABSORBICA-Y dubbeltouwen

Gebruik van de ABSORBICA-Y TIE-BACK

ABSORBICA-I enkeltouwen

https://www.youtube.com/watch?v=lfoqufO_NjE
https://vimeo.com/393455498
https://vimeo.com/375443757
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Leeflijnen voor antivalbeveiliging

ABSORBICA®

Compacte energieabsorber
De ABSORBICA is een compacte energieabsorber waarmee u – in combinatie met een JANE leeflijn 
– een antivalleeflijn kunt maken. De absorber, in uitscheurbaar bandmateriaal, zit in een makkelijk 
opberghoesje met opening aan de uiteinden om hem te beschermen tegen wrijving en een periodieke 
controle mogelijk te maken. U kunt hem op twee manieren op de gordel installeren naargelang de 
frequentie van de manipulaties.

JANE-I
Enkele leeflijn om een antivalleeflijn samen te stellen
De JANE-I is een niet-verstelbare leeflijn in dynamisch touw waarmee u, in combinatie met een 
ABSORBICA energieabsorber, een enkele leeflijn met energieabsorber kunt samenstellen. De plastic 
huls houdt de karabiner in positie, vergemakkelijkt het musketonneren én beschermt het uiteinde tegen 
wrijving. U kunt deze ook gebruiken voor een tijdelijke verankering. Verkrijgbaar in drie lengtes: 60, 100 
en 150 cm.

JANE-Y voor antivalleeflijn
Dubbele leeflijn om een antivalleeflijn samen te stellen
De JANE-Y voor antivalleeflijn is een niet-verstelbare leeflijn in dynamisch touw waarmee u,  
in combinatie met een ABSORBICA energieabsorber, een dubbele leeflijn met energieabsorber kunt 
samenstellen. De plastic hulzen houden de karabiners in positie, vergemakkelijken het musketonneren 
én beschermen de uiteinden tegen wrijving. Deze leeflijn heeft twee symmetrische touweinden. 
Verkrijgbaar in twee lengtes: 60 en 100 cm.

Leeflijnen voor voortbeweging bij moeilijke toegang

PROGRESS ADJUST-Y
Verstelbare dubbele leeflijn voor voortbeweging
De PROGRESS ADJUST-Y is een verstelbare dubbele leeflijn voor voortbeweging, waarmee u 
een permanente verbinding in alle soorten voortbeweging kunt realiseren (bv. opklim langs touw, 
verplaatsing op main courante). Dankzij de ADJUST stijgklem kunt u de lengte van het verstelbare 
uiteinde zeer snel en vlot aanpassen. Het TANGA accessoire en de plastic huls houden de karabiners 
in de juiste positie, wat het musketonneren vergemakkelijkt.

PROGRESS ADJUST-I
Verstelbare enkele leeflijn voor voortbeweging
De PROGRESS ADJUST-I is een verstelbare enkele leeflijn voor voortbeweging waarmee u – in 
combinatie met een andere leeflijn – een permanente verbinding in alle soorten voortbeweging kunt 
realiseren (bv. opklim langs touw, verplaatsing op main courante). Dankzij de ADJUST stijgklem kunt 
u de lengte zeer snel en vlot aanpassen. U kunt de omkeerbare ADJUST stijgklem op de verankering 
of op het ventrale inbindpunt van de gordel installeren. De CAPTIV ADJUST en STUART accessoires 
houden de karabiners in de juiste positie, wat het musketonneren vergemakkelijkt.

JANE-Y
Dubbele leeflijn voor voortbeweging
De JANE-Y is een dubbele leeflijn voor voortbeweging waarmee u zich permanent kunt verbinden 
tijdens de opklim langs touw. De plastic hulzen houden de karabiners in positie, vergemakkelijken het 
musketonneren én beschermen de uiteinden tegen wrijving. De leeflijn heeft een lang touweinde van  
60 cm en een kort touweinde van 30 cm.

Leeflijnen

https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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Leeflijnen voor boomsnoeien

Leeflijn voor werkpositionering

PROGRESS ADJUST-I
Verstelbare positioneringsleeflijn
De PROGRESS ADJUST-I is een regelbare positioneringsleeflijn, geschikt als aanvulling op een 
valstopsysteem, om u comfortabel, steunend op uw voeten, te positioneren op uw werkpost.  
Dankzij de ADJUST stijgklem kunt u de lengte zeer snel en vlot aanpassen. De CAPTIV ADJUST en 
STUART accessoires houden de karabiners in de juiste positie, wat het musketonneren vergemakkelijkt. 
Afhankelijk van de configuratie kunt u hem enkel of dubbel gebruiken. De PROGRESS ADJUST-I 
positioneringsleeflijn is verkrijgbaar in drie lengtes (2, 3 en 5 m).

Katrol op waterdicht kogellager 
om het teveel aan touw zonder 
al te veel inspanning in te halen.

Gemakkelijk met één hand 
te verstellen dankzij de grote 
progressiviteit tijdens het  
(de)blokkeren van het apparaat.

ZILLON
Verstelbare leeflijn voor werkpositionering voor het boomsnoeien
U kunt de ZILLION leeflijn voor werkpositionering voor het boomsnoeien zeer gemakkelijk afstellen met 
één hand, zelfs wanneer u onder spanning staat. De leeflijn is ontworpen om dubbel te gebruiken op 
de laterale inbindpunten van de gordel of enkel op het ventrale inbindpunt met de hand op het vrije 
touweinde. De gele kleur zorgt voor een uitstekende zichtbaarheid. De touwen van de ZILLON leeflijn 
zijn tevens beschikbaar als reserveonderdelen.

MICROFLIP
Verstelbare gewapende leeflijn voor werkpositionering tijdens het boomsnoeien
De MICROFLIP is een verstelbare gewapende leeflijn voor werkpositionering tijdens het boomsnoeien. 
Dankzij de kabelkern wordt het risico op doorsnijden van het touw beperkt en kunt u zich gemakkelijk 
verplaatsen in de boom. De gele kleur zorgt voor een uitstekende zichtbaarheid. De touwen van de 
MICROFLIP leeflijn zijn tevens beschikbaar als reserveonderdelen.

MICROGRAB
Reserve-stijgklem met kam voor MICROFLIP
Reserve-stijgklem voor MICROFLIP, met een ergonomische kam en een geïntegreerde kamveer.
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Karabiners voor aan het uiteinde van een leeflijn

VERTIGO TWIST-LOCK
Karabiner voor leeflijn voor voortbeweging
Meer info over de VERTIGO TWIST-LOCK karabiner op pagina 111.

EASHOOK OPEN
Karabiner met een inbindpunt met opening voor een dubbele leeflijn  
en een leeflijn voor werkpositionering
Meer info over de EASHOOK OPEN karabiner op pagina 111.

MGO OPEN
Directionele karabiner met grote opening en automatische vergrendeling,  
met een inbindpunt met opening
Meer info over de MGO OPEN karabiner op pagina 111.

Leeflijnen voor het takelen per helikopter

LEZARD
Leeflijn voor het takelen per helikopter met beveiliging van de fasen neerzetten/
optakelen in de hoogte
De LEZARD leeflijn is bedoeld voor het takelen per helikopter in de hoogte. U kunt hiermee de fasen 
neerzetten/optakelen beveiligen dankzij een verstelbaar touweinde dat zich onmiddellijk afwerpt zodat 
het slachtoffer, de reddingswerker en de helikopter van elkaar los zijn wanneer de helikopter plots zijn 
stationaire positie moet verlaten. De manipulatie van de LEZARD leeflijn voor het takelen per helikopter 
verloopt vlot dankzij de onmiddellijk herkenbare verbindingselementen met kleurencode en de zeer 
snelle en precieze afstelling van de lengte van het verstelbare touweinde met de ADJUST stijgklem.

Leeflijnen

De onderste uiteinden zijn voorzien 
van een STRING om de karabiner 
te stabiliseren en de bandlus te 
beschermen tegen slijtage.

IGUANE
Leeflijn voor het takelen per helikopter op de grond
De IGUANE leeflijn is ontwikkeld voor het takelen per helikopter op de grond.  
Deze leeflijn is gemakkelijk te hanteren dankzij de onmiddellijk herkenbare v 
erbindingselementen met kleurencode. Verkrijgbaar in twee lengtes.

https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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GRILLON
L052AA00 / 01 / 02 / 03 / 
04 / 05 / 06

ANSI Z359.3 
CSA Z259.11 
CE EN 358 

EN 12841 type C 
EAC 

UKCA

480 - 1875 g

L052AA07 / 08 (noir) 480 - 560 g

GRILLON PLUS L052EA00 / 01 435 - 515 g

L052BA00 / 01 / 02 / 03 CE EN 358, EN 12841 type C,  
EAC, UKCA 635 - 875 g

L052CA00 / 01 / 02 / 03 ANSI Z359.3, CSA Z259.11 
CE EN 358, EN 12841 type C, EAC, UKCA 770 - 1010 g

GRILLON MGO L052DA00 / 01 ANSI Z359.3, CSA Z259.11 
CE EN 358, EN 12841 type C, EAC, UKCA 1220 - 1300 g

JANE-Y L051AA00
CE EN 354 

ANSI Z359.3 
EAC, UKCA

130 g

PROGRESS ADJUST-Y L044AA00 CE EN 358 
EAC, UKCA 230 g

PROGRESS  
ADJUST-I

L044BA00
CE EN 358 

ANSI Z359.3 
CSA Z259.11 

EAC 
UKCA

185 g

L044BA01 300 g

L044BA02 370 g

L044BA03 510 g

ZILLON L22A 025 / 040 / 055 CE EN 358, UKCA 570 - 900 g

MICROFLIP L33 025 / 040 / 055 CE EN 358, EAC, UKCA 750 - 1355 g

MICROGRAB B53A - CE EN 358 (1), EN 567 
NFPA 2500 Technical Use, EAC, UKCA 150 g

ABSORBICA-I
L011AA00 - 80 cm 90 - 130 cm 

 

CE EN 355 (2)  
ANSI Z359.13 12 feet (3)  

EAC 
UKCA 
JSFAD

270 g

L013AA01 - 150 cm 160 - 200 cm 
 320 g

ABSORBICA-I VARIO L016AA00 - 100 - 150 cm 110 - 200 cm 280 g

ABSORBICA-Y
L012AA00

-
80 cm 90 - 130 cm 

 370 g

L014AA01 150 cm 160 - 200 cm 
 430 g

L012CA00
 

2 x MGO

80 cm 130 cm CE EN 355 (2)  
EAC 

UKCA 
JSFAD

1290 g

L014CA01 150 cm 200 cm 1350 g

L012BA00
 

2 x MGO - Bm’D

80 cm 110 cm ANSI Z359.13 12 feet 
ANSI Z359.12 

CE EN 355 
EAC, UKCA, JSFAD

1850 g

L014BA01 150 cm 180 cm 1910 g

ABSORBICA-Y 
TIE-BACK

L015AA00 -
150 cm

160 - 200 cm 
 CE EN 355 (2) 

ANSI Z359.13 12 feet (3)  
EAC, UKCA, JSFAD

550 g

L015BA00   
2 x MGO - Bm’D 180 cm 2030 g

ABSORBICA L010AA00 - 22 cm - CE EN 355 
EAC, UKCA, JSFAD 140 g

JANE-I

L050BA00 - 60 cm - CE EN 354 
EN 795 type B 
ANSI Z359.3 
ANSI Z459.1 
CSA Z259.11 
EAC, UKCA

100 g

L050BA01 - 100 cm - 120 g

L050BA02 - 150 cm - 145 g

L051AA02 - 60 cm - CE EN 354 
ANSI Z359.3 

UKCA

145 g

L051AA01 - 100 cm - 185 g

LEZARD L01 3 x VERTIGO TWIST-LOCK 
1 x VERTIGO WIRE-LOCK

CE 
UKCA 880 g

IGUANE
L001AA00

2 x VERTIGO TWIST-LOCK 
1 x Am’D TWIST-LOCK

CE EN 354 
UKCA

390 g

L001AA01 395 g

(1) met MICROFLIP, (2) bij gebruik met karabiners conform EN 362, (3) bij gebruik met karabiners conform ANSI Z359.12.

Karabiners Lengtes Certificaties Gewicht

Leeflijnen voor het takelen per helikopter

2 vaste touweinden van 35 cm,  
1 uitwerpbaar verstelbaar tot 95 cm

2 vaste touweinden van 25 cm

2 vaste touweinden van 35 cm

Karabiners Lengtes zonder 
karabiners

Lengtes met  
karabiners Certificaties Gewicht

Leeflijnen voor antivalbeveiliging

 
(naargelang karabiner)

 
(naargelang karabiner)

 
(naargelang karabiner)

 
(naargelang karabiner)

ABSORBICA-Y MGO 
Europese versie

Uiteinden: 
 

ABSORBICA-Y MGO 
internationale versie

Uiteinden: 
 

 
(naargelang karabiner)

Uiteinden: 
 

JANE-Y voor 
antivalleeflijn

Lengtes Certificaties Gewicht

Leeflijnen voor werkpositionering en leeflijnen voor moeilijke toegang of boomsnoeien

Verstelbaar tot  
2 m / 3 m / 4 m / 5 m / 10 m / 15 m / 20 m

Verstelbaar tot 2 m / 3 m

Verstelbaar tot 2 m / 3 m

GRILLON HOOK 
Europese versie

Verstelbaar tot 2 m / 3 m / 4 m / 5 m
GRILLON HOOK 
internationale versie

Verstelbaar tot 2 m / 3 m

1 touweinde van 60 cm 
1 touweinde van 30 cm

1 vast touweinde van 65 cm 
1 regelbaar touweinde tot 95 cm

1 regelbaar touweinde tot 1 m

1 regelbaar touweinde tot 2 m

1 regelbaar touweinde tot 3 m

1 regelbaar touweinde tot 5 m

Verstelbaar tot 2,5 m / 4 m / 5,5 m

Verstelbaar tot 2,5 m / 4 m / 5,5 m



100

De op een beveiligingstouw geïnstalleerde ASAP mobiele antivalbeveiligingen volgen de gebruiker tijdens zijn voortbewegingen, 
zowel op een hellend vlak als verticaal. Bij een schok of plotse versnelling vergrendelen ze zich om de val te stoppen.

MOBIELE ANTIVALBEVEILIGINGEN
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Touwen voor mobiele antivalbeveiligingen
Touwen met genaaide uiteinden voor het gebruik van 
een ASAP of ASAP LOCK mobiele antivalbeveiliging.

Mobiele antivalbeveiligingen
Bij een schok of bruuske versnelling blokkeren  
de mobiele antivalbeveiligingen – indien geïnstalleerd 
op het beveiligingstouw – zich op het touw.

Absorbers voor mobiele antivalbeveiligingen
De energieabsorbers worden enkel gebruikt in 
combinatie met een ASAP of ASAP LOCK mobiele 
antivalbeveiliging. Ze beperken de valimpact op de 
gebruiker bij een val.

• Voor de bescherming tegen vallen  
met blokkeerfunctie
De mobiele antivalbeveiliging op touw met blokkeerfunctie 
wordt gebruikt met een ASAP’SORBER of ASAP’SORBER 
AXESS energieabsorber.

• Voor de bescherming tegen vallen
De mobiele antivalbeveiliging kan al dan niet 
gecombineerd worden met een ASAP’SORBER  
of ASAP’SORBER AXESS energieabsorber.
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Compatibiliteit met alle Petzl 
energieabsorbers
Om de verschillende behoeften van  
de gebruikers te beantwoorden, zijn 
de antivalbeveiligingen compatibel met 
alle energieabsorbers van het gamma: 
ASAP’SORBER (20 en 40 cm) en 
ASAP’SORBER AXESS.

• Gebruiksgemak
Snelle installatie
De mobiele antivalbeveiligingen 
positioneren zich eenvoudig en snel  
op elk punt van het touw door gewoon  
de blokkeerschijf opzij te bewegen.

Geen enkele tussenkomst van de 
gebruiker
De ASAP en ASAP LOCK volgen de 
hoogtewerker bij al zijn verplaatsingen, 
zonder enige manuele tussenkomst van 
zijn kant. Zo kan de hoogtewerker zich  
ten volle op zijn werk concentreren.

Efficiëntie in alle configuraties
De mobiele antivalbeveiligingen werken 
willekeurig op een verticaal of schuin 
touw, en passen zich aan alle mogelijke 
configuraties op een werf aan.

Geïntegreerde blokkeerfunctie
De ASAP en ASAP LOCK mobiele 
antivalbeveiligingen blokkeren op het 
touw en immobiliseren de hoogtewerker 
als hij een plotse beweging maakt (vallen, 
uitglijden, ongecontroleerd afdalen), 
zelfs als hij het apparaat met zijn handen 
vastneemt.

• Voor de bescherming tegen 
vallen met blokkeerfunctie

• Voor de bescherming tegen 
vallen
De ASAP mobiele antivalbeveiliging 
kan, afhankelijk van het gebruik, al dan 
niet gecombineerd worden met een 
ASAP’SORBER energieabsorber.

De ASAP LOCK heeft een blokkeerfunctie 
die de valhoogte beperkt. Bovendien kunt u 
het systeem niet verliezen bij het oversteken 
van fractioneringen. Deze antivalbeveiliging 
wordt gebruikt met een ASAP’SORBER 
energieabsorber.

• Permanente bescherming tegen vallen

De ASAP en ASAP LOCK mobiele antivalbeveiligingen worden – geïnstalleerd op een 
beveiligingstouw – verbonden met het antivalinbindpunt van de gordel. Ze volgen de 
gebruiker bij zijn verplaatsingen en, in het geval van een schok of plotse versnelling, 
vergrendelen ze zich om de val te stoppen.

Mobiele antivalbeveiligingen

https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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ASAP®

Mobiele antivalbeveiliging op touw
Dankzij het unieke blokkeersysteem is de ASAP een referentie bij hoogtewerkers als bescherming 
tegen vallen. Bij normaal gebruik verplaatst de mobiele antivalbeveiliging zich vrij op het touw zonder 
enige manuele tussenkomst en volgt zo de gebruiker tijdens zijn verplaatsingen. Bij een schok of 
plotse versnelling blokkeert de ASAP op het touw en immobiliseert hij de gebruiker. Afhankelijk van 
het gebruik kunt u de ASAP ook combineren met een ASAP’SORBER of ASAP’SORBER AXESS 
energieabsorber om op afstand van het touw te werken.

ASAP® LOCK
Mobiele antivalbeveiliging op touw met blokkeerfunctie
De ASAP LOCK mobiele antivalbeveiliging vereenvoudigt de handelingen van de gebruiker tijdens de 
opklim langs touw. Bij normaal gebruik verplaatst de mobiele antivalbeveiliging zich vrij op het touw 
zonder enige manuele tussenkomst en volgt zo de gebruiker tijdens zijn verplaatsingen. Bij een schok 
of plotse versnelling blokkeert de antivalbeveiliging op het touw en immobiliseert hij de gebruiker. Met 
de geïntegreerde blokkeerfunctie kan de gebruiker het apparaat immobiliseren om de hoogte van de 
val te beperken. Dankzij de verbindingsarm kunt u het systeem niet verliezen bij het oversteken van 
fractioneringen. De ASAP LOCK wordt gebruikt met een ASAP’SORBER of ASAP’SORBER AXESS 
energieabsorber om op een afstand van het touw te werken.

Hoe de ASAP en ASAP LOCK op een leeflijn installeren?

Installing monitors on the spire of the St Michel Church, Bordeaux, France © 2021 Petzl Distribution - Vuedici.org - Adrénaline - Bordeaux City Hall

https://www.youtube.com/watch?v=BM8Dqpi42PI
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Absorbers voor mobiele antivalbeveiligingen

ASAP’SORBER
Energieabsorber voor ASAP of ASAP LOCK
De ASAP’SORBER energieabsorber wordt enkel gebruikt in combinatie met een ASAP of ASAP LOCK 
mobiele antivalbeveiliging. Hiermee kan de gebruiker op afstand van het touw werken, om hem te 
beschermen tijdens de werkfasen. De absorber, in uitscheurbaar bandmateriaal, zit in een makkelijk 
opberghoesje met opening aan de uiteinden om hem te beschermen tegen wrijving en een periodieke 
controle mogelijk te maken. Verkrijgbaar in twee lengtes, zodat u de afstand tot het touw en de beperking 
van de valhoogte zo goed mogelijk op elkaar kunt afstemmen.

ASAP’SORBER AXESS
Energieabsorber voor ASAP of ASAP LOCK voor een maximale belasting van 250 kg
De ASAP’SORBER AXESS energieabsorber wordt enkel gebruikt in combinatie met een ASAP of ASAP 
LOCK mobiele antivalbeveiliging. Hiermee kan de gebruiker op afstand van het touw werken, om hem 
te beschermen tijdens de werkfasen. De absorber, in uitscheurbaar bandmateriaal, zit in een makkelijk 
opberghoesje met opening aan de uiteinden om hem te beschermen tegen wrijving en een periodieke 
controle mogelijk te maken. U kunt hem gebruiken in het kader van een reddingsactie met twee personen 
voor een maximale last van 250 kg.

Touwen voor mobiele antivalbeveiligingen

ASAP’AXIS 11 mm
Semistatisch touw met genaaid uiteinde en geïntegreerde energiedissipatie  
voor gebruik met een ASAP mobiele antivalbeveiliging
Het ASAP AXIS 11 mm semistatische touw met genaaid uiteinde en geïntegreerde energiedissipatie is 
bedoeld voor gebruik met een ASAP mobiele antivalbeveiliging. Dankzij de geïntegreerde energiedissipatie 
voldoet het touw aan de vereisten van de Europese norm EN 353-2 voor de bescherming tegen vallen. 
De standaard diameter zorgt voor een goede grip en gemakkelijke manipulaties. De EverFlex technologie 
garandeert een grote soepelheid en constante prestaties op lange termijn. Het genaaide uiteinde van het 
STUART accessoire houdt de karabiner in positie en vergemakkelijkt de manipulaties. Verkrijgbaar in zes 
lengtes.

AXIS 11 mm met genaaid uiteinde
Semistatisch touw met genaaid uiteinde voor gebruik  
met een ASAP LOCK mobiele antivalbeveiliging
Het AXIS 11 mm semistatische touw met genaaid uiteinde is bedoeld voor gebruik met een ASAP LOCK 
mobiele antivalbeveiliging en een ASAP’SORBER OF ASAP’SORBER AXESS energieabsorber. Het touw 
heeft een genaaid uiteinde met een beschermhuls om de karabiner correct op zijn positie te houden,  
en voldoet zo aan de vereisten van de Europese norm EN 353-2 voor de bescherming tegen vallen.  
De standaard diameter zorgt voor een goede grip en gemakkelijke manipulaties. De EverFlex technologie 
garandeert een grote soepelheid en constante prestaties op lange termijn. Verkrijgbaar in zes lengtes.

RAY 11 mm met genaaid uiteinde
Statisch touw met genaaid uiteinde voor gebruik  
met een ASAP of ASAP LOCK mobiele antivalbeveiliging
Het RAY 11 mm statische touw met genaaid uiteinde is bedoeld voor gebruik met een ASAP of ASAP 
LOCK mobiele antivalbeveiliging. Het touw heeft een klein rekpercentage wanneer het onder spanning 
wordt gezet, waardoor het beantwoordt aan de vereisten van de Amerikaanse norm ANSI Z359.15  
voor de bescherming tegen vallen. De standaard diameter zorgt voor een goede grip en gemakkelijke 
manipulaties. De EverFlex technologie garandeert een grote soepelheid en constante prestaties  
op lange termijn. Het genaaide uiteinde met plastic beschermhuls houdt de karabiner in de correcte  
positie en vergemakkelijkt de manipulaties. Verkrijgbaar in vijf lengtes.

Mobiele antivalbeveiligingen

https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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ASAP’AXIS 
11 mm

R074DA00 10 m

CE EN 1891 type A
UKCA

82 g

R074DA01 20 m

R074DA02 30 m

R074DA03 40 m

R074DA04 50 m

R074DA05 60 m

AXIS 
11 mm 
 

R074BA00 10 m

CE EN 1891 type A
NFPA 2500 Technical Use

EAC
UKCA

82 g

R074BA01 20 m

R074BA02 30 m

R074BA03 40 m

R074BA04 50 m

R074BA05 60 m

RAY 
11 mm 
 

R100BA00 25 ft

ANSI Z359.15
ANSI Z459.1
NFPA 2500

98 g

R100BA01 50 ft

R100BA02 75 ft

R100BA03 100 ft

R100BA04 200 ft

ASAP’SORBER

L071AA00 20 cm CE EN 355
ANSI Z359.13 6 feet

EAC
UKCA

125 g

L071AA01 40 cm 145 g

ASAP’SORBER 
AXESS L071CB00 40 cm

CE EN 355
ANSI Z359.13 6 feet

UKCA
205 g

ASAP B070AA00 295 g

ASAP LOCK B071BA00 425 g

met genaaid 
uiteinde

met genaaid 
uiteinde

Lengte Certificaties Gewicht  
per meter

Touwen voor mobiele antivalbeveiligingen

Lengte Certificaties Gewicht

Absorbers voor mobiele antivalbeveiligingen

Certificaties Gewicht

Mobiele antivalbeveiligingen

CE EN 12841 type A, UKCA 
bij gebruik met een OK TRIACT-LOCK karabiner en een touw EN 1891 type A van 10 tot 13 mm. 
Een ASAP’SORBER of ASAP’SORBER AXESS energieabsorber kan naargelang de behoeften 
gebruikt worden.
CE EN 353-2, UKCA 
bij gebruik met een OK TRIACT-LOCK karabiner en een ASAP’AXIS 11 mm touw.  
Een ASAP’SORBER of ASAP’SORBER AXESS energieabsorber kan naargelang de behoeften 
gebruikt worden.
ANSI Z359.15 
bij gebruik van een ASAP’SORBER of ASAP’SORBER AXESS energieabsorber,  
een Bm’D of OXAN TRIACT-LOCK karabiner (internationale versie),  
een CAPTIV beugel en een RAY 11 mm touw met genaaid uiteinde.
EAC 
bij gebruik met een OK TRIACT-LOCK karabiner en een touw EN 1891 type A van 10 tot 13 mm. 
Een ASAP’SORBER of ASAP’SORBER AXESS energieabsorber kan naargelang de behoeften 
gebruikt worden.

CE EN 12841 type A, UKCA 
bij gebruik met een ASAP’SORBER of ASAP’SORBER AXESS energieabsorber en een touw  
EN 1891 type A van 10 tot 13 mm.
CE EN 353-2, UKCA 
bij gebruik met een ASAP’SORBER of ASAP’SORBER AXESS energieabsorber en een AXIS 11 mm 
touw met genaaid uiteinde.
ANSI Z359.15 
bij gebruik van een ASAP’SORBER of ASAP’SORBER AXESS energieabsorber,  
een Bm’D of OXAN TRIACT-LOCK karabiner (internationale versie),  
een CAPTIV beugel en een RAY 11 mm touw met genaaid uiteinde.
EAC 
bij gebruik met een ASAP’SORBER of ASAP’SORBER AXESS energieabsorber en een touw  
EN 1891 type A van 10 tot 13 mm.
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Voor het gemakkelijk verbinden/losmaken beschikken de Petzl karabiners over functionaliteiten die het gebruik ervan vereenvoudigen.

Met het oog op alle mogelijke configuraties op het terrein biedt Petzl verschillende soorten karabiners met diverse vormen,  
maten, openings- en vergendelsystemen.

KARABINERS

Zonder KeylockMet Keylock

Visuele controleknop in geval van niet-vergrendeling
Om het materiaal gemakkelijk te kunnen controleren, beschikken de 
manueel vergrendelbare SCREW-LOCK karabiners over een visuele 
controleknop in het rood, die enkel zichtbaar is wanneer de snapper  
van de karabiner niet vergrendeld is.

Vermijdt het risico op vasthaken
Om een maximale doeltreffendheid te verzekeren tijdens manipulaties, 
zijn alle Petzl karabiners uitgerust met het Keylock systeem:  
de koppeling tussen body en gladde snapper heeft geen haakje,  
zodat u het ongewenst vasthaken van de karabiner in de verankering, 
op het touw, aan de materiaaldrager van gordel enz. vermijdt.
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Accessoires voor 
de positionering van 
karabiners
Accessoires die de karabiner in 
de juiste positie houden in de 
apparaten of op het einde van 
de leeflijn.

Quasi permanente karabiners
Karabiners ontworpen voor de quasi permanente 
verbinding van uitrustingen.

Karabiners voor aan het uiteinde van een leeflijn
Karabiners om aan het uiteinde van de leeflijnen te bevestigen.

Speciale karabiners
Karabiners in aluminium voor specifieke doeleinden: 
gemeenschappelijk gebruik, aanvullende rem voor 
afdaalapparaat en sluiten van de gordel.

Ultralichte karabiners
Compacte karabiners in aluminium aangepast voor 
hoogtewerkers die op zoek zijn naar een lichte uitrusting.

Zeer resistente karabiners
Karabiners geschikt voor moeilijke werkomstandigheden en 
voornamelijk gebruikt om vaste verankeringen te realiseren 
of om zich te verbinden met metalen structuren.

Lichte karabiners
Lichte karabiners in aluminium voor hoogtewerkers.
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Lichte karabiners

SCREW-LOCK manueel systeem met 
schroef:
Dit systeem is aangepast aan moeilijke 
omgevingen waar onzuiverheden  
(modder, vorst) een automatisch 
vergrendelsysteem zouden kunnen 
blokkeren. Een rode indicator is zichtbaar 
wanneer de karabiner niet vergrendeld is.

BALL-LOCK automatisch systeem:
Om te ontgrendelen moet u eerst op 
de groene knop drukken en dan de 
veiligheidsring draaien. De groene 
indicator is enkel zichtbaar wanneer  
de karabiner vergrendeld is.

TRIACT-LOCK automatisch systeem:
Om te ontgrendelen moet u de ring naar 
boven duwen en dan draaien.

Soepel ontwerp aan de binnenkant
Het soepele ontwerp aan de binnenkant 
beperkt het risico van een foutieve 
belasting en zorgt ervoor dat de karabiner 
vlot draait.

Optimale verhouding weerstand/
lichtheid
Het H-profiel zorgt voor een optimale 
verhouding weerstand/lichtheid en 
beschermt de markeringen tegen wrijving.

- voor occasionele manipulaties:

• Verschillende vergrendelsystemen naargelang het gebruik:

- voor frequente manipulaties:

• Ontwerp voor vlottere manipulaties

• Voor de verbinding met 
apparaten met een grote 
doorsnede

De OK karabiner heeft een symmetrische 
ovale vorm om apparaten met een grote 
doorsnede (zoals katrollen, stijgklemmen  
en mobiele antivalbeveiligingen) optimaal  
te positioneren.

De WILLIAM karabiner heeft een 
asymmetrische peervorm met een grote 
capaciteit om verschillende elementen te 
verbinden en een grote opening om de 
installatie ervan te vereenvoudigen.

De Am’D asymmetrische karabiner heeft een 
D-vorm, wat ideaal is om diverse apparaten, 
zoals een afdaalapparaat of leeflijn voor 
werkpositionering, te verbinden.

• Voor de verbinding van 
verschillende elementen

• Voor de verbinding van 
afdaalapparaten, leeflijnen  
voor werkpositionering enz.

Karabiners
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OK
Lichte ovale karabiner
De lichte OK karabiner is gemaakt van aluminium. Hij heeft een ovale vorm om apparaten met 
een grote doorsnede (zoals katrollen, stijgklemmen en mobiele antivalbeveiligingen) optimaal te 
positioneren. Dankzij het soepele ontwerp van de binnenkant en het Keylock systeem verlopen de 
manipulaties gemakkelijker. Verkrijgbaar in drie vergrendelsystemen: TRIACT-LOCK automatisch 
systeem, BALL-LOCK automatisch systeem en SCREW-LOCK manueel systeem. Combineer de 
OK met de CAPTIV beugel om de belasting van de karabiner in de richting van zijn lengteas te 
bevorderen en het risico op kantelen te beperken, zodat de karabiner permanent met het apparaat 
verbonden kan blijven.

Am’D
Lichte asymmetrische karabiner
De lichte en asymmetrische OK karabiner is gemaakt van aluminium. De karabiner is met zijn 
D-vorm goed aangepast aan de verbinding van diverse apparaten, zoals een afdaalapparaat of 
leeflijn voor werkpositionering. Dankzij het soepele ontwerp van de binnenkant en het Keylock 
systeem verlopen de manipulaties gemakkelijker. De Am’D karabiner is verkrijgbaar in drie 
vergrendelsystemen: TRIACT-LOCK automatisch systeem, BALL-LOCK automatisch systeem en 
SCREW-LOCK manueel systeem. Combineer de Am’D met de CAPTIV beugel om de belasting 
van de karabiner in de richting van zijn lengteas te bevorderen en het risico op kantelen te 
beperken, zodat de karabiner permanent met het apparaat verbonden kan blijven.

WILLIAM
Lichte asymmetrische karabiner met grote capaciteit
De lichte en asymmetrische WILLIAM karabiner met grote capaciteit is gemaakt van aluminium. 
De karabiner heeft een handige peervorm om gemakkelijk verschillende elementen te verbinden. 
Dankzij het soepele ontwerp van de binnenkant en het Keylock systeem verlopen de manipulaties 
gemakkelijker. De WILLIAM karabiner is verkrijgbaar in drie vergrendelsystemen: TRIACT-LOCK 
automatisch systeem, BALL-LOCK automatisch systeem en SCREW-LOCK manueel systeem. 
Combineer de WILLIAM met de CAPTIV beugel om de belasting van de karabiner in de richting van 
zijn lengteas te bevorderen en het risico op kantelen te beperken, zodat de karabiner permanent 
met het apparaat verbonden kan blijven.



110

Dankzij zijn ovale en symmetrische vorm kunt 
u de karabiner optimaal positioneren tijdens 
de realisatie van verankeringen. 
Gebruik de CAPTIV beugel om de belasting 
van de karabiner in de richting van zijn 
lengteas te bevorderen en het risico op 
kantelen te voorkomen, zodat de karabiner 
permanent met het apparaat verbonden kan 
blijven.

OXAN
Zeer resistente ovale karabiner
De zeer resistente OXAN karabiner is gemaakt van staal en bedoeld voor gebruik in 
moeilijke omgevingen. Dankzij zijn ovale en symmetrische vorm kunt u de karabiner optimaal 
positioneren tijdens de realisatie van verankeringen of de verbinding met metalen structuren. 
Verkrijgbaar met twee vergrendelsystemen: TRIACT-LOCK automatisch systeem en SCREW-
LOCK manueel systeem. De OXAN TRIACT-LOCK is verkrijgbaar in Europese en internationale 
versie. Combineer de OXAN met de CAPTIV beugel om de belasting van de karabiner in 
de richting van zijn lengteas te bevorderen en het risico op kantelen te beperken, zodat de 
karabiner permanent met het apparaat verbonden kan blijven.

De ring is verstevigd voor een 
betere frontale en laterale 
weerstand van de snapper.

Bm’D
Lichte en asymmetrische karabiner met hoge weerstand
De lichte en asymmetrische Bm’D karabiner is gemaakt van aluminium. De karabiner is met zijn 
D-vorm goed aangepast aan de verbinding van diverse apparaten, zoals een afdaalapparaat 
of leeflijn voor werkpositionering. Dankzij het soepele ontwerp van de binnenkant en het 
Keylock systeem verlopen de manipulaties gemakkelijker. De Bm’D karabiner is uitgerust met 
het TRIACT-LOCK automatische vergrendelsysteem. De ring is verstevigd voor een betere 
frontale en laterale weerstand van de snapper. Combineer de Bm’D met de CAPTIV beugel 
om de belasting van de karabiner in de richting van zijn lengteas te bevorderen en het risico op 
kantelen te beperken, zodat de karabiner permanent met het apparaat verbonden kan blijven.

Karabiners

VULCAN
Zeer resistente, asymmetrische karabiner met grote capaciteit
De zeer resistente VULCAN karabiner is gemaakt van staal en bedoeld voor gebruik in moeilijke 
omgevingen. De asymmetrische vorm met grote capaciteit is aangepast aan de realisatie van 
meerdere verankeringen. De VULCAN karabiner is verkrijgbaar met twee vergrendelsystemen: 
TRIACT-LOCK automatisch systeem en SCREW-LOCK manueel systeem. De VULCAN TRIACT-
LOCK is verkrijgbaar in Europese en internationale versie. Combineer de VULCAN met de CAPTIV 
beugel om de belasting van de karabiner in de richting van zijn lengteas te bevorderen en het risico 
op kantelen te beperken, zodat de karabiner permanent met het apparaat verbonden kan blijven.

Ultralichte karabiners

Sm’D
Ultralichte asymmetrische karabiner
De compacte asymmetrische Sm’D karabiner in aluminium is aanbevolen voor hoogtewerkers 
die op zoek zijn naar een ultralichte uitrusting. Dankzij de D-vorm is hij bijzonder geschikt voor het 
verbinden van apparaten. Verkrijgbaar in twee vergrendelsystemen (TRIACT-LOCK automatisch 
systeem en SCREW-LOCK manueel systeem) of zonder vergrendelsysteem.

Zeer resistente karabiners
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Karabiners voor aan het uiteinde van een leeflijn

VERTIGO TWIST-LOCK
Karabiner voor leeflijn voor voortbeweging
De VERTIGO TWIST-LOCK karabiner is ontworpen voor de uitrusting van leeflijnen voor 
voortbeweging. De uitstekende greep en het automatische vergrendelsysteem vergemakkelijken 
de manipulaties bij het oversteken van fractioneringen. De grote opening en het Keylock systeem 
maken het gemakkelijker om de karabiner te verbinden. Combineer de VERTIGO TWIST-LOCK 
met de CAPTIVO beugel om de belasting van de karabiner in de richting van zijn lengteas te 
bevorderen en het risico op kantelen te beperken, zodat de karabiner permanent met het apparaat 
verbonden kan blijven.

EASHOOK OPEN
Karabiner met een inbindpunt met opening voor een dubbele leeflijn en een 
leeflijn voor werkpositionering
De EASHOOK OPEN karabiner is ontworpen voor gebruik aan de uiteinden van een dubbele 
leeflijn of een leeflijn voor werkpositionering. Doordat het inbindpunt open kan, kunt u de karabiner 
rechtstreeks op de leeflijnen installeren. Bij beschadiging van de leeflijn kunt u de karabiner dus 
hergebruiken. De uitstekende greep en het automatische vergrendelsysteem vergemakkelijken de 
manipulaties bij het oversteken van fractioneringen.

MGO OPEN
Directionele karabiner met grote opening en automatische vergrendeling,  
met een inbindpunt met opening
De MGO OPEN is een directionele karabiner met grote opening en automatische vergrendeling, 
ontworpen om zich te verbinden met metalen structuren of kabels en staven met grote diameter. 
Dankzij het inbindpunt met opening is deze karabiner compatibel met andere soorten leeflijnen. Bij 
beschadiging van de leeflijn kunt u de karabiner dus hergebruiken. De MGO OPEN is verkrijgbaar 
in twee versies: 60 en 110 mm.

Speciale karabiners

Am’D PIN-LOCK
Asymmetrische karabiner in aluminium, ontgrendelbaar met hulpstuk
De Am’D PIN-LOCK asymmetrische karabiner in aluminium is geschikt voor gemeenschappelijk 
gebruik. Hij beveiligt de verbinding met de gebruiker dankzij het PIN-LOCK vergrendelsysteem,  
dat de gebruiker enkel kan openen met een specifiek ontgrendelingshulpstuk. Combineer de 
Am’D PIN-LOCK met de CAPTIV beugel om de belasting van de karabiner in de richting van zijn 
lengteas te bevorderen en het risico op kantelen te beperken, zodat de karabiner permanent met 
het apparaat verbonden kan blijven.

FREINO Z
Karabiner met rempal voor afdaalapparaten
De FREINO Z karabiner heeft een rempal waarmee u extra remkracht kunt toevoegen of het 
remmen tijdens de afdaling kunt regelen. Deze gebruiksvriendelijke karabiner is compatibel met 
de I’D S, I’D L, I’D EVAC en RIG zelfremmende afdaalapparaten. Eens gekanteld zorgt hij ervoor 
dat u het afdaalapparaat niet meer kunt verliezen tijdens de overdracht van de materiaallus naar 
het ventrale inbindpunt of de verankering. De FREINO Z is uitgerust met het TRIACT-LOCK 
automatische vergrendelsysteem.

OMNI
Multidirectionele halfronde karabiner
Met de OMNI multidirectionele halfronde karabiner kunt u de FALCON ASCENT gordel sluiten  
of een CROLL ventrale stijgklem verbinden. Verkrijgbaar met twee vergrendelsystemen: TRIACT-
LOCK automatisch systeem en SCREW-LOCK manueel systeem.
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Quasi permanente karabiners

RING OPEN
Multidirectionele ring met opening
De RING OPEN ring met opening is geschikt voor de quasi permanente verbinding van de uitrusting.  
De ronde vorm verzekert een optimale werking in alle richtingen. Dankzij de grote opening kunt u touwen  
met genaaide uiteinden installeren.

DELTA
Stalen snelschakel met driehoekige vorm
Indien aangedraaid met een steeksleutel wordt deze stalen snelschakel een quasi permanente verankering.

GO
Stalen snelschakel met ovale vorm
Indien aangedraaid met een steeksleutel wordt deze stalen snelschakel een quasi permanente verankering.

DEMI ROND
Snelschakel in aluminiumlegering met halfronde vorm
Indien aangedraaid met een steeksleutel maakt deze snelschakel het mogelijk om elke gordel te sluiten 
waarvan de twee inbindpunten met elkaar moeten worden verbonden.

Accessoires voor de positionering van karabiners

CAPTIV
Beugel voor karabiner (set van 10)
De CAPTIV beugel bevordert de belasting van de karabiner in de richting van zijn lengteas en beperkt het risico 
op kantelen, zodat de karabiner permanent met het apparaat of de leeflijn verbonden kan blijven. De CAPTIV 
is compatibel met de OK, Am’D, WILLIAM, OXAN, VULCAN en Bm’D karabiners en de ROLLCLIP A katrol-
karabiner.

CAPTIVO
Beugel voor VERTIGO TWIST-LOCK karabiner (set van 10)
De CAPTIVO beugel bevordert de belasting van de karabiner in de richting van zijn lengteas en voorkomt het 
risico op kantelen, zodat de karabiner permanent met de leeflijn verbonden kan blijven. De CAPTIVO is enkel 
compatibel met de VERTIGO TWIST-LOCK karabiner.

CAPTIV ADJUST
Beugel voor karabiner met ADJUST stijgklem
De CAPTIV ADJUST beugel bevordert de belasting van de karabiner in de richting van zijn lengteas en houdt 
de ADJUST stijgklem in de juiste positie om het risico op ongewenst deblokkeren te voorkomen. De leeflijn 
en stijgklem kunnen zo permanent verbonden blijven met de karabiner, zodat u ze niet verliest. De CAPTIV 
ADJUST is compatibel met de OK, Am’D, Bm’D en OXAN karabiners.

STUART
Accessoire voor positionering van karabiner (set van 10)
De STUART houdt de karabiner in de juiste positie en vergemakkelijkt het musketonneren.  
Compatibel met de meeste karabiners met automatische vergrendeling.

TANGA
Positioneringsring voor karabiner (set van 10)
Met de TANGA positioneringsring kunt u de karabiner in de juiste positie houden.

STRING
Accessoire voor positionering van karabiner en bescherming van bandlus (set van 10)
De STRING houdt de karabiner in de juiste positie en beschermt de bandlus tegen wrijving.  
Verkrijgbaar in twee maten.

Karabiners
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OK

TRIACT-LOCK M33A TL / TLN (1) 22 mm

25 kN 8 kN 7 kN
CE EN 362, EN 12275 class B 

EAC 
UKCA

75 g

BALL-LOCK M33A BL 23 mm 75 g

SCREW-LOCK M33A SL / SLN (1) 22 mm 70 g

Am’D

TRIACT-LOCK M34A TL / TLN (1)  
/ TLY (2) 24 mm

27 kN 8 kN 7 kN
CE EN 362, EN 12275 class B 

NFPA 2500 Technical Use 
EAC 

UKCA

75 g

BALL-LOCK M34A BL / BLY (2) 25 mm 75 g

SCREW-LOCK M34A SL / SLN (1) 25 mm 70 g

WILLIAM

TRIACT-LOCK M36A TL / TLN (1)  
/ TLY (2) 27 mm

27 kN 8 kN 8 kN
CE EN 362, EN 12275 class B 

NFPA 2500 Technical Use 
EAC 

UKCA

90 g

BALL-LOCK M36A BL / BLY (2) 27 mm 90 g

SCREW-LOCK M36A SL / SLN (1) 28 mm 85 g

Sm’D

TRIACT-LOCK M39A TL / TLN (1) 18 mm

23 kN 8 kN 7 kN

CE EN 362, EN 12275 type B 
EAC 

UKCA

55 g

SCREW-LOCK M39A SL / SLN (1) 20 mm 45 g

M39A S / SN (1) 23 mm CE EN 12275 type B, UKCA 40 g

OXAN

TRIACT-LOCK M72A TL 22 mm

38 kN 16 kN 15 kN

CE EN 362, NFPA 2500 Technical Use, 
EAC, UKCA 195 g

TRIACT-LOCK M72A TLA / TLN (1) 20 mm CE EN 362, ANSI Z359.12, NFPA 2500 
Technical Use, CSA Z259.12, EAC, UKCA 230 g

SCREW-LOCK M72A SL / SLN (1) 22 mm CE EN 362, NFPA 2500 Technical Use 
EAC, UKCA 185 g

VULCAN

TRIACT-LOCK M073BA00 28 mm

45 kN 16 kN 18 kN

CE EN 362, NFPA 2500 General Use 
EAC, UKCA 245 g

TRIACT-LOCK M073CA00 / 01 (1) 26 mm CE EN 362, ANSI Z359.12, NFPA 2500 
General Use, CSA Z259.12, EAC, UKCA 265 g

SCREW-LOCK M073AA00 / 01 (1) 29 mm CE EN 362, NFPA 2500 General Use 
EAC, UKCA 235 g

Bm’D TRIACT-LOCK M032AA00 / 01 (1) 18 mm 32 kN 16 kN 10 kN
CE EN 362, ANSI Z359.12, ANSI Z459.1 

NFPA 2500 Technical Use, CSA Z259.12, 
EAC, UKCA

105 g

VERTIGO 
TWIST-LOCK TWIST-LOCK M40A RLA 25 mm 25 kN 10 kN 8 kN CE EN 362, EN 12275 class B & K 

UKCA 100 g

EASHOOK 
OPEN M043AA00 / 01 (1) 25 mm 25 kN - 10 kN CE EN 362 

EAC, UKCA 160 g

MGO 
OPEN 60 MGOO 60 63 mm

23 kN - 23 kN
CE EN 362 

EAC 
UKCA

490 g

MGO 
OPEN 110 M080AA00 110 mm 930 g

Am’D 
PIN-LOCK PIN-LOCK M34A PL (x 1) 

M34AB PL (x 10) 25 mm 27 kN 8 kN 7 kN CE EN 362, EN 12275 class B 
EAC, UKCA 80 g

FREINO Z TRIACT-LOCK M042BA00 18 mm 23 kN 8 kN 8 kN
CE EN 362, EN 12275 class B 

NFPA 2500 Technical Use 
EAC, UKCA

75 g

OMNI
TRIACT-LOCK M37 TL

22 mm 20 kN 15 kN 7 kN CE EN 362, EN 12275 class B 
UKCA

90 g

SCREW-LOCK M37 SL 85 g

RING OPEN P28 11 mm 23 kN 23 kN - CE EN 362, UKCA 70 g

DELTA
P11 12 mm 45 kN 10 kN

- CE EN 362 type Q 
UKCA

150 g

P11 8, P11 8B, 
P11 8BN (1) 10 mm 27 kN 10 kN 85 / 95 g

GO P15 16 mm 25 kN 10 kN 60 g

DEMI ROND P18 10 mm 25 kN 10 kN 55 g

Vergrendeling Referenties Certificaties Gewicht

Lichte karabiners

Ultralichte karabiners

Zonder vergrendeling

Zeer resistente karabiners
 
Europese versie

 
internationale versie

 
Europese versie

 
internationale versie

Karabiners voor aan het uiteinde van een leeflijn

Automatisch

Automatisch

Automatisch

Speciale karabiners

Quasi permanente karabiners

Ring met opening

Snelschakel

Snelschakel

Snelschakel

Snelschakel
 
(1) Zwarte karabiners 
(2) Goudkleurige karabiners
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Afdaalapparaten zijn ontworpen om de afremming en afdaling op een touw te controleren. Daarnaast kunt u zich hiermee 
op een bepaald punt van het touw positioneren om te werken. Bepaalde Petzl afdaalapparaten fungeren eveneens als 
zekeringsapparaat.

AFDAALAPPARATEN
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Afdaalapparaten voor technische 
reddingsacties
Afdaalapparaten voor technische reddingsacties 
met een geïntegreerde AUTO-LOCK katrol-
stijgklem om zware lasten makkelijker te laten 
zakken en te hijsen.

Gesloten aanvullende remOpen aanvullende rem

Mechanische prusiks voor boomsnoeien
Mechanische prusiks waarmee u zich efficiënt 
verplaatst in een boom, maar tegelijk de techniek 
van een klassiek prusik katrolsysteem gebruikt.

Klassieke afdaalapparaten
Afdaalapparaten met een eenvoudig concept die 
de wrijving van het touw in het apparaat gebruiken 
om de afdaling af te remmen. De snelheid van de 
afdaling wordt geregeld door het vrije touweinde 
meer of minder aan te spannen.

Individueel evacuatiesysteem
Reddingssysteem waarbij een persoon in een 
noodsituatie eigenhandig uit een gebouw of 
structuur kan ontsnappen. Het systeem beschikt 
over een polyvalente verankeringshaak, aangepast 
aan die configuraties waar men niet zeker is een 
verankeringspunt te vinden.

Zelfremmende afdaalapparaten
Zelfremmende afdaalapparaten met ergonomische 
handgreep en AUTO-LOCK systeem, waarmee 
u de afdaling comfortabel controleert en u 
gemakkelijk op uw werkpost positioneert. Deze 
apparaten zijn bedoeld voor het werken op hoogte, 
moeilijke toegang, technische reddingsacties en 
evacuaties.
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I’D

Anti-  
paniekfunctie

Afdaling

Zelfremmende afdaalapparaten

De gebruiksvriendelijke zelfremmende stijgklemmen passen zich aan alle mogelijke 
configuraties aan tijdens het werken op hoogte, moeilijke toegang of technische 
reddingsacties: afdaling, positionering op werkplaats, korte opklim langs touw, 
beveiliging met rotsklimtechnieken.

• Slijtvastheid

• Veelzijdigheid

• Gebruiksgemak

• Compact en licht

• Met antipaniekfunctie 
en blokkeerpal met 
vergissingsindicator

U kunt de veelzijdige zelfremmende 
afdaalapparaten zowel voor afdalingen 
als voor korte opklimmen langs touw 
gebruiken.

Installatie van het touw
Het apparaat heeft een 
klikvergrendelsysteem op de mobiele 
flank zodat u het touw gemakkelijk kunt 
installeren, terwijl het apparaat met de 
gordel verbonden blijft.

Het antislijtagebeschermstuk in roestvrij 
staal beschermt de gevoeligste zones van 
het touw tegen wrijving met het oog op 
een hogere slijtvastheid.

AUTO-LOCK systeem
Het AUTO-LOCK systeem 
zorgt ervoor dat u zich 

makkelijk op de werkpost kunt 
positioneren, zonder de handgreep te 
moeten activeren en een stopknoop 
te moeten maken. Zodra de gebruiker 
de handgreep loslaat, wordt het touw 
automatisch in het apparaat geblokkeerd.

Beheerste en comfortabele afdaling
Dankzij de ergonomische handgreep 
kunt u het touw vrijmaken en de afdaling 
comfortabel controleren. Afdalen kan op 
twee manieren: op de flank of met de 
remgeul in V-vorm.

Het compacte en lichte RIG afdaalapparaat 
voor moeilijke toegang is bedoeld voor ervaren 
gebruikers.

Deze apparaten zijn ontworpen voor werken 
op hoogte, moeilijke toegang, technische 
reddingsacties en evacuaties. Ze hebben 
een antipaniekfunctie en een blokkeerpal met 
vergissingsindicator om de risico’s op een 
ongeluk door slecht gebruik te vermijden. Ze zijn 
ook compatibel met de aanvullende remmen, 
om de remkracht bij het laten zakken van zware 
lasten te verhogen.

Afdaalapparaten

https://vimeo.com/280727452
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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I’D® S
Zelfremmend afdaalapparaat met antipaniekfunctie voor werken op hoogte en moeilijke 
toegang
Het I’D S zelfremmend afdaalapparaat is vooral bedoeld voor werken op hoogte en moeilijke toegang. 
Dankzij de ergonomische handgreep kunt u de afdaling comfortabel controleren. De geïntegreerde 
antipaniekfunctie en de blokkeerpal met vergissingsindicator beperken de risico’s op een ongeval bij 
een verkeerd gebruik. Het AUTO-LOCK systeem zorgt ervoor dat u zich makkelijk op de werkplaats 
kunt positioneren, zonder de handgreep te moeten activeren en een stopknoop te moeten maken. 
Zodra geblokkeerd kan het touw ingehaald worden zonder de handgreep te activeren. Dankzij het 
klikvergrendelsysteem kunt u het touw installeren terwijl het apparaat met de gordel verbonden blijft.  
De I’D S is compatibel met touwen van 10 tot 11,5 mm en maakt de verhandeling van lasten tot 250 kg 
mogelijk.

I’D® L
Zelfremmend afdaalapparaat met antipaniekfunctie voor reddingsacties
Het I’D L zelfremmend afdaalapparaat is vooral bedoeld voor reddingsacties. Dankzij de ergonomische 
handgreep kunt u de afdaling comfortabel controleren. De geïntegreerde antipaniekfunctie en de 
blokkeerpal met vergissingsindicator beperken de risico’s op een ongeval bij een verkeerd gebruik.  
Met het AUTO-LOCK systeem kunt u tot stilstand komen, zonder dat u de handgreep moet activeren  
en een stopknoop moet maken. Zodra geblokkeerd kan het touw ingehaald worden zonder de handgreep 
te activeren. Dankzij het klikvergrendelsysteem kunt u het touw installeren terwijl het apparaat met de 
gordel verbonden blijft. De I’D L is compatibel met touwen van 12,5 tot 13 mm en maakt de verhandeling 
van lasten tot 280 kg mogelijk.

I’D® EVAC
Zelfremmend afdaalapparaat met antipaniekfunctie voor evacuaties op de verankering
Het I’D EVAC zelfremmend afdaalapparaat is vooral bedoeld voor evacuaties op de verankering.  
Met de ergonomische handgreep, speciaal georiënteerd voor de manipulatie van de last op de verankering, 
kunt u de afdaling in alle comfort controleren. De geïntegreerde antipaniekfunctie en de blokkeerpal met 
vergissingsindicator beperken de risico’s op een ongeval bij een verkeerd gebruik. Met het AUTO-LOCK 
systeem blokkeert het touw automatisch, zonder dat u de handgreep moet activeren en een stopknoop 
moet maken. Zodra geblokkeerd kan het touw ingehaald worden zonder de handgreep te activeren. 
Dankzij het klikvergrendelsysteem kunt u het touw installeren terwijl het apparaat met de verankering 
verbonden blijft. De I’D EVAC is compatibel met touwen van 10 tot 11,5 mm en maakt de verhandeling  
van lasten tot 250 kg mogelijk.

Accessoires

Open aanvullende rem voor I’D®

Open aanvullende rem voor I’D S, I’D L en I’D EVAC zelfremmende afdaalapparaten
De open aanvullende rem is speciaal ontworpen voor de I’D zelfremmende afdaalapparaten. U kunt 
hiermee de remkracht naargelang de last en de touwdiameter vergroten en het touw op elk moment 
installeren of vrijmaken.

Gesloten aanvullende rem voor I’D®

Gesloten aanvullende rem voor I’D S, I’D L en I’D EVAC zelfremmende afdaalapparaten
De gesloten aanvullende rem is speciaal ontworpen voor de I’D zelfremmende afdaalapparaten. U kunt 
hiermee de remkracht naargelang de last en de touwdiameter vergroten en een constante terugloop van 
het touw in alle omstandigheden hebben.

RIG®

Compact zelfremmend afdaalapparaat voor moeilijke toegang door ervaren gebruikers
Het RIG compacte zelfremmende afdaalapparaat voor moeilijke toegang is ontworpen voor ervaren 
gebruikers. Dankzij de ergonomische handgreep kunt u de afdaling comfortabel controleren. Het AUTO-
LOCK systeem zorgt ervoor dat u zich makkelijk op de werkplaats kunt positioneren, zonder de handgreep 
te moeten activeren en een stopknoop te moeten maken. Zodra geblokkeerd kan het touw ingehaald 
worden zonder de handgreep te activeren. Dankzij het klikvergrendelsysteem kunt u het touw installeren 
terwijl het apparaat met de gordel verbonden blijft.

I’D zelfremmende afdaalapparaten met antipaniekfunctie

https://vimeo.com/333921290
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MAESTRO S

MAESTRO L

Deze afdaalapparaten bieden de vereiste veelzijdigheid bij reddingsacties: laten zakken, 
hijsen, verhandeling van zware lasten, gebruik als eerste zekeringssysteem of als extra 
beveiliging ...

Afdaalapparaten voor technische reddingsacties

Afdaalapparaten

• Het AUTO-LOCK systeem: automatische blokkering van het touw

• Uitstekend rendement bij het hijsen

• Beheerste en comfortabele afdaling, zelfs voor zware lasten

• Gemakkelijke installatie van het touw

Het AUTO-LOCK systeem 
maakt een automatische 
blokkering van het touw 
mogelijk wanneer de 
handgreep niet gebruikt 
wordt. Zodra geblokkeerd 
kan het touw ingehaald 
worden zonder de 
handgreep te activeren.

De blokschijf met facetten zorgt voor 
extra wrijvingszones op het touw en 
extra afremming bij het laten zakken  
van zware lasten.

Dankzij de ergonomische handgreep en 
de geïntegreerde rem kunt u de afdaling 
comfortabel controleren.

De geïntegreerde katrol-stijgklem,  
met blokschijf met zeer grote diameter 
op waterdicht kogellager, heeft een 
unieke draairichting en verzekert een 
uitstekend rendement bij het hijsen.  
Het onderste inbindpunt laat de 
realisatie van verschillende soorten 
takelsystemen toe.

De installatie van het touw gaat 
eenvoudig en snel dankzij de 
markeringen op het apparaat.

 12,5 tot 13 mm  280 kg

 10,5 tot 11,5 mm  250 kg

https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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MAESTRO® S
Afdaalapparaat met geïntegreerde katrol-stijgklem voor lasten tot 250 kg,  
compatibel met touwen van 10,5 tot 11,5 mm
Het MAESTRO S afdaalapparaat is speciaal bedoeld voor technische reddingsacties. Hij vergemakkelijkt 
de manipulatie van zware lasten, zowel bij het laten zakken als het hijsen. U kunt hem gebruiken als eerste 
zekeringssysteem of als extra beveiliging. Dankzij deze veelzijdigheid kunnen reddingswerkers inspelen  
op alle mogelijke configuraties die tijdens een interventie voorkomen. Dankzij de ergonomische handgreep 
en de geïntegreerde rem kunt u de afdaling comfortabel controleren. U kunt onmiddellijk overgaan van  
de afdalingspositie naar de hijspositie, zonder de last over te nemen. De geïntegreerde katrol-stijgklem, 
met blokschijf met zeer grote diameter op waterdicht kogellager, verzekert een uitstekend rendement bij 
het hijsen. Het AUTO-LOCK systeem blokkeert het touw automatisch wanneer de handgreep niet gebruikt 
wordt. Zodra geblokkeerd kan het touw ingehaald worden zonder de handgreep te activeren.  
Het MAESTRO S afdaalapparaat is compatibel met touwen van 10,5 tot 11,5 mm en maakt de 
verhandeling van lasten tot 250 kg mogelijk.

MAESTRO® L
Afdaalapparaat met geïntegreerde katrol-stijgklem voor lasten tot 280 kg,  
compatibel met touwen van 12,5 tot 13 mm
Het MAESTRO L afdaalapparaat is speciaal bedoeld voor technische reddingsacties. Hij vergemakkelijkt 
de manipulatie van zware lasten, zowel bij het laten zakken als het hijsen. U kunt hem gebruiken als eerste 
zekeringssysteem of als extra beveiliging. Dankzij deze veelzijdigheid kunnen reddingswerkers inspelen  
op alle mogelijke configuraties die tijdens een interventie voorkomen. Dankzij de ergonomische handgreep 
en de geïntegreerde rem kunt u de afdaling comfortabel controleren. U kunt onmiddellijk overgaan van  
de afdalingspositie naar de hijspositie, zonder de last over te nemen. De geïntegreerde katrol-stijgklem, 
met blokschijf met zeer grote diameter op waterdicht kogellager, verzekert een uitstekend rendement bij 
het hijsen. Het AUTO-LOCK systeem blokkeert het touw automatisch wanneer de handgreep niet gebruikt 
wordt. Zodra geblokkeerd kan het touw ingehaald worden zonder de handgreep te activeren.  
Het MAESTRO L afdaalapparaat is compatibel met touwen van 12,5 tot 13 mm en maakt de  
verhandeling van lasten tot 280 kg mogelijk.

MAESTRO afdaalapparaten met geïntegreerde katrol-stijgklem

Rescue exercise, Mont Veyrier, Annecy, France © 2019 - Petzl Distribution - Vuedici.org & Lafouche - CNEAS

https://vimeo.com/387470373
https://vimeo.com/351148235
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• Versie met antitorsieschakel met 
hoog rendement

• Klassieke versie

Het onderste verbindingsoog met 
antitorsieschakel met hoog rendement verzekert 
een constante correcte positionering van de 
mechanische prusik en de optimale geleiding 
van het touw in het apparaat.

Het onderste bevestigingsoog is vast, zodat het 
apparaat mooi in het verlengde van de as van de 
gebruiker ligt en optimaal in de hand ligt.

Afdaalapparaten

Mechanische prusiks voor boomsnoeien

• Veelzijdigheid

• Efficiënte verplaatsingen

• Intuïtief gebruik

Gebruik op enkeltouw
U kunt ze ook gebruiken op enkeltouw 
met het CHICANE accessoire voor 
extra remkracht tijdens de afdaling en 
de KNEE ASCENT voetlussen voor een 
gemakkelijkere opklim.

Vlotte inhaling van teveel aan touw
De op waterdicht kogellager 
gemonteerde katrol dient om het teveel 
aan touw vlot in te halen tijdens de 
verplaatsingen. De gespreide flanken 
van de katrol dragen ook bij tot het 
doorglijden van het touw.

Gebruik op dubbeltouw
De ZIGZAG en ZIGZAG PLUS zijn 
geschikt voor gebruik op dubbeltouw.

Vlotte en precieze inhaling van het 
touw
De deblokkeerhendel met veer zorgt 
voor een uiterst precieze actie tijdens 
de verplaatsingen. Door de druk van 
deze hendel aan te passen, kunt u de 
snelheid van de verplaatsing regelen.

Het apparaat is gemakkelijk in gebruik, 
want het maakt gebruik van dezelfde 
techniek als een klassiek prusik 
katrolsysteem. Het apparaat blokkeert 
automatisch zodra de blokkeerketting 
geactiveerd wordt.

Met de mechanische prusiks kunnen boomsnoeiers zich optimaal in een boom 
verplaatsen. Dankzij het intuïtieve gebruik liggen deze onmiddellijk goed in de hand. 
Afhankelijk van uw behoeften kunt u deze zowel op dubbel- als op enkeltouw gebruiken.

https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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ZIGZAG®

Mechanische prusik voor boomsnoeien
Met de ZIGZAG mechanische prusik kunt u zich efficiënt verplaatsen in een boom, maar tegelijk de 
techniek van een klassiek prusik katrolsysteem gebruiken. De blokkeerketting zorgt voor de nodige  
precisie en vlotheid tijdens de verplaatsing. De op waterdicht kogellager gemonteerde katrol dient om 
het teveel aan touw vlot in te halen. Het gebruik op dubbeltouw en op enkeltouw maakt hem bijzonder 
veelzijdig. Het onderste bevestigingsoog is vast, zodat het apparaat mooi in het verlengde van de as van 
de gebruiker ligt en optimaal in de hand ligt.

ZIGZAG® PLUS
Mechanische prusik met antitorsieschakel en hoog rendement voor het boomsnoeien
Met de ZIGZAG PLUS mechanische prusik kunt u zich efficiënt verplaatsen in een boom, maar tegelijk de 
techniek van een klassiek prusik katrolsysteem gebruiken. De blokkeerketting zorgt voor de nodige precisie 
en vlotheid tijdens de verplaatsing. De op waterdicht kogellager gemonteerde katrol dient om het teveel 
aan touw vlot in te halen. Het gebruik op dubbeltouw en op enkeltouw maakt hem bijzonder veelzijdig. 
Het onderste verbindingsoog met antitorsieschakel met hoog rendement verzekert een constante correcte 
positionering van de mechanische prusik en de optimale geleiding van het touw in het apparaat.

Accessoire

CHICANE
Aanvullende rem voor mechanische prusik op enkeltouw voor boomsnoeien
Met de CHICANE aanvullende rem kunt u de ZIGZAG en ZIGZAG PLUS mechanische prusiks op 
enkeltouw gebruiken. Hij biedt een constante aanvullende rem tijdens de afdaling. Dankzij de uitstekende 
positie van de CHICANE en de mechanische prusik glijdt het touw vlot in de rem tijdens de opklim.  
De ergonomische handgreep biedt een uitstekende grip en vereenvoudigt de verplaatsingen wanneer  
u naar de boom toe terugkeert. Dankzij de flank met opening kunt u hem eenvoudig en snel installeren.

ZIGZAG PLUS mechanische prusik

https://vimeo.com/345677116
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Klassieke afdaalapparaten

HUIT
Afdaalapparaat in 8-vorm
Compact en licht afdaalapparaat in 8-vorm. De vierkante vorm voorkomt wrijving van de touwen.

RACK
Afdaalapparaat met staafjes, met variabele remkracht
Het concept en de opstelling van de staafjes van de RACK vergemakkelijken de plaatsing.  
Dit compacte en lichte apparaat biedt de gebruiker de mogelijkheid om het afremmen te  
moduleren tijdens de afdaling naargelang de omstandigheden.

Individueel evacuatiesysteem

Afdaling

Anti-  
paniekfunctie

Afdaling

Mogelijke keuzes met de Petzl Custom 
Service: 
• soort touw: standaard of met hoge 
slijtvastheid, 
• kleur van het touw, 
• lengte van het touw, 
• soort karabiners aan het uiteinde van  

het touw en voor de verbinding met de gordel. 
Kies zelf de verschillende onderdelen en laat alles 
installeren. Zo hebt u een volledig gebruiksklare 
oplossing voor de gebruiker. Geleverd in een hoes of 
transporttas aangepast aan de lengte van het touw.

De verankeringshaak kan gebruikt 
worden rond een structuur,  
op zijn plaats gehouden door  
een touwdoorhaal.

Als de gebruiker te hard aan 
de handgreep trekt, remt de 
antipaniekfunctie de afdaling af  
en zet hij deze automatisch stop.

Door de specifieke vorm van de EXO AP HOOK verankeringshaak is een specifieke Petzl opleiding verplicht.

EXO® AP HOOK
Individueel evacuatiesysteem met verankeringshaak
De EXO AP HOOK is een individueel evacuatiesysteem met een HOOK verankeringshaak, 
aangepast aan configuraties waarbij u niet zeker bent een verankeringspunt te vinden.  
Het apparaat is voorzien van een zelfremmend systeem met antipaniekfunctie om u snel 
horizontaal te verplaatsen, een venster uit te klimmen en de afdaling te controleren/stoppen.  
Als de gebruiker te hard aan de handgreep trekt, remt de antipaniekfunctie de afdaling af en zet 
hij deze automatisch stop. De EXO AP HOOK omvat eveneens een slijtvast touw dat bestand is 
tegen hoge temperaturen, een Am’D karabiner met CAPTIV beugel en een tas om het systeem 
in te transporteren en rechtstreeks aan de gordel vast te maken. Andere touwlengtes en soorten 
karabiners (bv. EASHOOK OPEN) zijn verkrijgbaar op aanvraag.

Afdaalapparaten

https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web


123

I’D S

EN 341 type 2 class A (1) 
CE EN 12841 type C (2) 

CE EN 15151-1 (3) 
 ANSI Z359.9 (4) 

NFPA 2500 Technical Use (5) 
EAC, UKCA

600 g

I’D L

EN 341 type 2 class A (6) 
CE EN 12841 type C (7) 

ANSI Z359.9 (8) 
NFPA 2500 General Use (9) 

EAC, UKCA

600 g

I’D EVAC

EN 341 type 2 class A (1) 
CE EN 12841 type C (2) 

 ANSI Z359.9 (4) 
NFPA 2500 Technical Use (5) 

EAC, UKCA

615 g

RIG

CE EN 12841 type C (2) 
EN 341 type 2 class A (1) 

CE EN 15151-1 (10) 
ANSI Z359.9 (4) 

NFPA 2500 Technical Use (5) 
EAC, UKCA

400 g

D020DA00 - - - 20 g

D020EA00 - - - 20 g

MAESTRO S D024AA00
CE EN 12841 type C, EN 341 

ANSI Z359.9 
NFPA 2500 Technical Use 

EAC, UKCA
1100 g

MAESTRO L D024BA00
CE EN 12841 type C, EN 341 

ANSI Z359.9 
NFPA 2500 General Use 

EAC, UKCA
1100 g

ZIGZAG D022AA00 CE 
UKCA 365 g

ZIGZAG PLUS D022BA00 CE 
UKCA 425 g

CHICANE D022CA00 255 g

HUIT D02 - 100 g

RACK D11 - 470 g

EXO AP  
HOOK D031DA00 NFPA 2500 Escape Use 1470 g

(1) EN 341 type 2 klasse A bij gebruik met een PARALLEL 10.5 mm of AXIS 11 mm touw, 
(2) EN 12841 type C bij gebruik met een touw EN 1891 A van 10 tot 11,5 mm, 
(3) EN 15151-1 bij gebruik met een touw van 10 tot 11 mm, 
(4) ANSI Z359.9 bij gebruik met een touw van 10 tot 11,5 mm, 
(5) NFPA 2500 Technical Use bij gebruik met een touw van 10 tot 11,5 mm,

(6) EN 341 type 2 klasse A bij gebruik met een VECTOR 12.5 mm touw, 
(7) EN 12841 type C bij gebruik met een touw EN 1891 A van 12,5 tot 13 mm, 
(8) ANSI Z359.9 bij gebruik met een touw van 12,5 tot 13 mm, 
(9) NFPA 2500 Technical Use bij gebruik met een touw van 12,5 tot 13 mm, 
(10) EN 15151-1 bij gebruik met een touw van 9 tot 11 mm.

Certificaties Compatibiliteit 
touwdiameter

Maximale  
gebruikslast Gewicht

Zelfremmende afdaalapparaten

D020AA00 (geel) 
D020AA01 (zwart) 10 tot 11,5 mm Laten zakken van een zware 

last tot 250 kg

D020BA00 (rood) 
D020BA01 (zwart) 12,5 tot 13 mm Laten zakken van een zware 

last tot 280 kg

D020CA00 (geel) 
D020CA01 (zwart) 10 tot 11,5 mm Laten zakken van een zware 

last tot 250 kg

D021AA00 (geel) 
D021AA01 (zwart) 10 tot 11,5 mm Laten zakken van een zware 

last tot 200 kg

Open aanvullende rem  
voor I’D

Gesloten aanvullende rem 
voor I’D

Afdaalapparaten voor reddingsacties

10,5 tot 11,5 mm Laten zakken van een zware 
last tot 250 kg

12,5 tot 13 mm Laten zakken van een zware 
last tot 280 kg

Mechanische prusiks voor boomsnoeien

11,5 tot 13 mm 140 kg

11,5 tot 13 mm 140 kg

CE, UKCA 
(met ZIGZAG of ZIGZAG PLUS 

mechanische prusik)
11,5 tot 13 mm 140 kg

Klassieke afdaalapparaten

8 tot 13 mm 
(enkel- en dubbeltouwen) 100 kg

9 tot 13 mm 
(enkeltouw) 
8 tot 11 mm 
(dubbeltouw)

100 kg

Individueel evacuatiesysteem

7,5 mm 
(enkel EXO touw) 140 kg
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De Petzl stijgklemmen zijn bestemd voor het voortbewegen langs touw en voor het realiseren van takel- en hijssystemen.

STIJGKLEMMEN

Optimaal blokkeren
De Petzl stijgklemmen met spanveer zijn speciaal ontworpen 
zodat ze onder alle omstandigheden optimaal werken: vochtige of 
bevroren touwen, aanwezigheid van modder ... Daarvoor zijn ze 
uitgerust met een specifieke spanveer in verchroomd staal. Het 
bijzondere design, de geometrie van de blokkeerpennen en de 
reinigingsgleuf verzekeren een optimale blokkering van het touw 
zonder het te beschadigen, en verminderen tevens de inspanning 
die nodig is om het apparaat naar boven te laten schuiven op het 
touw.
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Stijgklemmen voor voortbeweging
Stijgklemmen met spanveer, gemakkelijk 
te installeren, en speciaal ontworpen voor 
opklim langs touw (handstijgklem, ventrale 
stijgklem en voetstijgklem).

Polyvalente stijgklem
U kunt deze stijgklem gebruiken voor de opklim langs 
touw of als teruglooprem bij een takelsysteem.

Stijgklem met kam
U kunt deze stijgklem bij het takelen gebruiken  
als tractiesysteem of teruglooprem.

Noodstijgklem
Ultracompacte en lichte stijgklem waarmee u in nood  
een takelsysteem en opklim langs touw kunt realiseren.
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ASCENSION 
linkerhand

ASCENSION 
rechterhand

De voorgevormde handgreep in twee 
materialen beschikt over een zone 
voor het schragen van de wijsvinger 
en een brede steunzone onderaan 
zodat uw hand niet wegglijdt. Met het 
ergonomische deel bovenaan kunt u 
maximaal kracht zetten bij een tractie 
met beide handen.

ASCENSION
Handstijgklem met handgreep voor opklimmen langs touw
De ASCENSION handstijgklem voor opklimmen langs touw heeft een ergonomische 
voorgevormde handgreep en bovenkant voor een comfortabele en sterke grip bij het 
trekken met één of twee handen. De ASCENSION handstijgklem is voorzien van een groot 
verbindingsoog onderaan om gemakkelijk twee karabiners voor de leeflijn en de voetlus te 
verbinden.

PROGRESS ADJUST-Y
Verstelbare dubbele leeflijn voor voortbeweging
Meer info over de PROGRESS ADJUST-Y leeflijn op pagina 96.

FOOTAPE
Verstelbare voetlus in band
De FOOTAPE verstelbare voetlus wordt met de ASCENSION handgreep of BASIC stijgklem 
gebruikt voor opklimmen langs touw. Dankzij een in de hoogte aanpasbare elastiek blijft de  
voet in de voetlus, ongeacht het schoentype.

FOOTCORD
Verstelbare voetlus in touw
De FOOTCORD verstelbare voetlus wordt met de ASCENSION handgreep of BASIC stijgklem 
gebruikt voor opklimmen langs touw. De constructie in polyethyleen met hoge dichtheid verhoogt 
de duurzaamheid. Dankzij een in de hoogte aanpasbare elastiek blijft de voet in de voetlus, 
ongeacht het schoentype.

LOOPING
Bandladder met vier treden
De LOOPING bandladder heeft vier treden en wordt bevestigd op de ASCENSION handstijgklem 
voor opklimmen langs touw of op een verankering voor het voortbewegen bij overhangen.

Stijgklemmen voor voortbeweging

Stijgklemmen

https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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KNEE ASCENT LOOP
Voetlus met aanpasbaar bandje rond de voet om de opklim op enkeltouw tijdens 
het boomsnoeien te vergemakkelijken
De KNEE ASCENT LOOP voetlus vergemakkelijkt de opklim van de boomsnoeier wanneer  
de ZIGZAG of ZIGZAG PLUS mechanische prusik gebruikt wordt op enkeltouw. Deze bestaat  
uit een bandlus bovenaan, een Croll L stijgklem, een bandlus onderaan voorzien van een 
karabiner die op de bovenkant van de schoen kan vastgemaakt worden en een TOOLBAG 1.5 
materiaalzakje. Het systeem is volledig aanpasbaar aan elk lichaam.

KNEE ASCENT CLIP
Voetlus met karabiner voor schoenen om de opklim op enkeltouw tijdens het 
boomsnoeien te vergemakkelijken
De KNEE ASCENT CLIP voetlus vergemakkelijkt de opklim van de boomsnoeier wanneer de 
ZIGZAG of ZIGZAG PLUS mechanische prusik gebruikt wordt op enkeltouw. Deze bestaat uit  
een bandlus bovenaan, een CROLL L stijgklem, een bandlus onderaan voorzien van een karabiner 
om de genaaide bandlus op de bovenkant van de schoen vast te maken en een TOOLBAG 1.5 
materiaalzakje. Het systeem is volledig aanpasbaar aan elk lichaam.

Pal om het touw in het apparaat te 
houden tijdens de opklim langs touw. 
Verkrijgbaar als accessoire.

PANTIN®

Voetstijgklem
De PANTIN voetstijgklem – gebruikt ter aanvulling op de CROLL, ASCENSION of ASCENTREE 
stijgklemmen – maakt de opklimmen langs touw sneller en minder lastig. Verkrijgbaar voor 
rechtervoet of linkervoet.

CROLL®

Ventrale stijgklem
De CROLL ventrale stijgklem, bedoeld voor de opklim langs touw, is gebruiksvriendelijk dankzij  
het klemsysteem, dat volledig geïntegreerd is in de body van de stijgklem, om ongewenst 
vasthaken te vermijden. De verbindingsogen verzekeren een efficiënte ondersteuning tijdens 
opklimmen. Verkrijgbaar in twee versies, geschikt voor de verschillende touwdiameters.

SECUR
Schouderriem voor positionering van de CROLL ventrale stijgklem
De SECUR schouderriemen houden de CROLL ventrale stijgklem op zijn plaats.  
Ze worden bevestigd op een AVAO SIT, FALCON, FALCON ASCENT of SEQUOIA SRT zitgordel.

ASCENTREE
Handstijgklem met dubbele handgreep voor het boomsnoeien
De ASCENTREE handstijgklem voor opklimmen langs dubbeltouw heeft ergonomische 
handgrepen voor een comfortabele en stevige grip. Het geheel van openingspal/blokkeerpal  
is volledig geïntegreerd om ongewenst vasthaken te vermijden.

PANTIN 
linkervoet

PANTIN 
rechtervoet

Installatie van de 
KNEE ASCENT

https://www.youtube.com/watch?v=TWF3-cyhH8g
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De openingspallen zijn voorzien 
van een indicator voor niet-
vergrendeling.

Met de geleide kam met opening 
kunt u de stijgklem gemakkelijk op 
elk punt van het touw installeren of 
verwijderen.

RESCUCENDER
Stijgklem met kam met opening
De RESCUCENDER is een gebruiksvriendelijke en ergonomische stijgklem met kam.  
U kunt hem bij het takelen gebruiken als tractiesysteem of teruglooprem.

Polyvalente stijgklem

BASIC
Compacte polyvalente stijgklem
De BASIC stijgklem is bijzonder compact, waardoor hij uitstekend in de hand ligt.  
Het brede verbindingsoog onderaan zorgt ervoor dat de karabiners voor de leeflijn  
en voetlus gemakkelijk verbonden kunnen worden.

Noodstijgklem

TIBLOC
Noodstijgklem
De bijzonder compacte en lichte TIBLOC is een noodstijgklem voor de realisatie  
van opklimmen langs touw of de samenstelling van takelsystemen.

Stijgklem met kam

Stijgklemmen

https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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ASCENSION
CE EN 567, EN 12841 type B 

NFPA 2500 Technical Use 
EAC 

UKCA
165 g

FOOTAPE C47A - - 65 g

FOOTCORD C48A - - 40 g

LOOPING C25 - - 145 g

CROLL S B16BAA
CE EN 567, EN 12841 type B 

NFPA 2500 Technical Use 
EAC 

UKCA
85 g

CROLL L B016AA00
CE EN 567, EN 12841 type B 

NFPA 2500 Technical Use 
EAC 

UKCA
140 g

SECUR C74A - - 135 g

ASCENTREE B19AAA CE 
UKCA 330 g

PANTIN 85 g

- - 25 g

KNEE ASCENT LOOP D022DA00 - 280 g

KNEE ASCENT CLIP D022EA00 - 285 g

BASIC B18BAA
CE EN 567, EN 12841 type B 

EAC 
UKCA

85 g

TIBLOC B01BN
CE EN 567 

EAC 
UKCA

35 g

RESCUCENDER B50A
CE EN 567, EN 12841 type B 

NFPA 2500 Technical Use 
EAC 

UKCA
260 g

Certificaties Compatibiliteit 
touwdiameter Gewicht

Stijgklemmen voor voortbeweging

B17ALA (linkerhand, zwart/geel)
B17ALN (linkerhand, zwart)
B17ARA (rechterhand, zwart/geel)
B17ARN (rechterhand, zwart)

8 tot 13 mm

8 tot 11 mm

8 tot 13 mm

8 tot 13 mm

B02CLA (linkervoet)
B02CRA (rechtervoet)

De PANTIN is geen PBM. 8 tot 13 mm

Pal voor PANTIN
B02210 (voor PANTIN links)
B02200 (voor PANTIN rechts)

8 tot 13 mm

8 tot 13 mm

Polyvalente stijgklem

8 tot 11 mm

Noodstijgklem

8 tot 11 mm

Stijgklem met kam

9 tot 13 mm (1)
10 tot 13 mm (2)

 
(1) voor de norm CE EN 567, (2) voor de andere normen.
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De katrollen dienen om materiaal te hijsen en, bij reddingsacties, om een persoon te takelen. Bepaalde katrollen hebben een 
geïntegreerde stijgklem om complexe handelingen te vergemakkelijken. Met andere modellen kunt u zich op touw of kabel 
verplaatsen.

KATROLLEN

Twee factoren bepalen het rendement van een katrol:

• De afmetingen van de blokschijf: hoe groter de diameter van de blokschijf, hoe groter het rendement.

• De steun van de blokschijf: 
- de zelfoliënde lagers verzekeren een goed rendement, maar ze moeten regelmatig onderhouden worden, 
- de kogellagers verzekeren een uitstekend rendement en vragen geen enkel onderhoud.
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2023 2023

Takelsysteem
Gebruiksklare set voor de bevrijding en evacuatie  
(of enkel de bevrijding) van een slachtoffer.

Verplaatsingskatrollen
Speciale katrollen voor verplaatsingen  
op touw of kabel.

Eenvoudige katrollen
Lichte en polyvalente katrollen voor toepassingen 
waarbij de efficiëntie van ondergeschikt belang is  
(bv. deviatie van het touw).

Prusik katrollen
Krachtige prusik katrollen ontwikkeld om lichte systemen 
met teruglooprem te realiseren, met behulp van een 
zelfblokkerende prusik knoop. De vorm van de flanken 
maakt het mogelijk om de knoop te ontgrendelen wanneer 
deze ter hoogte van de katrol komt.

Katrol-karabiners
Katrol-karabiners met een uitstekend rendement.

Katrollen met hoog rendement  
met antitorsieschakel
Krachtige katrollen met een antitorsieschakel 
waardoor u ze niet kunt verliezen bij het 
installeren van het touw.

Katrollen met hoog rendement
Krachtige polyvalente katrollen aangepast  
aan een intensief gebruik.

Katrol-stijgklemmen
Katrollen met een geïntegreerde teruglooprem als vervanging 
voor de traditionele installatie katrol/stijgklem in takelsystemen.
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Katrollen met hoog rendement met antitorsieschakel

SPIN L1
Eenvoudige katrol met zeer hoog rendement met antitorsieschakel
De SPIN L1 katrol is makkelijk te openen, zelfs wanneer hij op de verankering bevestigd is. Hij is bedoeld om de 
installatie van systemen voor het takelen, horizontaal gespannen touwen of omleiden van lasten zo veel mogelijk 
te vereenvoudigen. De blokschijf met grote diameter op een waterdicht kogellager zorgt voor een uitstekend 
rendement. De manipulaties worden vergemakkelijkt dankzij de antitorsieschakel waarmee de katrol onder 
spanning kan worden gericht en karabiners, touwen of bandlussen rechtstreeks kunnen worden verbonden.

SPIN L2
Dubbele katrol met zeer hoog rendement met antitorsieschakel
De SPIN L2 katrol is makkelijk te openen, zelfs wanneer hij op de verankering bevestigd is. Hij is bedoeld om de 
installatie van systemen voor het takelen of horizontaal gespannen touwen zo veel mogelijk te vereenvoudigen. 
Dankzij de parallel gemonteerde blokschijven en het hulpinbindpunt is de katrol geschikt voor verschillende soorten 
complexe takelsystemen. De blokschijven met grote diameter, gemonteerd op een waterdicht kogellager, zorgen 
voor een uitstekend rendement. De manipulaties worden vergemakkelijkt dankzij de antitorsieschakel waarmee 
de katrol onder spanning kan worden gericht en karabiners, touwen of bandlussen rechtstreeks kunnen worden 
verbonden.

SPIN L1D
Eenvoudige katrol met zeer hoog rendement met unieke draairichting en antitorsieschakel
De SPIN L1D katrol is makkelijk te openen, zelfs wanneer hij op de verankering bevestigd is. Hij is bedoeld als 
aanvulling op een afdaalapparaat om de installatie van systemen voor het omleiden van lasten zo veel mogelijk te 
vereenvoudigen. De blokschijf met facetten heeft een unieke draairichting, wat zorgt voor een uitstekend rendement 
bij het hijsen en voor meer wrijving op het touw voor extra remkracht bij het afdalen. De manipulaties worden 
vergemakkelijkt dankzij de antitorsieschakel waarmee de katrol onder spanning kan worden gericht en karabiners, 
touwen of bandlussen rechtstreeks kunnen worden verbonden.

SPIN S1
Eenvoudige en compacte katrol met zeer hoog rendement met antitorsieschakel
De SPIN S1 katrol is makkelijk te openen, zelfs wanneer hij op de verankering bevestigd is. Hij is bedoeld om de 
installatie van systemen voor het takelen, horizontaal gespannen touwen of omleiden van lasten zo veel mogelijk 
te vereenvoudigen. Deze compacte katrol heeft een beperkte plaatsinname en gewicht, ideaal voor technische 
reddingsacties. De blokschijf op een waterdicht kogellager zorgt voor een uitstekend rendement. De manipulaties 
worden vergemakkelijkt dankzij de antitorsieschakel waarmee de katrol onder spanning kan worden gericht en 
karabiners, touwen of bandlussen rechtstreeks kunnen worden verbonden.

SPIN S1 OPEN
Eenvoudige en compacte katrol met zeer hoog rendement, met antitorsieschakel met opening
De SPIN S1 OPEN katrol is makkelijk te openen, zelfs wanneer hij op de verankering bevestigd is. Hij is bedoeld om 
de installatie van systemen voor het takelen, horizontaal gespannen touwen of omleiden van lasten zo veel mogelijk 
te vereenvoudigen. Deze compacte katrol heeft een beperkte plaatsinname en gewicht, ideaal voor technische 
reddingsacties. De blokschijf op een waterdicht kogellager zorgt voor een uitstekend rendement. De manipulaties 
worden vergemakkelijkt dankzij de antitorsieschakel waarmee de katrol onder spanning kan worden gericht.  
De antitorsieschakel met opening zorgt er ook voor dat de katrol compatibel is met heel wat producten (driepoot, 
REEVE katrol, PAW verankeringsvermenigvuldiger ...), waardoor de geïnstalleerde systemen minder plaats innemen.

Katrollen

SPIN S1 en S1 OPEN katrol

SPIN L1D katrol

SPIN L1 en SPIN L2 katrol

https://vimeo.com/458608496
https://vimeo.com/458578655
https://vimeo.com/536813632
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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Het touw kan geïnstalleerd worden in 
de MINI TRAXION katrol wanneer deze 
al op de verankering geïnstalleerd is.

Het drievoudige openingssysteem van 
de beweegbare flank is gemakkelijk en 
snel, ook met handschoenen aan.

Katrollen met hoog rendement

PARTNER
Ultracompacte katrol met hoog rendement
De PARNTER katrol is ultracompact en extreem licht. Het apparaat is ontworpen voor dagelijks werk  
of voor reddingsacties op de werkplaats.

RESCUE
Zeer resistente katrol met zeer hoog rendement
De RESCUE katrol met zeer hoog rendement is bedoeld voor intensief gebruik door professionele 
reddingswerkers.

Katrol-karabiners

ROLLCLIP A
Katrol-karabiner om het touw te installeren wanneer de katrol al op de verankering 
geïnstalleerd is
De ROLLCLIP A is een katrol-karabiner met opening van de snapper aan de kant van de katrol, om 
de installatie van het touw te vergemakkelijken wanneer de katrol al op de verankering geïnstalleerd is. 
Verkrijgbaar met het TRIACT-LOCK automatische vergrendelsysteem of zonder vergrendelsysteem. 
Combineer de ROLLCLIP A met de CAPTIV beugel om de belasting van de karabiner in de richting  
van zijn lengteas te bevorderen en het risico op kantelen te beperken, zodat de karabiner permanent  
met het apparaat verbonden kan blijven.

ROLLCLIP Z
Katrol-karabiner die de installatie op de verankeringen en apparaten vergemakkelijkt
De ROLLCLIP Z is een katrol-karabiner met opening van de snapper aan de andere kant van de 
katrol, om de installatie op de verankeringen en apparaten te vergemakkelijken. Verkrijgbaar met twee 
vergrendelsystemen: TRIACT-LOCK automatisch systeem en SCREW-LOCK manueel systeem.

Katrol-stijgklemmen

MINI TRAXION
Compacte antiverlieskatrol-stijgklem met zeer hoog rendement
De MINI TRAXION katrol-stijgklem is makkelijk te openen, zelfs wanneer hij op de verankering 
bevestigd is. Hij is bedoeld om hijssystemen te installeren. Dankzij zijn blokschijf met middelgrote 
diameter en zijn zeer goede rendement is bijzonder geschikt om middelzware lasten te hijsen.  
Deze compacte katrol-stijgklem heeft een beperkte plaatsinname en gewicht, ideaal voor technische 
reddingsacties of werken op touw.

PRO TRAXION
Antiverlieskatrol-stijgklem met zeer hoog rendement met antitorsieschakel
De PRO TRAXION katrol-stijgklem is makkelijk te openen, zelfs wanneer hij op de verankering 
bevestigd is. Hij is bedoeld om hijssystemen te installeren. Dankzij zijn blokschijf met grote diameter, 
gemonteerd op een waterdicht kogellager, en zijn uitstekende rendement is hij bijzonder geschikt om 
zware lasten te hijsen. De manipulaties worden vergemakkelijkt dankzij de antitorsieschakel waarmee 
de katrol onder spanning kan worden gericht en karabiners, touwen of bandlussen rechtstreeks 
kunnen worden verbonden.

MINI TRAXION katrol-
stijgklem

https://player.vimeo.com/video/705275052
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Twee rode signalen geven het aan 
wanneer de mobiele flanken niet 
vergrendeld zijn.

Het drievoudige openingssysteem 
van de beweegbare flanken werkt 
gemakkelijk en snel, ook met 
handschoenen aan.

REEVE
Verplaatsingskatrol voor reddingsacties op een horizontaal gespannen kabel of touw
De REEVE is een combinatie van twee katrollen en een verankeringsvermenigvuldiger.  
Deze geïntegreerde oplossing is bedoeld om de installatie van reddingssystemen op een horizontaal 
gespannen kabel of touw te vergemakkelijken. Het compacte formaat beperkt het aantal gebruikte 
karabiners en de hoogte van het systeem. De twee blokschijven met grote diameter, gemonteerd  
op een waterdicht kogellager, zorgen voor een uitstekend rendement tijdens verplaatsingen.  
De vele verbindingsogen zijn geschikt voor de directe doorsteek van touwen, bandlussen en 
karabiners, waardoor u alles beter kunt organiseren.

Verplaatsingskatrollen

Prusik katrollen

MINI
Lichte prusik katrol met hoog rendement
De MINI compacte katrol is een lichte oplossing voor de installatie van een terugloopsysteem.

GEMINI
Dubbele lichte prusik katrol met hoog rendement
De GEMINI is een compacte dubbele katrol voor de installatie van een antiterugloopsysteem  
met een grote overbrengingsverhouding van de last.

MINDER
Zeer resistente prusik katrol met zeer hoog rendement
De MINDER is een zeer resistente katrol voor professionele reddingswerkers, geschikt voor  
de installatie van een antiterugloopsysteem.

TWIN
Zeer resistente dubbele prusik katrol met zeer hoog rendement
De TWIN is een zeer resistente dubbele katrol voor professionele reddingswerkers.  
U kunt hiermee een antiterugloopsysteem met een grote overbrengingsverhouding van de last installeren.

Eenvoudige katrollen

MOBILE
Ultracompacte polyvalente katrol
De compacte en extreem lichte MOBILE katrol is bedoeld voor polyvalente toepassingen.

FIXE
Compacte polyvalente katrol
Met de compacte en polyvalente FIXE katrol kunt u het touw snel installeren.

Katrollen

REEVE verplaatsingskatrol

https://www.youtube.com/watch?v=D7FEkLrbmmk
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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TANDEM® / TANDEM® SPEED
Dubbele katrollen voor tyroliennes
De TANDEM en TANDEM SPEED dubbele katrollen voor horizontaal gespannen kabels of touwen 
zijn groot genoeg voor drie karabiners, wat complexe handelingen vergemakkelijkt. De TANDEM 
wordt gebruikt op touw. De TANDEM SPEED kan ook gebruikt worden op kabel dankzij de slijtvaste 
blokschijven die gemonteerd zijn op waterdicht kogellager.

KOOTENAY
Knoopdoorlatende katrol
De KOOTENAY knoopdoorlatende katrol laat verbindingsknopen van het touw door. De blokschijf  
met grote diameter, gemonteerd op een waterdicht kogellager, verzekert een uitstekend rendement.

ROLLCAB
Reddingswiel voor gebruik op kabelbanen
Het ROLLCAB reddingswiel is speciaal ontworpen voor de voortbeweging en evacuatie op kabelbanen.

Takelsysteem

JAG SYSTEM
Takelset
Met de JAG SYSTEM takelset kunt u een slachtoffer bevrijden, een afkoppelbare verankering maken 
of een systeem onder spanning zetten dankzij de overbrengingsverhouding 4:1 en het uitstekende 
rendement van de blokschijven gemonteerd op een waterdicht kogellager. De set is – opgevouwen – 
zeer compact waardoor u hem ook kunt gebruiken wanneer er weinig afstand is tot de verankering. 
Deze JAG SYSTEM takelset is gebruiksklaar en snel op te zetten dankzij de soepele hoes die elk risico 
op verstrengeling vermijdt. De bovenkant van het takelsysteem is onmiddellijk herkenbaar dankzij de 
kleurencode. Verkrijgbaar in drie lengtes: 1, 2 en 5 meter.

JAG TRAXION
Dubbele katrol-stijgklem met hoog rendement
De JAG TRAXION dubbele katrol-stijgklem is geschikt voor gebruik met de JAG dubbele katrol voor een 
takelsysteem 4:1. De blokschijven, gemonteerd op een waterdicht kogellager, verzekeren een uitstekend 
rendement.

JAG
Dubbele katrol met hoog rendement
De JAG dubbele katrol is geschikt voor gebruik met de JAG TRAXION dubbele katrol-stijgklem voor een 
takelsysteem 4:1. De blokschijven, gemonteerd op een waterdicht kogellager, verzekeren een uitstekend 
rendement.
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SPIN L1 P001BA00 
P001BA01 (1) CE EN 12278 

NFPA 2500  
Pulley General Use 

UIAA 
UKCA

38 mm •• 95 %

4 x 2 = 8 kN 290 g

SPIN L2 P001CA00 
P001CA01 (1) 8 kN (3) 480 g

SPIN L1D P001AA00
CE (2) 

NFPA 2500 
Pulley General Use 

UKCA
40 mm • 93 % 3 x 2 = 6 kN 425 g

SPIN S1 P002AA00 
P002AA01 (1) CE EN 12278 

NFPA 2500  
Pulley Technical Use 

UIAA 
UKCA

25 mm • 91 % 2,5 x 2 = 5 kN

145 g

SPIN S1 
OPEN P002BA00 160 g

PARTNER P52A CE EN 12278 
UKCA 25 mm • 91 % 2,5 kN x 2 = 5 kN 56 g

RESCUE P50A 
P50AN (1)

CE EN 12278 
NFPA 2500  
General Use 

UKCA
38 mm • 95 % 4 kN x 2 = 8 kN 185 g

ROLLCLIP A

P74 TL
CE EN 362 
EN 12275 
EN 12278 

EAC, UKCA 18 mm • 85 % 2 kN x 2 = 4 kN

115 g

P74
CE EN 12275 

EN 12278 
EAC, UKCA

105 g

ROLLCLIP Z
P75 TL CE EN 362 

EN 12278 
EAC 

UKCA
18 mm • 85 % 2 kN x 2 = 4 kN

110 g

P75 SL 105 g

Takelsysteem

Mogelijkheid om de kam in open 
positie te vergrendelen om het touw 
gemakkelijker te kunnen inhalen.

Loskoppeling van de kam en 
doorsteek van het touw in de 
geïntegreerde rem op de grote flank 
voor een comfortabele en precieze 
controle van de afdaling.

TWIN RELEASE
Ontkoppelbare dubbele katrol-stijgklem voor takelsystemen
De TWIN RELEASE katrol-stijgklem is afkoppelbaar. Hij is ontworpen voor de installatie van takelsystemen 
4:1 voor werkzaamheden in nauwe ruimtes en technische reddingsacties. De kam kan worden ontkoppeld 
dankzij de ergonomische handgreep. De geïntegreerde rem op de mobiele flank en de voornaamste 
blokschijf met facetten met unieke draairichting, zorgen voor een betere controle tijdens de afdaling  
van zware lasten. De twee blokschijven verzekeren ook een uitstekend rendement bij het hijsen.  
De manipulaties worden vergemakkelijkt dankzij de antitorsieschakel waarmee de katrol onder spanning 
kan worden gericht en karabiners, touwen of bandlussen rechtstreeks kunnen worden verbonden.

Katrollen

Certificaties Compatibiliteit 
touwdiameter

Diameter 
van de 

blokschijf
Kogellager Rendement Maximale gebruikslast Gewicht

Katrollen met hoog rendement met antitorsieschakel

7 tot 13 mm

8 tot 13 mm

7 tot 11 mm

Katrollen met hoog rendement

7 tot 11 mm

7 tot 13 mm

Katrol-karabiners

7 tot 13 mm

7 tot 13 mm

TWIN RELEASE  
katrol-stijgklem

https://vimeo.com/536813793
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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PRO 
TRAXION

P055AA00 CE EN 567 
EN 12278 

EN 12841 type B 
NFPA 2500 

Technical Use 
Pulley and Rope grab 

UKCA

38 mm • 95 % 295 g

MINI 
TRAXION

P054AA00 32 mm • 93 % 150 g

MINI P59A
CE EN 12278 
NFPA 2500  

Technical Use 
UKCA

25 mm • 91 % 2,5 kN x 2 = 5 kN 80 g

GEMINI P66A
CE EN 12278 
NFPA 2500  

Technical Use 
UKCA

25 mm • 91 % 2 x 1,5 kN x 2 = 6 kN 135 g

MINDER P60A
CE EN 12278 
NFPA 2500  
General Use 

UKCA
51 mm • 97 % 4 kN x 2 = 8 kN 295 g

TWIN P65A
CE EN 12278 
NFPA 2500  
General Use 

UKCA
51 mm • 97 % 2 x 3 kN x 2 = 12 kN 450 g

MOBILE P03A CE EN 12278 
UKCA 21 mm - 71 % 2,5 kN x 2 = 5 kN 75 g

FIXE P05W 
P05WN (1)

CE EN 12278 
UKCA 21 mm - 71 % 2,5 kN x 2 = 5 kN 90 g

REEVE P005AA00
CE EN 12278 
NFPA 2500  
General Use 

UKCA
38 mm • 95 % 4 kN x 2 = 8 kN 650 g

TANDEM P21 CE EN 12278 
UKCA 21 mm - 71 % 10 kN 195 g

TANDEM 
SPEED P21 SPE CE EN 12278 

UKCA 27,5 mm • 95 % 10 kN 270 g

KOOTENAY P67 CE EN 12278 
UKCA 76 mm • - 5 kN x 2 = 10 kN 1390 g

ROLLCAB P47 CE EN 1909 
UKCA 55 mm - - 5 kN 1470 g

JAG 
SYSTEM

1 m 
2 m 
5 m

P044AA00 
P044AA01 
P044AA02

CE EN 358 
EAC 

UKCA
- • 91 % 6 kN

610 g 
805 g 
1460 g

JAG 
TRAXION P54

CE EN 567 
NFPA 2500  

Technical Use 
UKCA 

25 mm • 91 % 2 x 1,5 kN x 2 = 6 kN 145 g

JAG P45
CE EN 12278 
NFPA 2500  

Technical Use 
UKCA

25 mm • 91 % 2 x 1,5 kN x 2 = 6 kN 120 g

TWIN 
RELEASE P001DA00

CE EN 567 
EN 12278 (4) 
NFPA 2500  

Pulley General Use 
NFPA Rope Grab 
Techical Use (5) 

UKCA

40 mm
38 mm • 95 % 280 kg 800 g

2023

2023

(1) katrollen in zwart, (2) CE gebaseerd op de relevante vereisten van de norm EN 12278, (3) 3 kN per uiteinde, meer info in de technische bijsluiter, (4) gedeeltelijk CE EN 12278: 
voldoet aan de prestatievereisten van de norm CE EN 12278, (5) certificatie van het systeem: ANSI Z359.4 Synthetic Rope Tackle Block (meer info in de technische bijsluiter).

Certificaties Compatibiliteit 
touwdiameter

Diameter 
van de 

blokschijf
Kogellager Rendement Maximale gebruikslast Gewicht

Katrol-stijgklemmen

8 tot 13 mm Katrol: 11,5 kN x 2 = 23 kN 
Stijgklem: 4 kN

7 tot 11 mm Katrol: 10 kN x 2 = 20 kN 
Stijgklem: 4 kN

Prusik katrollen

7 tot 11 mm

7 tot 11 mm

7 tot 13 mm

7 tot 13 mm

Eenvoudige katrollen

7 tot 13 mm

7 tot 13 mm

Verplaatsingskatrollen

7 tot 13 mm

touw  13 mm

touw  13 mm 
kabel  12 mm

8 tot 19 mm

kabel  55 mm

Takelsysteem

8 mm

8 tot 11 mm

8 tot 11 mm

8 tot 13 mm
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Verankeringen zorgen voor de verbinding tussen de beveiligingsketen en de structuur of het terrein. Naast de standaard 
verankeringsuitrustingen stelt Petzl ook een leeflijninstallatie voor horizontale voortbeweging evenals een volledige reeks 
accessoires voor.

VERANKERINGEN
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https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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Horizontale tijdelijke leeflijn

Snel regelbare verankeringen

Verankeringsbandlussen voor het boomsnoeien
Fausses fourches voor het boomsnoeien.

Verankeringsbandlussen en -stroppen
Bandlussen en stroppen bedoeld voor de installatie van tijdelijke verankeringen.

Karabiners
De antitorsieschakels bieden een oplossing tegen het torsen 
en verstrengelen van de touwen, met name tijdens hijs- en 
takeloperaties. Met de verankeringsvermenigvuldigers 
kunt u de werkplaats organiseren en de aanwezige 
verankeringsmogelijkheden vergroten. Dankzij de ringen kunt 
u meerdere verankeringen organiseren.

Verankeringen  
voor rots en beton
Elementen waarmee u 
verwijderbare of permanente 
vaste verankeringen kunt 
opzetten.
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2023

Manueel vergrendelingssysteem met 
schroef om het risico op ongewenste 
extractie te beperken.

U kunt de verankering eenvoudig en 
snel zonder gereedschap plaatsen/
verwijderen, zodat u hem kunt 
hergebruiken.

COEUR PULSE 12 mm
Verwijderbare verankering met vergrendelingsfunctie
De COEUR PULSE 12 mm verwijderbare verankering in hoogwaardig roestvrij staal is heel 
eenvoudig en snel zonder gereedschap te plaatsen/verwijderen, zodat u hem kunt hergebruiken. 
De vergrendelingsfunctie beperkt het risico op ongewenste extractie. Het COEUR plaatje kan 
draaien tijdens de installatie en bij zijdelings belast tijdens het gebruik, wat voor een betere 
afstemming op de geïnstalleerde systemen zorgt.

COLLINOX
Te lijmen verankering in roestvrij gesmeed staal (set van 10)

AMPOULE COLLINOX
Lijm voor de COLLINOX verankering (set van 10)

BAT’INOX
Te lijmen verankering in roestvrij gesmeed staal (set van 10)

AMPOULE BAT’INOX
Lijm voor de BAT’INOX verankering (set van 10)

Verankeringen voor rots en beton

COEUR BOLT STEEL / STAINLESS / HCR
Verankeringen bestaande uit een COEUR plaatje, een pen en een bout (set van 20)
 
Verschillende soorten staal aangepast aan de omgeving
De Petzl verankeringen (plaatjes en pennen) zijn gemaakt van verschillende soorten staal zodat  
ze aangepast zijn aan de omgeving waarin ze gebruikt worden: 
• Standaard staal, voor gebruik binnen of op specifieke werven: COEUR BOLT STEEL. 
• Roestvrij staal 316L hoge kwaliteit, voor gebruik in traditionele buitenomgevingen:  
COEUR BOLT STAINLESS. 
• Roestvrij staal HCR 904 met een hoge weerstand tegen corrosie, voor gebruik in sterk corrosieve 
omgevingen: COEUR BOLT HCR.

U kunt de plaatjes (COEUR STEEL, COEUR STAINLESS en COEUR HCR) en de pennen  
(BOLT STEEL, BOLT STAINLESS en BOLT HCR) ook apart kopen (set van 20).

Verankeringen

Hoe verankeringen van het type 
COEUR PULSE installeren en 

controleren?

https://www.youtube.com/watch?v=ZFxsB8PMi9c&list=PLG1xsnmW7l-np_ZOQPxeQNwSgJtnOTfhc
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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Karabiners

MICRO SWIVEL
Compacte antitorsieschakel met opening
De compacte MICRO SWIVEL antitorsieschakel met opening is bedoeld voor gebruik met een 
vergrendelbare karabiner. Hij voorkomt dat de leeflijnen verstrengelen en zorgt voor een goede 
positionering van de apparaten. Dankzij het ontwerp zonder lager draait deze antitorsieschakel vrij 
wanneer hij niet onder spanning staat en kan hij niet meer bewegen wanneer hij wel onder spanning 
staat zodat de positie van de apparaten behouden blijft.

SWIVEL OPEN
Antitorsieschakel met opening, gemonteerd op een kogellager
De SWIVEL OPEN antitorsieschakel met grote opening kan met heel wat producten gecombineerd 
worden (katrollen, leeflijnen ...). Hij beperkt de plaatsinname en het gewicht van de opgezette 
systemen, en lost mogelijke problemen met wrijving en verstrengeling van de touwen en leeflijnen op. 
Het kogellager biedt uitstekende prestaties en een grote betrouwbaarheid.

SWIVEL
Antitorsieschakel, gemonteerd op een kogellager
De SWIVEL antitorsieschakel (verkrijgbaar in twee formaten) vermijdt dat de touwen wrijven wanneer  
de last rond zichzelf draait. Het kogellager biedt uitstekende prestaties en een grote betrouwbaarheid.

PAW
Verankeringsvermenigvuldiger
Met de PAW verankeringsvermenigvuldiger (verkrijgbaar in drie formaten) kunt u een werkpost 
organiseren en een veelvuldig verankeringssysteem opzetten. De vormgeving van de ogen is 
compatibel met de doorsteek van touwen of bandlussen voor een rechtstreekse verbinding. 
Vervaardigd in gesmeed aluminium: uitstekende verhouding lichtgewicht/sterkte.

RING
Verbindingsring
Met de RING verbindingsring kunt u veelvuldige verankeringen opzetten of rechtstreeks op de 
inbindbrug van de SEQUOIA en SEQUOIA SRT gordels installeren om de laterale mobiliteit van  
de boomsnoeier te verbeteren.

RING OPEN
Multidirectionele ring met opening
Meer info over de RING OPEN multidirectionele ring met opening op pagina 112.
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23 kN

23 kN
35 kN

Met deze bandlus zijn er 
verschillende configuraties mogelijk 
om een verankering te installeren: 
rechtstreeks op een verankering of 
rond een aangepaste structuur.

Verankeringsstrop met twee 
uiteinden met verschillende 
afmetingen. De plastic huls houdt 
de karabiner in de juiste positie en 
vergemakkelijkt het musketonneren.

WIRE STROP
Verankeringsstrop
De WIRE STROP is een verankeringsstrop in gegalvaniseerd staal met een diameter van  
6,5 mm met twee uiteinden met verschillende afmetingen. Met deze bandlus zijn er verschillende 
configuraties mogelijk om een verankering te installeren: rechtstreeks op een verankering of rond 
een aangepaste structuur. Dankzij de plastic huls blijft de karabiner mooi in positie en kunt u 
makkelijker musketonneren. Verkrijgbaar in vijf lengtes (50, 100, 150, 200 en 300 cm).

Verankeringsbandlussen en -stroppen

ANNEAU
Genaaide bandlus
De ANNEAU bandlus is verkrijgbaar in vier lengtes. Met kleurencode zodat u de verschillende lengtes 
gemakkelijk kunt onderscheiden.

ST’ANNEAU
Lichte genaaide bandlus
De ST’ANNEAU is een lichter alternatief voor de klassieke bandlussen, verkrijgbaar in drie lengtes.  
Met kleurencode zodat u de verschillende lengtes gemakkelijk kunt onderscheiden.

PUR’ANNEAU
Ultralichte genaaide bandlus
De PUR’ANNEAU zeer lichte bandlus heeft een uitzonderlijke duurzaamheid dankzij de constructie 
in polyethyleen met hoge dichtheid. Hij is bijzonder soepel voor een vlotte manipulatie. De bandlus 
is verkrijgbaar in drie lengtes. Met kleurencode zodat u de verschillende lengtes gemakkelijk kunt 
onderscheiden.

CONNEXION FIXE
Verankeringsbandlus
De CONNEXION FIXE is een robuuste verankeringsbandlus met twee inbindpunten in gesmeed 
staal. Met deze bandlus zijn er verschillende configuraties mogelijk om een verankering te installeren: 
rechtstreeks op een verankering of rond een aangepaste structuur. Verkrijgbaar in drie lengtes (100, 
150 en 200 cm).

CONNEXION VARIO
Verstelbare verankeringsbandlus
De CONNEXION VARIO is een robuuste en verstelbare verankeringsbandlus met twee inbindpunten 
in gesmeed staal. Met deze bandlus zijn er verschillende configuraties mogelijk om een verankering te 
installeren: rechtstreeks op een verankering of rond een aangepaste structuur. U kunt de lengte van de 
bandlus met een regelbare gesp aanpassen. Met handig opbergsysteem voor de resterende bandlus. 
Verkrijgbaar in twee lengtes (30 tot 200 cm en 200 tot 400 cm).

Verankeringen

https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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Snel regelbare verankeringen

GRILLON verankering
Snel regelbare verankering
Met de GRILLON regelbare verankering maakt u snel een vast verankeringspunt. De vereiste 
touwlengte is gemakkelijk aan te passen dankzij het geïntegreerde zelfblokkerende apparaat.  
De verwijderbare beschermhuls bevordert het doorglijden van het touw en beschermt het tegen 
agressieve contactpunten. Verkrijgbaar in vier lengtes.

PROGRESS ADJUST-I verankering
Lichte en snel regelbare verankering
Met de lichte en compacte PROGRESS ADJUST-I regelbare verankering maakt u snel een vast 
verankeringspunt. De vereiste touwlengte is gemakkelijk aan te passen met de ADJUST stijgklem.  
De afneembare beschermhuls beschermt het touw en zorgt ervoor dat het mooi glijdt. Verkrijgbaar  
in drie lengtes (2, 3 en 5 m).

Horizontale tijdelijke leeflijn

GRILLON leeflijn
Horizontale tijdelijke leeflijn
Met de GRILLON installeert u snel een horizontale leeflijn in het geval van een omvangrijke werkzone. 
Met het geïntegreerde zelfblokkerende apparaat kunt u zeer gemakkelijk de lengte aanpassen, 
naargelang de afstand tussen de twee verankeringspunten. Verkrijgbaar in vier lengtes, geschikt  
voor alle configuraties.

Solar panel installation, France © 2022 Petzl Distribution - Vuedici.org - Laurent Moretton
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Verankeringsbandlussen voor het boomsnoeien

• EJECT regelbare fausse fourche 
met insnoerfunctie

• NAJA regelbare fausse fourche 
met vier afstellingsposities

Met het regelsysteem van de EJECT fausse 
fourche kunt u de lengte van de lus erg 
precies aanpassen om de boomstam of tak te 
omgorden of in te snoeren. U kunt ook twee 
verankeringen koppelen voor kleine takken.  
Het systeem is makkelijk en snel te ontgrendelen 
voor een vlotte terughaling vanaf de grond.

De regelbare bandlus van de NAJA fausse 
fourche heeft vier positioneringsringen, waardoor 
hij beter kan worden aangepast aan de diameter 
van de boomstam of tak.

De fijne constructie van de lussen van  
de EJECT en NAJA fausses fourches 
beperkt het risico op vasthaken tijdens  
de terughaling. Dankzij de speciale 
ferlettes kunnen de systemen makkelijker 
vanaf de grond worden ontgrendeld.

De EJECT en NAJA fausses fourches zijn 
uitgerust met een katrol gemonteerd op 
een waterdicht kogellager. Dit bevordert 
het glijden van het touw ter hoogte van 
de verankering, waardoor het opklimmen 
langs touw en verplaatsen in de boom 
vlotter gaan.

De EJECT en NAJA fausses fourches  
voor het boomsnoeien zijn regelbaar, 
zodat u ze kunt aanpassen aan de 
verschillende diameters van de takken.

• Makkelijk terug te halen vanaf de grond

• Rendement

• Regelbaar

Verankeringen

EJECT regelbare  
fausse fourche

© 2022 Petzl Distribution - Marc Daviet - Canopée Verticale - Liber’Tree

https://vimeo.com/497578145
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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2023

EJECT
Regelbare fausse fourche voor het boomsnoeien, met katrol en insnoerfunctie, 
makkelijk terug te halen vanaf de grond
Met de EJECT fausse fourche, ontworpen voor het boomsnoeien, kunt u een werktouw installeren 
zonder de boom te beschadigen, zelfs in nauwe gaffels. Er zijn verschillende configuraties op één 
of meerdere takken mogelijk. Dankzij het regel-insnoersysteem kunt u de lengte van de fausse 
fourche ook precies aanpassen. Het opklimmen langs touw en de verplaatsingen in de boom zijn 
geoptimaliseerd dankzij de katrol met zeer hoog rendement die ervoor zorgt dat het touw beter 
doorglijdt ter hoogte van de verankering. Het systeem is gemakkelijk terug te halen vanaf de grond 
dankzij de meegeleverde ferlette.

Bandlus voor EJECT
Bandlus voor EJECT regelbare fausse fourche
Deze bandlus is speciaal ontwikkeld voor de EJECT regelbare fausse fourche. U kunt hiermee de 
oorspronkelijke bandlus vervangen of twee bandlussen koppelen om de fausse fourche te verlengen en 
werkzaamheden in bomen met een grotere diameter mogelijk te maken. Verkrijgbaar in twee lengtes: 
150 en 250 cm.

Ferlette voor EJECT
Ferlette voor EJECT regelbare fausse fourche
Deze ferlette met een diameter van 21 mm is speciaal ontwikkeld voor de EJECT regelbare fausse 
fourche. U kunt het systeem hiermee snel en gemakkelijk vanaf de grond terughalen.

NAJA
Fausse fourche voor het boomsnoeien, met katrol en regelbare bandlus  
met afstellingsposities, makkelijk terug te halen vanaf de grond
Met de NAJA fausse fourche, ontworpen voor het boomsnoeien, kunt u een werktouw installeren 
zonder de boom te beschadigen. Hij is uitgerust met een regelbare bandlus met vier afstellingsposities, 
zodat u hem aan de diameter van de tak kunt aanpassen. Het opklimmen langs touw en de 
verplaatsingen in de boom zijn geoptimaliseerd dankzij de katrol met hoog rendement die ervoor zorgt 
dat het touw beter doorglijdt ter hoogte van de verankering. Het systeem is gemakkelijk terug te halen 
vanaf de grond dankzij de meegeleverde ferlette.

Bandlus voor NAJA
Bandlus voor NAJA regelbare fausse fourche
Deze bandlus is speciaal ontwikkeld voor de NAJA regelbare fausse fourche. U kunt hiermee de 
oorspronkelijke bandlus vervangen of twee bandlussen koppelen om de fausse fourche te verlengen en 
werkzaamheden in bomen met een grotere diameter mogelijk te maken. Verkrijgbaar in twee lengtes: 
150 en 250 cm.

Ferlette voor NAJA
Ferlette voor NAJA regelbare fausse fourche
Deze ferlette met een diameter van 21 mm is speciaal ontwikkeld voor de NAJA regelbare fausse 
fourche. U kunt het systeem hiermee snel en gemakkelijk vanaf de grond terughalen.
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MICRO SWIVEL P58 XSO CE, EAC, UKCA 23 kN 75 g

SWIVEL OPEN P58 SO CE, EAC, NFPA 2500 Technical Use, UKCA 23 kN 130 g

SWIVEL
S P58 S CE, EAC ,NFPA 2500 Technical Use, UKCA 23 kN 95 g

L P58 L CE, EAC, NFPA 2500 General Use, UKCA 36 kN 150 g

PAW

S G063AA00 / G063AA00 (1)
CE 

NFPA 2500 General Use 
UKCA

36 kN 60 g

M G063BA00 / G063BA01 (1) 45 kN 180 g

L G063CA00 / G063CA01 (1) 50 kN 350 g

RING
S C04620

CE 
UKCA 23 kN

40 g

L C04630 70 g

COEUR BOLT  
STEEL

P36BA 10
EN 959

10 mm
23 kN

15 kN 110 g

P36BA 12 12 mm 18 kN 135 g

COEUR BOLT  
STAINLESS

P36BS 10
EN 959

10 mm
25 kN

15 kN 110 g

P36BS 12 12 mm 18 kN 135 g

COEUR BOLT HCR P36BH 12 EN 959 12 mm 25 kN 18 kN 145 g

COEUR STEEL
P36AA 10

EN 795 A
10 mm

- -
65 g

P36AA 12 12 mm 60 g

COEUR STAINLESS
P36AS 10

EN 795 A
10 mm

- -
65 g

P36AS 12 12 mm 60 g

COEUR HCR P36AH 12 EN 795 A 12 mm - - 60 g

COEUR PULSE 
12 mm G037BA00

CE EN 795 B, EN 959, 
TS 16415 

UKCA
12 mm 25 kN 20 kN 140 g

COLLINOX G100AA00 EN 959 10 mm 25 kN 15 kN 95 g

AMPOULE COLLINOX G101AA00 - - - - 14 g

BAT’INOX G102AA00 EN 959 14 mm 25 kN 15 kN 250 g

AMPOULE BAT’INOX G103AA00 - - - - 20 g

2023

Verankeringsbandlussen voor het boomsnoeien

TREESBEE
Fausse fourche voor boomsnoeien voor touwen met gesplitste uiteinden
De TREESBEE verankeringsbandlus bevordert het doorglijden van het touw ter hoogte van de 
verankering en beschermt tegelijk de boom tegen wrijving. Deze verankeringsbandlus is geschikt  
voor touwen met gesplitste uiteinden (de splitsing gaat door de kleine ring). De ringen in verzinkt  
staal verzekeren een zeer goede duurzaamheid.

Verankeringen

Certificaties Diameter
Weerstand bij het 

afbreken over betonrand 
50 MPa

Weerstand bij het 
losrukken uit beton  

50 MPa
Gewicht

Verankeringen voor rots en beton

Certificaties Breuklast Gewicht

Karabiners

https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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ANNEAU

C40A 60, C40 60N (1)

CE EN 566 
CE EN 795 B 

EAC 
UKCA

60 cm

22 kN

60 g

C40A 80, C40 80N (1) 80 cm 80 g

C40A 120, C40120 N (1) 120 cm 100 g

C40A 150 150 cm 135 g

ST’ANNEAU

C07 24

CE EN 795 B 
UKCA

24 cm

22 kN

10 g

C07 60 60 cm 20 g

C07 120 120 cm 40 g

PUR’ANNEAU

G006AA00

CE EN 795 B 
UKCA

60 cm

22 kN

18 g

G006AA01 120 cm 32 g

G006AA02 180 cm 48 g

CONNEXION FIXE

G010AA00

CE EN 795 B 
NFPA 2500 General Use 

ANSI Z359.18 
CSA Z259.15-17 

UKCA

100 cm

25 kN

355 g

G010AA01 150 cm 415 g

G010AA02 200 cm 475 g

CONNEXION VARIO
G011AA00 30 - 200 cm

25 kN
810 g

G011AA01 200 - 400 cm 950 g

WIRE STROP

G200AA00

CE EN 795 B 
CE EN 354 
TS 16415 (2) 

NFPA 2500 Technical Use 
ANSI Z359.18 

UKCA

50 cm

23 kN

220 g

G200AA01 100 cm 320 g

G200AA02 150 cm 420 g

G200AA03 200 cm 520 g

G200AA04 300 cm 720 g

GRILLON 

GRILLON 

L052AA00

CE EN 795 B & C 
EAC 

UKCA

2 m - 480 g

L052AA01 3 m - 560 g

L052AA02 4 m - 640 g

L052AA03 5 m - 720 g

L052AA04 10 m - 1075 g

L052AA05 15 m - 1475 g

L052AA06 20 m - 1875 g

PROGRESS ADJUST-I L044BA01
CE EN 795 B 

EAC 
UKCA

2 m - 300 g

L044BA02 3 m - 370 g

L044BA03 5 m - 510 g

EJECT G001AA00 CE EN 795 B, EN 12278 
EAC, TS 16415, UKCA 150 cm 25 kN 490 g

G002AA00 - 150 cm - 140 g

G002AA01 - 250 cm - 225 g

G003AA00 - - - 8 g

NAJA
G004AA00 CE EN 795 B, EN 12278 

EAC, TS 16415, UKCA 150 cm 25 kN 400 g

G004BA00 - 150 cm - 140 g

G004BA01 - 250 cm - 230 g

G004CA00 - - - 8 g

TREESBEE
G040AA00

CE EN 795 B 
TS 16415, EAC, UKCA

90 cm
23 kN

420 g

G040AA01 110 cm 440 g

2023

2023

2023

leeflijn

verankering

verankering

Certificaties Lengte Breuklast Gewicht

Verankeringsbandlussen en -stroppen

Snel regelbare verankeringen en horizontale tijdelijke leeflijn

Verankeringsbandlussen voor het boomsnoeien

Bandlus voor EJECT

Ferlette voor EJECT

Bandlus voor NAJA

Ferlette  
voor NAJA

 
(1) in zwart 
(2) gebruik met twee personen
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Het gamma Petzl touwen is bestemd voor professionele werkers op hoogte. Ze bieden een doeltreffende oplossing  
voor de eisen van verschillende activiteiten: moeilijke toegang, technische hulpverlening, industrie ...

TOUWEN
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Touwbeschermers

Accessoires voor touwenHulptouw voor accessoire

Deze systemen zorgen ervoor  
dat het touw niet kan schuren.

Accessoires voor 
professionele touwen.

Hulptouw voor het begeleiden van  
een slachtoffer tijdens een reddingsactie,  
of het hijsen van materiaal.

Technisch hulptouw

Statische touwen

Dynamisch touw

Hulptouw voor de realisatie van prusikknopen, 
verankeringen of takelsystemen.

Voor grote afstanden, waarbij touw-fractioneringen 
niet mogelijk zijn.

Voor de voortbeweging  
met rotsklimtechnieken.

Semistatische touwen

Voor reddingsacties
Semistatisch touw met zeer grote diameter die garant staat 
voor een hoge weerstand en een uitstekende grip tijdens 
de manipulatie van zware lasten.

Voor moeilijke toegang
Semistatisch touw met fijne diameter  
voor bijzondere soepelheid en lichtheid.

Voor het boomsnoeien
Semistatische touwen met splitsing voor een optimale werking 
met de ZIGZAG en ZIGZAG PLUS mechanische prusiks.

Voor werken op hoogte
Semistatisch touw met standaard diameter  
voor een goede grip en gemakkelijke manipulaties.
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 11,6 mm

 12,5 mm

Semistatische touwen

Mogelijke keuzes met de 
Petzl Custom Service: 
• kleur van het touw, 
• lengte van het touw, 
• soort uiteindes (genaaid 
of niet, enkel op de 
semistatische touwen).

• Petzl Custom Service voor touwen

Voor het boomsnoeien
Verkrijgbaar in twee kleuren, zodat u  
het onderscheid kunt maken tussen  
uw werktouw en uw toegangstouw.

Voor werken op hoogte, moeilijke 
toegang en reddingswerk
U hebt ook keuze uit zes kleuren 
waardoor u de verschillende kits  
en het werktouw gemakkelijk kunt 
onderscheiden van het veiligheidstouw  
en de gezamenlijke toegang.

• Certificatie volgens verschillende normen
De Petzl semistatische touwen zijn gecertificeerd volgens: 
- de Europese norm CE EN 1891 type A, 
- de Amerikaanse norm NFPA 2500 (behalve FLOW 11.6 mm en CONTROL 12.5 mm 
waarmee u kunt werken als u de norm ANSI Z133 respecteert), 
- de Russische norm EAC.

Een specifieke constructie voor elk gebruik en keuze uit verschillende lengtes en kleuren 
naargelang de behoeften van de gebruiker.

• EverFlex technologie: langdurige soepelheid en hanteerbaarheid 
gegarandeerd
Dankzij deze technologie blijven de touwen lange tijd mooi soepel in alle omstandigheden 
(water, stof, modder ...). Hierdoor blijft het touw op termijn goed hanteerbaar en optimaal 
werken met de apparaten.

• Voor reddingsacties

• Voor het boomsnoeien

• Voor moeilijke toegang

• Voor werken op hoogte

Semistatisch touw met zeer grote diameter  
die garant staat voor een hoge weerstand  
en een uitstekende grip tijdens de manipulatie 
van zware lasten.

Semistatische touwen met splitsing voor een 
optimale werking met de ZIGZAG en ZIGZAG 
PLUS mechanische prusiks.

Semistatisch touw met fijne diameter  
voor bijzondere soepelheid en lichtheid.

Semistatisch touw met een standaard diameter 
voor een goede grip en compatibiliteit met de 
meeste apparaten.

• Verschillende lengtes en kleuren verkrijgbaar
De Petzl semistatische kleuren zijn standaard verkrijgbaar in verschillende lengtes, 
naargelang het gebruik en de behoeften van de gebruikers.

Touwen

https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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AXIS 11 mm
Semistatisch touw met een goede grip voor werken op hoogte
Het AXIS 11 mm semistatisch touw is bedoeld voor werken op hoogte. De standaard diameter zorgt voor 
een goede grip en gemakkelijke manipulaties. De EverFlex technologie garandeert een grote soepelheid en 
constante prestaties op lange termijn. Verkrijgbaar in zes kleuren en vier lengtes.

PARALLEL 10.5 mm
Soepel en licht semistatisch touw voor moeilijke toegang
Het PARALLEL 10.5 mm semistatische touw is bestemd voor moeilijke toegang. De fijne diameter zorgt  
voor een bijzondere soepelheid en lichtheid. Het heeft een klein rekpercentage wanneer het touw onder 
spanning wordt gezet, wat voor een grotere efficiëntie zorgt bij aanvang van de opklim langs touw.  
De EverFlex technologie garandeert een grote soepelheid en constante prestaties op lange termijn.  
Verkrijgbaar in zes kleuren en vier lengtes.

VECTOR 12.5 mm
Zeer resistent semistatisch touw met een uitstekende grip voor reddingsacties
Het VECTOR 12.5 mm semistatische touw is bedoeld voor reddingsacties. De zeer grote diameter staat  
garant voor een hoge weerstand en een uitstekende grip tijdens de manipulatie van zware lasten.  
De EverFlex constructie garandeert een grote soepelheid en constante prestaties op lange termijn.  
Verkrijgbaar in zes kleuren en vier lengtes.

FLOW 11.6 mm
Soepel en licht semistatisch touw voor het boomsnoeien
Het FLOW 11.6 mm semistatisch touw is bedoeld voor het boomsnoeien. De fijne diameter zorgt voor een 
bijzondere soepelheid en lichtheid. Het touw heeft een klein rekpercentage wanneer het onder spanning 
wordt gezet, wat voor een grotere efficiëntie zorgt bij de verplaatsingen in de boom. De EverFlex technologie 
garandeert een grote soepelheid en hanteerbaarheid op lange termijn. Aan één uiteinde is het touw gesplitst, 
zodat het niet alleen gemakkelijk door de apparaten (bv. een fausse fourche of katrol), maar ook door de gaffels 
van de boom past. Dankzij de compactheid van dit gesplitste stuk touw kunt u hem door de blokkeerketting 
van de ZIGZAG en ZIGZAG PLUS mechanische prusiks steken. Verkrijgbaar in twee kleuren en drie lengtes.

CONTROL 12.5 mm
Zeer resistent semistatisch touw met een uitstekende grip voor het boomsnoeien
Het CONTROL 12.5 mm semistatisch touw is bedoeld voor het boomsnoeien. De grote diameter staat garant 
voor een hoge weerstand en een uitstekende grip. De EverFlex technologie garandeert een grote soepelheid 
en hanteerbaarheid op lange termijn. Aan één uiteinde is het touw gesplitst, zodat het niet alleen gemakkelijk 
door de apparaten (bv. een fausse fourche of katrol), maar ook door de gaffels van de boom past. Dankzij 
de compactheid van dit gesplitste stuk touw kunt u hem door de blokkeerketting van de ZIGZAG en ZIGZAG 
PLUS mechanische prusiks steken. Verkrijgbaar in twee kleuren en drie lengtes.

Het CONTROL touw in de ZIGZAG mechanische prusik installeren

https://vimeo.com/368766685
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R002AA00

R004BA00 (AXIS 11mm) / R004AA00 (PARALLEL 10.5 mm) / R004CA00 (RAY 11 mm)

Referenties

Set voor de markering van touweindes

Markeringsdop voor Petzl touwen

Statische touwen

RAY 11 mm
Statisch touw met een goede grip voor werken op hoogte en technische reddingsacties
Het RAY 11 mm statische touw is bedoeld voor werken op hoogte en technische reddingsacties over grote 
afstanden, waarbij geen touw-fractioneringen mogelijk zijn. Het touw heeft een klein rekpercentage wanneer het 
touw onder spanning wordt gezet, wat voor een optimale precisie zorgt bij verplaatsingen en positioneringen. 
De standaard diameter zorgt voor een goede grip en gemakkelijke manipulaties. De EverFlex technologie 
garandeert een grote soepelheid en constante prestaties op lange termijn. Verkrijgbaar in vier kleuren en vier 
lengtes.

Dynamisch touw

MAMBO® 10.1 mm
Dynamisch touw voor de voortbeweging met rotsklimtechnieken
Het MAMBO 10.1 mm dynamisch touw is bedoeld voor professionele hoogtewerkers voor de voortbeweging 
met rotsklimtechnieken. De dikke mantel zorgt voor een betere slijtvastheid.

Technisch hulptouw

SEGMENT 8 mm
Technisch hulptouw
Het SEGMENT 8 mm technische hulptouw is geschikt voor de realisatie van prusikknopen, verankeringen  
of takelsystemen. De EverFlex constructie garandeert een grote soepelheid en constante prestaties op lange 
termijn. Verkrijgbaar in drie lengtes.

Hulptouw voor accessoire

Hulptouwen
Hulptouwen voor accessoires
Met deze robuuste en duurzame hulptouwen kunt u een slachtoffer tijdens een reddingsactie begeleiden  
of materiaal hijsen. Verkrijgbaar in vier diameters, op een rol van 120 meter.

Accessoires voor touwen

Set voor de markering van touweindes
Met deze set voor de markering van touweindes kunt u de oude labels vervangen of een tracingsysteem 
uitwerken, zodat u elk professioneel touw gemakkelijk herkent. De set bestaat uit twintig ingevulde labels  
en twintig krimpkousen die compatibel zijn met de touwen van 10,5 tot 13 mm.

Markeringsdop voor Petzl touwen
Markeringsdoppen voor professionele Petzl touwen (set van 10 paar)
U kunt de markeringsdoppen gebruiken ter vervanging van de oude labels of voor uw eigen traceerbaarheid. 
Ze vergemakkelijken de individuele identificatie van de Petzl AXIS 11 mm, PARALLEL 10.5 mm en RAY 11 mm 
touwen. U kunt ze snel en zonder gereedschap op het touweinde installeren. Het stijve materiaal staat garant 
voor een goede leesbaarheid en duurzame markering.

Touwen

https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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AXIS 
11 mm

R074AA03

50 m

CE EN 1891 
type A
UKCA

NFPA 2500 
Technical Use EAC 82 g

R074AA04

R074AA05

R074AA38

R074AA39

R074AA40

R074AA09

100 m

R074AA10

R074AA11

R074AA12

R074AA13

R074AA14

R074AA21

200 m

R074AA22

R074AA23

R074AA24

R074AA25

R074AA26

R074AA28 500 m

R074AA00

150 ft

R074AA01

R074AA02

R074AA35

R074AA36

R074AA37

R074AA06

200 ft

R074AA07

R074AA08

R074AA41

R074AA42

R074AA43

R074AA15

600 ft

R074AA16

R074AA17

R074AA18

R074AA19

R074AA20

R074AA27 1200 ft

Kleuren Lengtes Europese 
certificatie

Amerikaanse 
certificatie

Russische 
certificatie

Gewicht  
per meter

Semistatische touwen
wit

geel

zwart

blauw

rood

oranje

wit

geel

zwart

blauw

rood

oranje

wit

geel

zwart

blauw

rood

oranje

wit

wit

geel

zwart

blauw

rood

oranje

wit

geel

zwart

blauw

rood

oranje

wit

geel

zwart

blauw

rood

oranje

wit

Touwbeschermers

PROTEC
Soepele bescherming voor vast touw
De PROTEC soepele bescherming is bedoeld om een vast touw te beschermen tegen wrijvingen tijdens 
werken op hoogte of reddingsacties. Deze gemakkelijk te installeren en duurzame bescherming is geschikt 
voor regelmatig tot intensief gebruik. De veelzijdige PROTEC past op alle diameters van professionele 
touwen, maar ook op verankeringsbandlussen.

PROTEC PLUS
Soepele bescherming met hoge slijtvastheid voor vast touw
De PROTEC PLUS soepele bescherming in aramide is bedoeld om een vast touw te beschermen 
tegen sterk schurende of hete wrijvingen tijdens werken op hoogte of reddingsacties. De gemakkelijk te 
installeren en veelzijdige PROTEC PLUS past op alle diameters van professionele touwen, maar ook op 
verankeringsbandlussen.

ROLLER COASTER
Omkeerbare bescherming op een kogellager voor mobiel touw
De ROLLER COASTER bescherming is bedoeld om een bewegend touw tegen wrijving te beschermen. 
Beide kanten hebben een verschillende vorm, waardoor deze bescherming op zowel een vlakke als 
een hoekige ondergrond past. Dankzij de vele verbindingsogen kunt u hem met verschillende soorten 
bevestigingen gebruiken. De verbinding van meerdere modules is mogelijk, zodat u zich beter kunt 
aanpassen aan de verschillende situaties op het terrein.
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PARALLEL 
10.5 mm

R077AA03

50 m

CE EN 1891 
type A
UKCA

NFPA 2500 
Technical Use EAC 75 g

R077AA04

R077AA05

R077AA35

R077AA36

R077AA37

R077AA09

100 m

R077AA10

R077AA11

R077AA12

R077AA13

R077AA14

R077AA21

200 m

R077AA22

R077AA23

R077AA24

R077AA25

R077AA26

R077AA28 500 m

VECTOR 
12.5 mm

R078AA03

50 m

CE EN 1891 
type A
UKCA

NFPA 2500 
General Use EAC 111 g

R078AA04

R078AA05

R078AA38

R078AA39

R078AA40

R078AA09

100 m

R078AA10

R078AA11

R078AA12

R078AA13

R078AA14

R078AA21

200 m

R078AA22

R078AA23

R078AA24

R078AA25

R078AA26

R078AA28 500 m

R078AA00

150 ft

R078AA01

R078AA02

R078AA35

R078AA36

R078AA37

R078AA06

200 ft

R078AA07

R078AA08

R078AA41

R078AA42

R078AA43

R078AA15

600 ft

R078AA16

R078AA17

R078AA18

R078AA19

R078AA20

R078AA27 1200 ft

Kleuren Lengtes Europese 
certificatie

Amerikaanse 
certificatie

Russische 
certificatie

Gewicht  
per meter

Semistatische touwen

wit

geel

zwart

blauw

rood

oranje

wit

geel

zwart

blauw

rood

oranje

wit

geel

zwart

blauw

rood

oranje

wit

wit

geel

zwart

blauw

rood

oranje

wit

geel

zwart

blauw

rood

oranje

wit

geel

zwart

blauw

rood

oranje

wit

wit

geel

zwart

blauw

rood

oranje

wit

geel

zwart

blauw

rood

oranje

wit

geel

zwart

 blauw

rood

oranje

wit

Touwen

https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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FLOW 
11.6 mm

R079AA00
35 m

CE EN 1891 
type A
UKCA

ANSI Z133 - 102 g

R079AA01

R079AA02
45 m

R079AA03

R079AA04
60 m

R079AA05

CONTROL 
12.5 mm

R080AA00
35 m

CE EN 1891 
type A
UKCA

ANSI Z133 - 115 g

R080AA01

R080AA02
45 m

R080AA03

R080AA04
60 m

R080AA05

RAY 
11 mm

R100AA00

150 ft

-

ANSI Z359.15 
ANSI Z459.1
NFPA 2500 

Technical Use
CI 1801

- 98 g

R100AA01

R100AA02

R100AA03

R100AA04

200 ft
R100AA05

R100AA06

R100AA07

R100AA08

600 ft
R100AA09

R100AA10

R100AA11

R100AA12 1200 ft

MAMBO 
10.1 mm

R32AC 050
50 m

CE EN 892
UIAA
UKCA

- - 65 g

R32AD 050

R32AC 060
60 m

R32AD 060

R32AC 070
70 m

R32AD 070

SEGMENT 
8 mm

R076AA00 50 m
CE EN 564

UKCA
NFPA 2500 
Escape Use - 43 gR076AA03 100 m

R076AA06 200 m

4 mm R044AA00

120 m
CE EN 564

UKCA
- -

10 g

5 mm R045AA00 15 g

6 mm R046AA00 24 g

7 mm R047AA00 31 g

PROTEC R003AA00 - - - - - 130 g

PROTEC PLUS R003BA00 - - - - - 135 g

ROLLER COASTER R005AA00 - - - - - 470 g

Kleuren Lengtes Europese 
certificatie

Amerikaanse 
certificatie

Russische 
certificatie

Gewicht  
per meter

Semistatische touwen

groen

oranje

groen

oranje

groen

oranje

groen

oranje

groen

oranje

groen

oranje

Statische touwen

wit

zwart

geel

blauw

wit

zwart

geel

blauw

wit

zwart

geel

blauw

wit

Dynamisch touw

turquoise

groen

turquoise

groen

turquoise

groen

Technisch hulptouw

wit

Hulptouw voor accessoire

Hulptouwen

oranje

rood

groen

blauw

Touwbeschermers
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Met de juiste tools werkt u in alle rust: tassen, handschoenen, accessoires ... Petzl heeft een uitgebreid gamma vernuftige 
producten. Stuk voor stuk zijn ze het resultaat van jarenlange expertise en praktische ervaring op het terrein.

TASSEN EN ACCESSOIRES
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2023

Accessoires

Draagtassen
Met deze stevige en comfortabele tassen kunt  
u uw materiaal in een individuele kit verzamelen  
en transporteren in een verticale omgeving.

Transporttassen
In deze robuuste en comfortabele 
tassen met groot volume kunt u 
uw materiaal op de werkplaats 
organiseren en transporteren.

Handschoenen
Beschermende handschoenen.

Accessoires voor het boomsnoeien
Specifieke producten om het toegangstouw  
in de boom te installeren.

Rechtopstaande tassen
Wanneer u deze tassen op de grond zet, behouden ze mooi hun vorm, ook als ze leeg zijn. Hierdoor kunt u gemakkelijk bij de inhoud van de tas.
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DUFFEL 85

DUFFEL 65

Het rugpaneel en de schouderriemen 
zijn gewatteerd en verstelbaar voor extra 
draagcomfort.

Grote D-vormige opening om uw 
materiaal makkelijk te organiseren.

DUFFEL 85
Transporttas met grote capaciteit
Geschikt voor alle transportmiddelen. DUFFEL 85 is een ergonomische en comfortabele tas 
met een volume van 85 liter. Het rugpaneel en de schouderriemen zijn gewatteerd voor extra 
comfort wanneer u de tas op uw rug draagt. Dankzij de afneembare schouderriemen kunt u deze 
veelzijdige tas ook op andere manieren dragen. De grote opening biedt u gemakkelijk toegang tot 
de inhoud. De tas heeft twee vakken aan de binnenkant van de flap en een groot zijvak om uw 
helm of schoenen mooi apart op te bergen. Dankzij het grote doorzichtige stuk herkent u uw tas in 
één oogopslag. De tas is gemaakt van TPU-zeil met hoge slijtvastheid voor een intensief gebruik.

DUFFEL 65
Transporttas met middelgrote capaciteit
Geschikt voor alle transportmiddelen. DUFFEL 65 is een ergonomische en comfortabele tas 
met een volume van 65 liter. Het rugpaneel en de schouderriemen zijn gewatteerd voor extra 
comfort wanneer u de tas op uw rug draagt. Dankzij de afneembare schouderriemen kunt u deze 
veelzijdige tas ook op andere manieren dragen. De grote opening biedt u gemakkelijk toegang tot 
de inhoud. De tas heeft twee vakken aan de binnenkant van de flap en een groot zijvak om uw 
helm of schoenen mooi apart op te bergen. Dankzij het grote doorzichtige stuk herkent u uw tas in 
één oogopslag. De tas is gemaakt van TPU-zeil met hoge slijtvastheid voor een intensief gebruik.

Tassen en accessoires

Draagtassen

PERSONNEL 15L
Stevige tas met kleine capaciteit
De PERSONNEL is een stevige en lichte rugzak met een inhoud van 15 liter.  
De bodem van deze rugtas in zeil (zonder pvc) is integraal verlast met de rest voor een grotere 
weerstand. De tas is geschikt voor zware omstandigheden en bovendien voorzien van een 
identificatievakje.

PORTAGE 30L
Stevige tas met middelgrote capaciteit
De PORTAGE is een stevige en zeer comfortabele rugzak met een inhoud van 30 liter.  
De bodem van deze rugtas in zeil (zonder pvc) is integraal verlast met de rest voor een grotere 
weerstand. De tas is comfortabel om te dragen dankzij de gepolsterde schouderriemen.  
De tas is geschikt voor zware omstandigheden en bovendien voorzien van een identificatievakje.

TRANSPORT 45L
Stevige tas met grote capaciteit
De TRANSPORT is een stevige en zeer comfortabele rugzak met een inhoud van 45 liter.  
De bodem van deze rugtas in zeil (zonder pvc) is integraal verlast met de rest voor een grotere 
weerstand. Dankzij de gepolsterde heup-, rug- en schouderriemen is deze tas ideaal om lang 
te dragen. De tas is geschikt voor zware omstandigheden en bovendien voorzien van een 
identificatievakje.

Transporttassen

https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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Dankzij de rolsluiting wordt het touw 
optimaal beschermd tegen vocht.

De BUCKET tassen zijn groot genoeg 
voor 45 m touw (BUCKET 15),  
110 m touw (BUCKET 30) en 185 m 
touw (BUCKET 45), telkens met een 
diameter van 11 mm.

Rechtopstaande tassen

TARP PRO
Groot touwzeil
De TARP PRO is een groot touwzeil. U kunt hiermee over een oppervlakte van 100 x 100 cm 
beschikken en het touw tegen stof en vuil beschermen. Het zeil kan makkelijk en snel worden 
opgeborgen in een BUCKET 30 of BUCKET 45 zakje.

BUCKET 15
Rechtopstaande tas met kleine capaciteit
De eenvoudige en robuuste BUCKET 15 touwtas is geschikt voor een touw tot 45 meter lang 
met een diameter van 11 mm. De rechtopstaande tas behoudt mooi zijn vorm, ook als hij leeg is, 
waardoor u gemakkelijk bij uw materiaal kunt. De tas heeft een buitenvak voor uw persoonlijke 
spullen en een personaliseerbare zone zodat u snel weet wat erin zit. De constructie in TPU-zeil 
maakt een regelmatig tot intensief gebruik mogelijk. Verkrijgbaar in drie kleuren: geel, rood en 
zwart.

BUCKET 30
Rechtopstaande tas met middelgrote capaciteit
De eenvoudige en robuuste BUCKET 30 touwtas is geschikt voor een touw tot 110 meter lang 
met een diameter van 11 mm. De rechtopstaande tas behoudt mooi zijn vorm, ook als hij leeg is, 
waardoor u gemakkelijk bij uw materiaal kunt. De tas heeft gewatteerde schouderriemen voor extra 
comfort, een buitenvak voor uw persoonlijke spullen en een personaliseerbare zone zodat u snel 
weet wat erin zit. De constructie in TPU-zeil maakt een regelmatig tot intensief gebruik mogelijk. 
Verkrijgbaar in drie kleuren: geel, rood en zwart.

BUCKET 45
Rechtopstaande tas met grote capaciteit
De eenvoudige en robuuste BUCKET 45 touwtas is geschikt voor een touw tot 185 meter lang 
met een diameter van 11 mm. De rechtopstaande tas behoudt mooi zijn vorm, ook als hij leeg is, 
waardoor u gemakkelijk bij uw materiaal kunt. De tas heeft gewatteerde schouderriemen voor extra 
comfort, een buitenvak voor uw persoonlijke spullen en een personaliseerbare zone zodat u snel 
weet wat erin zit. De constructie in TPU-zeil maakt een regelmatig tot intensief gebruik mogelijk. 
Verkrijgbaar in drie kleuren: geel, rood en zwart.
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2023

Tassen en accessoires

Accessoires voor het boomsnoeien

JET
Werpzakje
Het JET werpzakje, met dubbele dichtheid, biedt een uitstekende levensduur. De geprofileerde vorm 
vereenvoudigt de doorgang in de gaffels van de bomen. Verkrijgbaar in drie versies: 250, 300 en 350 g.

AIRLINE
Werptouwtje
Het AIRLINE werptouwtje houdt perfect het midden tussen soepelheid en stevigheid. Hierdoor kunt 
u precies werpen en vormen er zich geen knopen bij het afrollen uit het zakje. De mantel en kern zijn 
verenigd, zodat het touwtje perfect rond blijft en dus zeer goed glijdt bij gebruik in een boom.  
Verkrijgbaar in twee lengtes: 60 en 300 meter.

ECLIPSE
Opbergtas voor werptouwtjes
In de ECLIPSE kunt u gemakkelijk uw AIRLINE werptouwtjes en JET werpzakjes opbergen. Dankzij de 
dubbele bodem kunt u twee werptouwtjes apart opbergen. De volledige set past – eens opgeplooid in  
het zakje – perfect in een BUCKET tas.

Handschoenen

CORDEX
Lichte handschoenen voor het beveiligen en afdalen langs touw
Deze lichte handschoenen voor het beveiligen en afdalen langs touw, verenigen de stevigheid van een 
werkhandschoen met de nauwkeurigheid en handigheid van een fijnere handschoen. De dubbele laag leder 
beschermt de binnenkant en de delen van de hand die blootstaan aan wrijving. De rug in luchtdoorlatende 
stretchnylon is bestand tegen wrijving en verzekert comfort en positiebehoud. De polsboord in neopreen, 
met klittenbandsluiting, beschikt over een oogje om de handschoenen met een karabiner aan de gordel te 
bevestigen.

CORDEX PLUS
Handschoenen voor het beveiligen en afdalen langs touw
Deze handschoenen voor het beveiligen en afdalen langs touw bieden een maximale bescherming zonder 
aan gevoel in te boeten. De dubbele laag leder en de verstevigingen beschermen de binnenkant van 
de hand tegen de verhitting veroorzaakt door lange rappelafdalingen en top-roping. De uiteinden en de 
delen van de hand die blootstaan aan wrijving, werden verstevigd voor een verhoogde duurzaamheid. 
Rug in leder met antiwrijving stretchnylon ter hoogte van de gewrichten. De polsboord in neopreen, met 
klittenbandsluiting, beschikt over een oogje om de handschoenen met een karabiner aan de gordel te 
bevestigen.

Accessoires

MINO
Accessoirekarabiner (geen PBM)
De MINO is een kleine en lichte accessoirekarabiner, ideaal om elk soort accessoire met de gordel te 
verbinden. Hij is ergonomisch en makkelijk in gebruik, zelfs met handschoenen. De MINO wordt apart 
verkocht, of met twee accessoires (een anti-kantelbeugel type CAPTIV en een vergrendelingsbeugel type 
LOCK). Dit product is geen PBM (persoonlijk beschermingsmiddel).

SPATHA
Musketonneerbaar mes
Het SPATHA mes is zo ontworpen dat een hoogtewerker hem tijdens al zijn dagtaken kan meenemen.  
Het profiel van de snede zorgt ervoor dat u (hulp)touwen gemakkelijk kunt doorsnijden. U kunt een 
karabiner door het gaatje steken zodat u het mes gemakkelijk aan uw gordel kunt vastmaken.  
Dit gebruiksvriendelijke mes (ook met handschoenen, dankzij het gekartelde wieltje) beschikt  
eveneens over een stopgleuf om de snede in open positie te blokkeren.

CRAB 6
6-punts stijgijzers
Aanpasbare 6-punts stijgijzers voor alle schoenmaten. Handig voor de vooruitgang op een talud  
of een besneeuwde of bevroren helling.

https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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CORDEX

K52 SN S 8 20 cm

CE EN 420 
EN 21420 

EN 388 (2133) 
EAC 

UKCA

K52 MN M 8,5 21,5 cm

K52 LN L 9 23 cm

K52 XLN XL 9,5 24,5 cm

K52 XST XS 7,5 19 cm

K52 ST S 8 20 cm

K52 MT M 8,5 21,5 cm

K52 LT L 9 23 cm

K52 XLT XL 9,5 24,5 cm

CORDEX 
PLUS

K53 SN S 8 20 cm

CE EN 420 
EN 21420 

EN 388 (3133) 
EAC 

UKCA

K53 MN M 8,5 21,5 cm

K53 LN L 9 23 cm

K53 XLN XL 9,5 24,5 cm

K53 XST XS 7,5 19 cm

K53 ST S 8 20 cm

K53 MT M 8,5 21,5 cm

K53 LT L 9 23 cm

K53 XLT XL 9,5 24,5 cm

MINO

SPATHA S92AN

CRAB 6 64160

DUFFEL 65
S045AA00

65 l 1350 g
S045AA02

DUFFEL 85
S045AA01

85 l 1550 g
S045AA03

PERSONNEL 15L S44Y 015 15 l 450 g

PORTAGE 30L S43Y 030 30 l 850 g

TRANSPORT 45L S42Y 045 45 l 1250 g

BUCKET 15

S001AA00

15 l 465 gS001BA00

S001CA00

BUCKET 30

S001AA01

30 l 735 gS001BA01

S001CA01

BUCKET 45

S001AA02

45 l 890 gS001BA02

S001CA02

TARP PRO S001DA00 - 210 g

JET

S02Y 250 - 250 g

S02Y 300 - 300g

S02Y 350 - 350 g

AIRLINE
R02Y 060 - 2,1 g/m

R02Y 300 - 2,1 g/m

ECLIPSE S03Y - 500 g

2023 M007AA00 (zonder accessoire) / M007BA00 (met accessoires)

Capaciteit Gewicht

Transporttassen

(geel)

(zwart)

(geel)

(zwart)

Draagtassen

Rechtopstaande tassen

(geel)

(rood)

(zwart)

(geel)

(rood)

(zwart)

(geel)

(rood)

(zwart)

Accessoires voor het boomsnoeien

Accessoires

Maat Handomtrek Kleur Certificaties

Handschoenen

zwart

beige

zwart

beige
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Petzl heeft sets voor de installatie van een tijdelijke verticale leeflijn, bescherming tegen vallen, werkpositionering of evacuatie  
van een slachtoffer. Zo bent u meteen goed uitgerust of vervangt u uw materiaal in een handomdraai.

SETS
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Tijdelijke verticale leeflijnen en antivalsets
Tijdelijke verticale leeflijnen en gebruiksklare antivalsets voor de beveiliging en bescherming tegen hoogtevallen.

Reddingskit
Gebruiksklare set voor de bevrijding en evacuatie van een slachtoffer.

Antival- en werkpositioneringssets
Gebruiksklare set voor bescherming tegen hoogtevallen en werkpositionering.
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ASAP

ASAP LOCK

ASAP’SORBER

ASAP’SORBER

OK TRIACT-LOCK

OK TRIACT-LOCK

ANNEAU

ANNEAU

BUCKET 30

BUCKET 30

ASAP’AXIS 11 mm

AXIS 11 mm
- pagina 151 -

- pagina 104 -

- pagina 159 -

- pagina 159 -

- pagina 142 -

- pagina 142 -

- pagina 109 -

- pagina 109 -

- pagina 104 -

- pagina 104 -

- pagina 103 -

- pagina 103 -

ASAP® LOCK VERTICAL LIFELINE
Verticale leeflijn voor de bescherming tegen vallen  
met de ASAP LOCK mobiele antivalbeveiliging
De ASAP LOCK VERTICAL LIFELINE is een tijdelijke verticale leeflijn voor de beveiliging en 
bescherming tegen hoogtevallen. Bevat een ASAP LOCK mobiele antivalbeveiliging met 
blokkeerfunctie, een ASAP’SORBER energieabsorber, twee OK TRIACT-LOCK karabiners, 
een ANNEAU bandlus, een AXIS 11 mm touw met een genaaid uiteinde, een werpzakje en 
een BUCKET tas. Verkrijgbaar in twee lengtes.

Tijdelijke verticale leeflijnen en antivalsets

ASAP® VERTICAL LIFELINE
Verticale leeflijn voor de bescherming tegen vallen  
met de ASAP mobiele antivalbeveiliging
De ASAP VERTICAL LIFELINE is een tijdelijke verticale leeflijn voor de beveiliging en 
bescherming tegen hoogtevallen. Bevat een ASAP mobiele antivalbeveiliging, een 
ASAP’SORBER energieabsorber, drie OK TRIACT-LOCK karabiners, een ANNEAU 
bandlus, een ASAP’AXIS 11 mm touw met genaaid uiteinde en geïntegreerde 
energiedissipatie, een werpzakje en een BUCKET tas. Verkrijgbaar in twee lengtes.

Sets

Hoe de ASAP en ASAP LOCK op een verticale leeflijn gebruiken?

https://www.youtube.com/watch?v=BM8Dqpi42PI
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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ASAP

ASAP LOCK

NEWTON

NEWTON

ASAP’SORBER

ASAP’SORBER

OK TRIACT-LOCK

OK TRIACT-LOCK

ANNEAU

ANNEAU

BUCKET 30

BUCKET 30

ASAP’AXIS 11 mm

AXIS 11 mm
- pagina 151 -

- pagina 104 -

- pagina 159 -

- pagina 159 -

- pagina 142 -

- pagina 142 -

- pagina 109 -

- pagina 109 -

- pagina 104 -

- pagina 104 -

- pagina 57 -

- pagina 57 -

- pagina 103 -

- pagina 103 -

ASAP® LOCK FALL ARREST KIT
Set ter bescherming tegen vallen, met een NEWTON gordel  
en ASAP LOCK mobiele antivalbeveiliging
De ASAP LOCK FALL ARREST KIT is een gebruiksklare set, ter bescherming 
tegen hoogtevallen. Bevat een NEWTON antivalgordel, een ASAP LOCK mobiele 
antivalbeveiliging met blokkeerfunctie, een ASAP’SORBER energieabsorber, twee  
OK TRIACT-LOCK karabiners, een ANNEAU bandlus, een AXIS 11 mm touw met  
een genaaid uiteinde, een werpzakje en een BUCKET tas. Verkrijgbaar in twee maten  
en twee lengtes.

ASAP® FALL ARREST KIT
Set ter bescherming tegen vallen, met een NEWTON gordel  
en ASAP mobiele antivalbeveiliging
De ASAP FALL ARREST KIT is een gebruiksklare set, ter bescherming tegen hoogtevallen. 
De set bevat een NEWTON antivalgordel, een ASAP mobiele antivalbeveiliging, een 
ASAP’SORBER energieabsorber, drie OK TRIACT-LOCK karabiners, een ANNEAU 
bandlus, een ASAP’AXIS 11 mm touw met een genaaid uiteinde en geïntegreerde 
energiedissipatie, een werpzakje en een BUCKET tas. Verkrijgbaar in twee maten en  
twee lengtes.
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NEWTON EASYFIT

VOLT

ABSORBICA-Y 
MGO 150

ABSORBICA-Y 
MGO 150

GRILLON HOOK

OK TRIACT-LOCK

OK TRIACT-LOCK

BUCKET 30

BUCKET 30

CAPTIV

CAPTIV

JAG SYSTEM RING OPEN I’D EVAC CONNEXION FIXE BUCKETAXIS 11 mm

Verkrijgbaar in 
Custom versie

Reddingskit

JAG RESCUE KIT
Omkeerbare reddingskit met JAG SYSTEM takelset en I’D EVAC afdaalapparaat
De JAG RESCUE KIT is een gebruiksklare omkeerbare reddingskit om een slachtoffer te bevrijden en  
vlot naar beneden te evacueren. Bevat een JAG SYSTEM takelset, een RING OPEN ring met opening,  
een I’D EVAC afdaalapparaat met geïntegreerde rem, een CONNEXION FIXE 150 cm verankeringsbandlus, 
een BUCKET tas en een AXIS 11 mm touw met twee genaaide uiteinden. Verkrijgbaar in drie lengtes:  
30, 60 en 120 m.

- pagina 151 - - pagina 159 -- pagina 142 -- pagina 117 -- pagina 112 -- pagina 135 -

- pagina 112 -

- pagina 112 -

- pagina 159 -

- pagina 159 -

- pagina 109 -

- pagina 109 -

- pagina 93 -
- pagina 95 -

- pagina 95 -

- pagina 61 -

- pagina 59 -

Antival- en werkpositioneringsset

FALL ARREST AND WORK POSITIONING KIT
Set voor de bescherming tegen vallen en werkpositionering, met een VOLT gordel,  
een ABSORBICA-Y MGO 150 leeflijn en een GRILLON HOOK
De FALL ARREST AND WORK POSITIONING KIT is een gebruiksklare set voor bescherming tegen 
hoogtevallen en werkpositionering. Hij leent zich voor hoogtewerken waarbij u zich moet verbinden 
op metalen structuren of kabels en staven met een zeer grote diameter. Bevat een VOLT antival- en 
werkpositioneringsgordel, een ABSORBICA-Y dubbele leeflijn met energieabsorber van 150 cm met  
MGO karabiners met een grote opening, een GRILLON HOOK verstelbare leeflijn voor werkpositionering  
van 2 meter, twee OK TRIACT-LOCK karabiners, twee CAPTIV beugels en een BUCKET tas. Verkrijgbaar  
in twee maten.

Tijdelijke verticale leeflijnen en antivalsets

ABSORBICA®-Y FALL ARREST KIT
Set ter bescherming tegen vallen, met een NEWTON EASYFIT gordel  
en ABSORBICA-Y MGO 150 leeflijn
De ABSORBICA-Y FALL ARREST KIT is een gebruiksklare set, ter bescherming tegen vallen. Hij leent 
zich voor hoogtewerken waarbij u zich moet verbinden op metalen structuren of kabels en staven met 
een zeer grote diameter. Bevat een NEWTON EASYFIT antivalgordel, een ABSORBICA-Y dubbele leeflijn 
met energieabsorber van 150 cm met MGO karabiners met een grote opening, een OK TRIACT-LOCK 
karabiner, een CAPTIV beugel en een BUCKET tas. Verkrijgbaar in twee maten.

Sets

https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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ASAP  
VERTICAL  
LIFELINE

K091AB00

-

10 m 2485 g

K091AB01 20 m 3285 g

ASAP LOCK 
VERTICAL 
LIFELINE

K092AA00

-

10 m 2615 g

K092AA01 20 m 3415 g

ASAP 
FALL ARREST  
KIT

K093AB00 1 10 m 3535 g

K093AB01 2 10 m 3565 g

K093AB02 1 20 m 4335 g

K093AB03 2 20 m 4365 g

ASAP LOCK 
FALL ARREST  
KIT

K094AA00 1 10 m 3665 g

K094AA01 2 10 m 3695 g

K094AA02 1 20 m 4465 g

K094AA03 2 20 m 4495 g

ABSORBICA-Y 
FALL ARREST  
KIT

K095AC00 1

-

3620 g

K095AC01 2 3670 g

FALL ARREST 
AND WORK 
POSITIONING  
KIT

K096AB00 1

-

4970 g

K096AB01 2 5050 g

JAG RESCUE 
KIT

K090AA00

-

30 m 4460 g

K090AA01 60 m 6760 g

K090AA02 120 m 11460 g

Inhoud van de set Gordelmaat Touwlengte Gewicht

Tijdelijke verticale leeflijnen en antivalsets

ASAP 
ASAP’SORBER 40 cm 
OK TRIACT-LOCK (x3) 

ANNEAU 150 cm 
AXIS 11 mm met genaaid uiteinde en geïntegreerde energiedissipatie 

1 werpzakje 
BUCKET 30

ASAP LOCK 
ASAP’SORBER 40 cm 
OK TRIACT-LOCK (x2) 

ANNEAU 150 cm 
AXIS 11 mm met genaaid uiteinde 

1 werpzakje 
BUCKET 30

NEWTON Europese versie 
ASAP 

ASAP’SORBER 40 cm 
OK TRIACT-LOCK (x3) 

ANNEAU 150 cm 
AXIS 11 mm met genaaid uiteinde en geïntegreerde energiedissipatie 

1 werpzakje 
BUCKET 30

NEWTON Europese versie 
ASAP LOCK 

ASAP’SORBER 40 cm 
OK TRIACT-LOCK (x2) 

ANNEAU 150 cm 
AXIS 11 mm met genaaid uiteinde 

1 werpzakje 
BUCKET 30

NEWTON EASYFIT internationale versie 
ABSORBICA-Y Europese versie 150 cm MGO 

OK TRIACT-LOCK (x1) 
CAPTIV (x1) 
BUCKET 30

Antival- en werkpositioneringsset

VOLT 
ABSORBICA-Y Europese versie 150 cm MGO 

GRILLON HOOK Europese versie 2 m 
OK TRIACT-LOCK (x2) 

CAPTIV (x2) 
BUCKET 30

Reddingskit

JAG SYSTEM 
RING OPEN 

I’D EVAC 
CONNEXION FIXE 150 cm 

 AXIS 11 mm met genaaid uiteinde 
BUCKET 30 of BUCKET 45
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Dankzij de Petzl Custom Service kunt u bepaalde producten uit het Petzl gamma personaliseren. U kunt ook 
gebruiksklare producten laten maken en samenstellen op maat van de specifieke behoeften van de gebruikers 
of een product laten afwerken met bijvoorbeeld uw bedrijfskleuren of -logo. Gebruikmaken van de Petzl Custom 
Service? Neem contact op met uw vertrouwde Petzl verkoper.

PERSONALISEERBARE 
PRODUCTEN
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https://www.petzl.com/INT/en/Professional/Customizable-products?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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Personaliseerbare touwen en hulptouwen

Personaliseerbaar 
individueel 
evacuatiesysteem

Personaliseerbare kitPersonaliseerbare 
leeflijn voor 
werkpositionering

Personaliseerbare helmen

Personaliseerbare helmen

VERTEX® CUSTOM
Personaliseerbare helm van het gamma VERTEX
De dienst Petzl Custom biedt de mogelijkheid om een VERTEX helm te personaliseren. U kunt de 
schaalkroon (met of zonder verluchting) en de kleur (standaard of fluorescerend) kiezen. We kunnen 
ook stickers met logo en/of naam bedrukken en gekleurde reflecterende stroken toevoegen. U hebt 
keuze uit een groot gamma accessoires (kinbanden, beschermingsvizieren, bescherming voor helm, 
nekbescherming, badgehouder, mutsen ...), die we meteen voor u erop kunnen bevestigen. De helm  
zit apart verpakt, voor een gebruiksklare oplossing. Minimale afname: 20 stuks.

STRATO® CUSTOM
Personaliseerbare helm van het gamma STRATO
De dienst Petzl Custom biedt de mogelijkheid om een STRATO helm te personaliseren. U kunt de 
schaalkroon (met of zonder verluchting) en de kleur (standaard of fluorescerend) kiezen. We kunnen 
ook stickers met logo en/of naam bedrukken en gekleurde reflecterende stroken toevoegen. U hebt 
keuze uit een groot gamma accessoires (kinbanden, beschermingsvizieren, bescherming voor helm, 
nekbescherming, badgehouder, mutsen ...), die we meteen voor u erop kunnen bevestigen. De helm  
zit apart verpakt, voor een gebruiksklare oplossing. Minimale afname: 20 stuks.
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Personaliseerbare leeflijn voor werkpositionering

GRILLON CUSTOM
Personaliseerbare leeflijn voor werkpositionering
De dienst Petzl Custom biedt de mogelijkheid om een GRILLON leeflijn voor werkpositionering te 
personaliseren. U hebt keuze uit het type touw (standaard of hoge slijtvastheid), de kleur en de lengte 
(tot 20 m). U kunt ook de kleur van het apparaat kiezen. De leeflijn kan worden uitgerust met karabiners 
voor de verbinding met de gordel of het touweinde. De GRILLON CUSTOM leeflijn zit apart verpakt, 
voor een gebruiksklare oplossing. De GRILLON CUSTOM vervangtouwen zijn tevens verkrijgbaar als 
reserveonderdeel.

Personaliseerbare kit

JAG RESCUE KIT CUSTOM
Personaliseerbare omkeerbare noodkit met JAG SYSTEM takelset  
en I’D afdaalapparaat
De dienst Petzl Custom biedt de mogelijkheid om een JAG RESCUE KIT noodkit te personaliseren. 
U kunt de kleur en lengte van het AXIS 11 mm touw kiezen (10 tot 185 meter). U hebt eveneens 
keuze uit het type verankeringen, de lengte van de takelset en het I’D S of I’D EVAC zelfremmende 
afdaalapparaat met antipaniekfunctie. De kit zit verpakt in een tas naargelang de lengte van het 
gekozen touw, voor een gebruiksklare oplossing.

Personaliseerbaar individueel evacuatiesysteem

EXO® CUSTOM
Personaliseerbaar individueel evacuatiesysteem
De dienst Petzl Custom biedt de mogelijkheid om een EXO individueel evacuatiesysteem te 
personaliseren. U kunt de kleur en lengte van het touw kiezen (tot 150 meter). U hebt eveneens 
keuze uit een afdaalapparaat met of zonder antipaniekfunctie. Het systeem kan worden uitgerust 
met karabiners voor de verbinding met de verankering of gordel. Het EXO CUSTOM individueel 
evacuatiesysteem kan in een tas worden verpakt, voor een gebruiksklare oplossing. De EXO CUSTOM 
vervangtouwen zijn tevens beschikbaar als reserveonderdeel.

Personaliseerbare touwen en hulptouwen

SEGMENT 8 mm CUSTOM
Personaliseerbaar technisch hulptouw
De dienst Petzl Custom biedt de mogelijkheid om een SEGMENT hulptouw te personaliseren.  
U kiest zelf de kleur en de lengte (tot 2000 meter). Bovendien kunt u een genaaid uiteinde aan een  
of beide touweinden laten toevoegen. Het SEGMENT 8 mm CUSTOM hulptouw zit apart verpakt,  
voor een gebruiksklare oplossing.

PARALLEL 10.5 mm CUSTOM
Personaliseerbaar semistatisch touw voor moeilijke toegang
De dienst Petzl Custom biedt de mogelijkheid om een PARELLEL 10.5 mm touw te personaliseren.  
U kiest zelf de kleur en de lengte (tot 700 meter). U kunt bovendien een genaaid uiteinde aan 
een of beide touweinden laten toevoegen. De markeringen op het einde van het touw kunnen 
ook gepersonaliseerd worden met een bij warmte inkrimpbaar label of met een stijve dop met 
lasermarkering. Het PARALLEL 10.5 mm CUSTOM touw zit apart verpakt, voor een gebruiksklare 
oplossing.

Personaliseerbare producten

https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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VERTEX CUSTOM A010XY

STRATO CUSTOM A020XY

GRILLON CUSTOM L052XYXX

JAG RESCUE KIT CUSTOM K090XY

EXO CUSTOM D030XYXX

SEGMENT 8 mm CUSTOM R076DA

PARALLEL 10.5 mm CUSTOM R077XY

DURALINE 10.5 mm CUSTOM R075XY

AXIS 11 mm CUSTOM R074XY

RAY 11 mm CUSTOM R100XY

VECTOR 12.5 mm CUSTOM R078DA

Referenties

DURALINE 10.5 mm CUSTOM
Personaliseerbaar semistatisch touw met hoge slijtvastheid voor werken op hoogte, 
moeilijke toegang en reddingswerk
Het DURALINE 10.5 mm CUSTOM semistatische touw is geschikt voor werken op hoogte, moeilijke 
toegang en reddingswerk. De mantel in aramidevezel is beter bestand tegen slijtage, wrijving en 
warmte dan een klassiek touw. Dankzij zijn fijne diameter is dit touw mooi soepel en licht. Het touw 
heeft een stijve markeringsdop op het uiteinde van het touw voor een betere traceerbaarheid en grotere 
duurzaamheid. U kunt de lengte en verpakking personaliseren, zodat dit product perfect voldoet aan 
de behoeften van de gebruiker.

AXIS 11 mm CUSTOM
Personaliseerbaar semistatisch touw voor werken op hoogte
De dienst Petzl Custom biedt de mogelijkheid om een AXIS 11 mm touw te personaliseren. U kiest 
zelf de kleur en de lengte (tot 700 meter). U kunt bovendien een genaaid uiteinde aan een of beide 
touweinden laten toevoegen. De markeringen op het einde van het touw kunnen ook gepersonaliseerd 
worden met een bij warmte inkrimpbaar label of met een stijve dop met lasermarkering. Het AXIS 
11 mm CUSTOM touw zit apart verpakt, voor een gebruiksklare oplossing.

RAY 11 mm CUSTOM
Personaliseerbaar statisch touw voor werken op hoogte en technische 
reddingsacties
De dienst Petzl Custom biedt de mogelijkheid om een RAY 11 mm touw te personaliseren. U kiest 
zelf de kleur en de lengte (tot 500 meter). U kunt bovendien een genaaid uiteinde aan een of beide 
touweinden laten toevoegen. Het RAY 11 mm CUSTOM touw zit apart verpakt, voor een gebruiksklare 
oplossing.

VECTOR 12.5 mm CUSTOM
Personaliseerbaar semistatisch touw voor reddingswerk
De dienst Petzl Custom biedt de mogelijkheid om een VECTOR 12.5 mm touw te personaliseren.  
U kiest zelf de kleur en de lengte (tot 500 meter). U kunt bovendien een genaaid uiteinde aan een  
of beide touweinden laten toevoegen. Het VECTOR 12.5 mm CUSTOM touw zit apart verpakt,  
voor een gebruiksklare oplossing.
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VERLICHTING

https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web


173

Tu
nn

el
 m

ai
nt

en
an

ce
 ©

 2
02

1 
P

et
zl

 D
is

tr
ib

ut
io

n 
- 

Vu
ed

ic
i.o

rg
 -

 N
ou

ve
tr

a 
- 

S
er

fim
 O

A
 -

 S
N

C
F



174

PIXA 3R

PIXA Z1

PIXA 3

PIXA 2

PIXA 1

SWIFT RL PRO

DUO Z1

DUO Z2

DUO S

DUO RL ARIA 2R

ARIA 1R

ARIA 2

ARIA 1

e+LITE

2023

2023

2023

2023

Frontale  
noodlamp

Sectoren Industrie, onderhoud,  
inspectiewerken en reddingsacties

Industrie, energie en bekabeling, 
bouwsector, onderhoud

Ambachtelijke sector,  
onderhoudswerken en podiumkunsten

Gebruiksfrequenties Intensief Frequent Gericht tot frequent

Behoeften  
van de gebruikers

- Zeer krachtige en slimme 
verlichting 
- Lange autonomie 
- Robuustheid 
- Waterdichtheid (DUO S, DUO Z1 
en DUO Z2) 
- ATEX certificatie  
(DUO Z1 en DUO Z2)

- ATEX of HAZLOC certificatie 
- Compactheid 
- Robuustheid 
- Waterdichtheid 
- Lange autonomie

- Krachtige verlichting 
- Robuustheid en waterdichtheid  
(IK07 en IP67) 
- Lichtheid en compactheid 
- Zeer lange autonomie 
- Veelzijdigheid 
- RGB verlichting  
(zwarte versies van ARIA 1 en 2)

Petzl oplossingen
Krachtige en slimme 

hoofdlampen
Compacte en robuuste 

hoofdlampen
Ultracompacte en veelzijdige 

hoofdlampen

  

De gamma’s Petzl hoofdlampen beantwoorden aan de uiteenlopende behoeften van professionals, voor het meest 
intensieve tot meest gerichte gebruik, en dit in werkomgevingen die de lichtsterkte van de hoofdlampen al dan niet  
op de proef stellen.

Voor elke toepassing een gamma

https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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FACE2FACE FACE2FACE

 

USB

AAA / LR03

CORE
or/ou

AAA / LR03

CORE

USB

of

Opgevangen licht

Gefocus. 
lichtbundel

Brede 
lichtbundel

Sensor

ZonderMet

Compatibiliteit op alle soorten helmen

Een slimme verlichting voor meer comfort en betere prestaties

In elkaars gezichtsveld werken zonder elkaar te verblinden

De beste energiebron kiezen naargelang uw behoeften

Deze exclusieve technologie, ontwikkeld door Petzl, 
biedt meteen de juiste verlichting op het juiste 
moment, zonder enige tussenkomst van u.  

Zo geniet u van een optimale autonomie en kunt u zich  
op uw eigenlijke taken concentreren.

De REACTIVE LIGHTING® technologie biedt: 
- een slimme verlichting, 
- een handenvrije verlichting voor meer comfort en betere prestaties, 
- een hogere autonomie.

Verkrijgbaar op de DUO RL en SWIFT RL PRO lampen.

De FACE2FACE functie activeert een sensor die 
andere DUO lampen binnen een straal van 8 meter 
opspoort en de verlichting automatisch vermindert 

wanneer de lampen in elkaars gezichtsveld komen. De lamp 
schakelt opnieuw over op de oorspronkelijke lichtsterkte,  
zodra de andere lamp weer uit het gezichtsveld verdwenen is.

Verkrijgbaar op de DUO S, DUO Z1 en DUO Z2 lampen.

Dankzij de HYBRID CONCEPT constructie zijn de 
Petzl compacte hoofdlampen geschikt voor zowel de 
CORE herlaadbare batterij als 3 AAA/LR03 batterijen, 

en dit zonder adapter. 
- CORE herlaadbare batterij voor een frequent tot intensief 
gebruik is een economische oplossing. 
- AAA/LR03 batterij voor een specifiek gebruik bieden een zeer 
lange autonomie.

Verkrijgbaar op de lampen uit het ARIA gamma.

• Op andere helmen, met zelfklevende 
bevestigingen (verkrijgbaar als accessoire).

• Op de Petzl helmen, met speciale 
bevestigingen (verkrijgbaar als accessoire),

• Op de Petzl helmen, met de 
meegeleverde speciale bevestigingen,

U kunt alle Petzl hoofdlampen op het hoofd of op een helm dragen, terwijl u de lamp nog kunt draaien:

Petzl maakt het verschil

https://vimeo.com/391195904
https://vimeo.com/241841007
https://player.vimeo.com/video/668548422
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Do not stare at operating lamp.
May be harmful to the eyes.

Ne regardez pas fixement le faisceau de la lampe de face.
Peut être dangereux pour les yeux.

LED risk group 2 - IEC 62471

0 1 m

LED risk
group 2

LED risk
group 1

Do not stare at operating lamp.
May be harmful to the eyes.

Ne regardez pas fixement le faisceau de la lampe de face.
Peut être dangereux pour les yeux.

LED risk group 2 - IEC 62471

0 1 m

LED risk
group 2

LED risk
group 1

Meer info over de fotobiologische veiligheid en de handleiding 
op www.petzl.com (rubriek technische informatie over onze 
ledverlichting)

Kiezen voor de hoofdlampen van Petzl, is kiezen voor werkinstrumenten die zo ontworpen zijn dat ze in de moeilijkste 
omstandigheden gebruikt kunnen worden en maximale betrouwbaarheid garanderen.

De Petzl kwaliteit

De lampen van Petzl verzekeren een maximaal visueel comfort 
voor de gebruiker: de verlichting is uniform, hij heeft geen 
lichtpunt in zijn centrum, noch vlekken of schaduwzones. Elke 
reeks leds wordt getest en vervolgens geselecteerd op basis 
van hun homogene kleur, lage verbruik en sterke lichtstroom. 
Elke lamp van Petzl wordt apart gecontroleerd voordat hij op 
de markt wordt gebracht. Deze handelingen omvatten onder 
meer een test van de verlichtingsprestaties en de homogeniteit 
van de lichtbundels, uitgevoerd aan de hand van een digitale 
camera.

Petzl heeft ervoor gekozen om in zijn handleidingen te 
communiceren over de risico’s van ledverlichting voor de ogen. 
De onderneming steunt hiervoor op de norm IEC 62778 en 
EN 62471:2008, Fotobiologische veiligheid van lampen en 
apparaten met lampen. Op basis van deze norm kunnen we  
de lampen volgens risicogroep indelen.

Dit zijn de verschillende risicogroepen: 
- Risicogroep 0: geen risico. 
- Risicogroep 1: gering risico. Het product houdt geen risico  
in qua blootstelling bij normaal gebruik. 
- Risicogroep 2: gematigd risico. De blik afwenden van de 
lichtstraal volstaat om het risico te beperken.

Elk model wordt aan bijzonder strenge testen onderworpen: 
- weerstandstesten schokken, hoogtevallen en verplettering 
(ook bij lage temperaturen), 
- functionele betrouwbaarheidstesten (mechanische uithouding), 
- individuele test en controle bij het verlaten van de 
productieketen (eindkwaliteit), 
- waterdichtheidstest.

Optische kwaliteit voor een optimaal visueel comfort

Inachtneming van het fotobiologische risico

Testen van ontwerp tot productie

Aanwezigheid 
van zichtbare 
afwijkingen: 
onnauwkeurige 
afwerking, gebrek 
aan comfort, 
moeizame werking

Aanwezigheid 
van een centraal 
lichtpunt: 
verblinding

Perfect homogene lichtbundel: 
gebruikscomfort

https://www.petzl.com/INT/en/Professional/Information-on-LED-lighting?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web


177

10

120

40

100

2

50 m200 lm

200 m200 lm

Uur

of

Lichtsterkte 
(lumen)

Autonomie 
(uur)

Lichtsterkte, vorm van de lichtbundel en belichtingsafstand

De belichtingsafstand is rechtstreeks afhankelijk van de lichtsterkte, maar bovenal van de vorm 
van de lichtbundel die de lamp aflevert. Bij eenzelfde lichtsterkte zal de vorm van de lichtbundel de 
belichtingsafstand bepalen.

Petzl vermeldt de verschillende beschikbare verlichtingsmodi voor elke hoofdlamp. Deze komen 
overeen met specifieke gebruiksomstandigheden: werken binnen handbereik, zich verplaatsen,  
ver zien.

De verlichtingsprestaties optimaliseren: 
REACTIVE LIGHTING® verlichting
De lichtsterkte varieert naargelang de behoeften 
van de gebruiker. Deze slimme verlichting 
optimaliseert zo het batterijverbruik, wat voor  
een grotere autonomie zorgt.

Kiezen voor een langdurig gegarandeerde 
lichtsterkte: CONSTANT LIGHTING 
verlichting
De lichtsterkte blijft stabiel, ook als de batterijen niet 
meer volledig opgeladen zijn. Wanneer de batterijen 
bijna leeg zijn, schakelt de lamp automatisch over 
op de reservemodus met een zwakke lichtsterkte 
om de verlichtingsprestaties te verlengen.

Voorbeeld REACTIVE LIGHTING® verlichting

Voorbeeld CONSTANT LIGHTING verlichting

Voorbeeld STANDARD LIGHTING verlichtingKiezen voor autonomie:  
STANDARD LIGHTING verlichting
De lichtsterkte neemt af naarmate de batterijen 
opgebruikt worden. Dit is de meest verspreide 
technologie.

De lichtsterkte van een lamp en zijn autonomie zijn twee 
onlosmakelijke parameters, ongeacht de gebruikte 
verlichtingstechnologie. Bij een gegeven hoeveelheid 
energie leidt een hogere lichtsterkte systematisch tot 
een lagere autonomie, en vice versa.

Dankzij de verschillende gebruikte verlichtingstechnologieën spelen de Petzl lampen perfect op uw behoeften in:

Kiezen voor autonomie ten 
koste van lichtsterkte

Lumen

Lumen

Acties

Uur

Lumen

Kiezen voor lichtsterkte ten 
koste van autonomie

Kwestie van een goed compromis

Lichtsterkte en autonomie

https://vimeo.com/391195904
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II 2 G

II 2 D

   

   

Ex ib

Ex ib

IIB

IIIB

T4

T135°

Gb

Db

Ex ib ELECTRICAL PROTECTION CONCEPTS

Standard  
IEC/EN Code Zone

60079-11

Ex ia
Intrinsic  
Safety

0 20

Ex ib 1 21

Ex ic 2 22

II 2 G ATEX CODING

II 2 GD

EU 
Explosive 

atmosphere 
symbol

Equipment group Equipment category

I: mining
M1: energised

M2: de-energised*

Gas Dust

II: non-mining

1: very high protection 0 20

2: high protection 1 21

3: normal protection 2 22

T4 / T135° TEMPERATURE CLASS

T class Maximum surface temperature

T1 450°C

T2 300°C

T3 200°C

T4 135°C

T5 100°C

T6 85°C

Gb / Db EQUIPMENT PROTECTION LEVEL

Equipment protection level Zone

Ga 0

Gb 1

Gc 2

Da 20

Db 21

Dc 22

Ma energised*

Mb de-energised*

IIIB DUST GROUPS

Dust group Representative test dust

IIIA Combustible flyings

IIIB Non-conductive dust

IIIC Conductive dust

 IIB GAS GROUPS

Gas group Representative test gas

I Methane (mining only)

IIA Propane

IIB Ethylene

IIC Hydrogen

G = Gas, D = Dust, M = Mining 
* in presence of explosive atmosphere

* in presence of explosive atmosphere

Gases are classified according to the ignitability of gas-air mixture. 
Refer to IEC/EN 60079-20-1 for classification of common gases and vapors.

ATEX HAZLOC ATEX HAZLOC

ZONE 0 Class I Div 1 ZONE 20 Class II Div 1

ZONE 1 Class I Div 1 ZONE 21 Class II Div 1

ZONE 2 Class I Div 2 ZONE 22 Class II Div 2

ZONE 0

ZONE 0 ZONE 1

ZONE 2

ZONE 1

Meer info over de ATEX en HAZLOC 
reglementeringen op www.petzl.com

Milieus met explosiegevaar
Wanneer er in een omgeving ontploffingsgevaar is vastgesteld, worden de gevaarlijke ruimtes ingedeeld in risicozones volgens de frequentie en het 
type ontvlambare stoffen, gassen of stofdeeltjes. Al het materiaal dat in deze zones wordt gebruikt, moet dus voldoen aan de wetgevingen die van 
kracht zijn voor dit type zone (ATEX en/of HAZLOC).

Voorbeeld van ATEX zone (ontvlambaar gas)

Voorbeeld: 
DUO Z1

Waaruit bestaat een ATEX markering?

De klassen van de ATEX / HAZLOC zones

Omgeving met explosiegevaar
Ontvlambare gassen Ontvlambare stofdeeltjes

Permanent of gedurende langere periodes

Occasioneel

Toevallig

Werkomgeving en normen

https://www.petzl.com/INT/en/Professional/Explosive-environments--the-ATEX-standard?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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I P 6 7

De lichtsterkte (lumen)
Deze meting gebeurt tussen 30 seconden  
en 2 minuten na het inschakelen van de lamp.  
Dit verwijst naar de maximale lichtsterkte met  
nieuwe batterijen (meegeleverd) bij het inschakelen  
van de lamp.

De autonomie (uur)
Dit komt overeen met de tijdsduur waarin de verlichting 
optimaal is, van het inschakelen van de lamp tot er nog 
10 % van de maximale lichtsterkte overblijft. Daarna 
schakelt de lamp over op de reserveverlichting.

De belichtingsafstand (meter)
Dit is de maximale afstand tussen de lamp en de plaats 
waar nog maar een verlichtingsniveau van 0,25 lux 
wordt gehaald. Deze meting gebeurt bij het inschakelen 
met nieuwe batterijen. De belichtingsafstand is 
rechtstreeks afhankelijk van de lichtsterkte,  
maar bovenal van de vorm van de lichtbundel.

De reserveverlichting 
(niet protocol ANSI/PLATO FL 1)
Naast deze metingen garandeert Petzl ook een 
reserveverlichting. De reserveverlichting staat garant 
voor een minimale verlichting waarmee u zich kunt 
verplaatsen. Let wel, deze verlichting kan ontoereikend 
zijn voor bepaalde taken (zoals precisiewerk en inspecties).

Verlichtingsprestaties: hoe worden deze gemeten?

Bescherming tegen vloeistoffen

X = Niet opgemeten

0 = Niet beschermd

1 = Beschermd tegen verticale waterdruppels

2 = Beschermd tegen waterdruppels (15° inclinatie)

3 = Beschermd tegen regen (60° inclinatie)

4 = Beschermd tegen projectie van water

5 = Beschermd tegen projectie van water met een spuitlans

6 = Beschermd tegen krachtige projectie van water met een spuitlans

7 = Tijdelijke onderdompeling (-1 meter gedurende 30 minuten)

8 = Langdurige onderdompeling  
(dieper dan 1 meter gedurende een tijd bepaald door de fabrikant)

9 = Langdurige onderdompeling (dieper dan 1 meter)  
en bescherming tegen het reinigen met een hogedrukstraal

Bescherming tegen vaste stoffen

X = Niet opgemeten

0 = Niet beschermd

1 = Beschermd tegen de projectie van vaste stoffen  
van een diameter  50 mm

2 = Beschermd tegen de projectie van vaste stoffen  
van een diameter  12,5 mm

3 = Beschermd tegen de projectie van vaste stoffen  
van een diameter  2,5 mm

4 = Beschermd tegen de projectie van vaste stoffen  
van een diameter  1 mm

5 = Beschermd tegen stof  
(beperkt binnendringen, geen schadelijke neerslag)

6 = Absoluut stofbestendig

Verlichtingsprestaties volgens het protocol ANSI/PLATO FL 1
Petzl kiest ervoor om het protocol ANSI (American National Standards Institute) FL 1 te volgen voor de meting van en de communicatie over de 
verlichtingsprestaties van zijn hoofdlampen. Hierdoor kunt u de prestaties van de verschillende hoofdlampen gemakkelijk op basis van dezelfde 
parameters vergelijken.

Waterdichtheid: IP-beschermingsindex

Index

Bescherming

Effectieve beschermingsgraad tegen vaste stoffen

Effectieve beschermingsgraad tegen vloeibare stoffen

De waterdichtheid van een hoofdlamp wordt gegarandeerd volgens zijn IP-index. Deze index 
klasseert de beschermingsgraad van een uitrusting tegen het binnendringen van vaste stoffen  
(stof ...), en vloeistoffen (water, olie ...), volgens de norm IEC 60529.

Hoe deze beschermingsindex lezen?
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DUO Z1 E80BHR 
E80BHR UK

ATEX zone 1/21 
II 2 GD Ex ib IIB T4 Gb 

IIIB T135° C Db 
Ambient temperature: 

-20° C to +40° C

- • - •

DUO Z2 E80AHB

ATEX zone 2/22 
II 3 GD Ex ic IIB T4 Gc 

IIIB T135° C Dc 
Ambient temperature: 

-20° C to +40° C

- • • -

PIXA Z1 E78DHB 2

ATEX zone 1/21 
II 2 GD Ex ib IIB T4 Gb 

IIIB T135° C Db 
Ambient temperature: 

-20° C to +40° C

- • • -

PIXA 3R E78CHR 2 
E78CHR 2UK

ATEX zone 2/22 
II 3 GD Ex ic IIB T4 Gc 

IIIC T135° C Dc 
Ambient temperature: 

-30° C to +40° C

- • - •

PIXA 3

E78CHB 2

ATEX zone 2/22 
II 3 G Ex nA ic IIB T4 Gc, 

II 3 D Ex tc IIIC T135° C Dc 
Ambient temperature: 

-30° C to +40° C

- • • -

E78CHB 2UL -

HAZLOC 
Class I Div 2 Groups C, D 

Class II Div 2 Group G 
Temperature code T4 
Ambient temperature: 

-30° C to +40° C

• • -

PIXA 2

E78BHB 2

ATEX zone 2/22 
II 3 G Ex nA ic IIB T4 Gc, 

II 3 D Ex tc IIIC T135° C Dc 
Ambient temperature: 

-30° C to +40° C

- • • -

E78BHB 2UL -

HAZLOC 
Class I Div 2 Groups C, D 

Class II Div 2 Group G 
Temperature code T4 
Ambient temperature: 

-30° C to +40° C

• • -

PIXA 1

E78AHB 2

ATEX zone 2/22 
II 3 G Ex nA ic IIB T4 Gc, 

II 3 D Ex tc IIIC T135° C Dc 
Ambient temperature: 

-30° C to +40° C

- • • -

E78AHB 2UL -

HAZLOC 
Class I Div 2 Groups C, D 

Class II Div 2 Group G 
Temperature code T4 
Ambient temperature: 

-30° C to +40° C

• • -

De Petzl lamp kiezen voor verplaatsing in een omgeving met explosiegevaar, 
conform de reglementering:

Werkomgeving en normen

https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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De lichtsterkte komt overeen met de totale globale 
hoeveelheid licht die een lamp uitstraalt. Dit wordt 
uitgedrukt in lumen. Hoe groter de hoeveelheid licht, 
hoe beter u ziet. De vermelde waarde komt overeen 
met het sterkste verlichtingsniveau (MAX POWER).

Petzl hoofdlampen met een herlaadbare batterij.

De belichtingsafstand is afhankelijk van de lichtsterkte 
en de vorm van de lichtbundels. Dit wordt uitgedrukt 
in meter en geeft het nuttige bereik van de lamp aan. 
De vermelde waarde is de maximumwaarde.

Petzl hoofdlampen met niet-herlaadbare batterijen 
(meegeleverd).

De autonomie geeft weer hoe lang de lamp werkt met 
voldoende lichtsterkte om uw activiteit uit te voeren. 
Dit wordt uitgedrukt in uur. De vermelde waarde is de 
maximumwaarde.

Hoofdlamp die voldoet aan de vereisten van de  
ATEX certificatie voor het werken in een omgeving  
met explosiegevaar.

Wanneer de (niet-)herlaadbare batterijen bijna leeg 
zijn, schakelt de lamp automatisch over naar de 
reservemodus om een minimum aan verlichting 
gedurende meerdere uren te garanderen.

Hoofdlamp die voldoet aan de vereisten van de 
HAZLOC certificatie voor het werken in een omgeving 
met explosiegevaar.

Brede lichtbundel voor nabije verlichting binnen 
handbereik of tot aan de voeten. Dankzij de groothoek 
hebt u een zeer breed en comfortabel zicht.

Betere weerstand tegen chemische producten.

Gemengde lichtbundel bestaande uit een brede 
lichtbundel en een gefocusseerde component 
voor een goed zicht dichtbij én een ver zicht voor 
verplaatsingen.

De IP-index van een hoofdlamp garandeert zijn 
waterdichtheid: 
IPX4: bestand tegen projecties van water en extreme 
weersomstandigheden, 
IPX7: bestand tegen tijdelijke onderdompeling  
(-1 meter gedurende 30 minuten), 
IP67: bestand tegen stof en tijdelijke onderdompeling 
(-1 meter gedurende 30 minuten).

Smalle lichtbundel om het licht te focussen op een 
gerichte zone en zo voorwerpen of personen in de 
verte te ontwaren.

De IK-index van een hoofdlamp garandeert  
zijn beschermingsniveau tegen schokken. 
IK07: bescherming tegen een impact van 2 joule,  
wat overeenkomt met de impact van een massa  
van 0,5 kg dat van een hoogte van 400 mm valt.

Rode verlichting voor een beter en aangenamer 
nachtzicht. Met deze verlichting ziet u alles goed, 
zonder dat de gebruiker of de groepsleden verblind 
worden.

Het vermelde gewicht is het gewicht van de lamp 
met zijn voedingsbron (herlaadbare batterij of niet-
herlaadbare batterijen).

De rode, groene of blauwe verlichting maakt het,  
in bepaalde situaties, mogelijk om de contrasten  
van het verlichte object beter te zien.

Weerstand tegen hoogtevallen (2 m).

Verlichting met rood en/of wit knipperlicht om signalen 
uit te sturen en beter opspoorbaar te zijn, bv. in een 
noodsituatie.

Weerstand tegen verplettering (80 kg).

Specificaties hoofdlampen
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DUO RL - • • 2800 lm 255 m 72 h • • • • - - - - - •
wall

- - - IP67 - 390 g

DUO S - • - 1100 lm 200 m 23 h • • • • - - - • - •
wall

- - - IP67 - 370 g

DUO Z1 - • - 360 lm 115 m 23 h • • • • - - - • - •
wall

-

ATEX zone 1/21 
II 2 GD Ex ib IIB T4 Gb 

IIIB T135° C Db 
Ambient temperature: 

-20° C to +40° C

- IP67 - 370 g

DUO Z2 - • - 430 lm 120 m 15 h 30 • • • • - - - • - - 4 x 
AA LR06

ATEX zone 2/22 
II 3 GD Ex ic IIB T4 Gc 

IIIB T135° C Dc 
Ambient temperature: 

-20° C to +40° C

- IP67 - 360 g

SWIFT RL 
PRO • - • 900 lm 150 m 100 h • - • • • - - - - •

USB
- - - IPX4 - 123 g

PIXA Z1 • - - 100 lm 95 m 56 h • • • • - - - - - -
2 x 
AA 

LR06

ATEX zone 1/21 
II 2 GD Ex ib IIB T4 Gb 

IIIB T135° C Db 
Ambient temperature: 

-20° C to +40° C

- IP67 - 170 g

PIXA 3R - • - 90 lm 90 m 11 h 30 • • • • - - - - - •
wall

-

ATEX zone 2/22 
II 3 GD Ex ic IIB T4 Gc 

IIIC T135° C Dc 
Ambient temperature: 

-30° C to +40° C

- IP67 - 145 g

PIXA 3 - • - 100 lm 90 m 26 h • • • • - - - - - -
2 x 
AA 

LR06

ATEX zone 2/22 
II 3 G Ex nA ic IIB T4 Gc 

II 3 D Ex tc IIIC T135° C Dc 
Ambient temperature: 

-30° C to +40° C

HAZLOC
Class I Div 2 
Groups C, D
Class II Div 2 

Group G
Temperature 

code T4
Ambient 

temperature: 
-30° C to +40° C

IP67 - 160 g

PIXA 2 - • - 80 lm 55 m 26 h • - • - - - - - - -
2 x 
AA 

LR06
IP67 - 160 g

PIXA 1 - • - 60 lm 15 m 16 h • • - - - - - - - -
2 x 
AA 

LR06
IP67 - 160 g

ARIA 2R • - - 600 lm 115 m 100 h • • • - - - - - • •
USB

- - - IP67 IK07 95 g

ARIA 1R • - - 450 lm 75 m 110 h • • - - - - - - • •
USB

- - - IP67 IK07 94 g

ARIA 2 • - - 450 lm 100 m 100 h • • • - - - • -
3 x 

AAA 
LR03

- - IP67 IK07 106 g

ARIA 1 • - - 350 lm 70 m 110 h • • - - - - • -
3 x 

AAA 
LR03

- - IP67 IK07 105 g

e+LITE • - - 40 lm 15 m 9 h 30 - • - - • - • - - -
2 x 

lithium 
CR2032

- - IPX7 - 26 g

ANSI / PLATO FL 1

2023

2023

2023

2023

De verlichtingsprestaties kunnen evolueren. Neem dus zeker een kijkje op www.petzl.com

Krachtige en slimme hoofdlampen

Compacte en robuuste hoofdlampen

Ultracompacte en veelzijdige hoofdlampen

•
zwarte 
versie

•
zwarte 
versie

•
zwarte 
versie

•
zwarte 
versie

Frontale noodlamp

Specificaties hoofdlampen

https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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DUO RL - • • 2800 lm 255 m 72 h • • • • - - - - - •
wall

- - - IP67 - 390 g

DUO S - • - 1100 lm 200 m 23 h • • • • - - - • - •
wall

- - - IP67 - 370 g

DUO Z1 - • - 360 lm 115 m 23 h • • • • - - - • - •
wall

-

ATEX zone 1/21 
II 2 GD Ex ib IIB T4 Gb 

IIIB T135° C Db 
Ambient temperature: 

-20° C to +40° C

- IP67 - 370 g

DUO Z2 - • - 430 lm 120 m 15 h 30 • • • • - - - • - - 4 x 
AA LR06

ATEX zone 2/22 
II 3 GD Ex ic IIB T4 Gc 

IIIB T135° C Dc 
Ambient temperature: 

-20° C to +40° C

- IP67 - 360 g

SWIFT RL 
PRO • - • 900 lm 150 m 100 h • - • • • - - - - •

USB
- - - IPX4 - 123 g

PIXA Z1 • - - 100 lm 95 m 56 h • • • • - - - - - -
2 x 
AA 

LR06

ATEX zone 1/21 
II 2 GD Ex ib IIB T4 Gb 

IIIB T135° C Db 
Ambient temperature: 

-20° C to +40° C

- IP67 - 170 g

PIXA 3R - • - 90 lm 90 m 11 h 30 • • • • - - - - - •
wall

-

ATEX zone 2/22 
II 3 GD Ex ic IIB T4 Gc 

IIIC T135° C Dc 
Ambient temperature: 

-30° C to +40° C

- IP67 - 145 g

PIXA 3 - • - 100 lm 90 m 26 h • • • • - - - - - -
2 x 
AA 

LR06

ATEX zone 2/22 
II 3 G Ex nA ic IIB T4 Gc 

II 3 D Ex tc IIIC T135° C Dc 
Ambient temperature: 

-30° C to +40° C

HAZLOC
Class I Div 2 
Groups C, D
Class II Div 2 

Group G
Temperature 

code T4
Ambient 

temperature: 
-30° C to +40° C

IP67 - 160 g

PIXA 2 - • - 80 lm 55 m 26 h • - • - - - - - - -
2 x 
AA 

LR06
IP67 - 160 g

PIXA 1 - • - 60 lm 15 m 16 h • • - - - - - - - -
2 x 
AA 

LR06
IP67 - 160 g

ARIA 2R • - - 600 lm 115 m 100 h • • • - - - - - • •
USB

- - - IP67 IK07 95 g

ARIA 1R • - - 450 lm 75 m 110 h • • - - - - - - • •
USB

- - - IP67 IK07 94 g

ARIA 2 • - - 450 lm 100 m 100 h • • • - - - • -
3 x 

AAA 
LR03

- - IP67 IK07 106 g

ARIA 1 • - - 350 lm 70 m 110 h • • - - - - • -
3 x 

AAA 
LR03

- - IP67 IK07 105 g

e+LITE • - - 40 lm 15 m 9 h 30 - • - - • - • - - -
2 x 

lithium 
CR2032

- - IPX7 - 26 g

Krachtige en slimme hoofdlampen

Compacte en robuuste hoofdlampen

Ultracompacte en veelzijdige hoofdlampen

•
zwarte 
versie

•
zwarte 
versie

•
zwarte 
versie

•
zwarte 
versie

Frontale noodlamp
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Krachtige en slimme hoofdlampen voor intensief gebruik door professionals  
(onderhoudssector, industrie, inspectie of hulpverlening).

KRACHTIGE EN SLIMME  
HOOFDLAMPEN
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Accessoires

DUO RL
Herlaadbare ultrakrachtige hoofdlamp met multilichtbundel,  
voorzien van de REACTIVE LIGHTING® technologie. 2800 lumen

DUO S
Herlaadbare ultrakrachtige hoofdlamp met multilichtbundel,  
voorzien van de FACE2FACE antiverblindingsfunctie. 1100 lumen

DUO Z2
Krachtige hoofdlamp met multilichtbundel, met batterijen en voorzien  
van de FACE2FACE antiverblindingsfunctie, geschikt voor verplaatsingen  
in een ATEX zone met explosiegevaar. 430 lumen

SWIFT RL PRO
Lichte en herlaadbare ultrakrachtige hoofdlamp met multilichtbundel  
en REACTIVE LIGHTING® technologie voor verlichting dichtbij en veraf. 
Witte of rode verlichting voor de nodige discretie. 900 lumen

DUO Z1
Herlaadbare krachtige hoofdlamp met multilichtbundel,  
voorzien van de FACE2FACE antiverblindingsfunctie,  
geschikt voor verplaatsingen in een ATEX zone met  
explosiegevaar. 360 lumen
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255 m2800 lm 72 h

200 m1100 lm 23 h

DUO S
Herlaadbare ultrakrachtige hoofdlamp met multilichtbundel,  
voorzien van de FACE2FACE antiverblindingsfunctie. 1100 lumen
De ultrakrachtige DUO S met 1100 lumen in BOOST modus werkt op een herlaadbare batterij.  
Deze lamp met multilichtbundel biedt vijf verlichtingsmodi zodat u hem aan elke situatie kunt 
aanpassen: binnen handbereik, nabij, verplaatsingen, snelle verplaatsingen en zicht veraf. 
Dankzij de FACE2FACE antiverblindingsfunctie kunnen teamleden met de DUO S lamp in elkaars 
gezichtsveld werken zonder elkaar te verblinden. 
U kunt hem met de meegeleverde plaatjes op de VERTEX en STRATO helm bevestigen.

Stofbestendig en waterdicht tot -3 meter gedurende 30 minuten  
in zoet water.

Meer autonomie, visueel comfort en zo weinig mogelijk manipulaties dankzij 
de REACTIVE LIGHTING® modus: de lichtsterkte en het type lichtbundel 
passen zich automatisch aan dankzij de lichtsensor die voor een optimale 
autonomie van de batterij zorgt.

Voorblok in aluminium met een 
uitstekende weerstand tegen 
hoogtevallen, schokken en 
verplettering.

R2 herlaadbare lithium-ionbatterij 
3200 mAh met energiemeter met 
vier niveaus voor een nauwkeurige 
opvolging van het batterijniveau.

Ultrakrachtig met 2800 lumen en een 
multilichtbundel waarmee u zich vlot 
aan elke situatie aanpast.

DUO RL
Herlaadbare ultrakrachtige hoofdlamp met multilichtbundel,  
voorzien van de REACTIVE LIGHTING® technologie. 2800 lumen
De DUO RL herlaadbare hoofdlamp, voor technische reddingsacties en werven, 
heeft een lichtsterkte van 2800 lumen. Een sensor met de REACTIVE LIGHTING® 
technologie evalueert het licht in de omgeving en past automatisch de lichtsterkte 
aan de behoeften van de gebruiker aan. Dankzij deze minimaal vereiste manipulaties 
en een optimale autonomie kunt u zich ten volle op uw taak focussen. De voorblok 
in aluminium is bijzonder schokbestendig. De waterdichte DUO RL is geschikt voor 
vochtige omgevingen.

Krachtige en slimme hoofdlampen

DUO S, DUO Z1 en DUO Z2 hoofdlampen

DUO RL hoofdlamp

https://vimeo.com/236571944
https://vimeo.com/463335942
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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x 5

115 m360 lm 23 h

120 m430 lm 15 h 30

DUO Z1
Herlaadbare krachtige hoofdlamp met multilichtbundel, voorzien van  
de FACE2FACE antiverblindingsfunctie, geschikt voor verplaatsingen  
in een ATEX zone met explosiegevaar. 360 lumen
De DUO Z1 hoofdlamp heeft een maximale lichtsterkte van 360 lumen in BOOST modus met een 
herlaadbare batterij. Deze lamp met multilichtbundel biedt vier verlichtingsmodi zodat u hem aan 
elke situatie kunt aanpassen: binnen handbereik, nabij, verplaatsingen en zicht veraf. Dankzij de 
FACE2FACE antiverblindingsfunctie kunnen teamleden met de DUO Z1 lamp in elkaars gezichtsveld 
werken zonder elkaar te verblinden. U kunt hem met de meegeleverde plaatjes op de VERTEX en 
STRATO helm bevestigen. De hoofdlamp voldoet aan de vereisten van de ATEX certificatie voor het 
werken in een zone 1/21 (II 2 GD Ex ib IIB T4 Gb IIIB T135 °C Db) met explosiegevaar.

Set van 5 DUO Z1
Set van 5 DUO Z1 met laadrek
Een set van vijf DUO Z1 hoofdlampen, inclusief laadrek om vijf batterijen tegelijk op te laden.

DUO Z2
Krachtige hoofdlamp met multilichtbundel, met batterijen en voorzien van  
de FACE2FACE antiverblindingsfunctie, geschikt voor verplaatsingen in  
een ATEX zone met explosiegevaar. 430 lumen
De DUO Z2 krachtige hoofdlamp haalt 430 lumen in BOOST modus, op batterijen. Deze lamp met 
multilichtbundel biedt vier verlichtingsmodi zodat u hem aan elke situatie kunt aanpassen: binnen 
handbereik, nabij, verplaatsingen en zicht veraf. Dankzij de FACE2FACE antiverblindingsfunctie 
kunnen teamleden met de DUO Z2 lamp in elkaars gezichtsveld werken zonder elkaar te verblinden. 
U kunt hem met de meegeleverde plaatjes op de VERTEX en STRATO helm bevestigen.  
De hoofdlamp voldoet aan de vereisten van de ATEX certificatie voor het werken in een zone 2/22  
(II 3 GD Ex ic IIB T4 Gc IIIB T135 °C Dc) met explosiegevaar.

Accessoires

R2
Herlaadbare batterij voor DUO RL en DUO S hoofdlampen

Snellader
Netspannings-snellader voor R2 herlaadbare batterijen

Verlengkabel voor lamp
Verlengkabel voor DUO RL en DUO S hoofdlampen

ACCU 2 DUO Z1
Herlaadbare batterij voor DUO Z1 hoofdlamp, geschikt voor een ATEX zone

Oplader ACCU 2 DUO Z1
Netspanningslader uitsluitend voor een ACCU 2 DUO Z1 herlaadbare batterij

Laadrek 5 DUO Z1
Laadrek waarmee u tegelijk vijf batterijen voor de DUO Z1 hoofdlamp kunt opladen

PRO ADAPT
Zelfklevend accessoire om een DUO hoofdlamp op om het even welke helm  
te bevestigen



188

2023

2023

150 m900 lm 100 h

R2 E103CA00 168 g

E55800 
E55800 UK 145 g

E55950 75 g

ACCU 2 DUO Z1 E80001 168 g

E080AA00 170 g

E80003 1440 g

PRO ADAPT E80004 48 g

UNI ADAPT E000BA00 10 g

ACCU SWIFT RL PRO E810BA00 50 g

RUBBER E78002 -

PIXADAPT E78005 20 g

POCHE PIXA & SWIFT RL PRO E78001 44 g

E51999 -

Gewicht

Reserveonderdeel

Reserveband voor DUO

Accessoires Gewicht

Snellader

Verlengkabel voor lamp

Oplader ACCU 2 DUO Z1

Laadrek 5 DUO Z1

Meer autonomie, visueel comfort en zo weinig mogelijk manipulaties dankzij de 
REACTIVE LIGHTING® modus: de lichtsterkte en het type lichtbundel passen zich 
automatisch aan dankzij de lichtsensor die voor een optimaal batterijgebruik zorgt.

SWIFT® RL PRO
Lichte en herlaadbare ultrakrachtige hoofdlamp met multilichtbundel  
en REACTIVE LIGHTING® technologie voor verlichting dichtbij en veraf.  
Witte of rode verlichting voor de nodige discretie. 900 lumen
De herlaadbare SWIFT RL PRO hoofdlamp heeft een lichtsterkte van 900 lumen. Bedoeld voor 
mensen uit de ambachtelijke sector, podiumkunsten of kleine onderhoudswerken. De lamp 
heeft een sensor met REACTIVE LIGHTING® technologie die het licht in de omgeving evalueert 
en de lichtsterkte automatisch aan de behoeften van de gebruiker aanpast. De lamp heeft 
ook een rode verlichting voor de nodige discretie. De intuïtieve SWIFT RL PRO heeft één knop 
waarmee u toegang hebt tot alle functies van de lamp. De energiemeter met vijf niveaus toont 
u heel precies het batterijniveau. U kunt de lamp met de Petzl helmen en diverse systemen 
(verkrijgbaar als accessoire) op elke soort helm bevestigen.

Accessoires

ACCU SWIFT® RL PRO
Herlaadbare batterij voor SWIFT RL PRO hoofdlamp
Herlaadbare lithium-ionbatterij met grote capaciteit 2350 mAh voor de SWIFT RL PRO hoofdlamp. 
Deze garandeert sterke verlichtingsprestaties, ook bij lage temperaturen De batterij laadt rechtstreeks 
op via zijn geïntegreerde micro USB-aansluiting. Met handig laadlampje.

RUBBER
Rubberen band voor PIXA of SWIFT RL PRO lamp compatibel met alle soorten 
helmen

PIXADAPT
Accessoire waarmee u een PIXA of SWIFT RL PRO hoofdlamp op een helm kunt 
bevestigen

UNI ADAPT
Zelfklevende bevestigingsclip voor Petzl hoofdlamp op alle soorten helmen  
(set van 4)

POCHE PIXA® & SWIFT® RL PRO
Transporttas voor PIXA en SWIFT RL PRO hoofdlampen

Krachtige en slimme hoofdlampen

SWIFT RL PRO hoofdlamp

https://vimeo.com/345471445
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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DUO RL
E103AA00

CE
UKCA

- - •

25 - 120 lm 18 m 24 - 72 h

390 g

50 - 250 lm 32 m 12 - 38 h

100 - 550 lm 75 m 6 - 24 h

150 - 2800 lm 255 m 1 h 30 - 18 h

100 - 900 lm 235 m 3 - 24 h

- • -

80 lm 16 m 24 h

200 lm 32 m 12 h

450 lm 70 m 6 h

1800 lm 200 m 1 h 30

700 lm 230 m 3 h

- - -
20 lm 8 m 72 h

100 lm 26 m 24 h

DUO S
E80CHR 
E80CHR UK

CE
UKCA

- • -

80 lm 20 m 23 h

370 g

180 lm 35 m 12 h 30

330 lm 70 m 6 h

700 lm 160 m 3 h

450 lm 190 m 4 h 30

1100 lm 200 m -

DUO Z1
E80BHR 
E80BHR UK
E80DHR

CE
ATEX zone 1/21 

II 2 GD Ex ib IIB T4 Gb 
IIIB T135° C Db 

Ambient temperature: 
-20° C to +40° C

- • -

70 lm 20 m 23 h

370 g

170 lm 35 m 12 h

300 lm 90 m 7 h

140 lm 100 m 17 h

360 lm 115 m -

DUO Z2
E80AHB

ATEX zone 2/22 
II 3 GD Ex ic IIB T4 Gc 

IIIB T135° C Dc 
Ambient temperature: 

-20° C to +40° C
(1)

- • -

50 lm 17 m 15 h 30

360 g

120 lm 30 m 6 h 45

220 lm 80 m 2 h

180 lm 120 m 2 h 45

430 lm 115 m -

SWIFT RL 
PRO 
E810AA00

CE
UKCA

• - -

10 lm 12 m 100 h

123 g

200 lm 55 m 5 h

550 lm 110 m 2 h

250 lm 95 m 4 h

- - •

100 lm 35 m 10 - 50 h

300 lm 55 m 5 - 40 h

900 lm 150 m 2 - 30 h

550 lm 150 m 4 - 50 h

ANSI / PLATO FL 1

Verlichtings-
kleur Verlichtingsmodi

wit

Dichtbij (2)

Verplaatsing (2)

Snelle verplaatsing (2)

Maximale lichtsterkte (2)

Gefocusseerd (2)

Dichtbij (2)

Verplaatsing (2)

Snelle verplaatsing (2)

Maximale lichtsterkte (2)

Gefocusseerd (2)

Zwakke overlevingsfunctie

Sterke overlevingsfunctie

wit

Werken binnen handbereik

Dichtbij

Verplaatsing

Snelle verplaatsing

Ver zicht

BOOST modus

Reserve

wit

Werken binnen handbereik

Dichtbij

Verplaatsing

Ver zicht

BOOST modus

Reserve

wit

Werken binnen handbereik

Dichtbij

Verplaatsing

Ver zicht

BOOST modus

Reserve

wit

Werken binnen handbereik

Dichtbij

Verplaatsing

Ver zicht

rood -

wit

Werken binnen handbereik

Dichtbij

Verplaatsing

Ver zicht

zichtbaar op 700 m gedurende 30 u

10 lm gedurende 1 u

10 lm gedurende 1,5 u

20 lm gedurende 45 min

GewichtCertificaties

(1) Certificaties enkel gegarandeerd met alkalinebatterijen, (2) Fabrieksinstelling, door de gebruiker in te stellen.

De verlichtingsprestaties kunnen evolueren. Neem dus zeker een kijkje op www.petzl.com

(Set van 5 
DUO Z1)
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Hoofdlampen voor een frequent gebruik in de energie-, bekabelings-, bouw- en onderhoudssector.

COMPACTE EN ROBUUSTE 
HOOFDLAMPEN
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https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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PIXA 1
Hoofdlamp voor een goede verlichting dichtbij.  
Verkrijgbaar in ATEX of HAZLOC versie. 60 lumen

PIXA 2
Hoofdlamp voor een goede verlichting dichtbij en bij 
verplaatsingen. Verkrijgbaar in ATEX of HAZLOC versie. 
80 lumen

PIXA Z1
Hoofdlamp voor verplaatsingen in een ATEX zone  
met explosiegevaar. Voor verlichting dichtbij,  
veraf en bij verplaatsingen. 100 lumen

PIXA 3
Hoofdlamp voor een goede verlichting dichtbij, veraf en  
bij verplaatsingen. Verkrijgbaar in ATEX of HAZLOC versie. 
100 lumen

PIXA 3R
Herlaadbare hoofdlamp voor verplaatsingen in een  
ATEX zone met explosiegevaar, voor verlichting dichtbij,  
veraf en bij verplaatsingen. 90 lumen
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Accessoires
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Dankzij de CONSTANT LIGHTING technologie blijft de verlichting ook 
stabiel naarmate de (niet-)herlaadbare batterijen opgebruikt worden. 
Wanneer de (niet-)herlaadbare batterijen bijna leeg zijn, schakelt de lamp 
automatisch over op de reserveverlichting met een zwakke lichtsterkte  
om de verlichtingsprestaties te verlengen (behalve PIXA Z1).

• Langdurig gegarandeerde verlichting

• Lampen voor verplaatsingen in een zone met explosiegevaar:  
ATEX of HAZLOC certificatie

• Voor werken binnen handbereik

• Voor werken binnen handbereik 
en verplaatsingen

• Voor werken binnen handbereik, 
veraf en bij verplaatsingen

• Stevige en duurzame constructie

Waterdicht en bestand tegen 
chemische producten
De PIXA lampen zijn waterdicht (IP67) en 
werden getest op hun weerstand tegen 
diverse chemische stoffen.

De PIXA lampen zijn bestand tegen de agressiefste 
omgevingen en zijn geschikt voor gebruik in milieus  
met explosiegevaar. De lampen hebben – afhankelijk  
van het model – een ATEX of HAZLOC certificatie.

Hoe kiest u de juiste ATEX of HAZLOC hoofdlamp  
voor uw situatie? Meer info op pagina 180.

Vergrendelbare draaiknop
Gemakkelijk in gebruik, ook met 
handschoenen. De vergrendeling  
vermijdt ongewenst inschakelen  
van de lamp. Met opbergpositie  
om het glas te beschermen.

Grote mechanische 
weerstand
Schokken, valpartijen, 

verpletteren: deze lampen zijn bestand 
tegen de dagelijkse belastingen die 
inherent zijn aan een professionele 
werkomgeving.

Compacte en robuuste hoofdlampen

https://vimeo.com/325218133
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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90 m90 lm 11 h 30

95 m100 lm 56 h

90 m100 lm 26 h

55 m80 lm 26 h

15 m60 lm 16 h

PIXA® Z1
Hoofdlamp voor verplaatsingen in een ATEX zone met explosiegevaar.  
Voor verlichting dichtbij, veraf en bij verplaatsingen. 100 lumen
De PIXA Z1 is een stevige en veelzijdige hoofdlamp. Dankzij de multilichtbundel past deze hoofdlamp 
zich aan elke situatie aan: werken binnen handbereik, verplaatsingen en ver zicht. De hoofdlamp 
voldoet aan de vereisten van de ATEX certificatie voor het werken in een zone 1/21 (II 2 GD Ex ib IIB 
T4 Gb IIIB T135 °C Db) met explosiegevaar.

PIXA® 3R
Herlaadbare hoofdlamp voor verplaatsingen in een ATEX zone met explosiegevaar, 
voor verlichting dichtbij, veraf en bij verplaatsingen. 90 lumen
De PIXA 3R is een herlaadbare, krachtige hoofdlamp die speciaal ontwikkeld is voor het frequente 
gebruik van professionals. Dankzij de multilichtbundel past deze hoofdlamp zich aan elke 
situatie aan: werken binnen handbereik, verplaatsingen en ver zicht. De CONSTANT LIGHTING 
verlichtingstechnologie: de verlichtingsprestaties nemen niet af naarmate de batterij opgebruikt 
wordt. De hoofdlamp voldoet aan de vereisten van de ATEX certificatie voor het werken in een  
zone 2/22 (II 3 GD Ex ic IIB T4 Gc IIIC T135 °C Dc) met explosiegevaar.

PIXA® 3
Hoofdlamp voor een goede verlichting dichtbij, veraf en bij verplaatsingen. 
Verkrijgbaar in ATEX of HAZLOC versie. 100 lumen
De PIXA 3 is een stevige en polyvalente hoofdlamp. Dankzij de multilichtbundel past deze hoofdlamp 
zich aan elke situatie aan: werken binnen handbereik, verplaatsingen en ver zicht. De CONSTANT 
LIGHTING verlichtingstechnologie: de verlichtingsprestaties nemen niet af naarmate de batterijen 
opgebruikt worden. Verkrijgbaar in twee versies: ATEX zone 2/22 (II 3 GD Ex nA ic IIB T4 Gc tc,  
IIIC T135 °C Dc) of HAZLOC (Class I Div 2 Groups C, D en Class II Div 2 Group G, T4).

PIXA® 2
Hoofdlamp voor een goede verlichting dichtbij en bij verplaatsingen.  
Verkrijgbaar in ATEX of HAZLOC versie. 80 lumen
De PIXA 2 is een stevige hoofdlamp met een verlichting waarmee u comfortabel binnen 
handbereik kunt werken en u in alle veiligheid kunt verplaatsen. De CONSTANT LIGHTING 
verlichtingstechnologie: de verlichtingsprestaties nemen niet af naarmate de batterijen opgebruikt 
worden. Verkrijgbaar in twee versies: ATEX zone 2/22 (II 3 GD Ex nA ic IIB T4 Gc tc, IIIC T135 °C Dc) 
of HAZLOC (Class I Div 2 Groups C, D en Class II Div 2 Group G, T4).

PIXA® 1
Hoofdlamp voor een goede verlichting dichtbij.  
Verkrijgbaar in ATEX of HAZLOC versie. 60 lumen
De PIXA 1 is een stevige hoofdlamp met een verlichting waarmee u comfortabel binnen handbereik 
kunt werken. De CONSTANT LIGHTING verlichtingstechnologie: de verlichtingsprestaties nemen  
niet af naarmate de batterijen opgebruikt worden. Verkrijgbaar in twee versies: ATEX zone 2/22  
(II 3 GD Ex nA ic IIB T4 Gc tc, IIIC T135 °C Dc) of HAZLOC (Class I Div 2 Groups C, D en Class II  
Div 2 Group G, T4).

PIXA Z1 hoofdlamp

https://vimeo.com/278437076


194

PIXADAPT E78005 20 g

RUBBER E78002 -

E78003 37 g

POCHE PIXA & SWIFT RL PRO E78001 44 g

E78900 2 -

E78901 -

Compacte en robuuste hoofdlampen

Accessoires Gewicht

Herlaadbare batterij voor PIXA 3R

Reserveonderdelen

PIXA hoofdband

PIXA bevestigingsplaatje met clip voor helm

Accessoires

PIXADAPT
Accessoire waarmee u een PIXA of SWIFT RL PRO hoofdlamp op een helm kunt 
bevestigen
De PIXADAPT bestaat uit één stuk waarmee u een PIXA of SWIFT RL PRO hoofdlamp naar wens op 
een helm kunt bevestigen en weer verwijderen, en tegelijk de lamp nog kunt draaien. De PIXADAPT 
is compatibel met de Petzl helmen met of zonder vizier. Voor andere helmen moet u de compatibiliteit 
navragen bij de fabrikant.

RUBBER
Rubberen band voor PIXA of SWIFT RL PRO lamp compatibel met alle soorten 
helmen
De RUBBER rubberen band is aanpasbaar aan alle helmen die op de markt verkrijgbaar zijn en  
houdt de PIXA of SWIFT RL PRO hoofdlamp mooi in positie.

Herlaadbare batterij voor PIXA® 3R
Herlaadbare lithium-ionpolymeerbatterij, 930 mAh
U kunt de herlaadbare lithium-ionpolymeerbatterij, 930 mAh, los of in de lamp opladen.  
Korte oplaadtijd.

POCHE PIXA® & SWIFT® RL PRO
Transporttas voor PIXA en SWIFT RL PRO hoofdlampen

https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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PIXA Z1

E78DHB 2

CE 
ATEX zone 1/21 

II 2 GD Ex ib IIB T4 Gb 
IIIB T135° C Db 

Ambient temperature: 
-20° C to +40° C 

UKCA 
(1)

-

30 lm 15 m 56 h

170 g
70 lm 50 m 23 h

100 lm 95 m 16 h

PIXA 3R

E78CHR 2 
E78CHR 2UK

CE 
ATEX zone 2/22 

II 3 GD Ex ic IIB T4 Gc 
IIIC T135° C Dc 

Ambient temperature: 
-30° C to +40° C 

UKCA

• 145 g

20 lm 15 m 11 h 30

55 lm 45 m 5 h

90 lm 90 m 3 h 30

20 lm 15 m 11 h 30

20 lm 30 m 11 h 30

20 lm 50 m 11 h 30

90 lm 25 m 3 h

90 lm 55 m 3 h

90 lm 90 m 3 h 30

PIXA 3

E78CHB 2

CE 
ATEX zone 2/22 

II 3 G Ex nA ic IIB T4 Gc, 
II 3 D Ex tc IIIC T135° C Dc 

Ambient temperature: 
-30° C to +40° C 

UKCA 
(1)

•

20 lm 15 m 26 h

160 g
60 lm 45 m 6 h 30

E78CHB 2UL

HAZLOC Class I Div 2 Groups C, D 
Class II Div 2 Group G 
Temperature code T4 
Ambient temperature: 

-30° C to +40° C 
(1)

100 lm 90 m 3 h 30

PIXA 2

E78BHB 2

CE 
ATEX zone 2/22 

II 3 G Ex nA ic IIB T4 Gc, 
II 3 D Ex tc IIIC T135° C Dc 

Ambient temperature: 
-30° C to +40° C 

UKCA 
(1)

•

20 lm 25 m 26 h

160 g

E78BHB 2UL

HAZLOC Class I Div 2 Groups C, D 
Class II Div 2 Group G 
Temperature code T4 
Ambient temperature: 

-30° C to +40° C 
(1)

80 lm 55 m 3 h 30

PIXA 1

E78AHB 2

CE 
ATEX zone 2/22 

II 3 G Ex nA ic IIB T4 Gc, 
II 3 D Ex tc IIIC T135° C Dc 

Ambient temperature: 
-30° C to +40° C 

UKCA 
(1)

•

20 lm 10 m 16 h

160 g

E78AHB 2UL

HAZLOC Class I Div 2 Groups C, D 
Class II Div 2 Group G 
Temperature code T4 
Ambient temperature: 

-30° C to +40° C 
(1)

60 lm 15 m 3 h 30

ANSI / PLATO FL 1

(1) Certificaties enkel gegarandeerd met alkalinebatterijen

De verlichtingsprestaties kunnen evolueren. Neem dus zeker een kijkje op www.petzl.com

Certificaties Verlichtingsmodi Gewicht

Werken binnen handbereik

Verplaatsing

Ver zicht

Reserve 5 lm gedurende 20 u

STANDARD instelling

Werken binnen handbereik

Verplaatsing

Ver zicht

Reserve 10 lm gedurende 1,5 u

MAX AUTONOMY instelling

Werken binnen handbereik

Verplaatsing

Ver zicht

Reserve 10 lm gedurende 1,5 u

MAX POWER instelling

Werken binnen handbereik

Verplaatsing

Ver zicht

Reserve 10 lm gedurende 1,5 u

Werken binnen handbereik

Verplaatsing

Ver zicht

Reserve 10 lm gedurende 13 u

Werken binnen handbereik

Verplaatsing

Reserve 10 lm gedurende 13 u

Werken binnen handbereik

Verplaatsing

Reserve 10 lm gedurende 6,5 u
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Ultracompacte en veelzijdige hoofdlampen voor een gericht tot frequent gebruik door professionals (ambachtelijke sector, 
onderhoudswerken en podiumkunsten).

ULTRACOMPACTE EN VEELZIJDIGE 
HOOFDLAMPEN 
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Frontale noodlamp
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ARIA 2R
Herlaadbare, compacte, robuuste en waterdichte hoofdlamp  
voor een goede verlichting dichtbij en bij verplaatsingen.  
600 lumen

ARIA 1R
Herlaadbare, compacte, robuuste en waterdichte hoofdlamp  
voor een goede verlichting dichtbij. 450 lumen

Accessoires

e+LITE
Ultracompacte frontale noodlamp. 40 lumen

ARIA 1
Compacte, robuuste en waterdichte hoofdlamp  
voor een goede verlichting dichtbij. 350 lumen

ARIA 2
Compacte, robuuste en waterdichte hoofdlamp  
voor een goede verlichting dichtbij en bij verplaatsingen.  
450 lumen
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Brede lichtbundel

Brede lichtbundel

Brede en gemengde lichtbundel

Brede en gemengde lichtbundel

• Voor een gericht gebruik,  
lampen met gewone batterijen

• Voor een frequent gebruik, 
lampen met batterij

• Praktisch

• Gebruiksvriendelijk

• Waterdicht en robuust

• Ultracompact

U kunt de ARIA hoofdlampen met de 
band op uw hoofd of rond uw hals 
dragen. U kunt ze eveneens aanpassen 
aan uw helm dankzij de bevestigingen die 
als accessoire verkrijgbaar zijn: HELMET 
ADAPT (compatibel met alle soorten 
helmen) en SLOT ADAPT (voor helmen 
met compatibele gleuven).

Dankzij de HYBRID 
CONCEPT constructie 
werken de lampen met 
AAA/LR03 batterijen of met 

de CORE herlaadbare batterij. De lamp 
detecteert automatisch de energiebron 
en optimaliseert zijn verlichtingsprestaties. 
Met een CORE herlaadbare batterij levert 
de lamp een grotere lichtsterkte bij het 
inschakelen en de volledige gebruiksduur.

De ARIA hoofdlampen hebben maar 
één knop waarmee u toegang hebt 
tot alle functionaliteiten: inschakeling, 
verlichtingsniveaus, verlichtingskleuren 
(enkel op de zwarte versies), vergrendeling 
en batterijniveau.

Ontworpen voor professionals. De ARIA 
hoofdlampen voldoen aan de vereisten: 
waterdicht (IP67), schokbestendig (IK07) 
en bestand tegen vallen tot 2 meter.

De ARIA ultracompacte hoofdlampen 
zijn makkelijk op te bergen in een 
gereedschapskist.

Ultracompacte en veelzijdige hoofdlampen

https://player.vimeo.com/video/668548422
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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115 m600 lm 100 h

450 lm 75 m 110 h

100 m450 lm 100 h

70 m350 lm 110 h

2023

2023

2023

2023

ARIA 2R
Herlaadbare, compacte, robuuste en waterdichte hoofdlamp  
voor een goede verlichting dichtbij en bij verplaatsingen. 600 lumen
Met 600 lumen is de ARIA 2R compacte herlaadbare lamp speciaal ontworpen voor 
professionals uit de ambachtelijke en onderhoudssector. Deze robuuste, waterdichte en 
stofbestendige lamp is bestand tegen schokken en vallen. Gebruiksvriendelijk: met één knop 
hebt u toegang tot alle functionaliteiten van de lamp. De brede en homogene lichtbundel biedt 
een comfortabele verlichting dichtbij. De gemengde lichtbundel is ideaal om u te verplaatsen 
met een maximum aan veiligheid. U kunt dit handige model op uw hoofd, rond uw hals en op 
alle soorten helmen dragen dankzij de verschillende bevestigingen (verkrijgbaar als accessoire). 
Geleverd met de CORE herlaadbare batterij, maar de ARIA 2R werkt ook op drie gewone 
batterijen dankzij de HYBRID CONCEPT constructie.

ARIA 1R
Herlaadbare, compacte, robuuste en waterdichte hoofdlamp  
voor een goede verlichting dichtbij. 450 lumen
Met 450 lumen is de ARIA 1R compacte herlaadbare lamp ontworpen voor professionals uit de 
ambachtelijke en onderhoudssector. Deze robuuste lamp is bestand tegen schokken en vallen. 
Ze is ook waterdicht en stofbestendig. Gebruiksvriendelijk: met één knop hebt u toegang tot alle 
functionaliteiten van de lamp. De brede en homogene lichtbundel zorgt voor een comfortabele 
verlichting dichtbij. U kunt dit handige model op uw hoofd, rond uw hals en op alle soorten 
helmen dragen dankzij de verschillende bevestigingen (verkrijgbaar als accessoire). Geleverd met 
de CORE herlaadbare batterij, maar de ARIA 1R werkt ook op drie gewone batterijen dankzij de 
HYBRID CONCEPT constructie.

ARIA 2
Compacte, robuuste en waterdichte hoofdlamp voor een goede verlichting 
dichtbij en bij verplaatsingen. 450 lumen
Met 450 lumen is de ARIA 2 compacte hoofdlamp ontworpen voor professionals uit de 
ambachtelijke en onderhoudssector. Deze robuuste lamp is bestand tegen schokken en vallen. 
Ze is ook waterdicht en stofbestendig. Gebruiksvriendelijk: met één knop hebt u toegang tot 
alle functionaliteiten van de lamp. De brede en homogene lichtbundel biedt een comfortabele 
verlichting dichtbij. De gemengde lichtbundel is ideaal om u te verplaatsen met een maximum 
aan veiligheid. U kunt dit handige model op uw hoofd, rond uw hals en op alle soorten helmen 
dragen dankzij de verschillende bevestigingen (verkrijgbaar als accessoire). Geleverd met drie 
gewone batterijen, maar de ARIA 2 is ook compatibel met de CORE herlaadbare batterij dankzij 
de HYBRID CONCEPT constructie. Verkrijgbaar in zwarte versie met rode/groene/blauwe 
verlichting.

ARIA 1
Compacte, robuuste en waterdichte hoofdlamp voor een goede verlichting 
dichtbij. 350 lumen
Met 350 lumen is de ARIA 1 compacte hoofdlamp ontworpen voor professionals uit de 
ambachtelijke en onderhoudssector. Deze robuuste lamp is bestand tegen schokken en vallen. 
Ze is ook waterdicht en stofbestendig. Gebruiksvriendelijk: met één knop hebt u toegang tot alle 
functionaliteiten van de lamp. De brede en homogene lichtbundel zorgt voor een comfortabele 
verlichting dichtbij. U kunt dit handige model op uw hoofd, rond uw hals en op alle soorten 
helmen dragen dankzij de verschillende bevestigingen (verkrijgbaar als accessoire). Geleverd met 
drie gewone batterijen, maar de ARIA 1 is ook compatibel met de CORE herlaadbare batterij 
dankzij de HYBRID CONCEPT constructie. Verkrijgbaar in zwarte versie met rode/groene/blauwe 
verlichting.

ARIA hoofdlampen

https://player.vimeo.com/video/596606142
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15 m40 lm 9 h 30
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Vast of knipperend licht (wit of rood)  
kan als signaal dienen in geval van nood.

e+LITE®

Ultracompacte frontale noodlamp. 40 lumen
U moet de e+LITE ultralichte en zeer compacte noodlamp steeds bij u hebben. Dankzij de 
transporttas kan de immer gebruiksklare noodlamp 10 jaar lang met de batterijen opgeborgen 
worden in een rugzak, jas of reddingskit. Ook ideaal voor een reservelamp. U kunt kiezen voor 
een constante verlichting van 40 lumen, of een wit of rood knipperlicht om u zichtbaar te maken. 
Met het geïntegreerde fluitje aan de elastische hoofdband kunt u in een noodsituatie signalen 
uitsturen. De e+LITE weegt amper 26 gram en is ideaal als noodlamp.

Frontale noodlamp

Ultracompacte en veelzijdige hoofdlampen

Accessoires

CORE
Herlaadbare batterij compatibel met de Petzl HYBRID hoofdlampen
Herlaadbare lithium-ionbatterij met grote capaciteit 1250 mAh voor de Petzl hoofdlampen met 
HYBRID CONCEPT constructie: ARIA 1, ARIA 1R, ARIA 2 en ARIA 2R. Deze garandeert sterke 
verlichtingsprestaties, ook bij lage temperaturen U kunt de batterij rechtstreeks met de geïntegreerde 
USB-aansluiting opladen. De CORE herlaadbare batterij biedt een voordelige oplossing als 
hoofdvoeding of als reservebatterij.

SLOT ADAPT
Plaatje voor de bevestiging van een hoofdlamp op een Petzl helm
Plaatje voor de bevestiging van een hoofdlamp op een Petzl VERTEX of STRATO helm,  
waarbij u de lamp nog kunt draaien.

HELMET ADAPT
Zelfklevend plaatje voor de bevestiging van een hoofdlamp op een helm
Plaatje voor de bevestiging van een hoofdlamp op een helm, waarbij u de lamp nog kunt draaien.

UNI ADAPT
Zelfklevende bevestigingsclip voor Petzl hoofdlamp op alle soorten helmen  
(set van 4)

Reserveband voor ARIA
Reserveband voor de hoofdlampen uit het ARIA gamma.

SHELL L
Transporttas voor de ultracompacte hoofdlampen uit het ARIA gamma.

https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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ARIA 2R

E071AA00
CE

UKCA

7 lm 10 m 100 h

95 g
100 lm 60 m 7 h

600 lm 115 m 2 h

2 h

ARIA 1R

E069CA00
CE

UKCA

7 lm 10 m 110 h

94 g
100 lm 45 m 7 h

450 lm 75 m 2 h

2 h

ARIA 2

E070AA00
CE

UKCA

7 lm 10 m 100 h

106 g
100 lm 60 m 10 h

450 lm 100 m 2 h

20 h

ARIA 2 RGB

E070BA00
CE

UKCA

7 lm 10 m 100 h

106 g

100 lm 60 m 10 h

450 lm 100 m 2 h

20 h

4 lm 5 m 50 h

ARIA 1

E069AA00
CE

UKCA

7 lm 10 m 110 h

105 g
100 lm 45 m 12 h

350 lm 70 m 2 h

20 h

ARIA 1 RGB

E069BA00
CE

UKCA

7 lm 10 m 110 h

105 g

100 lm 45 m 12 h

350 lm 70 m 2 h

20 h

4 lm 5 m 50 h

e+LITE

E02 P4
CE

UKCA

20 lm 13 m 9 h 30

26 g

40 lm 15 m 3 h

ANSI / PLATO FL 1

CORE E99ACA 23 g

SLOT ADAPT E073BA00 11 g

HELMET ADAPT E073AA00 22 g

UNI ADAPT E000BA00 10 g

E068AA01 24 g

SHELL L E93990 41 g

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

GewichtCertificaties

Zichtbaar op 100 m gedurende 70 u

Zichtbaar op 100 m gedurende 15 u

Zichtbaar op 100 m gedurende 95 u

Zichtbaar op 700 m gedurende 300 u

Zichtbaar op 700 m gedurende 300 u

Verlichtings-
kleur Verlichtingsmodus

wit

Dichtbij

Verplaatsing

Ver zicht

Reserve

wit

Dichtbij

Verplaatsing

Ver zicht

Reserve

wit

Dichtbij

Verplaatsing

Ver zicht

Reserve

wit

Dichtbij

Verplaatsing

Ver zicht

Reserve

rood 
groen 
blauw

Constante

Knipperlicht

wit

Dichtbij

Verplaatsing

Ver zicht

Reserve

wit

Dichtbij

Verplaatsing

Ver zicht

Reserve

rood 
groen 
blauw

Constante

Knipperlicht

wit

Dichtbij

Verplaatsing

Knipperlicht

rood
Dichtbij

Knipperlicht

Reserveband voor ARIA

Accessoires Gewicht

De verlichtingsprestaties kunnen evolueren. Neem dus zeker een kijkje op www.petzl.com
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Rotsklimmen
Een ruwe rotswand of klimmuur beklimmen ... Petzl bedenkt 
voortdurend nieuwe oplossingen voor doorgedreven klimmers  
en voor iedereen die gewoon een fijn moment wil beleven.

Alpinisme
Alle technieken voor de voortbeweging op sneeuw, ijs en rotsen 
toepassen, het beste van uzelf geven, het beste materiaal kiezen ... 
Dit alles is nodig als u de top wilt bereiken.

IJsklimmen
IJsklimmen is een bijzonder technische discipline en vereist zeer 
specifiek materiaal. De veranderlijke formaties van een goulotte, 
couloir of ijswaterval beklimmen, brengt telkens weer dat extra 
vleugje avontuur naar boven.

Speleologie
Ondergrondse exploraties, dat zijn de roots van Petzl! Sinds  
onze eerste hoofdlampen, stijgklemmen en afdaalapparaten, 
intussen meer dan 50 jaar geleden, zijn we nauw verbonden  
met de avonturiers van de grote diepten.

Petzl, oplossingen voor outdoor en interventies

https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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© Jeremiah Watt

Interventies, speciale eenheden
Zo veilig mogelijk in een vijandig gebied tussenkomen,  
ongeacht de omstandigheden, dat is essentieel opdat uw  
teams hun kwaliteiten en prestaties ten volle kunnen ontplooien.

Night running
Trek de deur achter u dicht, zet uw voeten op het asfalt en verken  
al lopend uw eigen omgeving. Of ga lekker op het gemak in de 
natuur lopen. Of stel uzelf voor een uitdaging.

Outdooractiviteiten in het donker
Ontsnap even aan het dagelijkse leven en zoek een avond of 
weekend lang de natuur op. Kijk na zonsondergang naar de  
sterren of de wilde dieren, of ga gewoon gezellig met zijn allen  
rond het vuur zitten.

Klettersteigen
Klettersteigen zijn de meest toegankelijke manier om met  
klimsport te beginnen. U volgt namelijk een mooi aangelegd 
parcours met kabels, ladders en relingen tegen een rotswand.  
Een mooi begin om door te groeien naar technischere disciplines ...

Canyoning
Wandelen, klimmen en zwemmen in snelstromend water,  
dat is canyoning. Al enkele jaren is dit een van de populairste 
outdoorsporten, ook buiten het zomerseizoen.
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Gebrek aan sneeuw in het massief van Les Ecrins, 
begin maart 2022

De ecologische transitie van de 
bergregio’s begeleiden

De exploratie van gebergtes 
aanmoedigen

Ongevallen in verticale omgevingen 
voorkomen

Onze actievelden:

De Petzl Foundation steunt of start projecten van algemeen nut die bijdragen tot 
het evenwicht van de mens in zijn natuurlijke, culturele en economische omgeving 
via zijn activiteiten in de bergen of de verticale wereld. De stichting biedt financiële, 
menselijke of materiële steun aan verenigingen zonder winstoogmerk.

De ecologische transitie aanmoedigen, een nieuwe pijler die de Petzl Foundation steunt
Onze doelstelling is het ondersteunen van projecten, gedragen door structuren van algemeen nut, die de biodiversiteit  
willen herstellen, die de CO2-uitstoot in de Franse bergregio’s willen opnemen/beperken, en die de sensibilisering rond 
de klimaatverandering aanmoedigen.

Waarom zetten wij ons in voor de ecologische transitie?

De bergregio’s staan in de frontlinie van de klimaatverandering. Op onze planeet 
is de temperatuur sinds 1850 met 1°C gestegen, maar in de Alpen zien we een 
stijging van 2,3°C. De gevolgen hiervan zijn nu al zichtbaar: geen sneeuwval,  
gebrek aan waterbronnen en meer natuurrampen. De huidige impact op die hoogtes 
zijn een voorbode van wat er ons hier op een lagere hoogte te wachten staat.  
De ecologische transitie in de bergen moet dringend meer bijval krijgen.

We willen ook dat de Petzl Foundation de MVO-strategie (maatschappelijk 
verantwoord ondernemen) van het bedrijf volgt, want Petzl wil zijn CO2-voetafdruk 
tussen 2019 en 2030 met 50 % verlagen.

We willen actie ondernemen, en dit vertaalt zich concreet in ons engagement 
voor de ecologische transitie. In 2022 krijgt de stichting € 100.000 extra voor 
de financiering van nieuwe projecten.

De inspanningen van Petzl om de impact van de CO2-uitstoot en de erosie 
van de biodiversiteit tegen te gaan, steunen op twee pijlers: 
- de koolstofemissies van het bedrijf in het kader van de MVO-projecten
in alle afdelingen beperken,
- de koolstofemissies van andere organisaties (gemeentes, verenigingen,
burgergemeenschappen) beperken of opnemen, en de biodiversiteit helpen 
herstellen, via de projecten die de Petzl Foundation ondersteunt.

Petzl Foundation

Nieuwe paden betreden

Bekijk alle projecten van de Petzl Foundation

https://www.petzl.com/fondation/fondation-petzl?language=en
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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www.petzl.com

De afspraak voor professionals die op hoge plaatsen 
en in donkere ruimtes werken.

• Ontdek de Petzl oplossingen voor verticale verplaatsingen
en verlichting.
• Raadpleeg de tips en technische info voor een efficiënter
gebruik van de Petzl producten.
• Ontdek alle nieuwigheden van Petzl en reportages over
diverse beroepen: video’s, nieuws, portretten, evenementen ...

U vindt ons ook op:

Interessante lectuur
Naast zijn aanbod producten biedt Petzl u ook allerlei 
technische informatie: handleidingen, tips & tricks,  
controle van de PBM’s ... 
Ontdek dit alles op onze website. Een beginner of expert? 
Petzl deelt zijn technische knowhow met iedereen,  
zodat u in alle veiligheid en efficiëntie kunt werken.

Onder ‘producten’ vindt u: 
- Technische bijsluiters: de basis van onze technische
informatie en info over alle essentiële elementen om uw
producten te gebruiken. Denk eraan: u moet deze eerst
lezen voordat u uw producten gebruikt.
- Technisch advies ‘Made in Petzl’. Hier vindt u extra
gebruikstips (bovenop de technische bijsluiter), testresultaten,
reviews, technische video’s enz. Lees alles over uw producten
van a tot z!
- Fiches en controleprocedures voor PBM’s:
gebruik deze om uw PBM’s te controleren.

Petzl.com

De weergegeven activiteiten houden een intrinsiek gevaar in. Iedere gebruiker moet bijgevolg een opleiding 
hebben gevolgd en de vereiste competenties hebben voor het gebruik van het materiaal tijdens deze activiteiten.

Maatschappelijke zetel: PETZL INTERNATIONAL. Z.I. Crolles 38920 CROLLES, FRANKRIJK

Grafisch design en realisatie: Pierre Bena design - www.pierrebenadesign.com 
Productfoto’s (niet-contractuele foto’s): © Petzl 
Kalice - www.kalice.fr 
Fotografie Aurélie Jeannette - www.aureliejeannette.com 
Yannick Siegel 
Digitale publicatie: Fluidbook.com

https://www.facebook.com/Petzl
http://instagram.com/petzl_official
https://www.youtube.com/user/petzlprofessional
http://vimeo.com/petzlpro
https://www.linkedin.com/showcase/petzlprofessional/
https://www.petzl.com/en/Professional?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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Schrijf u in voor de nieuwsbrief 
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Vind een Petzl verkooppunt 
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