
 ABS reddingsmiddel MRG9 Easy
 Gemakkelijk te gebruiken abseil- en reddingsmiddel met handwiel

 
Een goede aanlijnbeveiliging voorkomt een eventueel fatale botsing. Met ons
reddingsmiddel zorgt u dat een slachtoffer ook snel kan worden gered.  Het
robuuste middel heeft een hijsfunctie, waarmee u de in het valstopsysteem
hangende persoon eerst omhoog hijst om de veiligheidslijn van de PBM los
te maken. Daarna laat u het slachtoffer langzaam en veilig neer voor verdere
actie en medische behandeling. Het neerlaten wordt met de hand afgeremd
of door een geïntegreerde rem beperkt tot gemiddeld 0,8 m/s.

Wist u al dat slachtoffers na een val
binnen enkele minuten moeten
worden gered en uit hun hangende
positie moeten worden bevrijd?

Het letsel dat is veroorzaakt door de val en het stilhangen in het harnas
kunnen levensgevaarlijke gevolgen hebben. Met het ABS reddingsmiddel
MRG9 Easy reageert u snel op deze noodsituatie. Om slachtoffers eenvoudig
omhoog te hijsen is dit bijzonder kleine abseil- en reddingsmiddel voorzien
van een praktisch handwiel. Het ABS reddingsmiddel MRG9 Easy is
ontwikkeld voor een abseilhoogte, afhankelijk van variant, tot 160 m en
goedgekeurd voor 2 personen en een maximaal gewicht van 200 kg. Een
ophanging met Trilock karabiner is bij levering inbegrepen. De karabiner
heeft een meedraaiend warteloog.

Wij leveren het reddingsmiddel in een veilig verzegeld transportvat van stevig
kunststof. Het reddingsmiddel zelf is zorgvuldig geseald, zodat het in het
ongeopende vat 10 jaar lang nagenoeg onderhoudsvrij blijft. Een jaarlijkse
inspectie van de verzegeling is genoeg. U hoeft het reddingsmiddel dus niet
op te sturen. Dat bespaart tijd en geld. Natuurlijk bieden wij opleidingen aan
voor het gebruik van reddingsmiddelen. Dat kan ofwel een instructie zijn die
in overeenstemming is met DGUV R 112-119 of een aparte cursus, als de
Instructie voor maatregelen voor eenvoudige redding van hoogte en diepte al
heeft plaatsgevonden. U kunt ook graag contact met ons opnemen voor meer
informatie over toebehoren en persoonlijke beschermingsmiddelen.

● EN 341:2011 / EN 1496:2017

● Kernmantellijn (9 mm)

● Hijsfunctie en gepatenteerde terugloopblokkering

● Voor 2 personen (max. 200 kg)

● Max. abseilhoogte 30 m (andere lengtes op aanvraag)

● Onderhoudsvrije opslag tot 10 jaar
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Toebehoren/componenten
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