
 

 

Samonavíjacie tlmiče pádovej energie Miller Falcon 
 

 

Samonavíjacia kladka s absorbérom pádovej 
energie FALCON, 6m+swivel bez karabín 
Ref.: 1016793 
 

- Textilný, samonavíjací popruh 6m dlhý 
- Vysoká bezpečnosť 

- Vyššia garantovaná životnosť 

- Otočné oceľové oko swivel 
- Okamžité zachytenie pádu s integrovaným tlmičom pádovej 

energie 
- Zvýšená odolnosť popruhu voči oderu – testovaný na 

20.000cyklov rozvinutia a zvinutia 

- Do 6kN 
- Spĺňa normy EN360ANSI Z359.I 0.32, OSHA 1926.502. 

 

 

Samonavíjacia kladka s absorbérom pádovej 
energie FALCON, 6m+swivel hák 63mm+CS20Al 
Ref.: 1016794 
 

- Textilný, samonavíjací popruh 6m dlhý 
- Vysoká bezpečnosť 

- Vyššia garantovaná životnosť 

- Otočné oceľové oko swivel 
- Okamžité zachytenie pádu s integrovaným tlmičom pádovej 

energie 
- Zvýšená odolnosť popruhu voči oderu – testovaný na 

20.000cyklov rozvinutia a zvinutia 

- Do 6kN 
- Spĺňa normy EN360ANSI Z359.I 0.32, OSHA 1926.502. 

 
 

 

Samonavíjacia kladka s absorbérom pádovej 
energie FALCON, 6m+swivel CS20Al+CS20Al 
Ref.: 1016796 
 

- Textilný, samonavíjací popruh 6m dlhý 
- Vysoká bezpečnosť 

- Vyššia garantovaná životnosť 

- Otočné oceľové oko swivel 
- Okamžité zachytenie pádu s integrovaným tlmičom pádovej 

energie 
- Zvýšená odolnosť popruhu voči oderu – testovaný na 

20.000cyklov rozvinutia a zvinutia 

- Do 6kN 
- Spĺňa normy EN360ANSI Z359.I 0.32, OSHA 1926.502. 

 
 

 

Samonavíjacia kladka s absorbérom pádovej 
energie FALCON,6m+swivel CS20Al+ hákAl22kN 
Ref.: 1016796 
 

- Textilný, samonavíjací popruh 6m dlhý 
- Vysoká bezpečnosť 

- Vyššia garantovaná životnosť 

- Otočné oceľové oko swivel 
- Okamžité zachytenie pádu s integrovaným tlmičom pádovej 

energie 
- Zvýšená odolnosť popruhu voči oderu – testovaný na 

20.000cyklov rozvinutia a zvinutia 

- Do 6kN 
- Spĺňa normy EN360ANSI Z359.I 0.32, OSHA 1926.502. 
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PRÁCE VO VÝŠKACH - 
obchodná činnosť 
- servisné služby 
- školenia, kurzy 
- poradenská činnosť 

 
 
Kancelária obchodného
    
odd.: Stavbárov 21           
971 01 Prievidza   

 
IČO: 35674148  

IČ DPH: SK2020469385  
 
 
Zapísaný v Obchodnom 
registri Okresného súdu 
Trenčín, oddiel: Sro, 
vložka č. 3327/R                 

            
 


