
 

 

Samonavíjacie tlmiče pádovej energie MightyliteTM 
 

 

Miller MightyliteTM  s polyamidovým 
popruhom 
Ref.: 1002827; 6,2m+ oko+ hák  s otočným okom 22mm 
Ref.: 1002828; 15,5m+ oko+ hák  s otočným okom 22mm 

 
- extremne odolný a ľahký  obal z hliníka 
- polyamidový popruh 25mm široký  
- bez držadla 
- hmotnosť 3,5kg (dĺžka 6,2m) 
- hmotnosť 15,5kg (dĺžka 15,5m) 
- EN360 

 
 Miller MightyliteTM s pozinkovaným 

lanom 
Ref.: 1002820; 6,2m+ oko+ hák  s otočným okom 22mm 
Ref.: 1004571; 10m+ oko+ hák  s otočným okom 22mm 

 

- extremne odolný a ľahký  obal z hliníka 
- pozinkované oceľové lano Ø4,8mm 

- bez držadla  

- hmotnosť 4kg (dĺžka 6,2m) 
- hmotnosť 5,6kg (dĺžka 10m) 

- EN360 

 

 

Miller MightyliteTM s pozinkovaným 
oceľovým lanom 
Ref.: 1004573; 15m+ oko+ hák  s otočným okom 22mm 
Ref.: 1004572; 20m+ oko+ hák  s otočným okom 22mm 
Ref.: 1004574; 30m+ oko+ hák  s otočným okom 22mm 
Ref.: 1004575; 40m+ oko+ hák  s otočným okom 22mm 

 

- extremne odolný a ľahký  obal z hliníka 
- pozinkované oceľové lano Ø4,8mm 

- držadlo  

- hmotnosť 9,5kg (dĺžka 15m) 
- hmotnosť 14,9kg (dĺžka 20m) 

- hmotnosť 19kg (dĺžka 30m) 
- hmotnosť 23,6kg (dĺžka 40m) 
- EN360 

 
 

 

Miller MightyliteTM s nerezovým lanom 
Ref.: 1004592; 15m+ oko+ hák  s otočným okom 22mm 
Ref.: 1004593; 20m+ oko+ hák  s otočným okom 22mm 
Ref.: 1004594; 30m+ oko+ hák  s otočným okom 22mm 
Ref.: 1004595; 40m+ oko+ hák  s otočným okom 22mm 

 
- extremne odolný a ľahký  obal z hliníka 

- nerezové lano Ø4,8mm 
- držadlo  

- hmotnosť 9,5kg (dĺžka 15m) 
- hmotnosť 14,9kg (dĺžka 20m) 

- hmotnosť 19kg (dĺžka 30m) 

- hmotnosť 23,6kg (dĺžka 40m) 
- EN360 
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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                 

            
 


