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Lehká pružná smyčka k připojení cepínu 
k sedacímu úvazku
Lightweight tether to attach ice
tools to the harness 



• Karabiny mohou být připojeny k hlavě nebo dolnímu hrotu 
cepínu.

ČESKY

• Délka ramen eliminuje zauzlování a jejich pružnost 
umožňuje maximální dosah.

• Zamezuje ztrátě či pádu cepínu.

• Pružný materiál prodlužuje délku z 80 až na 135 (BUNGEE) 
nebo z 85 až na 145 cm (BUNGEE SINGLE), včetně 
karabin, a tak ramena smyčky neomezují v pohybu.

• Smyčka je vhodná pro ledovcové túry a alpinismus.
Nejedná se o OOP (osobní ochranný prostředek). Nesmí 
být použit jako součást systému zachycení pádu!
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• V-shaped elastic webbing is short enough for tangle-free 
handling and may be stretched for maximum reach.

This equipment is not PPE (personal protective equipment) 
and shall not be used as a part of fall arrest system!

• Length of the lanyards can be extended from 80 up to 135 cm 
(BUNGEE) or from 85 up to 145 cm (BUNGEE SINGLE), 
incl. carabiners and so allows free movements.

• Carabiners can be attached to the tool's spike or head.

• Suitable for glacier walking and mountaineering.

• Prevents lost or fall of the ice axes.
ENGLISH

300 kg
pevnost  strengthI

B. 90 g
B. S. 47 g

B. 80–135 cm
B. S. 85–145 cm

cm
in

12 mmzáruka
warranty

3
YEARS

Připojení k sedacímu úvazku.
Installing webbing to harness.

Připojení pro lezení.
Ice climbing attachment.

Nesprávné připojení
pro lezení.

Wrong climbing
attachment.

Připojení pro chůzi.
Glacier walking

attachment.

POZOR! Nepoužívat 
jako tlumič pádu! 
Nepoužívat jako 
odsedávací smyčku!
WARNING! Do not use 
as a fall absorber! Do 
not use as a belay 
stance lanyard!
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