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Szerszámok leesésvédelme 

Mostantól
semmi sem
esik le
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A szerszámok leesés  
elleni védelemével  
kapcsolatos tudatosságot  
el seg t  an agok

9701414
éd sisak

matricák 
Fokozza a biztonsági 
tudatosságot a „Stop 

matricákkal.

9701411
Szerszámok 
leesésvédelme, 
zse k n v
Útmutatónkból 
megtudhatja, hogyan 

bármilyen szerszámot  
a zsinóros rögzítésre.

Videók a kikötés 
fontosságáról
Azonnal hozzáférhet 
a nagyfelbontású 
videókhoz, amelyek  
jól használhatók  
a munkahelyi képzés 
és tudatosságfokozás 
során.

9701413
Poszter az 
általános  
szerszámrögz tési 
pontokról 
Ismerje meg a 
leggyakoribb rögzítési 
pontokat, hogy fel tudja 
készíteni a szerszámait 

leesésvédelmi eszközök 
használatára. A poszter 
bemutatja a használható 
rögzítési pontokat és  
a hozzájuk kapcsolódó 
súlyhatárokat.

ttp it l P TVideos M A

Fall Protection
for Tools 
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A dolgozók védelme nem csak abból áll, 
 

A felszerelésüket is biztonságban kell 
tartani a magasban végzett munka során.

Ezért mi már több, mint 10 éve az élen 
járunk innovatív termékeinkkel és 
megoldásainkkal, amelyek meggátolják 
a szerszámok és berendezések 

olajfúrótornyokig, mindenhol segítünk 
biztonságosabbá és termelékenyebbé 
tenni a munkahelyi környezetet azzal, 
hogy megvédjük a dolgozókat az olyan 

a berendezések károsodását és a 
szerszámok elvesztését okozhatják.

Tartalom:
Rögzítési pontok ...............................................4

Szerszámzsinórok ........................................... 10

Szerszámtartó övtáskák ................................ 14

Szerszámtartó övek ....................................... 19

Szerszámtarsolyok ........................................ 20

Kiömlésgátló tárolók ......................................22

Csuklópántok .................................................. 26

Leg zz k  
a gravitációt

Min s tett és tesztelt 
megoldások
A helyszíni ISO 17025 akkreditált 
laboratóriumunk segítségével 
szimulálni tudjuk a meleget, a hideget, 
a nedvességet, a korróziót és a kopást 
– vagyis azokat a megpróbáltatásokat, 
amelyekkel Önök minden nap 
szembesülnek. Dinamikus és statikus 
teszteket végzünk, mind a terepen,  
mind pedig az ISO 90001 tanúsítvánnyal 

legmegbízhatóbb leesésvédelmet tudjuk 
nyújtani a szerszámoknak.

Kérdései vannak  
a termékekkel kapcsolatban?

3  1 270 7777
3M.com/Fallprotection
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1500003

1500045

1500007

1500045

1500045

1500003

1500005

1500007 1500001

1500003

4 3M Leesésvédelem

Le rás Teherb rás Menn iség em vezet

1500003 0,9 kg (2 font) Nem

1500005 0,9 kg (2 font) Igen

1500007 2,3 kg (5 font) Nem

1500001 0,9 kg (2 font) Nem

3M™ DBI-SALA®  
D-g r k

http: bit l P TVideos M A

•  
szalagja segítségével gyakorlatilag 
bármilyen szerszámhoz 
csatlakoztathatók, amelynek a súlya 

 

•   Kevesebb, mint egy perc alatt 
létrehozható a csatlakozási pont.

•   
 

a szerszámok mozgatása közben.

ögz tési pontok



1500045

1500036

1500038
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Le rás Teherb rás Hossz

1500045 10

1500036 10

1500038 1

orskötöz  szalag
http: bit l P TVideos M A

•   Nagy teherbírású 2,54 cm (1 “) széles szalag, amely mindig felveszi  
az adott tárgy alakját.

•   
használva azonnali kikötési pontok hozhatók létre gyakorlatilag bármilyen szerszámon.

•   Önmagával reagáló szilikongumiból készült, amely nem hagy hátra ragasztót  
vagy más anyagmaradékot.

•    
az éles tárgyakkal szemben.

ögz tési pontok



Szerszámok 
leesésvédelme 

1500012 1500014

1500015 1500018

1500015

1500045

1500018

1500014

1500045

6 3M Leesésvédelem

Le rás Teherb rás Menn iség

1500015 15,9 kg (35 font) 1

1500016 15,9 kg (35 font) 10

1500014 15,9 kg (35 font) 10

1500012 15,9 kg (35 font) 10

1500018 36,3 kg (80 font) 10

3M™ DBI-SALA® 
Tool inch szerszámrögz t   
csatlakozók

http: bit l P TVideos M A

eszközök.

rögzítve a Tool Cinch szerszámszorító csatlakozók 
biztonságosan a helyükön maradnak (lásd 5. oldal).

használatát.

Szabadalmaztatás 
alatt

Szabadalmaztatás 
alatt

Szabadalmaztatás 
alatt

Szabadalmaztatás 
alatt

ögz tési pontok
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Szabadalmaztatás 
alatt

Heat Shrink zsugorcs
http: bit l P TVideos M A

D-g r s zsinór
http: bit l P TVideos M A

furaton vagy a zárt fogantyún, hogy létrejöjjön a csatlakozási pont.

•   Rendkívül tartós és újrahasznosítható.

•  Védje befektetését és a csatlakozási pontokat!  
 

munkakörnyezetben.

Le rás Menn iség

1500019 25

1500020 25

1500021 25

1500022 10

1500023 10

Le rás Teherb rás Menn iség

1500009 2,3 kg 10

ögz tési pontok
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1500030

1500028

8 3M Leesésvédelem

3M™ DBI-SALA  
uick Spin h vel ek 
http: bit l P TVideos M A

Le rás Teherb rás Menn iség

1500027 Kicsi 1,5 cm (0,6”) 0,5 kg (1 font) 10

1500028 Közepes 2 cm (0,8”) 0,5 kg (1 font) 10

1500029 Nagy 2,5 cm (1”) 0,5 kg (1 font) 10

1500030 0,5 kg (1 font) 10

1500031 Toll méret 0,8 cm (0,3”) 10

1500032 Toll méret spirállal 0,8 cm (0,3”) 10

1500033 10

1500034 10

Le rás Teherb rás Menn iség

1500010 0,9 kg (2 font) 10

•  Az elforgó vég megakadályozza a zsinórok összegabalyodását.

Szabadalmazott

Micro D-g r  
http: bit l P TVideos M A

kikötését.

•    A legtöbb felülethez jól tapad, így a kapcsolódási pont 
másodpercek alatt létrehozható.

•    Teherbírás: 0,9 kg (2 font) a 1500060 cikkszámú termék 
használata esetén.

ögz tési pontok



1500026 1500025 1500024

9

orscsatlakozó g r k
http: bit l P TVideos M A

Le rás Teherb rás Menn iség

1500024 0,9 kg (2 font) 25

1500025 0,9 kg (2 font) 25

1500026 0,9 kg (2 font) 25

 
a szerszámok gyors kikötéséhez.

 
(0,9 kg (2 font) súlyig).

 

ögz tési pontok
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10 3M Leesésvédelem

Tartósra tervezték
Rugalmas pántjainkat más cégek termékeinél tartósabb használatra és hosszabb élettartamra 
tervezt k  a teherb rásukat k ls  vállalatok igazolják  alaposan átgondolt kialak tásoknak 
köszönhet en pedig megel zik a tárg ak leesését

Önzáró karabiner
 

önzáró karabinert tartalmaz, amely 
megakadályozza a véletlen kinyílást, 
és automatikusan bezáródik.

Más g ártók zár nélk li karabinerei 
 
A zár nélküli karabinerek 

következtében is kinyílhatnak, ami 

Más g ártók rugós zsinórvégei 
 
Számos más gyártó gyakran rugós 
zsinórvéget használ a rugalmas pántok 
végén. Ezek a rugós zsinórvégek 

kikötését.

Le rás Teherb rás Hossz (laza) Hossz (n jtott)

1500047 4,5 kg (15 font)

1500048 4,5 kg (15 font)

1500049 15,9 kg (35 font)

M™ DBI-SALA  Rugalmas pántok

Szerszámzsinórok

1500047 1500049
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35,6 cm  
(14 )

7,6 cm  
(3 )

1500059
lip2 lip spirálos rögz tés

•  

•  Ideálisan használható csuklópánton

Spirálos rögz tések
Élenjáró innováció az iparágban.

spirális pórázaink termékcsaládját.

1500060
lip2Loop spirálos rögz tés

•   Kamerák, mobiltelefonok, rádiók 
és más apró tárgyak rögzítésére 
használható.

•   

1500068
Trigger2Trigger  
spirálos rögz tés
•   Ideálisan használható csuklópánton.

1500064
Hook2Hook spirálos  
rögz tés

1500066
Hook2QuickRing  
spirálos rögz tés
•   

szerszámokkal használható.

•   A kalapácstartó táskával kombinálva is 
kapható.

1500061
Véd sisak rögz tési pont

Szerszámzsinórok

Le rás Menn iség Teherb rás Hossz (laza) Hossz (n jtott)

1500064 Hook2Hook spirálos rögzítés 10 2,3 kg (5 font)

1500068 Trigger2Trigger spirálos rögzítés 10 2,3 kg (5 font)

1500059 Clip2Clip spirálos rögzítés 10 0,9 kg (2 font)

1500066 Hook2QuickRing spirálos rögzítés 10 0,9 kg (2 font)

1500060 10 0,9 kg (2 font)

1500061 10 0,9 kg (2 font)

12,7 cm  
(5 )

10,2 cm 
(4 )

Szabadalmazott

A

B

A

B

7,6 cm  
(3 )

4,4 cm  
(1,75 )

7,6 cm  
(3 )

4,4 cm  
(1,75 )

Acm 17,8 
(7""))12,7 cm  

(5 )
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Menn iség Teherb rás

1500069 1 0,7 kg (1,5 font)

3M™  DBI-SALA  Visszah zó
•   Kompatibilis cégünk számos szerszámtartó övtáskájával (lásd 14. oldal), 

csuklópántjával (lásd 26. oldal), és szerszámtarsolyával (lásd 20. oldal).

•   
nincs használatban.

Trigger2Trigger hevederek

Közepes terhelés   
Hook2Loop heveder

 
1500058, 1500056, 
1500054

Teherb rás Hossz

1500050 15,9 kg (35 lbs)

 
amely megakadályozza a véletlen kinyílást.

 

•  A kioldó egy forgatható csaphoz csatlakozik,  
így a heveder nem gubancolódik. 

Menn iség Teherb rás Hossz

1500054 10 4,5 kg (10 font)

1500056 10 4,5 kg (10 font)

1500058 10 4,5 kg (10 font)

Szerszámzsinórok
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ag  terhelés   
Hook2Loop heveder

Klasi kace zat en Délka

1500051 36,6 kg (80 font)

•   
tartalmaz, amely megakadályozza a véletlen kinyílást.

(lásd 6. oldal).

ag  terhelés   
Hook2Rail heveder

Teherb rás Hossz

1500052 36,6 kg (80 lbs)

tartalmaz, amely megakadályozza a véletlen kinyílást.

 
(lásd 6. oldal).

Szerszámzsinórok



Szerszámok 
leesésvédelme 

14 3M Leesésvédelem

ag fok  láthatóságot 
biztos tó fén visszavet  cs kok
A kiváló láthatóságot nyújtó 

és megtalálni akkor is, ha a sötétben 

megtalálható zseblámpával, még gyenge 
fényviszonyok között is.

orsabb és okosabb tárolás

hiszen nem kell olyan gyakran elraknia 

 
a szerszámot a tartótok külsejéhez,  
így az mindig kéznél van, amikor  
szükség van rá.

Alsó szell z  n lás
Akkor tudunk kifogástalan munkát 
végezni, ha a szerszámok is kifogástalan 
állapotban vannak. A Smart övtáskákba 

szerszámokat a rozsdásodástól, illetve 
magát a tartót is a száraz rothadástól. 

körülmények között is segít szárazon 
tartani a tokot, hiszen a víz könnyedén 
kifolyik rajta keresztül.

3M™  DBI-SALA  Smart övtáskák
A szerszám mindig kéznél van.

pontosan erre terveztük. Ezek az új generációs szerszámtartók intelligens termelékenységi funkciókat kínálnak, amelyeknek 

Világosban Sötétben

Szerszámtartó övtáskák



1500105 1500107 1500109 1500102 1500104
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szabadal-
maztatás 
alatt

szabadal-
maztatás 
alatt

szabadal-
maztatás 
alatt

szabadal-
maztatás 
alatt

szabadal-
maztatás 
alatt

Szimpla és dupla szerszámtartó övtáskák

Le rás Visszah zó Csatlakozó

1500103 Egyszerszámos övtáska Nincs Heveder

1500104 Egyszerszámos táska, visszahúzóval Heveder

1500101 Egyszerszámos övtáska Nincs Öv

1500102 Egyszerszámos táska, visszahúzóval Öv

1500105 Nincs Öv

1500108 Kétszerszámos táska Nincs Heveder

1500109 Kétszerszámos táska, visszahúzókkal Heveder

1500106 Kétszerszámos táska Nincs Öv

1500107 Kétszerszámos táska, visszahúzókkal Öv

•    Az övtáskák számos változata visszahúzóval kapható (lásd alább) (lásd 12. oldal). 
A visszahúzók névleges terhelése 0,7 kg (1,5 font).

szerszámtartóval.

Szerszámtartó övtáskák
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1500099

1500098

1500096 1500097
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Az övtáska hátoldalán 
zseb található a biztonsági 
visszahúzó számára (lásd 

 

Le rás

1500098

1500099

1500100

 
 

a tokban.

• Visszahúzót is tartalmaz (lásd 12. oldal). 

illeszkedik.

•  Beacon™  nagyfokú láthatóságot biztosító  

3M™ DBI-SALA® 
Mér szalag tokok

Az övtáska hátoldala

Szabadalmaztatás 
alatt

Szabadalmaztatás 
alatt

Le rás

1500095 Tarsolyos tartó, visszahúzóval

Tarsol os tartó, visszah zóval

•  Visszahúzót is tartalmaz (lásd 12. oldal).

Szabadal-
maztatás 
alatt

llván  kulcstartó övtáska visszah zóval

Le rás

1500096 Állványkulcs tartótáska
visszahúzóval

1500097 Állványkulcs tartótáska 

rugalmas pórázzal

•    A magasban végzett munka közben 
gyorsan az övtáskába rakhatók az 
állványkulcsok.

•    Nagyfokú láthatóságot biztosító 

Szabadalmaz-
tatás alatt

Szerszámtartó övtáskák
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ent: A kalapácstartó táska zárva van, 

Lent: A kalapácstartó táska nyitva van, 
így alkalmas az aktív használatra.

Kalapácstartó táska

Le rás

1500093 Kalapácstartó táska

1500094 Kalapácstartó táska és Hook2Quick Ring spirálos póráz

súlyú kalapács berakható.

•   A 1500094 sz. kombinált tételben megtalálható a 1500066 cikkszámú 
Hook2Quick Ring spirálos póráz is, (lásd 11. oldal), amely kifejezetten  
a kalapácstartó táskához készült. A Hook2Quick Ring spirálos rögzítés 
teherbírása 0,9 kg (2 font).

Szabadalmaztatás alatt

ll tható rádiós táska

Le rás

1500088 Állítható rádiós táska

1500089

•   Ez az övtáska gyakorlatilag bármilyen kézi rádióhoz, 
mobiltelefonhoz, és számos más eszközhöz illeszkedik.

(lásd 11. oldal).

Szabadal-
maztatás 
alatt

Spra palack tartó

Le rás

1500091 Spray / Palack tartó

1500092 Spray / Palack tartó és  
Clip2Clip spirálos rögzítés

•   Az 1500092 cikkszámú termékhez jár a 1500059 Clip2Clip spirálos póráz (lásd 11. oldal).

övön vagy 

badal-
tatás 
t

1500060

1500088

Szerszámtartó övtáskák
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3M™ DBI-SALA® 
Akkumulátor tok h vel

Menn iség Teherb rás

1500090 1 4,5 kg (10 font)

Szerszámtarsol ok
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Comfort 
szerszámöv

Derékméret Méret

1500110

1500111

1500112

tilit  szerszámöv

Derékméret Méret

1500113

1500114

•   A párnázott Cordura anyag tartós és kényelmes.

Övtartók

Le rás Teherb rás Menn iség

1500116 3,2 kg (5 font) 10

1500118 Övtartó kioldó 3,2 kg (5 font) 10

•    A 1500116 cikkszámú termék esetében a szerszámok az övre 
kötve használhatók, a 1500118 cikkszámú terméket pedig  
a szerszámok tárolására lehet használni.

kényelmet nyújt.

elképzelésük szerint alakíthatják a tokok és zsebek rendszerét

Szerszámtarsol ok
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15001191500122150012015001211500123

20

Szabadalmazott

3M™ DBI-SALA  tarsol ok kis alkatrészekhez

Le rás

1500122 Tarsolyok kis alkatrészhez, sárga vinil

1500119 Tarsolyok kis alkatrészhez, fekete vászon

1500120 Tarsolyok kis alkatrészhez, camo vászon

1500121 Tarsolyok kis alkatrészhez, narancssárga vászon

1500123

 
hogy kiessenek a tarsolyba helyezett tárgyak.

•    Kompatibilis a legtöbb szerszámövvel.

A Small Parts Pouch tarsoly olyan 
kis alkatrészek tárolására készült, 
mint a csavaranyák, száras 
csavarok, csavarok és szögek.

Miután berakták ezeket a kis 
tárgyakat a tarsolyba, ott azonnal 
biztonságban vannak az önzáró 

Még ha a tarsoly fejjel lefelé is áll, 
akkor sem engedi kiesni a belé 
helyezett tárgyakat, így szinte 
lehetetlen, hogy azok kiessenek  
a tarsolyból.

Szerszámtarsol ok



2121

Le rás

1500132

Szerel táska

•    Az állítható oldalsó kioldású zárórendszer megakadályozza a tárgyak kiesését, 
amikor nem használják a táskát.

Vizsgálati táska

•    Az egyedülálló szabadalmaztatott állítható nyitási módszernek 

felszabadító munkaállomást lehet kialakítani.

segítségével.

munkaállomás  
 

Szabadalmaztatás 
alatt

Szerszámtarsol ok

Szélesség Magasság Visszah zók kioldók

1500124

1500125 2 visszahúzó

1500126 2 kioldó

1500127

1500128 2 visszahúzó

1500129 2 kioldó

 
a szerszámok kikötése.

Le rás

1500131 Vizsgálati táska

Szerszámtarsol ok
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3M™  DBI-SALA  Biztonsági zsákok

Zárórendszerek

 

Beép tett csatlakozási  
pontok
A Safe Bucket tárolókat a magasban végzett 
munkákhoz szükséges szerszámokhoz terveztük, 
ezért több csatlakozási pontot is tartalmaznak  
a kikötéshez.

Kiváló min ség   
vászon és vinil

készülnek, a névleges terhelésük pedig 45,4 kg (100 
font), illetve 113,4 kg (250 font).

Kiömlést l véd  tárolók
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Teherb rás Zárrendszer Tároló an aga Magasság átmér Térfogat

1500134 45,4 kg (100 font) Vászon 38 cm / 31,75 cm 

1500133 45,4 kg (100 font) Húzózsinór Vászon 38 cm / 31,75 cm 

1500140 113,4 kg (250 font) Vászon 38 cm / 31,75 cm 

1500139 113,4 kg (250 font) Húzózsinór Vászon 38 cm / 31,75 cm 

Normál Biztonsági zsák modellek
http: bit l P TVideos M A

Sz rásállóság
Ahol Ön dolgozik, nem lehet kérdés a tartósság.
Ezért minden Safe Bucket tároló alján kemény 
kompozit betét található, amely megóvja a véletlen 

Beép tett karabiner és emel pánt
A kopásra hajlamos kötél helyett minden biztonsági tárolót 

csavarzáras karabiner, amelynek a teherbírása 30 kN (6700 

vagy hogy nem zár a karabiner, és lecsúszik a csatlakozási 
pontról.

Kiömlést l véd  tárolók



Szerszámok 
leesésvédelme 
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3M™ DBI-SALA® 
Merev biztonsági zsák betét

5 gallonos Biztonsági zsák
•    Szabványos 5 gallonos vödrök szállítására. 

 
a Biztonsági zsákok egyedülálló kampórendszerébe.

•    Ha nem használják, a Biztonsági zsák összelapítható,  
és így kis helyen is elfér.

megakadályozni a véletlen kiömléseket emelés és szállítás 
közben.

Le rás

1500141 Merev biztonsági zsák betét

Teherb rás

1500135 45,4 kg (100 font)

alakítja át. 

•     A többször használható merev biztonsági zsák betét egyenesen álló helyzetben 
tartja a Biztonsági zsákot, megkönnyítve ezzel a szerszámok rakodását és a hatékony 
munkavégzést.

Kiömlést l véd  tárolók



1500136
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Hossz  Biztonsági zsákok

Hossz Zárórendszer Teherb rás

1500136 45,4 kg (100 font)

1500137 45,4 kg (100 font)

1500138 45,4 kg (100 font)

zsákokban.

Kiömlést l véd  tárolók



Szerszámok 
leesésvédelme 

1500083

1500068

1500036
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csuklópánt

 
csuklópánt

 
 

illetve keskeny változatban kapható.

3M™ DBI-SALA  Széth zható csuklópántok

ll tható csuklópántok

ll tható csuklópánt

található, amely bármilyen 
 

Egy gumiszalag is segít biztosítani  
a kényelmes illeszkedést.

ll tható csuklópánt, zsinórral

zsinór segítségével gyorsan lehet 
közvetlenül a csuklópánthoz  
csatlakoztatni és rögzíteni  
a szerszámokat.

ll tható csuklópánt, visszah zóval
Minden csuklómérethez illeszkedik.  
A kioldóval ellátott, beépített 
visszahúzóhoz gyorsan csatlakoztatható 
számos kéziszerszám.

Csuklószalagok

Le rás Menn iség Teherb rás

1500083 Állítható csuklópánt 10 2,3 kg (5 font)

1500085 Állítható csuklópánt, zsinórral 10 2,3 kg (5 font)

1500087 Állítható csuklópánt, visszahúzóval 10 2,3 kg (5 font)

Le rás Menn iség Keherb rás

1500071 Széthúzható csuklópánt, kicsi 10 2,3 kg (5 font)

1500073 Széthúzható csuklópánt, közepes 10 2,3 kg (5 font)

1500075 Széthúzható csuklópánt, nagy 10 2,3 kg (5 font)

1500077 Széthúzható csuklópánt,  
kicsi keskeny

10 2,3 kg (5 font)

1500079 Széthúzható csuklópánt,  
közepes keskeny

10 2,3 kg (5 font)

1500081 Széthúzható csuklópánt,  
nagy keskeny

10 2,3 kg (5 font)
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már több mint 75 éve bíznak a 3M™  

nekik bizalommal elvégezni a munkát, 
és biztonságban hazatérni. A piacon 

leesévédelem és a mentés terén.

Ma a 3M vállalat személyi biztonsági 
divíziójának részeként még több 

technológiákat és termékeket fejlesszünk 
ki, amelyek növelik a munkavállalók 
biztonságát, a termelékenységet és a 
kényelmet. Így tehát, amikor legközelebb 
Ön is felveszi a felszerelést, és felmászik 

ne feledje, hogy mi nem ismerünk határt 
abban, hogy biztonságban tartsuk Önt.

A határ 
az ég

Hog an hozzunk létre 
maradandó dolgokat? 

g an g , ahog an 
minden termék nket: 
bizalommal – az 
alapoktól kezdve. 


