
CYNCH-LOK™
KOPPLINGSLINOR FÖR POSITIONERING

D E T  U L T I M A T A  I N O M  F A L L S K Y D D

DETTA ÄR EN NY INRIKTNING NÄR 
DET GÄLLER STOLPKLÄTTRING
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CYNCH-LOK™
KOPPLINGSLINOR FÖR POSITIONERING

CYNCH-LOK™ FÅR DIG PÅ PLATS 
SNABBARE OCH SÄKRARE.
Klättring i trästolpar är en av de svåraste miljöerna när det gäller höjdsäkerhet.  
Vi tog därför en ny inriktning och bad elledningsarbetare att hjälpa oss att göra  
en bättre rem. Resultatet är vår nya Cynch-Lok™ fallförhindrande rem för stolpe  
- den mest användarvänliga anordningen i sitt slag.

Cynch-Lok™ kräver nästan ingen 
ansträngning vid justering.
Den gör det enkelt för dig att röra dig längs stolpar  
(byta position, röra dig eller hoppa upp längs remmen)  
med en bekväm handposition. Den rör sig förbi hinder  
utan svårigheter.

Cynch-Lok™ har en unik konstruktion som “greppar” runt 
stolpen, tar tag i den och ser till att du kan positionera dig var 
du än behöver vara. När den används på rätt sätt stöttar den 
hela din kroppsvikt, vilket gör att du kan positionera dig fritt och 
minska trycket på ditt fallskyddssystem som du har i reserv. 

Som globalt ledande inom fallskyddssystem är det vårt mål  
att förse dig med utrustning som är lätt, enkel att använda och 
konstruerad efter dina behov.
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KLÄMFRIA, ERGONOMISKA GREPP 
Remändarna ger dig ett bekvämt grepp utan 
eventuell klämrisk. Arbetare kan använda normala 
rörelser utan påtaglig ansträngning. 

STOPPKIL OCH KARBINKROK 
Specialkonstruerad och unik kilplåt 
och karbinkrok hjälper till genom att 
gripa om stolpen när remmen själv 
“greppar tag”.

GLIDLÅS SOM ÄR MOTSTÅNDSKRAFTIGT 
MOT SKAVNING 
Ett rörligt, skyddat glidlås hjälper till att förhindra 
skavning mot det inre repet, vilket  
förlänger produktens livstid.

INDIKERING PÅ REM OCH REP 
En neoprenimpregnerad nylonrem och 
justerbar replivlina har en indikeringskärna, 
vilken gör att du vet när produkten är 
utsliten och behöver ersättas.

REPJUSTERARE 
Lätthanterlig spiralfjäder för 
ökad styrka och rörlighet, gör 
att arbetaren bekvämt kan 
positioneras på stolpen.

TECHNORA-REP 
Dubbelflätat rep med 
technorakärna är skär- och 
brandtåligt och har en hög 
draghållfasthet.

STANDARDER 
Uppfyller standarden EN358 för arbetspositionering.  

LÄTTVIKTSKONSTRUKTION 
Med en vikt på bara 2,2 kg blir din Cynch-Lok™  
ett verktyg - inte en börda.

CYNCH-LOK™-JUSTERING 
Den yttre remmen har enkel “glid på plats-
rulljustering”, vilken gör att du kan anpassa 
remmen efter stolpens diameter med en hand 
under tiden som du klättrar.

SKYDDADE ETIKETTER 
Kardborreskydd med i-Safe™ 
hjälper till att hålla etiketter 
skyddade och läsbara.

  CYNCH-LOK ™ FALLFÖRHINDRANDE 
REM FÖR STOLPE

SPECIFIKATIONER

 Vävband – Neoprenimpregnerad nylon 
  Kopplingar – Legerat stål med 22 kN 
draghållfasthet, 16 kN öppningsstyrka

  Cynch-Lok™-justerare (vriden O-ring) 
– Stark konstruktion av legerat stål med 
zinkplätering för rostskydd 

  Repjusterare – Lätt, bearbetad 
aluminium med anodiserad yta 

  Stoppkil – Värmebehandlat stål med 
zinkplätering för rostskydd 

  Rep – 45 kN draghållfasthet, nylonkärna 
med statiskt kärnmantlat rep 

 Nitar – Hålnitar i legerat rostfritt stål 
 Tråd – Polyestertrådar i storlek 346

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Artikelnummer: 1204054

Stolpdimensioner  
(diameter/omkrets)  
min = 14cm 
max = 40cm
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VÄRLDSLEDANDE INOM FALLSKYDD
Capital Safety är en av världens ledande tillverkare av fallskydds- och räddningsutrustning,  
med decennier av erfarenhet och nedärvd innovation.

Vi förstår de branscher som vi levererar till och vi lyssnar på arbetarna på fältet. Vi anställer de 
bästa ingenjörerna för att skapa innovativa lösningar, och vi patenterar de produkter som håller 
höghöjdsarbetare säkra över hela världen. Capital Safety har den högsta kvaliteten och det största 
urvalet av fallskyddsprodukter i branschen. Men vi är mer än ett produktföretag.

Vi har en nyskapande inställning när vi lanserar våra produkter på fältet. Vi har etablerat internationella 
samarbeten och ett omfattande nätverk av auktoriserade återförsäljare, certifierade installatörer och 
servicecenter. Vi erbjuder utbildning både på fältet och hos oss.

Sök efter kompletta lösningar i vårt omfattande sortiment av DBI-SALA®- och Protecta®-produkter.


