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PRZEDSTAWICIELSTWA 
SPANSET NA ŚWIECIE

Zastrzegamy sobie że zdjęcia oferowanych produktów mogą różnić się od dostarczonego towaru.

Przedstawicielstwa SpanSet na świecie:

Szwajcaria, Australia, Austria, Brazylia, Chiny, Francja, Niemcy, Węgry, 
Wielka Brytania, Indonezja, Włochy, Polska, Hiszpania, Tajwan, USA
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O tym, jak pasy bezpieczeństwa  
stały się standardem bezpieczeństwa.  
Historia firmy SpanSet.

Pięćdziesiąt lat temu światem rządziły zupełnie inne standardy,  
kto by pomyślał, że auta nie wyposażano wówczas w pasy bezpieczeństwa.  
Na szczęście, zmieniła to pewna niewielka firma ze Szwecji produkująca taśmy.
Ciężko nam sobie dziś wyobrazić, że kilka dekad temu większość aut nie posiadała 
pasów bezpieczeństwa. Co więcej, nie przywiązywano wówczas większej wagi do 
zapobiegania wypadkom samochodowym. Z tego powodu wiele kolizji drogowych, 
z których dziś można by wyjść bez szwanku, miało tragiczny finał.
Aby zapobiec tego rodzaju niebezpieczeństwom, szwedzka firma produkująca 
samochody marki Volvo pod koniec lat pięćdziesiątych XX wieku, zaangażowała 
dwie firmy produkujące taśmy: AB Textilkonst i Klippan, do stworzenia pasów 
bezpieczeństwa dla samochodów marki Volvo.
Firma Volvo produkująca bardzo wytrzymałe samochody, które bez problemu  
znosiły ciężkie szwedzkie zimy oraz liczne testy wytrzymałościowe, w trosce 
o bezpieczeństwo pasażerów zapragnęła ulepszyć także swoje systemy 
bezpieczeństwa.
Firma Klippan wraz z inżynierami firmy Volvo, stworzyła pierwsze samochodowe 
pasy bezpieczeństwa na świecie, wykonane z bardzo mocnych włókien.
Nowe odkrycie zostało po raz pierwszy zamontowane w pojazdach marki Volvo 
w roku 1959, w modelach Amazon oraz 544. Wywołało to ogromne 
zainteresowanie wśród ludzi, ale także zapewniło szwedzkim wynalazkom trwały 
wizerunek, kojarzony z bezpieczeństwem oraz wytrzymałością.

O tym jak zastąpiliśmy liny i łańcuchy
Samochodowe pasy bezpieczeństwa okazały się być wielkim sukcesem, co 
zachęciło wkrótce innych producentów do montowania ich w swoich  
samochodach. Dzięki ogromnemu zapotrzebowaniu na innowacyjny produkt, 
współwłaściciel firmy Klippan - Erik Ehnimb, założył w 1966 roku  
firmę SpanSet w Malmö.
Taśmy produkowane przez firmę SpanSet znalazły wkrótce zastosowanie  
w innych dziedzinach życia, gdzie uprzednio liny oraz łańcuchy  
wydawały się być jedynym rozwiązaniem, jak w przypadku transportu papieru. 
Klienci szybko docenili  niesamowitą zdolność udźwigu nowych zawiesi 
i pasów do podnoszenia.
W 1967 roku, Pan Ehnimb założył oddziały firmy SpanSet AG na wyżynach  
Zurichu w Hombrechtikon, a także w Niemczech, Francji, Anglii oraz we Włoszech. 
Następne oddziały powstały w Ameryce, Azji, Australii i Polsce tworząc globalną 
sieć dystrybucji.
W Wielkiej Brytanii firma SpanSet mieści się w nowoczesnej, działającej od 40 lat, 
fabryce wybudowanej w mieście Middlewich należącym do hrabstwa Cheshire. 
Bogate doświadczenie firmy w produckji taśm zapewniło już 20 lat temu doskonałe 
zaplecze do stworzenia innowacyjnej serii sprzętu zabezpieczającego w pracach na 
wysokości. Seria zawiera wszelkie zastosowania od zabezpieczenia przed 
upadkiem po pozycjonowanie pracy, a także dostęp linowy i serię ratunkową 
Gotcha.
Firma SpanSet kontynuuje międzynarodowe dziedzictwo innowacji 
w projektowaniu i rozwijaniu produktów oraz usług. Nowe rozwiązania są 
produkowane ponad miarę podstawowych standardów europejskich dla 
projektowania sprzętu zabezpieczającego w pracach na wysokości.
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ekonomicznie. Wskaźnik Siły Napięcia [TFI] jest obecnie włączony do 
wymienionej wyżej Poziomej Liny Bezpieczeństwa.
Także w 2002 roku, SpanSet ustanowił Modułowy Kurs Szkoleniowy z zakresu 
Bezpieczeństwa na Wysokości. Przenosząc tym samym szkolenie od 
indywidualnie zamawianych kursów do uznanych w przemyśle standardów 
kwalifikacji. Nadziemny system zabezpieczający ładunek dla samochodów 
z plandekami i warsztatów, został wypuszczony w 2004 roku.
Po bliskiej współpracy z klientami z przemysłu petrochemicznego, SpanSet 
rozwinął swoje pierwsze „zabezpieczenia zbiorowe” do pracy na wysokości 
– jednorazowe podłogowe powierzchnie w 2004 roku. Ten projekt jest 
rozwijany i ulepszany, aby stać się pierwszym produktem w zakresie 
Walkabout zabezpieczeń zbiorowych.
W 2005 roku, wypuszczono Zestaw Proof Loader, służący do kompletnego 
umocowania i testowania systemu dla robotników, którzy chcą szybko 
przeliczyć i ustalić własny punkt kotwiczenia przy nawierzchniach betonowych 
lub geologicznych/naturalnych.
W 2008 roku, powstał kolejny pierwszy na świecie wynalazek firmy Spanset. 
Był to Atlas 140 – pierwsza kompletna seria produktów zaprojektowana 
z myślą o pracownikach z większą masą ciała.

SpanSet – droga do sukcesu, która zawsze 
wynika z bycia o krok do przodu/sukces 
zawdzięczamy nieustannemu postępowi.
Jesteśmy bardzo dumni z naszych osiągnięć. W końcu, przyczyniliśmy się do 
bezpieczniejszych oraz łatwiejszych warunków pracy na całym świecie –  
a tym samym do zmniejszenia liczby wypadków oraz niższych kosztów 
produkcji i transportu.

Było nam niezmiernie miło, kiedy usłyszeliśmy historię o policjancie, który 
podczas rutynowej kontroli ciężarówki uśmiechnął się przyjaźnie na widok 
ładunku zabezpieczonego naszymi produktami.

Od spełniania standardów, bardziej cenimy sobie ich ustanawianie.
Misją firmy SpanSet jest nie tylko sprostanie międzynarodowym standardom 
bezpieczeństwa, ale przede wszystkim bezustanne ich podnoszenie. Dla 
przykładu, nowe standardy mocowania w Unii Europejskiej, nie istniałyby 
gdyby nie nasze pasy mocujące.
W kwestii naszych produktów, usług i doradztwa, zależy nam przede 
wszystkim na ciągłym zwiększaniu bezpieczeństwa. To nasz cel, nasza 
praca i nasza pasja. Chcemy aby nasi klienci mogli ufać firmie SpanSet 
w przyszłości – tak jak wspomniana policja.

SpanSet – Certyfikat Bezpieczeństwa

O tym jak nasze wynalazki stały się normą....
Dzięki swoim możliwościom, produkty firmy SpanSet zyskały na całym świecie 
tak dobrą reputację, że międzynarodowe standardy bezpieczeństwa były na nie 
ukierunkowane.
Firma SpanSet w znacznym stopniu wpłynęła na rozwój standardów 
dotyczących sprzętu zabezpieczającego w pracach na wysokości, jak na 
przykład, w narodowych grupach roboczych, które decydują, co stanowi 
standard i w których SpanSet regularnie bierze udział.
SpanSet był częścią zespołu, który opracował standard BS8454:2006 do 
zrealizowania szkolenia i edukacji dla pracujących na wysokościach oraz dla 
ratowników, jednocześnie był pierwszą firmą, która została skontrolowana pod 
kątem normy BSI.
Oto jak powstaje norma: przez ustanawianie standardu oraz kontynuowanie 
tego dzieła przez więcej niż 40 lat.

....oraz jak dobra praktyka przekształciła sie w normę
To również wiąże się z tym, że jesteśmy często potrzebni w czasie tworzenia 
nowego produktu (w końcu i tak będzie transportowany za pomocą naszych 
pasów), ale także coraz częściej oferujemy wsparcie jako Wasz partner 
w szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa i doradztwa.
Dzięki wyjątkowym osiągnięciom i uznaniu, firma SpanSet z małego zakładu 
produkującego taśmy przekształciła się w międzynarodowego prekursora 
w dziedzinie bezpieczeństwa na wysokości i w transporcie.

O tym, jak świat nas doganiał w dziedzinach:
1. Zawiesia
W 1997 roku firma SpanSet wyprodukowała serię zawiesi „SUPRA PLUS” oraz 
nową generację pętli pasowych z drutem tekstylnym w ochronnym płaszczu dla 
maksymalnej odporności na przecieranie – już wtedy o wytrzymałości  
do 50 ton.
2. Zabezpieczenia prac na wysokości
W 1992 roku, Pozioma Lina Bezpieczeństwa – pierwsza tymczasowa pozioma 
lina kotwicząca, gdzie zastosowano taśmę poliestrową i raczę w celu 
naprężenia oraz zapewnienia absorbcji w razie upadku.
Racza napinająca posiadająca system ABS, jest też pierwsza na świecie, 
pojawiła się w 1995 roku. Umożliwia ona stopniowe zwolnienie naprężonej 
zębatki, tak aby w razie zagrożenia, towary mogły zostać bezpiecznie 
rozładowane.
W roku 2001 pojawiła się seria sprzętu ratowniczego Gotcha. Pierwsze 
kompletne zestawy ratownicze dające możliwość zdalnego wciągnięcia 
pracownika. Ten sprzęt doczekał sie następcy – WRAPPA, pierwszego zestawu 
ratunkowego składającego się z  zestawu kotwiczącego umożliwiającego 
ratowanie pracowników z pionowych przestrzeni.
3. Zabezpieczenia ładunków
W 2002 roku SpanSet wypuścił Wskaźnik Siły Napięcia [TFI], który jest 
elementem systemu napinającego i wskazuje siłę wstępnego napinania, dzięki 
czemu, zabezpieczenie ładunku stało się bezpieczniejsze i bardziej 
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O tym jak upewniamy się,  
że nasze logo będzie nadal  
cenione w przyszłości.
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O tym jak SpanSet dostarcza swoim 
klientom rozwiązania w pracy, od porad 
technicznych poprzez produkty i szkolenia
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klientów, oraz opracować bezpieczniejsze 
rozwiązania dla prac na wysokości.
Jest to szczególnie widoczne w zestawach do 
prac na wysokości i pakietach szkoleniowych, 
które są stworzone, aby udostępnić osobom 
pracującym w handlu praktyczne rozwiązania dla 
ich potrzeb związanych z indywidualną ochroną 
przed upadkiem oraz umożliwić im sprostanie 
wszystkim wymogom przepisów dotyczących 
pracy na wysokości. Wykazują to także nasze 
rozwiązania systemu CAPCHA, zaprojektowane 
z myślą o pojazdach do pracy na wysokości, dla 
których projektujemy, instalujemy i wdrażamy 
indywidualne systemy zabezpieczeń przed 
upadkiem z naczepy samochodowej. Nasze 
kontrakty są dowodem na zdolność firmy 
SpanSet do budowania partnerstwa z dużymi 
organizacjami oraz umiejętność sprostania 
ich ciągle rozwijającym się wymaganiom 
odnośnie produktów, szkoleń i usług.

Firma SpanSet z oddaniem projektuje i tworzy 
produkty starając się sprostać wymogom klientów. 
Sukcesy naszych produktów przypisujemy 
umiejętnościom dobrego słuchania i polityce 
nieustannych badań pracy w ograniczeniu oraz 
rozwoju, obejmującego wszystkie zastosowania 
od podstawowych zabezpieczeń przed upadkiem 
po dostęp linowy, czy serię ratunkową Gotcha. 
Dzięki stałemu kontaktowi z klientami, od 
zakupu po szkolenia i etapy wdrażania, nasza 
firma jest przekonana, że produkty i usługi 
sprostają wymaganiom naszych odbiorców. 
Celem naszej firmy jest rozwój partnerskiej więzi 
z naszymi klientami, aby ulepszać istniejące 
produkty i sprostać nowym wyzwaniom.
Wszystkie produkty frimy SpanSet zostały 
opracowane w taki sposób, aby były integralną 
częścią rozwiązań związanych z bezpieczeństwem, 
które obejmują produkty, instalacje, szkolenia, 
wdrażanie, testowanie oraz serwisowanie. Poprzez 
oferowanie całościowych rozwiązań, nasza firma 
jest w stanie zawsze sprostać potrzebom naszych 

Dostawa sprzętu, szkolenia 
i usługi po sprzedaży

AUTORYTET W DZIEDZINIE ROZWIĄZAŃ 
Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA NA WYSOKOŚCIACH
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Work at Height
Safety Association

wahsa

WAHSA
The Work at Height Safety Association 
reprezentuje producentów, dostawców, 
monterów oraz firmy szkoleniowe zaangażowane 
w indywidualną ochronę przed upadkiem. 
SpanSet jest członkiem założycielem tej 
organizacji.
IPAF
The International Powered Access Federation 
oferuje doradztwo oraz szkolenia w zakresie 
używania sprzętu służącego do indywidualnej 
ochrony przed upadkiem z wykorzystaniem 
platform na podnośnikach. SpanSet jest 
członkiem tej organizacji, a zarazem twórcą 
programu nauczania dla użytkowników szelek 
bezpieczeństwa. SpanSet uwzględnił  
w programie nauczania także szkolenie dla 
instruktorów IPAF.

REUK
Renewable UK jest gronem handlowo zawodowym 
stworzonym z myślą o przemyśle odnawialnym  
w Wielkiej Brytanii. Członkami REUK są zarówno 
drobne firmy jak i największe międzynarodowe 
korporacje. SpanSet jest członkiem Renewable UK 
oraz organizatorem szkoleń z pracy na turbinach 
wiatrowych i ratownictwa.

LEEA
Stowarzyszenie inżynierów sprzętu podnoszącego, 
uznawane na całym świecie stowarzyszenie 
handlowe dla wszystkich zaangażowanych 

w projekty, produkcję, wynajem, naprawę, 
utrzymanie i użytkowanie sprzętu podnoszącego. 
Kursy z podnoszenia i montowania konstrukcji 
prowadzone przez SpanSet odbywają się zgodnie 
z normami postępowania LEEA.
Arqiva
Arqiva zarządza większością infrastruktury 
telekomunikacyjnej związanej z telewizją, radiem 
i komunikacją bezprzewodową w Wielkiej Brytanii.
Wśród klientów można wymienić główne platformy 
telewizyjne takie jak BBC, ITV, BSkyB oraz 
niezależne grupy radiowe, głównych dostawców 
telekomunikacyjnych, w tym pięciu brytyjskich 
operatorów sieci komórkowych, a także służby 
bezpieczeństwa. Serwis i obsługa infrastruktury 
firmy Arqiva wymaga przeszkolenia osób na 
odpowiednim poziomie.
SpanSet prowadzi, cieszące się uznaniem, kursy 
przygotowujące do prac wysokościowych na 
wieżach, z bezpieczeństwa w pracach na dachu, 
ale także do akcji ratowniczych.

Achilles 
Achilles zajmuje się identyfikacją, upoważnianiem, 
ocenianiem oraz monitorowaniem dostawców na 
prośbę głównych światowych organizacji. Achilles 
współpracuje z ponad 700 największymi 
światowymi firmami z różnych sektorów przemysłu. 
SpanSet został mianowany dostawcą 
i organizatorem szkoleniowym przez Achillesa.

System ISO stworzony dla Registration of Firms 
of Assessed Capability – ISO 9001: 2000 – ma za 
zadanie działać jako całkowicie niezależna 
kontrola zdolności firmy do operowania 
wydajnym i skutecznym Systemem Jakości. 
Dzięki temu systemowi  klient może  być 
absolutnie pewien niepodważalnej jakości 
produktu. Może także obniżyć koszty inspekcji 
otrzymywanych towarów oraz potwierdzić jakość 
dostawcy, a także w rezultacie polepszyć relacje 
biznesowe z klientami. Rejestracji podlegają 
projekty, opracowania oraz produkcja systemów 
zabezpieczających przed upadkiem, a także kursy 
szkoleniowe.
W nawiązaniu do naszego zobowiązania wobec 
normy ISO 9001: 2000, firma SpanSet chętnie 
udowodnia zgodność z odpowiednimi 
standardami.
Firma SpanSet posiada bogatą historię osiągnięć 
dotyczących współpracy z liderami przemysłu 
w celu rozwoju nowych pomysłów, sprzętu 
i metod pracy na wysokości. Obecnie SpanSet 
jest czynnym członkiem kilku organizacji, które 
zachęcają pracowników do używania sprzętu 
służącego do indywidualnej ochrony przed 
upadkiem.

IRATA 
The Industrial Rope Access Trade Association 
jest autorytetem na skalę światową 
w zastosowaniu technik pracy w dostępie 
linowym, zaś SpanSet jest jego rejestrowanym 
członkiem jako producent i organizator szkoleń.

Zarządzanie jakością: Znak 
CE, norma ISO 9001, Trade 
Industry Body Membership

AUTORYTET W DZIEDZINIE ROZWIĄZAŃ  
Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA NA WYSOKOŚCIACH
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Jakość dla życia

Produkty firmy SpanSet – 
na miarę przeznaczenia

Projektując swoje produkty, firma  SpanSet chce 
mieć pewność, że każdy produkt nie tylko spełnia 
wymogi Standardów Europesjkich, ale jest 
stworzony na miarę przeznaczenia, a także, że 
spełnia oczekiwania pracowników. 
Niejednokrotnie, te dwie rzeczy mogą się od siebie 
bardzo różnić, jak np. nasza gama zawiesi TITAN 
przeznaczona do warunków ekstremalnych oraz 
gama ATLAS 140 dla pracowników o większej 
masie ciała. Oba projekty spełniają odpowiednie 
standardy, jednak posiadają dodatkowe cechy, 
które umożliwiają, im sprostanie wymaganiom 
nawet najbardziej wymagających pracowników.
Szelki bezpieczeństwa firmy SpanSet zostały 
zaprojektowane z myślą o pracownikach. Dlatego 
też, na etapie projektu, kierujemy się kryterium 
doboru odpowiednich materiałów, które dopasują 
się do kształtu użytkownika, z myślą o jego 
wygodzie i zminimalizowaniu ograniczeń. Dla 
ochrony, szelki bezpieczeństwa powinny być łatwe 
w montażu i regulacji, tak aby w trakcie 
ewentualnego upadku zabezpieczały użytkownika 
w odpowiednich miejscach bez zagrożenia 
występowaniem nadmiernych rozciągnięć lub 
zniekształceń w tym krytycznym momencie.

Wszystkie szelki bezpieczeństwa naszej firmy 
zawierają:

1   Wysokiej jakości taśmy poliestrowe, 
elastyczne i dopasowujące się do ciała 
użytkownika.

2   Osprzęt odporny na korozję, który jest 
polerowany w celu łatwiejszego 
dopasowania i regulacji.

3   Dodatkowe wzocnienia w miejscach 
szczególnie narażonych na zużycie.

4   Czytelne oznakowanie, ukazujące model,  
rok produkcji, testowane standardy oraz 
indywidualny numer seryjny dla łatwiejszej 
identyfikacji.

5   Instrukcję ubierania, przedstawioną  
w formie zdjęć.

6   Czytelne wzory graficzne, dla łatwiejszej 
kontroli.

7   Klamrę zabezpieczająca luźne końce taśmy

  Szelki bezpieczeństwa firmy SpanSet są 
wytrzymałe i w dobrej cenie.

Dlaczego warto wybrać szelki bezpieczeństwa firmy SpanSet?

1 2

3

4

5

6

2

AUTORYTET W DZIEDZINIE ROZWIĄZAŃ Z ZAKRESU 
BEZPIECZEŃSTWA NA WYSOKOŚCIACH

7

7

- przejrzyste instrukcje
- numer seryjny
- indywidualną kartę kontrolną
- kieszonkowy przewodnik kontrolny

Ponadto, zestawy firmy SpanSet mogą być 
wyposażone w torby odporne na kurz 
 i promienie UV.

Produkty firmy SpanSet 
są wyposażone w:
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Dlaczego warto wybrać liny bezpieczeństaw fimy SpanSet? Lina ATLAS, przeznaczona 
dla użytkowników 
o większej masie ciała.

Liny bezpieczeństwa bezpieczeństwa firmy 
SpanSet zostały zaprojektowane z myślą o ich 
przeznaczeniu. Dlatego też, na etapie projektu, 
kierujemy się kryterium nadania produktowi 
odpowiedniego kształtu, długości, tak aby nie  
iść na kompromis w kwestii bezpieczeństwa 
pracowników. Dbamy też, o wyposażenie  
naszych lin bezpieczeństwa w łączniki 
ułatwiające przyłączenie do innych 
kompatybilnych elementów. Staranny dobór 
materiałów, przekłada się na bezpieczne oraz 
skuteczne wykonanie zadania przez pracownika.

Spanset ATLAS 140 firmy SpanSet, przeznaczona jest 
dla pracowników o wadze nieprzekraczającej 140 kg. 
Jest to gama zaprojektowana specjalnie dla  
pracowników o większej masie ciała, jednak bez 
wątpliwości równie dobrze nadaje się do ochrony 
pracowników o mniejszej wadze ciała. 
W produkowanej przez firmę SpanSet linii ATLAS, 
znajdziemy szelki bezpieczeństwa, liny 
bezpieczeństwa, oraz urządzenia samohamowne dla 
pracowników o wadze do140 kg. Zgodnie 
z założeniem projektu, głównym zadaniem szelek 
bezpieczeństwa ATLAS jest dopasowanie się 
i wspieranie tułowie pracownika o większej masie 
ciała. Szelki ATLAS 140 są w stanie zmniejszyć siłę 
oraz odległość zatrzymania pracownika o wadze  
do 140 kg w trakcie upadku, spełniając tym samym 
warunki normy EN355 o maksymalnej sile uderzenia 
wynoszącej 6 kN oraz maksymalnej długości 1,75 m.

Lina ATLAS charakteryzuje się:
Ochroną dla pracowników o wadze do 140 kg.
Zgodnością z normą EN355 dla masy ciała 
w przedziale 100-140 kg.
Konstrukcją linową z osłoną rdzeniową
Maksymalną długość do 2 m. 

W nawiązaniu do zalet szelek bezpieczeństwa 
2 punktowych, linia ATLAS zawiera 
dodatkowo:
Ochronę dla pracowników o wadze  
do 140 kg
Zgodność z normą EN355 dla masy ciała 
w przedziale 100-140 kg.
Bardziej wytrzymałą konstrukcję taśmy.
Możliwość dopasowania do różnych  
kształtów ciała.

Zawiesia AII-PAK zawierają:
1   Wysokiej jakości taśmy poliestrowe.

2   Czytelne oznakowanie, ukazujące model, rok 
produkcji, zgodność z normą oraz 
indywidualny numer seryjny dla łatwiejszej 
identyfikacji.

3    Dodatkowe wzmocnienie w miejscach 
szczególnie narażonych na zużycie.

4   Zintegrowany pas bezpieczeństwa 
z amortyzatorem.

  Szeroki wybór łączników oraz dostępnych 
konfiguracji.

  AII-PAK są lekkie i opłacalne (stosunek 
jakości do ceny).

  Zawiesia AII-PAK są testowane  
dla kątem normy EN355.

Liny bezpieczeństwa TITAN są zaprojektowane 
z myślą o nowej koncepcji. Naszym celem jest 
zapewnienie lin bezpieczeństwa, które przez cały 
okres użytkowania będą niezawodne. Chcemy 
ułatwić waszym pracownikom możliwość 

rozpoznania stopnia zużycia lin bezpieczeństwa, 
tak aby w razie potrzeby zastosować dodatkowe 
zabezpieczenia umożliwiające ochronę 
pracownika w niebezpiecznych warunkach.

W nawiązaniu do zalet zawiesi T-PAK, gama 
TITAN ľ dodatkowo:

5   W pełni osłonięte zawiesia dla 
zawiększonej trwałości i wytrzymałości, 
a także odporności na silne 
promieniowanie UV.

6   Innowacyjną konstrukcję z funkcją zmiany 
kolorów, która określa, kiedy nastąpiło 
nadmierne zużycie, przy jednoczesnym 
zapewnieniu pracownikowi pełnej ochrony 
przed upadkiem.

7     Podwójną, zintegrowaną taśmę 
bezpieczeństwa z amortyzatorem  
dla pełnej ochrony.

Jakość dla życia

AUTORYTET W DZIEDZINIE ROZWIĄZAŃ  
Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA NA WYSOKOŚCIACH
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Nie

Tak

Tak

Tak

HIERARCHIA ŚRODKÓW 
BEZPIECZEŃSTWA

Planowanie i zabezpieczanie pracy  
na wysokości

Zastosuj sprzęt do indywidualnej ochrony, by zapobiegać 
upadkom poprzez wykorzystanie zabezpieczeń przed 
upadkiem do ochrony pracownika na wysokości. Zawsze 
pamiętaj o wykonywaniu zadania w bezpieczny sposób.

Zastosuj sprzęt do indywidualnej ochrony, 
by poszerzyć operacyjność zastosuj 
system do pracy w ustalonej pozycji. 
   LUB. 
Zastosuj sprzęt do indywidualnej ochrony, 
by zapobiegać upadkom wykorzystaj system 
zabezpieczeń przed upadkiem.
Zawsze pamiętaj o wykonywaniu zadania w bezpieczny sposób.

Czy masz plan ratunkowy?

Pamiętaj!

Upewnij się, czy wysokość na której będzie 
wykonywana praca, w razie ewentualnego 
upadku, nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia.

Zastanów się, czy praca może być wykonana inaczej,  
np. bez konieczności przeprowadzania prac na wysokości.

Wykonaj to zadanie w bezpieczny sposób z pozycji ziemi.

UNIKAJ – pracy na wysokości  

Wykonaj zadanie w bezpieczny sposób, wykorzystując 
zbiorowe środki w celu zapobiegania upadkom, takie 
jak barierki i/lub bezpieczne pomosty robocze, itd.

ZAPOBIEGAJ – UPADKOM 

Decydując się na odpowiednie rozwiązania, powinno się brać 
po uwagę metodę o najniższym ryzyku dla osób wykonujących 
zadanie. W przypadku zabezpieczenń zbiorowych, powinno się 
brać pod uwagę zarówno dobro monterów jak i użytkowników.

Wykonaj to zadanie w bezpieczny sposób.

Czy można zapobiec upadkom?

Czy można zastosować sprzęt 
do ochrony osobistej?

Przygotuj bezpieczne rozwiązanie używając zabezpieczeń  
zbiorowych aby nie dopuścić do wystąpienia upadku, 
poduszek powietrznych lub systemu miękkiego upadku.

ŁAGODŹ – odległość i konsekwencje

Czy masz plan ratunkowy?

Czy mogą być 
zastosowane 
zabezpieczenia 
zbiorowe?*

Nie

Nie

Nie

Tak Tak

Nie

Nie

* Czy wziąłeś pod uwagę zagrożenia dla osób instalujących te środki?

Tak

Czy mogą być  
zastosowane zabezpieczenia 
zbiorowe? *
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HIERARCHIA ŚRODKÓW 
BEZPIECZEŃSTWA

Wskazówki dla pracujących 
na wysokości

Gdy po oszacowniu ryzyka ewidentnie widać, 
że pracownik może spaść, musisz dokładnie 
zaplanować jak zapewnić mu ochronę. 
Istnieją trzy podstawowe ochrony: unikanie, 
zapobieganie, oraz łagodzenie. Jeśli można 
uniknąć pracy na wysokości, wówczas 
ryzyko upadku jest wyeliminowane.
Jeśli jednak nie można wykluczyć pracy na 
wysokości, powinno się zastosować sposoby 
zapobiegające upadkom ze szczególnym 
uwzględnieniem zabezpieczeń zbiorowych, które 
ochronią wszystkich pracowników. Indywidualne 
szelki bezpieczeństwa zabezpieczające 
przed upadkiem powinny być wykorzystane 
w ostateczności. Jednak w niektórych przypadkach 
nie da się zapobiec upadkom, jak np. podczas pracy 
pomiędzy piętrami lub na platformach. Wówczas 
pracownik wymaga odpowiedniej ochrony 
przed skutkami upadku, jak np. zmniejszenie 
odległości upadku lub ograniczenie siły uderzenia 
w momencie zadziałania zabezpieczeń. Także w tym 
przypadku, indywidualne szelki bezpieczeństwa 
zabezpieczające przed upadkiem ustepują 
systemom zabezpieczeń zbiorowych. Nie zawsze 
istnieje możliwość zapewnienia ochrony przed 
upadkiem, a co za tym idzie wyeliminowania 
ryzyka obrażeń. Dlatego też, w takich sytuacjach 
należy podjąć odpowiednie kroki, aby maksymalnie 
zmniejszyć ryzyko upadku, np. poprzez szkolenia 
praktyczne, gdzie pracownicy do wykonania 
swojej pracy mają dostepną jedynie drabinę. 
Jeżeli w wyniku oszacowania ryzyka okaże się, 
że można zastosować indywidualną ochronę 
przed upadkiem, Wasi pracownicy będą mogli 
wykorzystać ten sprzęt na trzy sposoby. Dlatego 
też, istotne jest, aby właściwie rozpoznać 
warunki środowiskowe oraz rodzaj ochrony jakiej 
potrzebują pracownicy. Wspomniane trzy techniki 
wykorzystania szelek bezpieczeństwa w celu 
ochrony pracowników to: praca w ograniczeniu, 
praca w ustalonej pozycji oraz zabezpieczenie 
przed upadkiem. Pracownicy muszą prawidłowo 
rozumieć stopień zagrożenia oraz funkcje 
ich sprzętu w realizacji każdej z technik.

Trzy kategorie użytkowania sprzętu do indywidualnej ochrony 
przed upadkiem

Oszacownie ryzyka

Praca w ograniczeniu
Ta kategoria obejmuje techniki pracy, które ograniczają ruch użytkownika 
w celu zmniejszenia ryzyka upadku. Należy najpierw przeprowadzić dokładną 
ocenę istotnych zagrożeń związanych z upadkiem, wówczas odpowiednio 
dobrana metoda zapewni bardzo wysoki poziom bezpiezeństwa.

Praca w ustalonej pozycji
W tej kategorii odpowiednią techniką jest wykorzystanie sprzętu do 
zawieszenia pracownika na jego „stanowisku pracy”. Z racji tego, że 
użytkownik jest zawieszony na wysokości, niezbędny jest staranny dobór 
sprzętu oraz odpowiednie szkolenie w celu zapewnienia skutecznego 
rozwiązania. Techniki pracy w ustalonej pozycji zazwyczaj wymagają 
wykorzystania dodatkowych systemów bezpieczeństwa oraz wsparcia. W tym 
przypadku, wyboru należy dokonać również kierując się hierarchią, jednakże 
przeważnie wybierana jest technika zabezpieczenia przed upadkiem.

Zabezpieczenie przed upadkiem
Metoda zabezpieczenia przed upadkiem jest jedyną kategorią dopuszczającą 
występowanie upadku. System zabezpieczający przed upadkiem 
w momencie wystąpienia upadku zatrzymuje użytkownika w kontrolowany 
sposób. Podczas wyboru systemu należy zwrócić szczególną uwagę, aby był 
on odpowiedni do użytkowania w planowanym położeniu, oraz aby w trakcie 
ewentulanego upadku pracownik uniknął kontaktu z przeszkodami.
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Praca na dachu

Platformy na podnośnikach

Ochrona pracownika przed 
upadkiem z pojazdu

Konserwacja i obsługa 
budynków

Praca w ograniczeniu  
metodą zapobiegania upadkowi

1. Punkt kotwiczący
2. Łącznik
3. Szelki bezpieczeństwa
4. Proponowane rozwiązania

Praca w ograniczeniu metodą zapobiegania upadkowiDziedziny przemysłu, 
gdzie wykorzystywane są 
prace w ograniczeniu: Gdy istnieje zagrożenie wystąpienia upadku, 

najbezpieczniejszą metodą jest zastosowanie pracy 
w ograniczeniu. System ten wykorzystuje sprzęt 
ograniczający ruch, w celu zapewnienia 
bezpiecznej przestrzeni do pracy oraz zapobiegania 
występowaniu zagrożenia jakim jest 
upadek. W momencie montowania systemu, 
należy zachować ostrożność, aby mieć pewność, iż 
miejsce pracy jest zabezpieczone, a system został 
zainstalowany skutecznie. Dzięki zastosowaniu 
pracy w ograniczeniu można zapewnić wysoki 
poziom bezpieczeństwa.
Systemy oparte o pracę w ograniczeniu można 
podzielić na cztery części składowe: punkt 
kotwiczący, łącznik, szelki bezpieczeństwa oraz 
wiedza o umiejętnym posługiwaniu się sprzętem. 
Bardzo ważne jest, aby upewnić się, czy wszystkie 
komponenty systemu są kompatybilne. Sprzęt, 
który Państwo wybierzecie, może być również 
odpowiedni w przypadku pracy w ograniczeniu lub 
pracy w ustalonej pozycji. Jeśli macie Państwo 
jakiekolwiek wątpliwości odnośnie sprzętu 
zabezpieczającego na wysokości, koniecznie 
skontaktujcie się z naszymi doradcami 
technicznymi.

Dlaczego warto wybrać sprzęt firmy SpanSet do 
pracy w ograniczeniu?
Z racji zaangażowania firmy SpanSet 
w prowadzenie szkoleń z bezpieczeństwa na 
wysokości, opracowanie najbezpieczniejszych 
metod pracy oraz sprzętu jest bardzo istotne. Już 
od 15 lat firma SpanSet prowadzi szkolenia, i tym 
samym angażuje się bardzo mocno w promowanie 
technik ochrony pracownika w pracy 
w ograniczeniu.
Praktyczne rozwiązania w pracy na co dzień
Firma SpanSet opracowała szereg rozwiązań 
dotyczących pracy na dachach oraz w pobliżu 
krawędzi obiektu. Dzięki współpracy z wieloma 
klientami oraz licznym informacjom zebranym przez 
nasz dział szkoleniowy, nasza wiedza w tej 
dziedzinie ulega ciągłemu rozwojowi.
Oferujemy produkty od rozwiązań czasowych aż po 
systemy montowane na stałe. Możemy dostarczyć 
zarówno gotowe rozwiązania w formie zestawów, 
przeznaczone do pracy w ograniczeniu  
w typowych warunkach, jak i tworzone specjalnie  
na zamówienie z kompatybilnych elementów.

PRACA W OGRANICZENIU

NIE MA 
UPADKU

NIE MA 
ZAWIESZENIA 

PRACOWNIKA W 
POWIETRZU

NIE MA POTRZEBY 
RATUNKU NIE MA PROBLEMU
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Praca w ograniczeniu  
metodą zapobiegania upadkowi

1. Punkty kotwiczące
Są one kluczowym elementem pracy 
w ograniczeniu. Rodzaj wykonywanej pracy oraz 
miejsce pracy pozwolą ustalić jakie punkty 
kotwiczące należy zastosować, oraz jakie 
urządzenia kotwiczące będą odpowiednie do 
wykonywanego zadania.  Systemy do ochrony 
pracownika na wysokości zawierają w punkty 
kotwiczące zgodne z normą na podstawie normy 
EN795. Przy doborze odpowiednich punktów 
kotwiczących należy pamiętać o umieszczeniu ich 
tak, aby spełniały swoją funkcję ochrony przed 
upadkiem.

2. Łącznik 
Element łączący, będący częścią systemu pracy 
w ograniczeniu, musi być w odpowiedniej długości, 
aby móc ograniczyć ruchy pracownika do 
niezbędnych w celu wykonania zadania, oraz 
zapewnić mu strefę bezpiecznej pracy. Stała 
długość liny bezpieczeństwa może zapewnić 
skuteczne rozwiązanie, jednak brak regulacji 
ograniczy możliwość jego użytkowania w każdej 
sytuacji. Zapewnienie pracownikom liny 
bezpieczeństwa z regulacją umożliwi im 
stworzenie skutecznego systemu ochrony 
odpowiedniego do warunków wykonywanej pracy.

3. Szelki bezpieczeństwa
Pracownik w ograniczeniu może używać 
teoretycznie każdy rodzaj szelek bezpieczeństwa. 
Są one wyposażone w tylną klamrę zaczepową, 
która może się okazać niezbędna dla pracownika, 
ponieważ umożliwia zabezpieczenie poza strefą 
bezpiecznej pracy. Używanie pasów jako ochrony 
nie jest niewłaściwe, lecz nasza firma 
w większości przypadków zaleca szelki 
bezpieczeństwa, które zapewniają lepszą ochronę.
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Zaczep taśmowy Kod zamówienia :  ATSL 1M EWL

System SAFELINE Kod zamówienia :  SAFELINE

-  czasowy punkt kotwiczenia, przeznaczony do pracy w ograniczeniu, 
pracy w ustalonej pozycji, oraz zabezpieczenia przed upadkiem

- dostępne w różnych długościach
-  zaczepy taśmowe poliestrowe o obwodzie zamkniętym, pokryte 

rękawem tekstylnym
- minimalna siła zrywająca (MBS) 70 kN
-  kieszonkowy przewodnik kontrolny
-  wyposażone w przejrzyste instrukcje oraz certyfikację  

o indywidualnym numerze seryjnym
-  o patrzone znakiem CE na podstawie zgodności z normami  

EN566 oraz EN795

to pozioma lina kotwiczenia
-  może być wykorzystana do pracy 

w ograniczeniu lub do ochrony przed upadkiem
-  konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
-  przeznaczona do różnych typów dachów 
-  zdejmowane urządzenie chwytające
-  wyposażona w przejrzyste instrukcje oraz 

indywidualny numer seryjny 
-  opatrzone znakiem CE na podstawie zgodności 

z normą EN795

Wszystkich sektorów 
przemysłu

PRACA W OGRANICZENIU 

1. Punkty kotwiczące
2. Łączniki
3. Szelki bezpieczeństwa
4. Proponowane rozwiązania

STOPPA
-  system do pracy w ograniczeniu
-  przeznaczony do bezpiecznej pracy na powierzchni 

kontenerów, pojazdów miejskich oraz cystern
-  instalowany na stałe
-  wymiary – zależne od przeznaczenia
-  po zainstalowaniu tego systemu, do 

zabezpieczenia pracownika potrzebne sa już tylko 
szelki bezpieczeństwa

-  nie ogranicza ruchów w trakcie wykonywania 
pracy i chroni przed upadkiem

-  nie zmienia całkowitej wysokości pojazdu 
i umożliwia nakładanie na siebie kontenerów bez 
konieczności rozmontowania systemu

-  posiada znak CE oraz indywidualny numer seryjny

Kod zamówienia :  STOPPA

Pracy na dachu 

Obsługa i konserwacja 
obiektów

Ochrony pracownika przed 
upadkiem z pojazdu 

Generatorów 
kontenerowych
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Regulowane liny ustalające 
pozycje przy pracy

Kod zamówienia :  RARL1129

Lina bezpieczeństwa 
T-PAK 3 pętle

Kod zamówienia : TP3L252

Lina do pracy w ustalonej  
pozycji CLIMA

Kod zamówienia : 5/2696-WPL 10M

-  lina poziomująca z osłoną rdzeniową przeznaczona do 
pracy w ograniczeniu

-  stalowy karabinek samozatrzaskujący zmontowany na 
obu końcach dla ochrony i wytrzymałości

-  regulowany od 0,3 m do 10 m, dostępne są także  
inne długości

-  łatwy w obsłudze system regulacji do odpowiedniego 
ustawienia pozycji pracownika

-  przeznaczony do pracy w ograniczeniu i pracy 
w ustalonej pozycji wyposażone w przejrzyste instrukcje 
oraz certyfikację o indywidualnym numerze seryjnym

-  opatrzone znakiem CE na podstawie  
zgodności z normą EN358

-  liny bezpieczeństwa z zatrzaśnikiem wykorzystywane 
do pracy w ograniczeniu lub systemach ochrony 
pracownika w pracy na wysokości

-  stalowy karabinek samozatrzaskujący z poprzeczką  
na obu końcach

-  1,95 m długości
-  wyposażone w przejrzyste instrukcje oraz certyfikację 

o indywidualnym numerze seryjnym
-  opatrzone znakiem CE na podstawie zgodności 

z normą EN355

-  regulowana długość liny 
-  karabinek zapewniający bezpieczne przymocowanie  

do szelek bezpieczeństwa
-  stalowy samozatrzaskujący się karabinek  

umożliwiający przymocowanie do kosza
-  regulacja od 1m do 1,5 m
-  wyposażone w przejrzyste instrukcje oraz certyfikację 

o indywidualnym numerze seryjnym
-  opatrzone znakiem CE na podstawie zgodności  

z normą EN358

PRACA W OGRANICZENIU 

1. Punkty kotwiczące
2. Łączniki
3. Szelki bezpieczeństwa
4. Proponowane rozwiązania

Obsługa i konserwacja 
obiektów

Platform na 
podnośnikach

Ochrony pracownika 
przed upadkiem z pojazdu 

Generatorów 
kontenerowych

Platform na 
podnośnikach

Ochrony pracownika przed 
upadkiem z pojazdu 
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Szelki bezpieczeństwa 1-X Kod zamówienia : 1-X Szelki bezpieczeństwa

-  lekkie szelki bezpieczeństwa do pracy 
w ograniczeniu i ochrony pracownika na wysokości 

-  mocowanie na plecach
-  regulacja pasów udowych, barkowych, oraz pasów 

w odcinku klatki piersiowej
-  dostępne w standardowych rozmiarach
-  osprzęt polerowany, wysoce odporny na korozję  
-  kieszonkowy przewodnik kontrolny 

wyposażone w przejrzyste instrukcje oraz 
certyfikację o indywidualnym numerze seryjnym

-  patrzone znakiem CE na podstawie zgodności 
z normą EN361

Szelki bezpieczeństwa  
dla kierowcy
-  szelki bezpieczeństwa dla systemu kotwiczenia 

nad głową i pracy w ograniczeniu 
-  punkt zaczepowy na szelkach bezpieczeństwa 

zintegrowany z liną bezpieczeństwa, eliminujący 
dyskomfort podczas jazdy dzięki usunięciu 
elementów metalowych z tylnej części szelek

-  regulacja pasów udowych, barkowych, oraz 
pasów w odcinku klatki piersiowej

-  dostępny rozmiar standardowy
-  osprzęt i sprzączki z nierdzewnej stali
-  klamry szybkiego mocowania dla lepszego 

dopasowania i zdejmowania
-  kamizelka Hi-Vis daje możliwość dopasowani 

jej do pracownika o większej masie ciała
-  kieszonkowy przewodnik kontrolny
-  wyposażone w przejrzyste instrukcje oraz 

certyfikację o indywidualnym numerze seryjnym
-  opatrzone znakiem CE na podstawie zgodności  

z normami EN361, EN354 i EN471

PRACA W OGRANICZENIU 

1. Punkty kotwiczące
2. Łączniki
3. Szelki bezpieczeństwa
4. Proponowane rozwiązania

Ochrony pracownika  
przed upadkiem z pojazdu 

Platform na 
podnośnikach

Pracy na 
dachu

Kod zamówienia : 1PLQ-E HVJ

Platform na 
podnośnikach
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Podczas pracy na samochodowych platformach 
podnośnikowych, wskazane jest, aby  
pracownicy zabezpieczali się dodatkowo,  
ponieważ balustrady zabezpieczające montowane  
na plaformach nie są wystarczającą ochroną dla 
pracownika. Istotne jest także, aby użytkownicy 
platform byli prawidłowo wyszkoleni w zakresie 
obsługi maszyn oraz dodatkowego sprzętu 
bezpieczeństwa.  
Rekomendowany przez firmę SpanSet System  
ochrony pracownika na wysokości składa się  
z szelek bezpieczeństwa oraz regulowanej liny 
ustalającej pozycję, które umożliwia wykorzystanie 
zestawu w koszach platform o różnych rozmiarach.

Kod zamówienia: IPAF-5H-2L-2B

PRACA W OGRANICZENIU 

Korzystanie z platform  
na podnośnikach

1. Platformy na podnośniakch
2. Łączniki
3. Szelki bezpieczeństwa
4. Proponowane rozwiązania

tt

- karabinek samozatrzaskujący 
  mocowany do platformy
- lina ustalająca pozycję z regulacją dla
  łatwiejszego dopasowania do wymiarów kosza
- szelki bezpieczeństwa dla lepszej ochrony
- szkolenie oparte na realnych zastosowaniach 
  i właściwym sposobie użytkowania

Zestaw zawiera:
1-X Szelki bezpieczeństwa (patrz str. 22)
Regulowaną linę ustalającą pozycję (patrz str. 21)
Torbę ochronną

Punkty kotwiczące
platforma jest wyposażona w punkty 
kotwiczące dla szelek bezpieczeństwa

Zestaw do platform na podnośnikach

Platformy na 
podnośnikach
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Większość prac na dachach odbywa się 
w warunkach, gdzie zastosowanie pracy 
w ograniczeniu jest niezbędne. Dlatego też, 
zestaw do pracy na dachu pokazany na zdjęciu 
ogranicza pole pracy pracownika i tym samym 
chroni go przed upadkiem. Zestaw ten umożliwia 
zarówno wejście jak i zejście z dachu, w trakcie 
których pracownik może być zmuszony do 
zastosowania technik zabezpieczających przed 
upadkiem. Dlatego też, zestaw ma za zadanie 
chronić użytkownika przez cały czas wykonywania 
pracy, także przy schodzeniu. Zarówno zawiesie 
jak i lina do pracy w ustalonej pozycji posiadają 
możliwość regulacji po to, aby użytkownik mógł 
w miejscu pracy skutecznie wykorzystać  pracę 
w ograniczeniu. Ponadto, lina jest zaprojektowana 
w celu ograniczenia powierzchni pracy, zatem 
funkcja regulacji umożliwia ograniczenie ryzyka 
wystąpienia upadku do minimum.

Kod zamówienia: ROOF KIT

Praca na dachu

1. Punkty kotwiczące
2. Łączniki
3. Szelki bezpieczeństwa
4. Proponowane rozwiązania

PRACA W OGRANICZENIU 

-  zaczep taśmowy mocowane do konstrukcji 
stalowych

-  regulowana lina do pracy w ustalonej pozycji 
ograniczająca ruchy i zapobiegająca upadkom

-  regulowana lina bezpieczeństwa ze stałymi 
linami kotwiczącymi

-  2-X Szelki bezpieczeństwa dla zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony w trakcie pracy

-  szkolenie oparte na realnych zastosowaniach 
i właściwym sposobie użytkowania

Zestaw zawiera:
2-X szelki bezpieczeństwa (patrz str. 54)
Zaczep taśmowy (patrz str. 20)
Linę do pracy w ustalonej pozycji (patrz str. 21)
Linę bezpieczeństwa T-PAK z regulacją (patrz str. 49)

Zestaw do pracy na dachu

Pracy na 
dachu
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1. Punkty kotwiczące 
2. Łączniki (Podparcie)
3. Łączniki (Dostęp i Ochrona)
4. Szelki bezpieczeństwa
5. Proponowane rozwiązania

System pracy w ustalonej pozycji pomaga 
pracownikowi odpowiednio wykonać zadania. 

Sektory przemysłu 
wykorzystujące techniki 
pracy w ustalonej pozycji:

Jeśli pracownik musi wykonać zadanie na 
wysokości, lecz nie można zastosować platformy 
na podnośniku, lub jeśli będzie musiał wykonać 
pracę poniżej poziomu ziemi, co wiąże się 
z koniecznością opuszczenia go do miejsca pracy, 
to najbezpieczniejszą formą indywidualnej ochrony 
będzie zastosowanie sprzętu do pracy w ustalonej 
pozycji. Jest to system umożliwiający 
wykonywanie prac na dowolnej wysokości, dużej 
lub małej, chroniąc przy tym pracownika przed 
ewentualnym upadkiem.
Jeśli pracownika zabezpiecza jedynie system do 
wykonania pracy w ustalonej pozycji, to wówczas 
zaleca się zastosowanie dodatkowej ochrony. 
Wyboru dodatkowej ochrony należy dokonać 
kierując się hierarchią, by móc zapewnić najlepsze 
możliwe rozwiązanie w określonych  
warunkach pracy.
W większości przypadków alpiniści przemysłowi 
podczas wspinaczki korzystają z systemu 
zabezpieczającego przed upadkiem, jednak 
w sytuacji, gdy do pracy potrzebne są obie ręce, 
dodatkowo korzystają z systemu pracy w ustalonej 
pozycji. Należy pamiętać,że wdrożenie systemu 
pracy w ustalonej pozycji, jako dodatkowej 
ochrony, wymaga odpowiedniego przeszkolenia 
pracowników w celu zdobycia właściwych 

umiejętności do skutecznego posługiwania się 
sprzętem.
Podstawowy system pracy w ustalonej pozycji 
składa się z 5 części: punktu kotwiczącego, 
łącznika do podparcia pracownika oraz łącznika 
umożliwiającego dostęp i ochronę, szelek 
bezpieczeństwa oraz wiedzy, aby bezpiecznie 
używać sprzęt.

Czemu warto wybrać sprzęt firmy SpanSet  
do pracy w ustalonej pozycji?
Już od ponad 10 lat firma SpanSet opracowuje 
oraz prezentuje szkolenia, kursy z ratownictwa 
rozwiązania sprzętowe dla przemysłu 
telekomunikacyjnego. SpanSet oferuje szeroki 
zakres szkoleń oraz porad dotyczących sprzętu, 
znajdujących zastosowanie w telekomunikacji,  
np. szkolenia z osprzętu i podnoszenia na 
wysokości dla monterów telekomunikacyjnych. 
Ponadto, nasza firma podejmuje bliską współpracę 
z klientami, by przygotować niezbędne rozwiązania 
szyte na miarę ich potrzeb.
Firma SpanSet, jako producent sprzętu oraz 
organizator szkoleń, jest pełnoprawnym członkiem 
Industrial Rope Access Trade Association. Dlatego 
też, jako producent, firma SpanSet 
współpracowała z wieloma operatorami 
telekomunikacyjnymi w celu stworzenia sprzętu do 
różnych zastosowań. Nasza firma pracuje także ze 
Służbami Ratunkowymi i Wojskiem, aby stworzyć 
rozwiązania szyte na miarę ich potrzeb 
w poszukiwaniach i ratownictwie.

PRACA W USTALONEJ POZYCJI

Sektor telekomunikacyjny

Sektor energetyczny

Sektor budowlany

Sektor gospodarki komunalnej
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1. Punkt kotwiczący
Wytrzymałość oraz lokalizacja punktów kotwiczących, 
może mieć znaczący wpływ na skuteczność systemu do 
pracy w ustalonej pozycji. Z racji tego iż, punkt kotwiczący 
jest elementem podstawowym, powinien być 
niezawodnie bezpieczny, dobrze zatem, jeśli jest 
testowany pod kątem normy lub posiada certyfikat 
zgodności z normą EN795. W celu umożliwienia 
pracownikowi wykonania pracy, należy zapewnić mu 
zamocowanie na wysokości gdzie praca ma być 
wykonana, do tego niezbędne będzie wybranie miejsca 
zaczepu punktów kotwiczących lub użycie tymczasowego 
punktu kotwiczącego. Zarówno główny jak i dodatkowy 
system wymagać będzie punktu kotwiczącego, dlatego 
też musi być wystarczająco mocny dla głównego (praca 
w ustalonej pozycji) jak i dodatkowego (najczęściej 
zabezpieczenie przed upadkiem) systemu.
2. Łączniki (podparcie)
Zadaniem podstawowego łącznika, używanego 
w systemie do pracy w ustalonej pozycji, jest wsparcie 
pracownika i utrzymanie go w określonej pozycji, tak aby 
miał obie ręce wolne. Oznacza to, że łącznik powinien się 
łatwo dostosowywać, by pracownik mógł skutecznie 
ustalić pozycję w jakiej będzie pracować. W takiej 
sytuacji, najlepiej sprawdzi się lina do pracy w ustalonej 
pozycji, jednakże są też dostępne inne zabezpieczenia do 
pracy w ustalonej pozycji, które posiadają inne funkcje 
odpowiednie dla konkretnych zastosowań.
3. Łączniki (dostęp i ochrona)
Dodatkowy łącznik musi być w stanie wesprzeć 
pracownika na wypadek, gdyby główny system zawiódł, 
lub gdyby pracownik spadł podczas wspinaczki. 
W związku z tym, dość często stosuje się dodatkowy 
łącznik jako zabezpieczenie przed upadkiem. Właściwy 
system zabezpieczający przed upadkiem zawiera 
elastyczne liny hamujące oraz zawiesia zabezpieczające 
przed upadkiem. Główne kryterium doboru dodatkowego 
łącznika zależne jest od tego, jak działa on z głównym 
łącznikiem.
4.Szelki bezpieczeństwa
Ich zadaniem jest podparcie ciała pracownika w wygodnej 
pozycji, tak aby mógł swobodnie wykonać swoje zadanie. 
Rodzaj podparcia oferowany w szelkach bezpieczeństwa 
zależny jest od tego czy pracownik balansuje na 
konstrukcji, lub czy jest zamocowany do konstrukcji.  
Jeśli szelki bezpieczeństwa są używane do wspinaczki 
oraz pracy na konstrukcji, wówczas powinno się 
zastosować szelki z odpowiednim pasem do pracy 
w ustalonej pozycji. Jeśli pracownik jest swobodnie 
opuszczany, szelki bezpieczeństwa powinny zabezpieczać 
go w pozycji siedzącej.
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Zestaw Proof Loader 
(Zestaw kotwiący)

Kod zamówienia:  PROOF LOADER KIT

-  zestaw kotwiący wielokrotnego użytku 
stosowany do systemów zabezpieczających 
pracowników przed upadkiem

-  minimalna siła zrywająca (MBS) 22 kN
-  może być wielokrotnie usuwany oraz 

umiejscawiany w wywierconych dziurach
-  łatwy w montowaniu i rozmontowywaniu
-  łatwy do wymontowania po załadowaniu
-  wyposażony w odpowiednie narzędzia do 

badania siły mocowania
-  wyposażony w pokrowiec
-  wyposażony w przejrzyste instrukcje oraz 

certyfikację o indywidualnym numerze seryjnym
-  opatrzony znakiem CE na podstawie zgodności 

z normą EN795

Trójnóg z wciągnikiem Kod zamówienia: 5/2987

-  trójnóg z pionowym dostępem do pracy 
w przestrzeni ograniczonej

-  wymaga użycia punktu kotwiczącego 
umieszczonego nad wejściem, włazem

-  trójnóg jest klasyfikowany jako punkt 
kotwiczący dla sprzętu pracowników

-  może być używany ze Spanhoist (rodzaj 
wciągarki) w celu opuszczania pracownika

-  można też zastosować urządzenie 
samohamowne, aby zabezpieczyć pracownika 
w awaryjnej sytuacji 

-  wyposażony w przejrzyste instrukcje oraz 
certyfikację o indywidualnym numerze seryjnym 

PRACA W USTALONEJ POZYCJI

1. Punkty kotwiczące 
2. Łączniki (Podparcie)
3. Łączniki (Dostęp i Ochrona)
4. Szelki bezpieczeństwa
5. Proponowane rozwiązania

pracy 
w przemyśle 
z dostępem 

linowym

instalacji 
i serwisu 
instalacji 

windowych

Pracy 
w przestrzeni 
ograniczonej
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Lina do pracy  
w ustalonej pozycji CLIMA Kod zamówienia: 5/2696-WPLANY 2M

-  lina bezpieczeństwa regulowane stosowane do 
pracy w ustalonej pozycji

-  karabinek skręcany zaczepiany do pasa 
biodrowego

-  lekki zatrzaśnik z podwójnym zabezpieczeniem 
dla łatwiejszego przymocowania

-  regulowane od 2 metrów do 0,5 m
-  skonstruowane z liny z osłoną rdzeniową dla 

zredukowania wagi
-  posiada rękaw ochraniający linę 
-  łatwy w obsłudze mechanizm regulujący dla 

właściwego ustalenia pozycji pracy
-  wyposażone w przejrzyste instrukcje oraz 

certyfikację o indywidualnym numerze seryjnym 
opatrzone znakiem CE na podstawie zgodności  
z normą EN358

Lączniki dla pracy w podparciu

PRACA W USTALONEJ POZYCJI

1. Punkty kotwiczące
2. Łączniki (Podparcie)
3. Łączniki (Dostęp i Ochrona)
4. Szelki bezpieczeństwa
5. Proponowane rozwiązania

Sektor 
telekomunikacyjny

Sektor 
energetyczny

Kod zamówienia: IC KIT

Ten indywidualny zestaw może być wykorzystywany 
do samodzielnego lub zdalnego podnoszenia 
i opuszczania pracownika do miejsca pracy. Zestaw 
może być także używany przez inną osobę, która 
będzie zdalnie podnosić i opuszczać pracownika. Do 
tego zestawu można używać różne punkty 
kotwiczące, takie jak żurawiki, trójnogi i zaczepy 
taśmowe. W celu podwyższenia komfortu 
pracownika, do zestawu powinno się dodatkowo 
zastosować szelki bezpieczeństwa CLIMA, lub 
specjalne siodełko.
Funkcje zblocza:
-  zblocze o jednostronnym tarciu dla wzmożonej 

kontroli podczas opuszczania
-  krzywka blokująca do ochrony i holowania 

w trakcie ratunku
-  lekka konstrukcja stopowa

Pętla nożna
-  wspomagająca przy podnoszeniu lub 

zapobiegająca negatywnym skutkom 
unieruchomionej pozycji po upadku z wysokości

-  regulowana od 1 m do 1,6 m
-  dodatkowy rękaw zapobiegający przetarciu

Zestaw ewakuacyjny SpanHoist II

Praca 
w przestrzeni 
ograniczonej
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Lina bezpieczeństwa CLIMA 
zabezpieczające przed upadkiem

Kod zamówienia: TPDC2

Łączniki w dostępie ograniczonym  
i ochronie

PRACA W USTALONEJ POZYCJI

1. Punkty kotwiczące
2. Łączniki (Podparcie)
3. Łączniki (Dostęp i Ochrona)
4. Szelki bezpieczeństwa
5. Proponowane rozwiązania

dodatkowych akcesoriów
-  krótkie ramię jest przeznaczone do zmniejszenia 

odległości upadku, przy czym zawiesie może się 
wydłużyć do maksymalnie 2 metrów przez 
przymocowanie pierścienia na końcu zawiesia do 
dodatkowego łącznika

-  wyposażone w przejrzyste instrukcje oraz 
certyfikację o indywidualnym numerze seryjnym

-  opatrzone znakiem CE na podstawie zgodności  
z normą EN355

Pozioma lina CLIMA Kod zamówienia: CLIMA VL

-  system zabezpieczający przed upadkiem dla osób 
wspinających się po konstrukcjach pionowych

-  dostępna z liną (10 m, 20 m, 30 m)w osłonie 
rdzeniowej

-  zdejmowalne urządzenie hamujące „buddy” 
z opcjonalną śrubą

-  zawiesie łączące
-  wyposażona w zatrzaśnik z podwójnym 

zabezpieczeniem dla łatwości i komfortu 
użytkowania

-  zawiera linę o wytrzymałości 70 kN mocowaną 
do konstrukcji   

-  wyposażona w pokrowiec do ochrony liny, gdy 
nie jest używana

-  wyposażona w przejrzyste instrukcje oraz 
certyfikację o indywidualnym numerze seryjnym

-  opatrzona znakiem CE na podstawie zgodności 
z normą EN353-2

Sektor 
telekomunikacyjny

Regały paletowe 
wysokiego 

składowania

Wojsko

Sektor 
telekomunikacyjny

-  dwu ramienne zawiesie zabezpieczające przed 
upadkiem. Lina bezpieczeństwa do użytku jako 
narzędzie w trakcie wspinania się po drabinach 
przymocowanych na stałe i konstrukcjach takich 
jak maszty i wieże 

-  samozatrzaskujący się karabinek z poprzeczką, 
montowany do szelek bezpieczeństwa

-  samozatrzaskujący się karabinek z poprzeczką, 
wyposażony w punkty kotwiczące montowane do 
szczebli standardowych drabin przymocowanych 
na stałe

-  1 m– gdy lina bezpieczeństwa jest jest podpięta 
do szczebla drabiny 1,5 m – gdy jest podpięte do 
konstrukcji 2 m – gdy metalowy pierścień 
zawiesia jest zaczepiony do dodatkowego 
łącznika

- zintegrowane karabinki mocujące umożliwiają 
łatwe przymocowanie do dużych segmentów 
konstrukcji bez konieczności noszenia 
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Lina bezpieczeństwa V-8 
poziomy system chroniący 
przed upadkiem

PRACA W USTALONEJ POZYCJI

1. Punkty kotwiczące
2. Łączniki (Podparcie)
3. Łączniki (Dostęp i Ochrona)
4. Szelki bezpieczeństwa
5. Proponowane rozwiązania

Pracy na 
dachu

Kod zamówienia: 228-V8

-  V-8 poziomy system chroniący przed upadkiem

-  zastosowanie opatentowanego urządzenia 
blokującego

-  zapewnia wszechstronną ochronę w pracy na 
każdym rodzaju mocowanych na stałe drabin

-  odpowiednia do wewnętrznych i zewnętrznych 
konstrukcji

-  części ze stali nierdzewnej 

-  doskonale sprawdza sie w ciężkich warunkach 
atmosfertycznych zarówno ladowych jak  
i morskich

-  zapewnia trwałe rozwiązania w ciężkich 
morskich warunkach, ale także przy narażeniu 
na czynniki zewnętrzne

-  urządzenie chwytające V-8, zapewnia ciągłe 
przymocowanie do liny umożliwiając  
wpięcie i wypięcie się z systemu

-  nie ma potrzeby obsługiwania mechanizmu 
chwytającego

-  pośrednie prowadnice poruszające się bez 
potrzeby użycia rąk, pozwalając użytkownikowi 
wspinanie się po drabinie z wolnymi rękami
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PRACA W USTALONEJ POZYCJI

1. Punkty kotwiczące
2. Łączniki (Podparcie)
3. Łączniki (Dostęp i Ochrona)
4. Szelki bezpieczeństwa
5. Proponowane rozwiązania

Kod zamówienia: CLIMA TECH

-  wielofunkcyjne szelki bezpieczeństwa
-  przednia oraz tylna klamra zaczepowa
-  boczne punkty zaczepowe do pracy w ustalonej 

pozycji Side-D z zaczepami na pasie biodrowym
-  przedni punkt zaczepowy do pracy w ustalonej 

pozycji
-  regulacja pasów udowych, barkowych oraz pasa 

biodrowego
-  dostępne w standardowym oraz dużym rozmiarze 
-  pasek mocujący do przyrządu zaciskowego 
-  pętle pomocnicze do podwieszania narzędzi
-  klamra szybkiego mocowania na pasach w obrębie 

klatki piersiowej do łatwego zakładania 
i zdejmowania

-  kieszonkowy przewodnik kontrolny
-  wyposażone w przejrzyste instrukcje oraz 

certyfikację o indywidualnym numerze seryjnym
-  opatrzone znakiem CE na podstawie zgodności 

z normą EN358

Alpinistyka 
przemysłowa

Sektor 
telekomunikacyjny

CLIMA TECH
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Kod zamówienia: EXCEL 2-XB

-  szelki bezpieczeństwa z ergonomicznymi wkładkami idealne do 
zastosowania przy pracy w ustalonej pozycji oraz ochrony pracownika 
przed upadkiem

-  przednia oraz tylna klamra zaczepowa
-  możliwość dodania w dowolnym momencie lub zamontowania na stałe 

pasa z szeroką ergonomiczną wkładką i klamrami do pracy w ustalonej 
pozycji

-  regulacja pasów udowych, barkowych oraz pasa w odcinku klatki 
piersiowej

-  dostępne w standardowych rozmiarach, dla pracowników o większej 
masie ciała zobacz EXCEL ATLAS

-  klamry szybkiego mocowania w pasach barkowych do łatwego zakładania 
i zdejmowania

-  ergonomiczne wkładki na pasach barkowych i w okolicy pleców dla 
zwiększenia komfortu

-  stalowe klamry zaczepowe oraz klamry do regulacji na pasach barkowych
-  wyposażone w przejrzyste instrukcje oraz certyfikację o indywidualnym 

numerze seryjnym
-  wyposażone w torby odporne na kurz i promieniowanie UV
-  opatrzone znakiem CE na podstawie zgodności z normą EN361

Kod zamówienia: UEH-STD / UEH-LARGE

-  szelki bezpieczeństwa do ochrony pracownika na wysokości 
i zabezpieczenia przed upadkiem, wraz ze zintegrowanym pasem do 
pracy w ustalonej pozycji

-  przednia oraz tylna klamra zaczepowa
-  punkt zaczepowy do pracy w ustalonej pozycji Side-D z zaczepami na 

pasie biodrowym
-  regulacja pasów udowych, barkowych oraz pasa w odcinku klatki 

piersiowej
-  dostępne w rozmiarach standardowych i dużych  
-  zaprojektowane z myślą o najwyższym komforcie pracy
-  sprzączki i osprzęt ze stali
-  kieszonkowy przewodnik kontrolny
-  wyposażone w przejrzyste instrukcje oraz certyfikację 

o indywidualnym numerze seryjnym
-  opatrzone znakiem CE na podstawie zgodności z normami EN361 

i EN358

EXCEL 2XB + Pas

ULTIMA

Regały paletowe 
wysokiego 

składowania

Sektor 
telekomunikacyjnyt

Sektor 
energetyczny

Wojsko

PRACA W USTALONEJ POZYCJI

1. Punkty kotwiczące
2. Łączniki (Podparcie)
3. Łączniki (Dostęp i Ochrona)
4. Szelki bezpieczeństwa
5. Proponowane rozwiązania
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Sektor 
telekomunikacyjny

Zestaw alpinisty przemysłowego jest 
zaprojektowany dla pracujących na wieżach, 
masztach, słupach wysokiego napięcia lub 
podobnych konstrukcjach przemysłowych, jak np. 
regały wysokiego składowania. Zestaw także 
dostępny w połączeniu z systemami montowanymi 
na stałe. zarówno lina bezpieczeństwa 
z amortyzatorem CLIMA zabezpieczające przed 
upadkiem, jak i lina bezpieczeństwa CLIMA do 
pracy w ustalonej pozycji są idealne do ochrony 
użytkownika podczas pracy.

PRACA W USTALONEJ POZYCJI

1. Punkty kotwiczące
2. Łączniki (Podparcie)
3. Łączniki (Dostęp i Ochrona)
4. Szelki bezpieczeństwa
5. Proponowane rozwiązania

-  szelki bezpieczeństwa EXCEL z ergonomiczną  
  wkładką i pasem dla komfortu podczas pracy
-  dwu ramienne lina bezpieczeństwa CLIMA
  z amortyzatorem
-  lina bezpieczeństwa CLIMA zabezpieczająca
  przed upadkiem ze zintegrowanym punktem
  kotwiczenia
-  lekkie oraz łatwe w regulacji liny
  bezpieczeństwa CLIMA do pracy w ustalonej
  pozycji dla lepszego podparcia  
w trakcie pracy

Zawiera:
-  szelki bezpieczeństwa EXCEL
  2-XB (zobacz str. 35)
-  dwuramienną linę bezpieczeństwa
  z amortyzatorem CLIMA zabezpieczające
  przed upadkiem (zobacz str. 32)
-  lina bezpieczeństwa CLIMA do pracy
  w ustalonej pozycji (zobacz str. 32)
-  torbę ochronną

Kod zamówienia: IC KIT Zestaw do alpinistyki  
przemysłowej

Proponowane rozwiązania dla prac  
w dostępie linowym
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Zestaw do przemysłowego dostępu linowego
-  Jako producent oraz członek stowarzyszenia IRATA, firma SpanSet oferuje 

szereg rozwiązań dla pracy w dostępie linowym, dlatego też warto wybrać 
produkty marki SpanSet do pracy na wysokości.

-  Dla organizacji  oraz kilentów indywidualnych wdrażających system IRATA, 
nasza firma oferuje sprzęt oraz doradztwo w zakresie dalszego rozwoju.

-  Dla organizacji  oraz kilentów indywidualnych wdrażających system IRATA, 
nasza firma oferuje sprzęt oraz doradztwo w zakresie rozwoju naszych 
klientów. Dla operatorów dostępu linowego firma SpanSet oferuje 
pionierskie produkty, które sprostają nawet najcięższym warunkom pracy, 
oraz współpracę w tworzeniu unikalnych rozwiązań dla udoskonalenia 
prac w dostępie linowym.

Dlaczego warto wybrać 
produkty firmy SpanSet do 
pracy w dostępie linowym?

Technika przemysłowa dostępu linowego jest 
nowoczesnym rozwiązaniem umożliwiającym dostęp do 
trudnych lub oddalonych przestrzeni. W połączeniu 
z dobrze wyszkolonymi pracownikami, podzielonymi na 
starannie dobrane zespoły, całość zapewnia wysokie 
bezpieczeństwo i skuteczność działania. Stowarzyszenie 
IRATA [The Industrial Rope Access Trade Association], 
do którego należy SpanSet, opracowało procedury 
i wytyczne, związane z wykonywaniem pracy 
w dostępie linowym. Jako producent oraz członek 
stowarzyszenia IRATA, firma SpanSet oferuje szereg 
rozwiązań dla prac w dostępie linowym, dlatego też 
warto wybrać produkty marki SpanSet do pracy na 
wysokości.  Dla organizacji  oraz kilentów 
indywidualnych wdrażających system IRATA, nasza 
firma oferuje sprzęt oraz doradztwo w zakresie dalszego 
rozwoju. Dla operatorów dostępu linowego firma 
SpanSet oferuje pionierskie produkty, które sprostają 
nawet najcięższym warunkom pracy, oraz współpracę 
w tworzeniu unikalnych rozwiązań dla udoskonalenia 
prac w dostępie linowym. Zestaw jest wyposażony 
w dwa punkty kotwiczące SpanAnchors, oraz jest łatwy 
w użytkowaniu.

Proponowane rozwiązania dla prac 
w dostępie linowym

PRACA W USTALONEJ POZYCJI

Pełny zestaw do pracy  
w dostępie linowym

Kod zamówienia: ROPE ACCESS KIT
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Zestaw Proof Leader Kit

-  do systemów zabezpieczenia pracowników  
w pracach na wysokości

-  minimalna siła zrywająca (MBS) 22kN
-  może być wielokrotnie usuwany oraz 

umiejscawiany w wywierconych dziurach
-  łatwy w montowaniu i rozmontowywaniu
-  łatwy do wymontowania po załadowaniu
-  wyposażony w odpowiednie narzędzia do badania 

siły mocowania
-  wyposażony w pokrowiec
-  wyposażony w przejrzyste instrukcje oraz 

certyfikację o indywidualnym numerze seryjnym
-  opatrzony znakiem CE na podstawie zgodności 

z normą EN795

- czasowy punkt kotwiczenia, przeznaczony do 
ochrony pracownika na wysokości, pracy 
w ustalonej pozycji, oraz zabezpieczenia przed 
upadkiem

-  dostępne w różnych długościach
-  zawiesie poliestrowe o obwodzie zamkniętym, 

pokryte rękawem tekstylnym
-  minimalna siła zrywająca (MBS) 70 kN
-  kieszonkowy przewodnik kontrolny
-  wyposażone w przejrzyste instrukcje oraz 

certyfikację o indywidualnym numerze seryjnym
-  opatrzone znakiem CE na podstawie zgodności 

z normami EN566 oraz EN795

-  lina z osłoną rdzeniową
-  dostępne długości 10,5 m oraz 11m
-  personalizacja na zamówienie: dotyczy długości, 

specyfikacji oraz koloru
-  opatrzona znakiem CE na podstawie zgodności 

z normą EN1891

Zaczep taśmowy

 Lina półstatyczna

Proponowane rozwiązania dla prac 
w dostępie linowym

PRACA W USTALONEJ POZYCJI

1. Zestaw kotwiczący Proof Loader
2. Zaczep taśmowy
3. Lina półstatyczna

Kod zamówienia:  PROOF LOADER KIT

Kod zamówienia :  ATSL 1M EWL

Kod zamówienia :  5/3029-10,5mm I 5/3028-11mm

Praca w ustalonej pozycji
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Proponowane rozwiązania dla prac 
w dostępie linowym

1. Pętla nożna w dostępie linowym
2. Zawiesie do pracy w ustalonej pozycji 
3. CLIMA

Pętla nożna w dostępie linowym

-  regulowana pętla nożna w dostępie linowym 
oraz do ochrony pracownika na wysokości

-  dodatkowy rękaw zapobiegający przetarciom
-  projekt oraz szeroki zakres regulacji sprawia, że 

ta pętla jest idealna do wspinaczki w podparciu
-  wyposażona w przejrzyste instrukcje oraz 

certyfikację o indywidualnym numerze seryjnym 
-  opatrzona znakiem CE na podstawie zgodności  

z normą EN358

Kod zamówienia: FOOTLOOP ROPE ACCESS

Kod zamówienia: 5/2696-WPLANY 2M

PRACA W USTALONEJ POZYCJI

Lina do pracy  
w ustalonej pozycji CLIMA 
-  lina bezpieczeństwa regulowane stosowane do 

pracy w ustalonej pozycji
-  karabinek skręcany zaczepiany do pasa 

biodrowego
-  lekki zatrzaśnik z podwójnym zabezpieczeniem 

dla łatwiejszego przymocowania
-  regulowane od 2 metrów do 0,5 m
-  skonstruowane z liny z osłoną rdzeniową dla 

zredukowania wagi
-  posiada rękaw ochraniający linę 
-  łatwy w obsłudze mechanizm regulujący dla 

właściwego ustalenia pozycji pracy
-  wyposażone w przejrzyste instrukcje oraz 

certyfikację o indywidualnym numerze seryjnym 
opatrzone znakiem CE na podstawie zgodności  
z normą EN358

Sektor 
telekomunikacyjny

Sektor 
energetyczny
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Proponowane rozwiązania dla prac 
w dostępie linowym

1. Lina bezpieczeństwa CLIMA
 zabezpieczająca przed upadkiem
2. Buddy

Lina bezpieczeństwa CLIMA 
zabezpieczające przed upadkiem

-  dwu ramienna lina bezpieczeństwa chroniąca przed 
upadkiem idealne do użytku jako ochrona w trakcie 
wspinania się po drabinach przymocowanych na stałe 
i konstrukcjach takich jak maszty i wieże 

-  samozatrzaskujący się karabinek z poprzeczką, 
montowany do szelek bezpieczeństwa

-  samozatrzaskujący się karabinek z poprzeczką 
dostosowany do zaczepiania   do szczebli 
standardowych drabin przymocowanych na stałe

-  1 m – gdy jest podpięta do szczebla drabiny
 1,5 m – gdy zawiesie jest podpięte do konstrukcji
 2 m – gdy metalowy pierścień zawiesia jest zaczepiony 

do dodatkowego łącznika
-  zintegrowane liny bezpieczeństwa umożliwiają łatwe 

przymocowanie do dużych segmentów konstrukcji bez 
konieczności noszenia dodatkowych elementów

-  krótkie ramiona są przeznaczone do zmniejszenia 
odległości upadku, przy czym linę bezpieczeństwa 
może się wydłużyć do maksymalnie 2 metrów przez 
przymocowanie pierścienia na końcu zawiesia do 
dodatkowego łącznika

-  wyposażone w przejrzyste instrukcje oraz certyfikację 
o indywidualnym numerze seryjnym

- opatrzone znakiem CE na podstawie zgodności z normą 
EN355

Kod zamówienia: TPDC2

Kod zamówienia:  5/2697 Buddy

Alpinistyka 
przemysłowa

PRACA W USTALONEJ POZYCJI

-  urządzenie zabezpieczające przed upadkiem
-  może być bezpośrednio zaczepione do szelek 

bezpieczeństwa w przestrzeni ograniczonej
-  do liny bezpieczeństwa CLIMA o długości  

do 0,5 m dla większej swobody
-  idealne pracowników potrzebujących urządzenia 

do dodatkowej ochrony dla dwóch osób
-  wyposażone w przejrzystą instrukcję oraz 

deklaracje zgodności, indywidualny  
numer seryjny

-  opatrzone znakiem CE na podstawie zgodności 
z normą EN353-2
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Height Safety
Lifting
Load Control
Safety Management01
SAVERLINE SVLRB-15 
3-WAY RECOVERY 
BLOCK USER MANUAL

SpanSet—Instruction Manual—Saverline SVLRB-15 Recovery Block 1 of 8 2.010/4-13

Ten pakiet składa się z trójnogu, urządzenia samohamownego oraz wsporników 
dopasowanych zarówno do trójnoga jak i urządzenia. A także:

-  trójnóg zawiera punkt kotwiczący klasy B zgodnie z normą EN795
-  jest przeznaczony dla maksymalnie dwóch pracowników
-  korona trójnogu zawiera dwa ucha zaczepowe
-  punkt mocowania może utrzymać zblocze
-  zblocze obraca linę zabezpieczającą urządzenia samohamownego
-  SpanHoist może być opuszczany z trójnoga
-  system Spanhoist służy do opuszczania i podnoszenia
-  urządzenie samohamowne jest przymocowane do nogi trójnoga
-  do zamontowania urządzenia samohamownego używane są  

specjalne wsporniki
-  maksymalna wysokość trójnoga to 230 cm, średnica 155 cm
-  trójnóg jest łatwy w montażu i demontażu

To zestaw dostępowy do wstępnego montażu, może być wykorzystywany do 
samodzielnego lub zdalnego podnoszenia i opuszczania pracownika do pracy 
w przestrzeni ograniczonej. Zestaw jest zaprojektowany tak, aby pracownik mógł 
sam się opuszczać do miejsca pracy, bądź był opuszczany zdalnie. W przypadku 
podnoszenia pracownika z przestrzeni ograniczonej, także mamy możliwość 
samodzielnego bądź zdalnego wyciągania pracownika. W przypadku 
niebezpieczeństwa, ratownik może zdalnie sterować zestawem z miejsca  
punktu kotwiczącego, aby wyciągnąć poszkodowanego. Zestaw zawiera 
jednokierunkowe zblocza dla skuteczniejszego podnoszenia i kontrolowanego 
obniżania, a także pętlę nożną oraz mechanizm zatrzaskowy dla lepszej ochrony.

-  wysuwany i zwijany rodzaj urządzenia samohamownego
- zaprojektowane z myślą o zapewnieniu pracownikom swobody ruchów, 

a także zmniejszeniu wymogów względem wysokości w sytuacji, gdzie 
pracownicy mogą być przymocowani do systemu kotwiczenia nad głową

-  12 metrowa stalowa lina  z urządzeniem samohamownym
-  hak z podwójnym zabezpieczeniem dla łatwiejszego przymontowania do 

szelek bezpieczeństwa
-  stalowy karabinek montowany do punktu kotwiczącego  
-  zasięg maksymalny 12 metrów długości
-  lekka konstrukcja
-  wskaźnik obciążenia umożliwiający sprawdzenie czy nie nastąpiło 

ewentualne przeciążenie
-  kieszonkowy przewodnik kontrolny
-  wyposażone w przejrzyste instrukcje oraz certyfikację o indywidualnym 

numerze seryjnym
-  opatrzone znakiem CE na podstawie zgodności z normą EN360

Pakiet z trójnogiem

SpanHoist II

Urządzenie samohamowne zawiera: Kod zamówienia: SVLR8-15

Kod zamówienia: 5/2993Praca w przestrzeni 
ograniczonej - rozwiązania
Pracownicy wykonujący zadania w przestrzeni 
ograniczonej muszą w swoich planach wziąć pod 
uwagę akcję ratowniczą i poszukiwawczą. 
Zastosowanie szelek bezpieczeństwa może 
ułatwić tego rodzaju akcje, nawet jeśli zadanie nie 
wymaga pracy na wysokości. Jednak w przypadku 
pracy na wysokości użycie szelek bezpieczeństwa 
jest niezbędne do umożliwienia dostępu, zejścia 
oraz akcji ratowniczej.
Jeśli głównym dostępem do przestrzeni 
ograniczonej jest drabina lub schodki, pracownik 
powinien być przymocowany do urządzenia 
samohamownego. Na wypadek upadku, bądź 
utraty kontroli, pracownik może być podniesiony 
lub opuszczony. Ten system jest przeznaczony 
jedynie do nagłych wypadków i nie może być 
używany do zawieszenia pracownika, za 
wyjątkiem akcji ratowniczej.
Jeśli jedyną możliwością dostępu do przestrzeni 
ograniczonej jest zawieszenie pracownika, 
powinno się wówczas wykorzystać system do 
podnoszenia w celu wciągnięcia i opuszczania 
pracownika, np. SpanHoist. Takie działanie musi 
być również dodatkowo zabezpieczane, np przez 
urządzenie samohamowne. Zestawienie tego 
rodzaju gwarantuje podwójną ochronę w trakcie 
zawieszenia pracownika.

Kod zamówienia: SPAN-4-12.5

Ograniczona przestrzeń

Pakiet z trójnogiem
SpanHoist II
Urządzenie samohamowne

PRACA W USTALONEJ POZYCJI
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-  lekkie szelki bezpieczeństwa do ochrony 
pracownika na wysokości i przed upadkiem

-  mocowanie tylne do ochrony pracownika  
przed upadkiem

-  regulacja pasów udowych, barkowych oraz 
pasów w odcinku klatki piersiowej

-  dostępne w standardowych rozmiarach
-  stalowe klamry zaczepowe oraz klamry do 

regulacji na pasach barkowych
-  kieszonkowy przewodnik kontrolny
-  wyposażone w przejrzyste instrukcje oraz 

certyfikację o indywidualnym numerze seryjnym
-  opatrzone znakiem CE na podstawie zgodności 

z normą EN361

Kod zamówienia: 2PR

Ograniczona przestrzeń

Szelki ratunkowe dwupunktowe

Szelki ratunkowe dwupunktowe

PRACA W USTALONEJ POZYCJI

Służby ratownicze
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1. Punkty kotwiczące
2. Łączniki
3. Szelki bezpieczeństwa
4. Proponowane rozwiązania

Zabezpieczenie przed upadkiem zmniejsza 
odległość i skutki upadku

Sektory przemysłu 
wykorzystujące 
techniki zabezpieczenia 
przed upadkiem: Jeżeli w trakcie wspinaczki pomiędzy platformami 

lub poruszania się na konstrukcji, pracownikowi 
potrzebna jest swoboda ruchów, wówczas 
niemożliwe jest całkowite wykluczenie ryzyka 
upadku. W takich sytuacjach ważne jest, aby 
złagodzić, na ile to możliwe, skutki ewentualnego 
upadku. Zagrożenia tego rodzaju są powszechnym 
zjawiskiem w przypadkach, gdy pracownicy 
budują, konserwują lub demontują konstrukcje, 
takie jak rusztowania, budynki ze stalowych 
konstrukcji, dźwigi oraz systemy regałowe.
Systemy zabezpieczające przed upadkiem działają 
na zasadzie ograniczenia odległości upadku i siły 
uderzenia do określonego limitu. Każdy element 
sprzętu działa w określony sposób, a zrozumienie 
tego procesu pozwala użytkownikom dobrać 
najwłaściwszą metodę do swoich potrzeb. Biorąc 
pod uwagę fakt, że ten rodzaj ochrony dopuszcza 
upadek użytkownika oznacza, że należy wziąć pod 
uwagę ratowanie zawieszonego pracownika. 
Każdy rodzaj sprzętu zabezpieczającego przed 
upadkiem zmniejsza siłę uderzenia użytkownika do 
wartości poniżej 6 kN. Niektóre rodzaje 
zabezpieczeń działają na zasadzie ograniczenia 
skutków ewentualnego upadku, a zatem 
wyhamowują prędkość spadającego użytkownika, 
t zn. zabezpiecza pracownika w trakcie 
wystąpienia upadku i łagodzi jego skutki poprzez 
rozpraszanie skumulowanej energii.

Rozważając wysokość prześwitu użytkownicy 
powinni wziąć pod uwagę przeszkody takie jak 
instalacje i urządzenia, maszyny, elementy 
konstrukcji oraz platformy, czy poziomy pięter. Aby 
elementy zabezpieczające pracownika były 
skuteczne, na ogół wymagają punktów 
kotwiczących ponad głową użytkownika, 
zwłaszcza tam , gdzie wysokość prześwitu stanowi 
problem. Jeśli jedyne punkty kotwiczące znajdują 
się na wysokości lub poniżej stóp użytkownika, 
skuteczniejsze będzie zastosowanie sprzętu 
rozpraszającego energię, lecz wówczas niezbędna 
będzie zwiększona wysokość prześwitu.
Planowanie akcji ratunkowej może wydawać się 
trudne, na szczęście firma SpanSet wprowadziła 
pionierskie rozwiązania ratunkowe stworzone 
w celu ułatwienia czynności, takich jak udzielanie 
sobie wzajemnej pomocy przez pracowników. 
Wybór rozwiązania odpowiedniego dla 
użytkownika i przeznaczenia jest bardzo istotny. 
Dlatego też, oferujemy rozwiązania ratunkowe 
począwszy od metod improwizowanych 
wykorzystujących dostępny sprzęt, po techniki 
kompleksowe i tworzone na zamówienie służb 
ratunkowych, aż do prostych wstępnie 
zmontowanych zestawów.

ZABEZPIECZENIE PRZED UPADKIEM

Praca na rusztowaniach

Elektrownie wiatrowe

Konserwacja oraz 
montaż dźwigów

Regały paletowe 
wysokiego składowania
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1

2
3

1. Punkty kotwiczące
Punkty kotwiczące systemu zabezpieczającego 
przed upadkiem muszą być odporne na 
przeciążenie spowodowane zatrzymaniem upadku. 
Dlatego też, w każdej sytuacji firma SpanSet 
zaleca, aby pracownik wybierał niezawodny punkt 
kotwiczący, lub urządzenie kotwiczące testowane 
pod kątem normy EN795.

2. Łączniki 
Łącznik pełni decydującą funkcję w systemie 
zabezpieczającym przed upadkiem podczas 
wstrzymywania upadku. Najważniejsze jest, aby 
„luzu” było jak najmniej, żeby łącznik wstrzymał 
upadek tak szybko jak to jest możliwe. Jednakże, 
istnieją również łączniki wyposażone w elementy 
pochłaniające energię, które są w stanie 
zredukować siłę uderzenia upadku pomimo 
znacznego „luzu” w systemie. Wybór łącznika 
może być zależny od wysokości prześwitu 
znajdujacego się pod użytkownikiem.

3. Szelki bezpieczeństwa
Szelki bezpieczeństwa mają za zadanie 
podpierać ciało pracownika w odpowiedniej 
pozycji, gdy upadek zostanie wstrzymany. 
Standardy europejskie zapewniają wytrzymałość 
szelek bezpieczeństwa, jednak dla prawidłowego 
funkcjonowania bardzo ważne jest, aby 
pracownik nosił odpowiedni rozmiar szelek. 
Muszą one także być praktyczne i wygodne 
w użytkowaniu, gdy pracownik się porusza oraz 
gdy wykonuje swoją pracę.
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Pozioma lina 
bezpieczeństwa

Kod zamówienia: HSL-HH

WRAPPA Kod zamówienia: WRAPPA

-  czasowa pozioma lina zaczepowa do 
ochrony pracownika na wysokości 
i zabezpieczenia przed upadkiem

-  wyposażone w pętle i haki obrotowe
-  regulowane do maksymalnej długości 

pracy wynoszącej 20 m
-  wskaźnik zużycia wbudowany 

w taśmę dla łatwiejszej kontroli
-  zintegrowany pokrowiec do transportowania 

i rozmieszczania nadmiaru taśmy
-  wyposażone w przejrzystą instrukcję 

oraz deklaracje zgodności, 
indywidualny numer seryjny

-  zawierają kieszonkowy przewodnik kontrolny
-  opatrzone znakiem CE na podstawie 

zgodności z normą EN795 klasa C

-  czasowy punkt kotwiczenia na rusztowania 
Możliwość montowania punktu kotwiczącego na 
standardowej rurze od rusztowania

-  EWL 50 cm
-  znakowany kolorystycznie by zapewnić 

prawidłową instalację i użytkowanie
-  zaczep taśmowy poliestrowy o obwodzie 

zamkniętym, pokryte rękawem tekstylnym
-  minimalna siła zrywająca (MBS) 70 kN
 -  wyposażone w przejrzystą instrukcję oraz 

deklaracje zgodności, indywidualny  
numer seryjny

-  zawiera kieszonkowy przewodnik kontrolny
-  opatrzone znakiem CE na podstawie zgodności 

z normami EN566 i EN795

Budownictwo

Konstrukcje 
stalowe

Rusztowań

1. Punkty kotwiczące
2. Łączniki
3. Szelki bezpieczeństwa
4. Proponowane rozwiązania

ZABEZPIECZENIE PRZED UPADKIEM
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System asekuracyjny 
zabezpieczający przed 
upadkiem CAPCHA
Stworzony dla:
-  pojazdów z plandekami
-  dwu-poziomowych pojazdów miejskich
-  warsztatów i hal
-  cystern
-  ochrona z pozycji ziemii – góra- dół
-  dostęp do platformy bez konieczności  

używania rąk
Cechy:
-  instalowany na stałe
-  minimalna obsługa
-  urządzenie używane w połączeniu z szelkami 

bezpieczeństwa dla kierowcy

ZABEZPIECZENIE PRZED UPADKIEM

1. Punkty kotwiczące
2. Łączniki
3. Szelki bezpieczeństwa
4. Proponowane rozwiązania

Kod zamówienia: TPA027

-  regulowana lina bezpieczeństwa do ochrony 
pracownika na wysokości i zabezpieczenia przed 
upadkiem

-  samozatrzaskujący się stalowy karabinek 
z poprzeczką na obu końcach

-  regulacja od 1,3 m do 2 m wraz z osprzętem
-  wyposażone w przejrzystą instrukcję oraz 

deklaracje zgodności, indywidualny  
numer seryjny

-  kieszonkowy przewodnik kontrolny
-  opatrzone znakiem CE na podstawie zgodności 

z normą EN355

T-Pak regulowana lina 
bezpieczeństwa

Ochrona pracownika 
przed upadkiem 

z pojazdu

Kod zamówienia: CAPCHA

Pracy na 
dachu

Platformy na 
podnośnikach
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Kod zamówienia: SSL-16D

Pojedyncze urządzenie samohamowne 
kompaktowe z amortyzatorem

1. Punkty kotwiczące
2. Łączniki
3. Szelki bezpieczeństwa
4. Proponowane rozwiązania

Zestaw liny asekuracyjnej 
z urządzeniem samohamownym 
kompaktowym z amortyzatorem
-  pojedyncze urządzenie samohamowne  stosowane do 

zabezpieczenia przed upadkiem
-  urządzenie samozwijające – skraca upadek 

i minimalizuje możliwość splątania
-  jedno urządzenie samohamowne z amortyzatorem
-  urządzenie amortyzujące mocowane do szelek 

bezpieczeństwa – kompaktowe 
-  karabinek skręcany bezpieczny 
-  hak zaczepowy
-  dostępny z szeroką gamą karabinków i haków 

zaczepowych
-  punkt kotwiczący powyżej poziomu stóp
-  długość wraz z osprzętem wynosi 2 metry
-  wyposażone w przejrzystą instrukcję oraz deklaracje 

zgodności, indywidualny numer seryjny
-  opatrzone znakiem CE na podstawie zgodności z normą 

EN360 oraz EN355

Kod zamówienia: DSL-138Podwójny zestaw liny 
asekuracyjnej z urządzeniem 
samohamownym kompaktowym 
z amortyzatorem
-  Podwójne urządzeniev samohamowne  stosowane do 

zabezpieczenia przed upadkiem
-  urządzenie samozwijające – skraca upadek i minimalizuje 

możliwość splątania
-  odpowiednie do stałego przymocowania
-  połączenie dwóch kompaktowych urządzeń 

samohamownych z jednym wspólnym amortyzatorem
-  urządzenie amortyzujące mocowane do szelek 

bezpieczeństwa – kompaktowe 
-  karabinek skręcany bezpieczny 
-  dwa haki zaczepowe 
-  punkt kotwiczący powyżej poziomu stóp
-  długość wraz z osprzętem wynosi 2 metry
-  wyposażone w przejrzystą instrukcję oraz deklaracje 

zgodności, indywidualny numer seryjny
-  opatrzone znakiem CE na podstawie zgodności z normą 

EN360 oraz EN355

ZABEZPIECZENIE PRZED UPADKIEM

Konserwacja oraz 
montaż dźwigów

Prace na 
rusztowaniach
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System Lin Pionowych

1. Punkty kotwiczące
2. Łączniki
3. Szelki bezpieczeństwa
4. Proponowane rozwiązania

Kod zamówienia: ATLAS 140/030

-  lina zabezpieczająca przed upadkiem stałej 
długości dla użytkowników o masie ciała 
większej niż 140 kg

-  stalowy karabinek samozatrzaskujący dla 
bezpieczenego mocowania do szelek

-  stalowy hak zaczepowy
-  długość wraz z osprzętem wynosi 2 m
-  wzmocniony solidną konstrukcją dla 

zapewnienia podparcia pracownikom o większej 
masie ciała

 - wyposażone w przejrzystą instrukcję oraz 
deklaracje zgodności, indywidualny  
numer seryjny

-  opatrzone znakiem CE na podstawie zgodności 
z normą EN355

Lina bezpieczeństwa ATLAS

Konstrukcje 
stalowe

Kod zamówienia: CLIMA VL 30M Pionowa lina CLIMA

-  prowadzący system zabezpieczający przed 
upadkiem dla osób wspinających się po 
konstrukcjach pionowych

-  dostępna z liną (10 m, 20 m, 30 m)  
w osłonie rdzeniowej

-  zdejmowalne urządzenie hamujące „buddy” 
-  lina bezpieczeństwa łącząca
-  wyposażona w zatrzaśnik z podwójnym 

zabezpieczeniem dla łatwości i komfortu 
użytkowania

-  zawiera zaczep taśmowy 70 kN mocowane do 
konstrukcji 

-  wyposażona w pokrowiec do przechowywania, 
ochraniający linę 

-  wyposażone w przejrzystą instrukcję oraz 
deklaracje zgodności, indywidualny numer 
seryjny

-  opatrzona znakiem CE na podstawie zgodności  
z normą EN353-2

ZABEZPIECZENIE PRZED UPADKIEM

Prace na 
rusztowaniach

Regały paletowe 
wysokiego 

składowania
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1. Punkty kotwiczące
2. Łączniki
3. Szelki bezpieczeństwa
4. Proponowane rozwiązania

Kod zamówienia: SVLB-10-UUrządzenie samohamowne 
o podwyższonej wytrzymałości

-  wytrzymałe urządzenie samohamowne
-  urządzenie samozwijające
-  stworzone z myślą o wymagających warunkach 

pracy
-  obudowa aluminiowa
-  ocynkowana stalowa lina zabezpieczająca
-  duży uchwyt zaczepowy dla ułatwienia 

przenoszenia
-  może być montowany na dużym zatrzaśniku lub 

zawiesiu wężowym

Przemysł 
petrochemiczny

Kod zamówienia: SVLB-3-ULekkie urządzenie 
samohamowne

-  lekkie urządzenie samohamowne
-  urządzenie samozwijające
-  idealne w sytuacjach, gdy rozmiar i waga 

urządzenia mają znaczenie
-  taśma zabezpieczająca pozostaje w stałym 

naprężeniu
-  stałe naprężenie pozwala ograniczyć wymaganą 

wysokość prześwitu i siłę działającą na 
pracownika w przypadku wystąpienia upadku

-  proste do sprawdzenia
-  wymaga corocznego przeglądu

Prace na 
rusztowaniach

ZABEZPIECZENIE PRZED UPADKIEM

Ochrona pracownika przed 
upadkiem z pojazdu

Capcha
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1. Punkty kotwiczące
2. Łączniki
3. Szelki bezpieczeństwa
4. Proponowane rozwiązania

Kod zamówienia: 5/2697

Lina bezpieczeństwa V-8 
pinonowy system chroniący 
przed upadkiem

Buddy

-  urządzenie zabezpieczające przed upadkiem
-  może być bezpośrednio zaczepione do szelek 

bezpieczeństwa w przestrzeni ograniczonej
-  do zawiesia o długości do 0,5 m dla większej 

swobody
-  idealne pracowników potrzebujących urządzenia 

do dodatkowej ochrony dla dwóch osób
-  wyposażone w przejrzystą instrukcję oraz 

deklaracje zgodności, indywidualny numer 
seryjny

-  opatrzone znakiem CE na podstawie zgodności 
z normą EN353-2

Przemysł 
petrochemiczny

Kod zamówienia: 228-V8

-  V-8 pionowy system chroniący przed upadkiem

-  zastosowanie opatentowanego urządzenia 
blokującego

-  zapewnia trwałe rozwiązanie przy narażeniu na 
czynniki atmosferyczne i na ciężkie morskie 
warunki

-  odpowiednia do wewnętrznych i zewnętrznych 
konstrukcji

-  części ze stali nierdzewnej

-  zapewnia trwałe rozwiązania w ciężkich 
morskich warukach, ale także przy narażeniu na 
czynniki zewnętrzne

-  urządzenie chwytające V-8, zapewnia ciągłe 
przymocowanie do liny zabezpieczającej, 
umożliwiając wpięcie i wypięcie się z systemu

-  nie ma potrzeby obsługiwania mechanizmu 
chwytającego

-  pośrednie prowadnice poruszające się bez 
potrzeby użycia rąk, umożliwiając tym samym 
użytkownikowi wspinanie się po drabinie 
z wolnymi rękami

ZABEZPIECZENIE PRZED UPADKIEM

Sektor 
telekomunikacyjny

Prace w przemyśle 
z dostępem linowym
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1. Punkty kotwiczące
2. Łączniki
3. Szelki bezpieczeństwa
4. Proponowane rozwiązania

Kod zamówienia : 2-X

-  lekkie szelki bezpieczeństwa przeznaczone do 
ochrony pracownika w pracach na wysokości

-  przednia oraz tylna klamra zaczepowa
-  regulacja pasów udowych, barkowych, oraz 

pasów w odcinku klatki piersiowej
-  dostępne w standardowym rozmiarze
-  stalowe klamry zaczepowe oraz klamry do 

regulacji na pasach barkowych
-  dołączony kieszonkowy przewodnik kontrolny
-  wyposażone w przejrzystą instrukcję oraz 

deklaracje zgodności, indywidualny  
numer seryjny

-  opatrzone znakiem CE na podstawie zgodności  
z normą EN361

Prac w przemyśle 
z dostępem 

linowym

Obsługa  
i konserwacja 

obiektów

Szelki bezpieczeństwa 2-X

ZABEZPIECZENIE PRZED UPADKIEM
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1. Punkty kotwiczące
2. Łączniki
3. Szelki bezpieczeństwa
4. Proponowane rozwiązania

Kod zamówienia : ATLAS 140

 - szelki bezpieczeństwa do zabezpieczenia 
pracownika w pracach na wysokości

-  przednia oraz tylna klamra zaczepowa
-  regulacja pasów udowych, barkowych, oraz 

pasów w odcinku klatki piersiowej
-  zaprojektowane z myślą o użytkownikach 

o masie ciała większej niż 140 kg
-  klamry i osprzęt ze stali nierdzewnej
-  wzmocniona solidna konstrukcja dla 

zapewnienia podparcia pracownikom o większej 
masie ciała

-  zawierają kieszonkowy przewodnik kontrolny
-  wyposażone w przejrzystą instrukcję oraz 

deklaracje zgodności,  
indywidualny numer seryjny

-  opatrzone znakiem CE na podstawie zgodności  
z normą EN361

ATLAS

Prace na 
rusztowaniach

Prace na stalowych 
konstrukcjach

ZABEZPIECZENIE PRZED UPADKIEM
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1. Punkty kotwiczące
2. Łączniki
3. Szelki bezpieczeństwa
4. Proponowane rozwiązania

Kod zamówienia: EXCEL 2-XSzelki bezpieczeństwa 
EXCEL 2 X

Regały paletowe 
wysokiego składowania

Elektrownie 
wiatrowe

ZABEZPIECZENIE PRZED UPADKIEM

-  szelki bezpieczeństwa z ergonomicznymi wkładkami idealne do 
zastosowania przy zabezpieczeniu przed upadkiem oraz 
ochrony pracownika przed upadkiem

-  przednia oraz tylna klamra zaczepowa
-  możliwość dodania w dowolnym momencie lub zamontowania 

na stałe pasa z szeroką ergonomiczną wkładką i klamrami do 
pracy w ustalonej pozycji

-  regulacja pasów udowych, barkowych oraz pasa w odcinku 
klatki piersiowej

-  dostępne w standardowych rozmiarach, dla pracowników 
o większej masie ciała zobacz EXCEL ATLAS

-  klamry szybkiego mocowania w pasach barkowych do łatwego 
zakładania i zdejmowania

-  ergonomiczne wkładki na pasach barkowych i w okolicy 
pleców dla zwiększenia komfortu

-  stalowe klamry zaczepowe oraz klamry do regulacji  
na pasach barkowych

-  wyposażone w przejrzystą instrukcję oraz deklaracje 
zgodności, indywidualny numer seryjny

-  wyposażone w torby odporne na brud i promieniowanie UV
-  opatrzone znakiem CE na podstawie  

zgodności z normą EN361 
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For information and booking: 
www.spanset.co.uk/training.shtml

Height Safety 
Lifting
Lashing
Safety Management

HS MODULE 1
Height Safety Equipment
Appreciation and Inspection

01

DURATION
3.5 hours / 1/2 Day

RATIO OF TRAINERS TO TRAINEES
1 Trainer to 15 Trainees

PRE-COURSE INSTRUCTIONS AND ENTRY
REQUIREMENTS
No Previous Experience Required

OVERVIEW
- A foundation module for any employees involved in

work at height using Personal Fall Protection
Equipment.

- This module will also give supervisors an insight to
the requirements and safe use of PFPE for work at
height.

- The course is designed to give an operative a good
understanding of the principles for using PFPE and
will make them aware of BS8437: 2005 – Code of
practice for selection, use and maintenance of
personal fall protection systems and equipment for
use in the workplace.

- This module is a theory based course intended as
a prerequisite to practical training.

- Further details of the training facilities, first aid
provision, insurance, etc are available upon written
request.

Height Safety 
Lifting
Lashing
Safety Management

HS MODULE 2
Practical Use of Personal Fall
Protection Equipment

01

DURATION
3 hours / 1/2 Day

RATIO OF TRAINERS TO TRAINEES
1 Trainer to 6 Trainees

PRE-COURSE INSTRUCTIONS AND ENTRY
REQUIREMENTS
- SpanSet Module 1 (1 Day duration for modules 1

and 2)
- All delegates must be able to certify that they are

physically fit and have no medical conditions that
might prevent them working at height. (A list of
conditions that could affect practical training and
work at height are available on request.)

- SpanSet reserves the right to exclude unsuitable
delegates from training courses.

- Delegate must be 18 years or over.

OVERVIEW
- This course is designed for those who intend to

work at height using temporary fall arrest
equipment / systems of work.

- On completion of the course they should be able to
safely install and use their own personal fall arrest
equipment.

- The course is aimed at those whose work includes
a variety of environments and who need to select
and use a suitable method of personal fall
protection equipment, e.g. construction projects
and offshore environments.

- During training delegates will be expected to carry
out activities at height. This will provide an insight
into the delegates’ ability to operate in such
conditions. This is only an indication of their
capability, as it is not possible to recreate exact
working environments. 

- The actual height and exposure will be set out on
the certification, but this is only to show what was
included in the training. The height shown on the
certification is not intended to limit the height at
which the delegate can operate.

- Further details of the training facilities, first aid
provision, insurance, etc are available upon written
request.

Height Safety 
Lifting
Lashing
Safety Management

HS MODULE 7
Competent Person Practical
Inspection and Record Keeping

01

DURATION
3 hours / 1/2 Day

RATIO OF TRAINERS TO TRAINEES
1 Trainer to 10 Trainees

PRE-COURSE INSTRUCTIONS AND ENTRY
REQUIREMENTS
- SpanSet Module 1 (1 Day duration for modules 1

and 7).
- No Previous Experience Required

OVERVIEW
This module is designed as an enhancement to
Module 1 giving greater detail on the inspection of
height safety equipment.
- The course is intended for those employees who

are required to carry out thorough examination of
harnesses and lanyards as a nominated competent
person.

- The delegate will have an insight into the design,
testing and manufacturing processes, as well as
practical activities involving inspection and testing
of damaged equipment.

- Further details of the training facilities, first aid
provision, insurance, etc are available upon written
request.

Kod zamówienia: HS Module 1

Kod zamówienia: HS Module 2

Kod zamówienia: HS Module 7

Height Safety Equipment 
Appreciation and Inspection

Practical Use of Personal 
Fall Protection Equipment

A foundation theory based module for anyone 
involved in work at height using Personal Fall 
Protection Equipment (PFPE). The course is 
designed to give operatives an understanding of 
the principles for the selection, use and 
maintenance of PFPE and the associated 
legislation. The course will also provide supervisors 
and managers with a valuable insight into the 
requirements of their staff when working at height. 
With all work at height training it is essential that 
the theory elements are combined with practical 
sessions. The module 1 can be combined with 
a wide variety of practical Modules to 
tailor the overall course to your requirements.

This practical module is designed for workers who 
are using temporary fall arrest equipment to 
access or protect their work. On completion of the 
course they will be able to carry out pre-use 
checks, install and use their own personal fall 
arrest equipment and systems.  The course is 
aimed at workers from a range of different 
environments, for ample construction, offshore 
energy, or facility maintenance.

This training module is a theory and practical 
enhancement of the foundation Module 1. The 
course is intended for workers who will be made 
the nominated competent person for maintenance 
of personal fall protection equipment. On 
completion of the course workers will be able to 
inspect simple personal fall protection equipment, 
maintain records for the equipment and have an 
awareness of the manufacturing and testing 
requirements for new equipment. Trainees should 
also be assessed by their employers to ensure they 
also have the required experience and aptitude.

Competent Person Practical 
Inspection and Record Keeping

Roof Work

Vehicle Fall 
Protection

Roof Work

Vehicle Fall 
Protection

All Industry  
Sectors

Odpowiednie dla

Odpowiednie dla

Odpowiednie dla
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W trakcie stawiania i rozmontowywania 
konstrukcji rusztowań, często wymagane  
jest użycie sprzętu do indywidualnego 
zabezpieczenia przed upadkiem. Wybierając 
odpowiedni sprzęt powinno się wziąć pod uwagę 
potrzeby pracownika, które pojawią się podczas 
wykonywania pracy.
Zestaw do pracy na rusztowaniach firmy SpanSet 
składa się z szelek bezpieczeństwa z tylną klamrą 
zaczepową i wzmocnionymi wkładkami na 
barkach, dzięki czemu zapewnia komfort /
wytrzymałość sprzętu nawet w trakcie 
przenoszenia rusztowań. Zawiesie zawiera 
stalowy hak zaczepowy i wliczając łączniki ma 
175 cm długości. Użytkownicy mogą mocować 
lina bezpieczeństwa bezpośrednio do rur 
rusztowań mając przy tym wystarczający dostęp 
do przeprowadzenia większości zadań.

1. Punkty kotwiczące
2. Łączniki
3. Szelki bezpieczeństwa
4. Proponowane rozwiązania

Kod zamówienia: SCAFF KIT

-  samozatrzaskujący się karabinek 
mocowany do platformy

-  lina bezpieczeństwa z regulacją umożliwiającą 
dopasowanie do wymiarów platformy

-  szelki bezpieczeństwa dla ochrony

Zawiera:
Szelki bezpieczeństwa 1-X  (patrz str. 22)
ParkingPoint
Regulowaną linę bezpieczeńswa (patrz str. 49)
Pokrowiec ochronny

Zestaw do pracy 
na rusztowaniach

Prace na rusztowaniach

Zabezpieczenie pracy  
na rusztowaniach

ZABEZPIECZENIE PRZED UPADKIEM
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Dla wielu pracowników przeprowadzanie 
rutynowych zadań na wysokości może stanowić 
część ich obowiązków. Zapewnienie odpowiedniej 
ochrony takim pracownikom może być trudne, z racji 
tego, że rodzaj pracy może się różnić w zależności od 
wykonywanego zadania. Rozwiązanie 
zaproponowane przez SpanSet zapewniają 
różnorodność możliwości w jednym komplecie.  
Zawarte w zestawie szelki bezpieczeństwa 
wyposażone są w przednią oraz tylną klamrę 
zaczepową, dzięki czemu  są bardzo funkcjonalne. 
Z kolei zawiesie zawiera regulowane pętle, 
umożliwiające ograniczanie upadków, 
a nawet ich zapobieganie, tworząc tym samym  
idealne zabezpieczenie przed upadkiem. 
Samozatrzaskujący się karabinek oraz zawiesie 
mocujące do dużych konstruckji,  
zapewnia bezpieczne przymocowanie.

1. Punkty kotwiczące
2. Łączniki
3. Szelki bezpieczeństwa
4. Proponowane rozwiązania

Kod zamówienia: TM KIT

-  zaczep taśmowy umożliwiający mocowanie do 
stalowych konstrukcji

-  linę do pracy w ustalonej pozycji ograniczającą 
ruchy i zapobiegającą upadkom

-  regulowaną linę bezpieczeństwa 
zabezpieczające przed upadkiem używane wraz 
z systemem lin mocowanych na stałe

-  szelki bezpieczeństwa dla ochrony podczas 
pracy

Zawiera::
Szelki bezpieczeństwa 2-X (patrz str. 54)
Zaczep taśmowy (patrz str. 20)
Linę bezpieczeństwa T-PAK 3 (patrz str. 21)
Pokrowiec ochronny

Zestaw podstawowy zawiera:

Prace na dachu

Proponowane rozwiązania

ZABEZPIECZENIE PRZED UPADKIEM
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Czy osoba znajduje 
się w 

bezpośrednim 
zagrożeniu?

Czy osoba może 
poradzić 

sobie bez pomocy?

Akcja 
ratunkowa

Ewakuacja

NieNie

Tak

Tak

1. Ewakuacja
2. Pierwsza pomoc
3. Zespoły ratownicze
4. Służby ratownicze

Rozwiązania firmy SpanSet dla zespołów ratowniczych
Sektory przemysłu, które 
wymagają akcji ratowniczych 
oraz ewakuacji:

W procesie planowania kryzysowego należy rozróżnić 
akcję ewakuacyjną od akcji ratunkowej.

Wybierając metodę pracy z zabezpieczeniem przed 
upadkiem lub wykorzystaniem technik pracy 
w ustalonej pozycji, należy brać pod uwagę 
możliwość wystąpienia zawieszenia pracownika na 
wysokości, w związku z tym konieczne jest 
rozważenie konsekwencji akcji ratowniczych.  
Przeprowadzenie akcji ratowniczej zawieszonego 
pracownika, wymaga uwagi osób udzielających 
pomocy, które wykonują swoje zadania zarówno na 
200 metrach, jak i na 2 metrach wysokości. 
W szczególności zwraca się uwagę na tę kwestię 
w przypadku, gdy prace są wykonywane w bardzo 
trudnych warunkach. Nie oznacza to, że 
w warunkach mniej wymagających nie należy o tym 
wspominać, ale jedynie należy pamiętać, że 
w takich miejscach żadko się je stosuje.
Utrata przytomności lub śmierć może nastąpić 
nawet wtedy, gdy pracownik nie zostanie ranny po 
upadku. Tragiczne skutki zabepieczonego upadku 
mogą nastąpić na skutek osłabienia cyrkulacji krwi 
w organizmie, które może być spowodowane 
wieloma czynnikami, takimi jak ułożenie ciała, ucisk 
szelek bezpieczeństwa, czy brak mięśniowego 
pompowania krwi żylnej, który uniemożliwia powrót 
krwi do serca.

Jeśli jednak pracownik może się ruszać lub poluźnić 
uciskane miejsca, wtedy można radykalnie zmniejszyć 
skutki uboczne. Jednakże w przypadku, gdy osoba jest 
nieprzytomna nie można powstrzymać skutków 
ubocznych inaczej niż poprzez przeprowadzenie akcji 
ratowniczej, która jest jedynym rozwiązaniem w takiej 
sytuacji. Należy pamiętać, że akcje ratownicze powinny 
być przeprowadzane natychmiastowo, w celu 
ograniczenia oddziaływania skutków ubocznych. 
Jest kilka sposobów przeprowadzania akcji 
ratowniczej: zastosowanie pierwszej pomocy, 
interwencja zespołów ratowniczych lub  służb 
ratunkowych, każdy z nich ma swoje wady i zalety. 
W kwestii sprzętu również mamy szeroki wybór 
w zależności od poziomu zagrożenia, wymogów 
szkoleniowych, umiejętności i zaangażowania.
W związku z powyższym, bardzo ważne jest dobranie 
odpowiedniego dla siebie rozwiązania.  
W celu podjęcia dobrej decyzji należy  
rozpatrzyć wszystkie czynniki, jak np.  
wykorzystywany sprzęt, miejsce pracy oraz możliwości 
użytkowników. Seria ratownicza GOTCHA™ została 
zaprojektowana, aby zapewnić łatwe, przygotowane 
rozwiązania o szerokim zastosowaniu.

RATUNEK I EWAKUACJA

Różnice pomiędzy Akcją ratowniczą a Ewakuacją:

Budownictwo

Sektor telekomunikacyjny

Platformy wiertnicze

Służby ratownicze



63

1

3

2

Wybór odpowiednich rozwiązań 
ratowniczych dla pracowników
Pierwsza pomoc
+  rozwiązanie przeprowadzane na miejscu
+  natychmiastowa reakcja
+  często zależne od określonych rozwiązań
+  może być przeprowadzona przez kolegę z pracy  

 lub z pomocą służb ratunkowych
–  wymaga poświęcenia ze strony kolegów z pracy
–  konieczne jest wyszkolenie oraz odnawianie 

 umiejętności dla skuteczności jej przeprowadzenia
Jest to doskonałe rozwiązanie dla zadań 
krótkoterminowych lub przedsiębiorców, którzy 
zapewniają samodzielne rozwiązania dla prac na 
wysokości.

Zespoły ratownicze
+  rozwiązanie przeprowadzane na miejscu
+  szybka reakcja
+  powinny obejmować wszelkie kwestie dotyczące 

 określonych miejsc
+  akcje przeprowadzane przez specjalnie dobrany 

 i wyszkolony personel w określonym celu
+  możliwość współpracy ze służbami ratowniczymi
–  wymaga zgromadzenia odpowiedniego zespołu  

 oraz utrzymania skuteczności jego działania
–  wymaga ciągłego kształcenia umiejętności, aby  

 mieć pewność, że zadania zostaną  
 prawidłowo wykonane

Takie rozwiązanie jest kosztowne, jednakże większe 
przedsiębiorstwa mogą być usatysfakcjonowane tego 
rodzaju wsparciem, ze względu na dyspozycyjność 
i wszechstronność takiego zespołu.

Służby ratownicze
+  posiadają bogate wyposażenie, 
  które może sprostać różnym sytuacjom
+  profesjonalny personel
+  regularnie odnawiane umiejętności i wiedza
–  nie powinny być traktowane jako jedyny organ  

 niosący pierwszą pomoc przy pracach na wysokości
–  ich dostepność nie jest zależna od przedsiębiorstwa
–  czas reakcji jest zależny od warunków zewnętrznych
–  wszelkie kwestie dotyczące miejsca pracy  

 wymagają konsultacji
Służby ratunkowe zapewniają doskonałą obsługę,  
jednak są jedynie w stanie przeprowadzić czynności  
do jakich  ratownicy zostali przeszkoleni. Jest to 
rozwiązanie, na którym polega wielu pracodawców  
bez jakiejkolwiek pewności, czy ratownicy są  
w stanie podołać ich oczekiwaniom.
1.Ofiary
-  są zawieszeni na punktach kotwiczących
-  mają założone szelki bezpieczeństwa
-  są zagrożeni skutkami jakie mogą nastąpić  

w wyniku zawieszenia
-  nie można przeprowadzić nawet podstawowej 

pierwszej pomocy, gdy są zawieszeni
2.Ratownik 
-  muszą w pierwszej kolejności zadbać  

o swoje bezpieczeństwo
-  muszą działać spokojnie i skuteczenie
-  muszą regularnie ćwiczyć techniki ratunkowe
-  powinni uspokoić ofiarę
3.Sprzęt 
-  musi zabezpieczyć ofiarę nie zagrażając przy tym 

ratownikowi, ani ofierze
-  musi być łatwy w obsłudze
-  musi być stworzony  

z myślą o konkretnym przeznaczeniu
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GOTCHA EVAC Kod zamówienia: SHARK TC 66M

-  przeznaczony do ewakuacji z dźwigów i innych 
urządzeń gdzie jest możliwość opuszczenia 
poszkodowanego w dół

-  przeznaczone do ratowania pracowników 
zawieszonych na: linach bezpieczeństwa, pionowych 
systemach zabezpieczających i  urządzeniach 
samohamownych.

-  przecinanie bezostrzowe: jest to metoda 
bezpiecznego i precyzyjnego przecinania 
podstawowego przymocowania ofiary za pomocą 
urządzenia bezostrzowego, w przypadku 
konieczności jej uwolnienia 

-  kierunek ratunku: zestaw ewakuajcyjno-ratunkowy 
SHARK TC służy do ewakaucji na dół. Umożliwia 
opuszczanie na dół jednej lub dwóch osób. 
Przeprowadzenie akcji ratunkowej z tym zestawem 
wymaga od ratownika zejścia do ofiary, 
zabezpieczenia i opuszczenia do  
bezpiecznego miejsca

-  ewakuacja: ofiara lub ofiary mogą być ewakuowane 
przez ratownika operującego systemem z punktu 
kotwiczenia. Dodatkowo, ratownik może 
ewakuować ofiarę opuszczając się w dół razem z nią

-  zestaw gotowy do użycia
-  wspomagana akcja ratunkowa: ratownik schodzi do 

ofiary, by ją ewakuować
-  dla dwóch osób: przeznaczony do udźwigu ciężaru 

nie przekraczającego 300 kg
-  długość maksymalna: zestawy GOTCHA TC są 

dostępne w następujących długościach, 
w zależności od przeznaczenia – 30 m,  
50 m, 66 m oraz 100 m

-  CE EN: 341 Klasa D

Obsługa 
i konserwacja 

obiektów

Platformy na 
podnośnikach

RATUNEK I EWAKUACJA

1. Ewakuacja
2. Pierwsza pomoc
3. Zespoły ratownicze
4. Służby ratownicze
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Zestaw GOTCHA CRDKod zamówienia: GOTCHA CRD 100M

-  przeznaczone do ewakuacji z wysokich konstrukcji, 
gdzie wymagana jest stała szybkość opuszczania 
oraz minimalny udział użytkownika

-  ten zestaw nie jest przeznaczony do odcinania 
w celu oswobodzenia ofiary należy ją podnieść

-  kierunek ratunku: można obniżyć użytkownika ze 
stałą prędkością i dodatkowo możliwe jest 
podnoszenie poszkodowanego na określone 
wysokości

-  wstępnie zmontowany zestaw: gotowy do użycia
-  wspomagana akcja ratunkowa: ratownik schodzi 

do ofiary, by ją ewakuować
-  samodzielna ewakuacja: jedna osoba może 

opuścić się do bezpiecznego miejsca
-  wielokrotna ewakuacja: po bezpiecznym 

opuszczeniu pierwszego użytkownika, system 
może być wykorzystany do opuszczania przez 
dodatkowych użytkowników w krótkich  
odstępach czasu

-  stworzony dla dwóch osób: przeznaczony do 
udźwigu ciężaru nie przekraczającego 225 kg

-  długość maksymalna: zestaw GOTCHA CRD dla 
obciążenia do 225 kg jest dostępny z liną 
o długości do 100 m. Z kolei, dla obciążenia  
150 kg dostępna jest lina do 400 m

-  CE EN: 341 Klasa A

Praca na dźwigach

Praca przy elektrowniach

RATUNEK I EWAKUACJA

1. Ewakuacja
2. Pierwsza pomoc
3. Zespoły ratownicze
4. Służby ratownicze
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Kod zamówienia: GOTCHA KIT

Kod zamówienia: SHARK 66M

-  przeznaczony do ratowania pracowników 
zawieszonych na linach bezpieczeństwa 
i urządzeniach samohamownych

-  ten zestaw nie jest przeznaczony do odcinania, 
w celu oswobodzenia ofiary należy ją podnieść

-  kierunek ratunku: za pomocą tego zestawu można 
podnosić i obniżać ofiarę

-  zestaw gotowy do użycia
-  zdalne mocowanie: ofiara może być przymocowana 

do punktu bezpieczeństwa
-  przeznaczone dla jednej osoby: zestaw GOTCHA 

przeznaczony jest do podnoszenia oraz opuszczania 
jednej osoby

-  długość maksymalna: zestaw dostępny jest 
w czterech długościach

-  oznaczony kolorami dla łatwiejszego użytkowania
-  testowany niezależnie po kątem normy EN: 1496

- przeznaczony do ratowania pracowników 
 zawieszonych na: linach bezpieczeństwa , poziomych 
systemów zabezpieczających i urządzeniach 
samohamownych

- przecinanie bezostrzowe: jest to metoda bezpiecznego 
i precyzyjnego przecinania podstawowego 
przymocowania ofiary za pomocą urządzenia 
bezostrzowego, w przypadku konieczności jej uwolnienia 

- kierunek ratunku: zestaw ratunkowy SHARK przeznaczony 
jest do opuszczania w dół. Przeprowadzenie akcji 
ratunkowej z tym zestawem wymaga od ratownika 
zejścia do ofiary, zabezpieczenia i opuszczenia jej do 
bezpiecznego miejsca

- wstępnie zmontowany zestaw: gotowy do użycia
- wspomagana akcja ratunkowa: ratownik schodzi do 
ofiary, aby ją ratować

- dla dwóch osób: zestaw GOTCHA SHARK przeznaczony 
jest do udźwigu ciężaru nie przekraczającego 300 kg

- długość maksymalna: zestawy GOTCHA SHARK dostępne 
są w następujących długościach, w zależności od 
przeznaczenia- 30 m, 50 m, 66 m oraz 100 m

- CE EN: 341 Klasa D

Zestaw GOTCHA ORIGINAL

Zestaw GOTCHA SHARK

Energetyka

Telekomunikacja

Prace na 
rusztowaniach

Przemysł 
petrochemiczny

Numer patentu: 
GB2376009

RATUNEK I EWAKUACJA

1. Ewakuacja
2. Pierwsza pomoc
3. Zespoły ratownicze
4. Służby ratownicze
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Szelki bezpieczeństwa 
dla ofiary GOTCHA

Kod zamówienia: CASUALTY HARNESS- łatwe w dopasowaniu szelki przeznczone  
do ratowania ofiar

- ułatwione dopasowanie dzięki pasom 
oznaczonym kolorami i etykietom z instrukcjami

- tylny uchwyt ułatwiający manewrowanie ofiarą 
podczas akcji ratunkowej

- uniwersalny rozmiar, dzięki regulacji
- łatwy w składaniu w celach transportowych
- osprzęt ze stali nierdzewnej
- posiada kieszonkowy przewodnik kontrolny
- zgodność z normami EN1497 i EN813

-  przeznaczone do ratowania z pionowych 
i poziomych przestrzeni, gdzie wymagany jest 
elastyczny system linowy, który może być naprężany 
lub wypuszczany w sposób kontrolowany. 
Umożliwia to czynności podnoszenia, opuszcznia 
i naprężania

-  przecinanie bezostrzowe: ofiary mogą być 
ewakuowane bez potrzeby odcinania ich, dzięki 
możliwościom podnoszenia i opuszczania  zestawu

-  kierunek ratunku: zestaw GOTCHA FR umożliwia 
przeprowadzenie akcji ratunkowej w pionie w górę 
i w dół oraz tak samo w  poziomie dzięki naprężeniu

-  wstępnie zestaw gotowy do użycia, lecz istnieje 
możliwość zmiany z trybu opuszczania w tryb 
podnoszenia czy przemieszczania poprzez zmianę 
konfiguracji

-  wspomagana akcja ratunkowa: zestaw GOTCHA FR 
może być używany na wiele sposobów, co więcej 
został zaprojektowany z myślą o pracy w połączeniu 
z drugim zestawem w celu zapewnienia 
dodatkowej ochrony

-  z przeznaczeniem dla jednej osoby: pojedynczy 
zestaw może opuszczać i podnosić jedną ofiarę

-  z przeznaczeniem dla dwóch osób: dwa zestawy 
używane na raz zapewniają możliwość pracy 
i użytkowania jako dodatkowy system ochrony 
umożliwiający opuszczanie ratownika do 
poszkodowanego, a następnie podnoszenie lub 
obniżanie obu osób do bezpiecznego miejsca

-  maksymalna długość: zestawy GOTCHA FR są 
dostępne w dwóch wersjach, o długości 50 i 100 m. 
Każdy zestaw może być używany w celu 
opuszczania maksymalnie do 100 m.

Zestaw GOTCHA FRCASUALTY FR KIT

Praca na dźwigach

Służby ratownicze

Prace na platformach 
wiertniczych

Służby ratownicze

RATUNEK I EWAKUACJA

1. Ewakuacja
2. Pierwsza pomoc
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4. Służby ratownicze
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Kod zamówienia: CRP-6-  superlekki zestaw ratunkowy
-  6:1 system krążkowy
-  system umożliwia przeniesienie ciężaru osoby 

poszkodowanej z jednego przymocowania na 
drugie

-  zestaw chowa się do zintegrowanego pokrowca, 
co ułatwia jego transportowanie i użytkowanie

-  wyposażony w kompaktową linę zaciskową 
umożliwiającą przymocowanie do liny z osłoną 
rdzeniową

-  wyposażone w przejrzyste instrukcje oraz 
certyfikację o indywidualnym numerze seryjnym

-  doświadczone zespoły ratownicze mogą 
zamówić własne zestawy

-  zrobione z wysokiej jakości komponentów
-  zestaw jest dostarczany w wodoodpornej torbie
-  torba na zestaw zapinana jest za pomocą klamry, 

posiada szelki i uchwyty do przenoszenia 
-  w celu uzyskania dalszych informacji na temat 

produktu, proszę skontaktować się z 
Kierownikiem Sprzedaży

Rescue Cracker

Zestawy lin ratunkowych 
robionych na zamówienie

Prace przemysłowe 
w dostępie linowym

Służb ratowniczych

Prace przemysłowe 
w dostępie linowym

Służb ratowniczych

RATUNEK I EWAKUACJA

1. Ewakuacja
2. Pierwsza pomoc
3. Zespoły ratownicze
4. Służby ratownicze
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SpanSet  
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Sp. z o.o.
ul.Golikówka 12, 30-723 Kraków,
tel./fax 012 653-13-53,
tel./fax 012 653-13-43,
tel./fax 012 653-11-44
e-mail:info@spanset.pl
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