
Mentőkészlet aknákban, tartályokban beszállással 
végzett munkákhoz 
 
 
A készlet elemei: 

 IKAR DB-A2 háromlábú menőállvány - alumínium 
 IKAR HRA – mentőcsörlővel kombinált  

zuhanásgátló, 12 m-es acélkötéllel 
 IKAR 41-54 – gyorsan szerelhető tartó a HRA 

 típusú 
 zuhanásgátlóhoz 

 IKAR ALKO 901 típusú mentőcsörlő 
 Gyorsan szerelhető tartó a ALKO típusú  

mentőcsörlőhöz 
 IKAR IK G1 AR típusú leesés ellen védő és  

mentéshez is alkalmazható testheveder 
 Tároló táska a DB-A2 típusú mentőállványhoz 
 Mobil csiga karabinerrel – 2 db 

 
DB-A2 típusú háromlábú mentőállvány alumíniumból,  
állítható lábakkal - EN 795 B osztály 
 
Azt a gyorsan felállítható háromlábú mentőállványt a hozzá  
tartozó gyorsan szerelhető tartókkal és a csigákkal együtt  
kifejezetten az IKAR HRA típusú mentőcsörlőkkel együtt történő  
alkalmazáshoz fejlesztették ki.  
 
Fontosabb jellemzői: 
Terhelhetősége max. 2 személy, 
Magassága 1,44 - 2,42 m-ig állítható (Kikötési pont), 
Súlya kb. 19 kg – könnyű, de satbil alumínium konstrukció, 
A lábak terpesztése 0,99 - 1,55 m-es átmérőn állítható, 
Szállítási helyzetben a hossza 1,50 m, 
Korrózióvédő bevonattal ellátva, 
Megbízható jó minőség, 
Gyorsan felállítható és szétszerelhető, 
Gyors mentés az IKAR HRA mentőcsörlővel kombinált zuhanásgátlóval, csak egy kezelő 
személlyel. 
 
 
Alumínium házas HRA 12 típusú zuhanásgátló integrált mentőcsörlővel  
EN360:2002 és EN1496 szabványok szerint 
 
A mentőcsörlővel kombinált IKAR HRA típusú zuhanásgátlók csörlőjét pl. 
eszméletvesztés miatt bekövetkező megzuhanás esetén a felügyeletet ellátó 
személy könnyen reteszelheti.  
Így a balesetes személy mentése könnyen és gyorsan elvégezhető.  
A mentőcsörlő az új harmonizált EN 1496 szabványnak megfelelően egy 
integrált zuhanáscsökkentő funkcióval is rendelkezik. A HRA 
zuhanásgátló háza teljesen zárt és nincsenek elhasználódó alkatrészei. 
Valamennyi alkatrésze saválló acélból készült. A ház anyaga 
tengervíznek is ellenálló alumínium. A többféle hosszúságban választható 
kötéllel az eszköz sokféle alkalmazáshoz kínál megoldást.   



 
 
Műszaki adatok: 
Összekötő elem: 12,00 m acélkötél, 
Készülék háza: alumínium 
Súlya: 8,3 kg 
Méretek: 510 x 200 x 210 mm 
Karabiner: 180 mm 
 
 
 
 
 
ALKO 901 típusú emelő és mentőcsörlő 
 
A DB-AR típusú háromlábú mentőállványra felszerelhető kézi hajtókaros 
kötélcsörlő terhek könnyű emelésére és süllyesztésére szolgál. 
 
Műszaki adatok: 
Maximális terhelés: 250 kg 
Kötél keresztmetszete és anyaga: Ø 5 mm-es horganyzott acél 
Kötél max. hossza: 20 m 
Súlya: 7 kg 
 
Alkalmas az IKAR háromlábú és a kifordítható karos mentőállványokhoz. 
 
 
 
 
 
 
 
IKAR IK G1 AR leesés ellen védő és menéshez is alkalmas  
testheveder – EN 361:2002, 1497:2007 
 
Leesés elleni védelemhez és kimentéshez, különösen zárt terekben 
 – aknákban, tartályokban – beszállással végzett munkákhoz kialakított 
testheveder. 
 
A 45 mm széles textil hevederekből álló testhevederen két „D” gyűrű 
található. Az egyik a fej felett a másik pedig a háton a vállak között 
helyezkedik el. A hevederek a comboknál, a derékon és a vállrészen 
állíthatók. A comboknál és a derékon lévő csatok gyorskapcsolós 
kialakításúak. Ezért a heveder fel- és levétele könnyen és gyorsan 
elvégezhető. 
 
Igény esetén a készlethez más típusú testhevederek is választhatók. 
 
 
 
 
 
 
Magyarországi forgalmazó: 
 
FeWe Biztonságtechnika Kft. 
2111 Szada, Arany János u. 11. 
www.fewe.hu 


