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Pomůcky Bahco 
Pro Práci Ve Výškách 

Foto Rope Access Sverige AB, www.ropeaccess.com
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Stoupáme do nových výšek

Bezpečnost především

Společnost Bahco je prvním výrobcem ručního nářadí, který nabízí řešení pro 
zajištění ručního nářadí před pádem. Již roky úspěšně využíváme vědecký 
přístup při ochraně zdraví a bezpečnosti uživatelů vývojem ergonomického 
nářadí. Při pomůckách pro práci ve výškách jsme se rozhodli při ochraně 
zdraví profesionálů a bezpečnosti nářadí postoupit o krok dále.

Při vývoji sortimentu pomůcek Bahco pro práci ve výškách jsme se 
zaměřili na nejnáročnejší uživatele. Úzce spolupracujeme s techniky 
větrných turbin a pracovníky ve výškách, které jsme oslovili při zjišťování, 
jaké jsou jejich představy o zajištění nářadí před pádem. Výsledkem naší 
spolupráce je sortiment, zahrňující elastická a zatažitelná poutka, vaky, 
pouzdra a opasky.

Děláte všechno pro to, aby jste zamezili pádu nářadí při práci ve výškách?
Pomůcky Bahco pro práci ve výškách zamezují pádu nářadí, které by mohlo zranit personál, způsobit škody nebo přerušení práce. Pomůcky pro práci 
ve výškách lze využívat všude, kde hrozí riziko úrazu osob nebo poškození zařízení padajícím nářadím. Systém rovněž umožňuje bezpečné přenášení 
nářadí na pracoviště a spolehlivé držení nářadí při používání.

Vrtné věže, větrné turbiny, jeřáby, výškové budovy, mosty, telekomunikační stožáry, stožáry elektrického vedení, hangáry a portály jsou příklady pracovišť 
ve výškách, která vyžadují bezpečné upevnění nářadí. Pomůcky Bahco pro práci ve výškách lze rovněž používat na zamezení pádu nářadí do strojů, 
výrobních linek, chladicich nádrží jaderních reaktorů, filtračních nádrží na vodu nebo vodojemů. Rovněž je lze využívat při práci v podzemí jako báňské šachty.

Foto Rope Access Sverige AB, www.ropeaccess.com

Foto Rope Access Sverige AB, www.ropeaccess.com
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Individuální sledování
Poutka Bahco 3875-LY1/-LY2/-LY3 a 3875-WL1 mají individuální sledovací čísla a maximální hmotnost nářadí vyšitou na varovných štítcích a návody k 
použití. Štítky s individuálními sledovacími čísly jsou trvale připojené k výrobkům a umožňují jejich úplnou sledovatelnost.

Foto Rope Access Sverige AB, www.ropeaccess.com

Číslo 
výrobní série

Rok 
výroby

Individuální 
číslo
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3875-LY1 7314150191253

3875-RL1 7314150194780

3875-QRL1 7314150194797P
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Poutko s karaBinami

ZatahoVací Poutko

Zatažitelné PříPojky 
Poutek

• Maximální hmotnost nářadí 3 kg (3 daN)

• Maximální pracovní zatížení vyšité na varovném štítku

• Délka 120 cm při úplném roztažení

• Neodpojitelné karabiny

• Velmi pevná tkanina a samozatahovací vnitřní spirála absorbují nárazy

• Velmi houževnatý polyester

• Individuální sledovací číslo

• Maximální hmotnost nářadí 0,9 kg (0,9 daN)

• Maximální pracovní zatížení vyšité na varovném štítku

• Délka 100 cm při úplném roztažení

• Neodpojitelné karabiny

• Pouzdro z polykarbonátu a barevné lanko

• Blokovací tlačítko na boku

• Vyměnitelná smyčka s válečkovým zámkem

• Přídavné přípojky s rychlouzávěrem se smyčkami s možností připojení 

nářadí. Blokovací systém přípojky je z bezpečnostních důvodů kompatibil-

ný pouze s poutkem 3875-RL1, pro které je určen.

• Spolu s dvěma přípojkami

Všestranná řešení zabezpečení nářadí s poutky Bahco
Poutka Bahco se používají pro upevnění jakéhokoliv nářadí pro ochranu osob před úrazy, ochranu před vznikem škod, nebo přerušení práce v důsledku 
pádu nářadí. Poutka splnily požadavky všech přísných statických a dynamických testů a hodnotu maximálního zatížení mají vyšitou na varovných štítcích. 
Všechna poutka se dodávají v maloobchodním balení.
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3875-LY2 7314150191260

3875-LY3 7314150191284
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Všestranná řešení pro zajištění nářadí s poutky Bahco
Poutka Bahco jsou vybavena univerzálním upevněním nářadí, které nemá žádný upevňovací bod. Lze upevnit téměř každé nářadí vytvořením smyčky a 
jejím utažením válečkovým zámkem.

Poutko s PeVnou smyčkou
• Maximální hmotnost nářadí 3 kg (3 daN)

• Maximální pracovní zatížení vyšité na varovném štítku

• Délka 120 cm při úplném roztažení

• Neodpojitelná karabina

• Pevná smyčka s válečkovým zámkem

• Velmi pevná tkanina a samozatahovací vnitřní spirála absorbují nárazy

• Velmi houževnatý polyester

• Individuální sledovací číslo 

Poutko s Vyměnitelnou smyčkou
• Maximální hmotnost nářadí 1 kg (1 daN)

• Maximální pracovní zatížení vyšité na varovném štítku

• Délka 120 cm při úplném roztažení

• Neodpojitelná karabina

• Vyměnitelná smyčka s válečkovým zámkem

• Velmi pevná tkanina a samozatahovací vnitřní spirála absorbují nárazy

• Velmi houževnatý polyester

• Individuální sledovací číslo

Foto Rope Access Sverige AB, www.ropeaccess.com
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3875-WL1 7314150191291

3875-QL1 7314150191307
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Poutko na ZáPěstí

PříPojky se smyčkou

• Maximální hmotnost nářadí 1 kg (1 daN)

• Maximální pracovní zatížení vyšité na varovném štítku

• Délka 60 cm

• Upevnění na zápěstí s válečkovým zámkem

• Vyměnitelná smyčka s válečkovým zámkem

• Velmi pevná tkanina, absorbující nárazy

• Velmi houževnatý polyester

• Individuální sledovací číslo

• Přdavné přípojky s rychlouzávěrem se smyčkami s možností připojení 

nářadí. Blokovací systém přípojky je z bezpečnostních důvodů kompatibilní 

pouze s poutky 3875-LY3 a 3875-WL1, pro která jsou určeny.

• Spolu se dvěma přípojkami

Foto Rope Access Sverige AB, www.ropeaccess.com
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27 x 35
35 x 64

3875-HB30
3875-HB60

7314150187720
7314150187713
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ZáVěsné Vaky
• Závěsné vaky jsou dostupné ve dvou velikostech:

Bezpečné odkládání a přenášení nářadí ve výškách
Závěsné vaky Bahco mají množství vnitřních přihrádek a uzavírají se zatahovací šňůrou a válečkovým uzávěrem. Závěsné vaky jsou vyrobeny z houževnatého 
polyesteru s PVC povlakem 600x600d pro dosažení maximální odolnosti. Reflexní pruhy po obvodu závěsných vaků pro zesílení nosnosti.

Foto Rope Access Sverige AB, www.ropeaccess.com

Foto Rope Access Sverige AB, www.ropeaccess.com

Ø x výška v cm
30 litrů
60 litrů

objem
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3875-BP140 x 30 x 10 
cm

7314150187737
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Bezpečné odkládání a přenášení nářadí ve výškách
Jakákoliv práce ve výškách je bezpečnější při používaní obou rukou. Ruksaky Bahco vám umožní volnou práci oběma rukama bez nutnosti přenášení 
nářadí nebo kufříku s nářadím v ruce. Ruksaky jsou dostupné ve dvou velikostech.

Foto Rope Access Sverige AB, www.ropeaccess.com

malý ruksak Bahco 
• Plocha zad z polyesteru s pěnovou výplní

• Popruhy na ramena s nastavitelnou délkou

• Upevnění s rychlospojkami pro vyšší bezpečnost

• Pruh z polypropylenu po celém obvodu ruksaku

• Reflexní pás

• Množství vnitřních přihrádek

Popruhy na ramena s nastavitelnou 
délkou s bezpečnostním popruhem 
přes hruď

Plocha zad z polyesteru 
s pěnovou výplní

Houževnaté 
bezpečnostní 
popruhy

Pruh z polypropylenu s reflexním pásem 
po celém obvodu dna ruksaku pro 

dosažení maximální pevnosti

Kapsa pro láhev s vodou

Vnější kapsy s 
lehkým přítupem

Množství vnitřních 
přihrádek pro 
přehledné uložení 
nářadí

Přihrádka s měkkou 
výplní pre notebook

Přihrádka, vhodná 
pro multimetr
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3875-BP245 x 33 x 21
cm

7314150187744

3875-MHP4 3875-MHP67314150187805 7314150187812

Velký ruksak Bahco
• Plocha zad z polyesteru s pěnovou výplní

• Popruhy na ramena s nastavitelnou délkou

• Upevnění s rychlospojkami pro vyšší bezpečnost

• Pruh z polypropylenu po celém obvodu ruksaku

• Reflexní pás

• Množství vnitřních přihrádek

• 4 háky pro zavěšení nářadí

• Maximální hmotnost nářadí 3 kg/hák

• 6 háků pro zavěšení nářadí

• Maximální hmotnost nářadí 3 kg/hák

Sjednodušte si život s brašnami a opaskami
Brašny a opasky Bahco jsou vyrobeny z houževnatého polyesteru 600x600d, odolávajícímu zvýšenému zatížení a opotřebení. Představují flexibilná 
řešení s kroužky pro zavěšení poutek a háků pro přenášení nářadí.

Brašna se 4 háky Brašna se 6 háky

Popruhy na ramena s nastavitelnou délkou 
s bezpečnostním popruhem přes hruď

Houževnaté 
bezpečnostní popruhy

Plocha zad z polyesteru 
s pěnovou výplní

Pruh z polypropylenu s reflexním pásem 
po celém obvodu dna ruksaku pro 

dosažení maximální pevnosti

Vnější kapsa pro sadu 
nástrčných klíčů
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4750-HHO-34750-UP-2

4750-DHO-2 4750-3PB-2

7314150187768

7314150187775 7314150187782

7314150187751
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uniVerZální Brašna Držák klaDiVa

Držák elektrické Vrtačky oPasek se 3 PouZDry

• 2 háky pro zavěšení nářadí

• Maximální hmotnost nářadí 3 kg/hák

• 2 kroužky pro upevnění poutek, nosnost 100 daN/kroužek

• 1 kroužek pro upevnění poutka, nosnost 100 daN • 4 háky pro zavěšení nářadí

• Maximální hmotnost nářadí 3 kg/hák

• 3 kroužky pro upevnění poutek, nosnost 100 daN/kroužek

• 1 kroužek pro upevnění poutka, nosnost 100 daN
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Testy kvality
Elastická a zatažitelná poutka jsou certifikována podle norem Bahco a vyvinuta podle zásad nejvyšší kvality v průmyslu. Kvalita poutek se testuje 
pomocí statických a dynamických testů. Pro zajištění nejvyšší kvality v souladu s vysokými požadavky Baco se poutka testují za podstatně přísnějších a 
náročnějších podmínek jako při jejich používání. Při dynamických testech se provádí test s koeficientem bezpečnosti 2/faktor 2.

Poutko se během testu zvedne z pevného středového bodu, natáhne na maximál-
ní možnou délku a nechá se spadnout ze vzdálenosti, rovnající se dvojnásobku 
natažené délky se závažím s dvojnásobnou hmotností jako maximální hmotnost 
připojeného nářadí. Výrobek má požadovanou kvalitu v případě, když se poutko 
při testu nepoškodí.

Výška

Poutko

Pevný bod 
ukotvení

Test kvality poutek Bahco

Délka 
nataženého 
poutka

(testovací hmot-
nost/100)kN při 
faktoru pádu 2

Délka 
nataženého 
poutka

Testovací hmotnost = maximální 
hmotnost nářadí x 2
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ůcky pro práci ve výškách



Foto Rope Access Sverige AB, 
www.ropeaccess.com

Děkujeme našim partnerům - 
pracovníkům ve výškách společnosti 
Rope Access Sverige AB, spe-
cializujících se na větrné elektrárny, 
výškové objekty a mosty.
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