ŠVAJČIARSKO

NEMECKO

RAKÚSKO

VEĽKÁ BRITÁNIA

STATICKÉ LANÁ

NÓRSKO

USA, Spojené štáty americké

Založenie spoločnosti Mammut sa datuje od roku 1862.
Malá spoločnosť, ktorá začala ako výrobca ručne
vyrábaných lán je dnes špecialistom v rozvoji, produkcii
a distribúcii vysokokvalitných produktov určených pre
outdoorové, vysokohorské a zimné športy.
Všetky tieto produktové skupiny sú spojené pod jednou
strechou: Mammut Sports Group Ltd.
Značky Mammut (vysokohorské produkty), Raichle
(obuv), Toko (vosky a ošetrovacie produkty) a tiež
Ajungilak (spacie vaky) predstavujú najvyššiu kvalitu
and technické znalosti. Popri centrále a výrobnej
továrni v Seone a meste Altstätten (Švajčiarsko)
Mammut pôsobí s dcérskymi spoločnosťami a pobočkami po celom svete.

Zmena technických úprav vyhradená

Mammut: člen Mammut Sports Group AG

Švajčiarska kvalita

Moderné statické lano

Nezáleží na tom, aký druh práce, alebo aktivity počas
voľných chvíľ si vyberiete, Mammut laná vám poskytnú vždy
tú najlepšiu ochranu a bezpečnosť pre každú situáciu.
Na mysli máme vždy filozofiu "rovnováhy", to znamená,
že sa pri tvorbe lana nesnažíme len o dosiahnutie maximálnych hodnôt hlavných charakteristík, ale dbáme aj na to, aby
ostatné dôležité charakteristiky boli tiež v rovnováhe s tými
najdôležitejšími.
Využiteľnosť - schopnosť využiť lano do jeho najposlednejšej vlastnosti, kombinovaná s malou hmotnosťou je
našim záväzkom. Nepretržité monitorovanie našim
interným testovacím laboratóriom s jeho vlastným
vybavením pre pádové testy garantuje plnenie štandardov
kvality ISO 9001, EN/UIAA a NFPA. Viac než 140 rokov
skúseností je využívaných pri návrhu lán Mammut,
vyrábaných vo Švajčiarsku. Celosvetovo je Mammut
jedným z popredných lídrov vo výrobe vysokokvalitného
vybavenia pre horské športy.

Inovácia
V ČOM JE ROZDIEL
Nie je to iba TOP kvalita a 100% spoľahlivosť, ktorou sa vyznačujú
laná Mammut už veľmi dlho. Naši inžinieri-výskumníci nepretržite
pracujú na vývoji nových - inovatívnych - riešení, ktoré opakovane
robia laná Mammut "NAJMODERNEJŠÍMI" horolezeckými
a statickými lanami a ktoré nám v minulosti priniesli už nespočetné
množstvo ocenení v nezávislých testoch.
Napríklad "teflónový poťah jednotlivých vlákien". Tento výrobný
proces bol vyvinutý Mammutom a doteraz je exkluzívne používaný
Mammutom. Poťah je príkladom inovačnej sily, ktorá dáva lanám
Mammut nepopierateľnú technologickú výhodu a znovu a znovu
nás robí určovateľom trendov v bezpečnosti a variabilite využitia
lán. V tomto výrobnom procese je každé vlákno lana nakoniec
potiahnuté vrstvou teflónu. Vďaka tomuto poťahu je trenie medzi
jednotlivými vláknami zminimalizované a schopnosť kĺzania sa
vlákien po sebe je zvýšená. Pri zachytení pádu prenáša zaťaženie
každé vlákno jadra - na rozdiel od lán bez teflónového poťahu, kde
niektoré vlákna ostávajú nečinné - každé vlákno prispieva
k optimálnemu výkonu lana. To nám umožňuje vyrábať laná, ktoré
sú podstatne ľahšie, alebo pri tej istej hmotnosti (v porovnaní s inými
lanami), dokážu plniť ešte funkcie naviac, napr. zachytávanie pádu
cez ostrú hranu, alebo prenášanie podstatne vyšších zaťažení...

s poťahom vlákien

Jadro lana
Lano je vyrobené z dvojito pletených vlákien. Procesy
pletenia sú vykonávané niekoľko-násobne a sú medzi
sebou koordinované.

Oplet jadra
Káblovito alebo paralelne navinuté vlákna
obklopujúce jadro ako opletový plášť plnia funkciu
ochrany pred mechanickými vplyvmi a poskytujú nám
kompaktnú a praktickú manipulovateľnosť s lanom.

Info Tex
Každé naše lano má v jadre schovaný pásik, ktorý
obsahuje najdôležitejšie údaje o lane: výrobca,
testovacie štandardy, typ lana, dátum výroby, materiál.

bez poťahu vlákien

Univerzálne statické lano s optimálnym pomerom cena/využitie.
Toto lano spĺňa všetky požiadavky kladené na statické laná pre
normálne využitie.

Model lana a priemer

Robustné, oderu odolné statické lano pre použitie všade tam,
kde je nevyhnutná maximálna trvanlivosť a kvalifikované
využitie. Toto lano spĺňa všetky požiadavky kladené na statické
laná pre intenzívne využitie.

Model lana a priemer

Požiadavky na použitie

Požiadavky na použitie

Typ lana, EN 1891
Využitie bezpečnostných prostriedkov na výstup/zostup
Dostupnosť lana
Pracovné polohovanie lana
Líniová záchrana, výstup/zostup
Speleológia/kaňoning
Outdoorové aktivity (fix, vlečné lano...)
Zodpovedá: NFPA-standard 1893, light-use life safety rope

Typ lana, EN 1891
Využitie bezpečnostných prostriedkov na výstup/zostup
Dostupnosť lana
Pracovné polohovanie lana
Líniová záchrana, výstup/zostup
Speleológia/kaňoning
Outdoorové aktivity (fix, vlečné lano...)
Zodpovedá: NFPA-standard 1893, light-use life safety rope

Technické parametre

Technické parametre

Priemer (inch)
Hmotnosť 1 metra lana (g/m)
Statická sila potrebná na roztrhnutie lana (kN)
Sila potrebná na pretrhnutie lana ukončeného osmičkovým uzlom
Počet pádov (pádový faktor 1)
Pádová sila, pádový faktor 0,3 (kN)
Prieťažnosť lana pri 150 kg (%)
Posun opletu (mm)
Podiel opletu (%)
Podiel jadra (%)
Zrážanlivosť lana (%)

Priemer (inch)
Hmotnosť 1 metra lana (g/m)
Statická sila potrebná na roztrhnutie lana (kN)
Sila potrebná na pretrhnutie lana ukončeného osmičkovým uzlom
Počet pádov (pádový faktor 1)
Pádová sila, pádový faktor 0,3 (kN)
Prieťažnosť lana pri 150 kg (%)
Posun opletu (mm)
Podiel opletu (%)
Podiel jadra (%)
Zrážanlivosť lana (%)

optimálny výber / optimal choice

uspokojivý výber / caused suitable

optimálny výber / optimal choice

uspokojivý výber / caused suitable

Statické lano je vyrobené zo 100% polyamidu.
Oplet je z káblovo pletených vlákien.
Dodáva sa v kotúčoch 50, 100 a 200 m (vcelku).
Farby:
červená s čiernym identifikačným prameňom (9, 10,5 a 11 mm)
žltá s čiernym identifikačným prameňom (10 mm)
čierna (10, 10,5 a 11 mm)
biela s bordovým identifikačným prameňom
(10, 10,5 a 11 mm)
Statické lano je vyrobené zo 100% polyamidu.
Oplet je z klasicky paralelne pletených vlákien.
Dodáva sa v kotúčoch 50, 100 a 200 m (vcelku).
Biela farba s farebným identifikačným prameňom vlákien.

Pomocné šnúry

Technické tipy
Zrážanlivosť

Pomocné šnúry sú vyrobené zo 100% Nylonu so špeciálne
kompaktným a dobre manipulovateľným opletom. Všetky
pomocné šnúry Mammut majú certifikát normy EN 564 a UIAA.

Statická sila potrebná na roztrhnutie lana/
Priemer / Diameter

Hmotnosť / Weight

Statické laná sa zrážajú z dvoch dôvodov: z dôvodu
použitia, ktoré spôsobuje, že jemne zhrubnú a tiež
v prípade, že navlhnú a potom uschnú (približne 5%)
Použitie, pri ktorom je veľmi dôležitá presná dĺžka lana si
vyžaduje, aby bolo lano namočené vo vode (až 24 hodín)
a potom pomaly vysušené. Po vysušení sú statické laná
citeľne tuhšie, ale pri opätovnom používaní znovu zmäknú.

Farby / Colors

oranžová/piesková,
nefritová/modrá
žltá/šedá, modrá/šedá,
červená/šedá
modrá/piesková, modrá/žltá,
červená/nefrit, červená/lotus
žltá/nefrit, modrá,
lotus/žraločia
červená/piesková,
červená/modrá

Bezpečnosť
Celý bezpečnostný reťazec (sedačka, karabíny,
konektory, zadržiavaci systém...) musí korešpondovať
s najaktuálnejšími medzinárodnými normami a musí byť
vyberaný pre špecifický účel jeho použitia tak, aby všetky
súčasti reťazca fungovali spolu korektne.

Norma EN 564
Popis:
Kusy lana alebo šnúry pozostávajúce z jadra a opletu
s malým priemerom od 4 do 8 mm, ktoré sú
exemplifikované pohlcovaním sily
a nie pohlcovaním energie.

Minimálna sila potrebná
na roztrhnutie pomocnej šnúry:

Priemer lana
Výber lana správneho priemeru, zavisí na požiadavkach pre jeho
použitie. Do ohľadu sa musia vziať požiadavky pre zlaňovacie
prostriedky podľa EN 341 alebo požiadavky pre iné
bezpečnostné zariadenia

Konštrukcia Kernmantel sa vyznačuje
vysokou pevnosťou s ohľadom na rozmerový
a efektívny priemer, ktorý sa zhoduje s nominálnym priemerom.
Z dôvodu mimoriadne odolnej a trvanlivej
konštrukcii lana, si Mammut šnúry
zachovávajú svoje charakteristiky
aj po intenzívnom používaní.
Vhodné použitie:
vyťahovanie ľahších bremien,
kotviace pomôcky, lavínové šnúrky,
prusík, slučkové vklinence
Dodáva sa v kotúčoch 50 a 150 m

Na to, aby ste mohli identifikovať priemer lana aj po jeho intenzívnom použití, Mammut označil priemer jednotlivých statických lán
použitím presného počtu farebne odlíšených prameňov opletu.

Technické tipy

Technické tipy

Nebezpečenstvá

Životnosť

Chemické poškodenie
laná nesmú nikdy prísť do kontaktu s kyselinami (ani s ich
minimálnymi množstvami). Poškodenie kyselinou je voľným
okom neviditeľné a je kritické. Po kontakte lana s kyselinou,
alebo ak si nie ste istý, či lano prišlo do kontaktu s kyselinou,
lano okamžite vyraďte z používania.

Dokonca aj staré lano dokáže niekedy zachytiť normálne
zaťaženie. Ale na druhej strane, aj nové značkové lano sa môže
roztrhnúť, ak ho zaťažíte cez ostrú hranu, alebo ak sa dostane
do kontaktu s kyselinou. Práve kvôli tomu je veľmi obtiažne
zadefinovať životnosť lana. Tá zavisí od dĺžky a typu použitia,
od ťažkosti pádov a iných oslabujúcich účinkov. Pre komerčné
využitie je riadenie sa záznamníkom lana vysoko odporúčané
(podľa usmernení PPE).

Mechanické poškodenie
pri zaťažení lana cez ostrú hranu vzniká kritické poškodenie,
ktoré môže spôsobiť roztrhnutie lana. Predchádzajte
zaťaženiam lana cez ostrú hranu. Vždy chránte lano prekrytím
hrany na to určenou pomôckou.

Prepálenie lana
ak sa trie textília o textíliu a to ešte pri zaťažení, vzniká kritické
poškodenie, ktoré môže viesť až k prepáleniu materiálu. Nikdy
nepracujte so zaťaženým lanom, ak ho máte prevlečené cez
iné lano alebo textíliu. Používajte zásadne spojenie
zariadenie/karabína.
Špina
nečistota na lane spôsobuje problémy s manipuláciou a piesok
a prach môžu poškodiť jadro lana. Chráňte lano tak, ako je to
len možné pred nečistotami a premyte ho, ak je to potrebné.

Vlhké laná
vlhkosť môže zmeniť manipulovateľnosť s lanom. Vlhké laná
sú háklivejšie. Ak je lano kompletne mokré, jeho dĺžka sa
predĺži približne o 5%, ale po uschnutí sa znova skráti.
Statická sila potrebná na pretrhnutie lana v uzle
je pri mokrom stave menšia.
Prvolezenie
nikdy nepoužívajte statické laná pre prvolezca a predchádzajte
používaniu statického lana v nenapnutom stave (voľné lano).
Iba dynamické horolezecké laná zodpovedajúce norme
EN 892 dokážu zachytiť pád prvolezca.

Základné klasifikácie pre dĺžku používania lán Mammut
sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:
Frekvencia používania

Približná životnosť

Nikdy nepoužité
Málokedy použité: 1alebo 2 krát ročne
Občasne použité: raz za mesiac
Pravidelne používané: pár krát za mesiac
Často používané: každý týždeň
Neustále používané: takmer denne

maximálne 10 rokov
do 7 rokov
do 5 rokov
do 3 rokov
do 1 roka
menej než 1 rok

Vyradenie lana
nezávisle na frekvencii používania lana,
lano musíte vyradiť, ak:
1. Lano prišlo do kontaktu s chemikáliami, najmä kyselinou.
2. Oplet je poškodený, je vidieť jadro lana.
3. Oplet je extrémne chlpatý alebo opotrebovaný.
4. Oplet sa veľmi posunul oproti jadru.
5. Objavili sa veľké deformácie.
6. Lano bolo vystavené extrémnemu zaťaženiu.
7. Lano je extrémne znečistené (tuk, olej, decht, asfalt).
8. Objavili ste tepelne alebo trením prepálené miesta na lane.

Uzly
uzly používané na lanách redukujú ich nosnosť.
Prednosť dávajte osmičkovému uzlu.

Starostlivosť

Skladovanie

Laná sú investícia, o ktorú sa musíte následne starať. Tipy, ako laná chrániť,
kontrolovať, vyradiť z používania, skladovať a prať, by ste si mali pozorne pozrieť.

Za účelom spomalenia starnutia lana, by malo byť lano skladované na vetranom,
tmavom a suchom mieste, najvhodnejšie naležato. Chemikálie, najmä kyseliny
(auto batérie), nesmú byť skladované s lanom.

Kontrola
Po každom použití a silnom zaťažení si lano prekontrolujte.
Aby ste to urobili korektne, musíte ho prezrieť meter po metri,
pátrajúc prstami po jeho zhrubnutí, či stvrdnutí atď...
a pohľadom hľadajúc viditeľné poškodenie na oplete.
Ak ste na lane objavili mechanické nepravidelnosti väčšieho
rozsahu alebo obnažené miesta (chýba oplet),
okamžite lano vyraďte z používania.

Pranie - lano môžete prať dokonca aj v automatickej práčke.
Nečistoty redukujú vlastnosti a znižujú manipulovateľnosť s lanom. Ak sa vám
lano znečistí, môžete ho oprať ručne vo vlažnej vode, alebo dokonca v normálnej
automatickej práčke. Občasné vypratie lana zabezpečí dobrú manipulovateľnosť
s ním a zvýši jeho životnosť. Radšej nepoužívajte žiadne pracie prostriedky
(vhodné pracie prostriedky na pranie lán sú iba tie, priamo na tento účel
vyrobené). Pri praní v automatickej práčke vyberte program na vlnu, nikdy lano
v práčke nežmýkajte. Lano nechajte uschnúť na vetranom, tmavom mieste,
rozložené na zemi, nikdy ho pri sušení nezavesujte.

Testovacie metódy

Normy

Statické laná podľa normy EN 1891
Táto európska norma definuje požiadavky na statické laná (nízko
prieťažné "kernmantel" laná).

CE označenie:

Norma EN 1891 rozdeľuje statické laná do nasledujúcich typov:

- musí byť na každom produkte, pre ktorý sú aplikované stanovy PPE,
- ratifikuje zhodu s PPE stanovami,
- dáva na vedomie úradom, že produkt zodpovedá obecným stanovám
a môže byť vypustený do trhového obehu na Európskom kontinente.

Typ A:
Laná určené pre použitie ako bezpečnostné laná pre prácu vo výškach
(v kombinácii s patričnými pomôckami) a ako záchranárske laná.
Priemer 10 - 16 mm/testovacia hmotnosť pri dynamickom teste 100 kg.

Typ B:

PPE (Smernica 89 / 686 / EWG)
PPE (Personal Protection Equipment - pomôcky osobnej ochrany)
smernica upravuje:
- podmienky uvedenia do obehu a voľný obeh v EU,
- základné bezpečnostné požiadavky, ktoré PPE napĺňa za účelom
chrániť zdravie užívateľa a garantovať jeho bezpečnosť.

Laná menšieho priemeru a nižšej pevnosti, než pri type "A".
Testovacia hmotnosť pri dynamickom teste 80 kg. Obyčajne používané
v kombinácii so špeciálne vyvinutým príslušenstvom a pomôckami
zodpovedajúcimi norme EN 341.
UIAA (Union International Association Alpinisme)
Toto označenie platí ako značka kvality pre produkty určené na horské
športy a znamená, že produkt, ktorý nesie toto označenie, spĺňa najvyššie
bezpečnostné normy sveta. UIAA norma je založená na EN norme
s pridaním prakticky orientovaných nárokov na výrobok. Všetky statické
laná Mammut majú označenie UIAA.

Statické laná podľa normy EN 1891 / Standard EN 1891
Statická sila potrebná na pretrhnutie lana / static breaking strengh
- lano / rope
- roztrhnutie lana pri ukočení lana slučkou s osmičkovým uzlom
/ end loop (figure of eight knot)

ISO (International Organization for Standardization)
V tejto organizácii sa spájajú všetky organizácie tvoriace normy. ISO norma
9001 definuje všeobsiahlu sekciu pre všetky pravidlá procesov riadenia
kvality. Uisťuje, že kvalita výrobkov a služieb ostáva rovnaká.
Certifikácia sa vykonáva externou organizáciou, napr. TüV.

Prieťažnosť lana pri zaťažení 150 kg / rope elongation at 150 kg

NFPA 1983 Standard Lifeline Specifications
NFPA (National Fire Protection Association - Národná asociácia pre požiarnu
ochranu) definuje minimálne požiadavky na výrobky/príslušenstvo pre ich
použitie požiarnymi zbormi a ostatnými záchrannými jednotkami. Tieto normy
sú zakotvené v mnohých zákonoch USA, ale rovnako majú rastúci celosvetový
význam.

Vrcholná pádová sila / peak impact force
výška pádu 0,6 m / fall hight 0,6 m
pádový faktor 0,3 / fall factor 0,3 m

Light-use life safety rope (lano určené pre záchranu života) - 1 osoba
Minimálna sila potrebná na pretrhnutie lana: 20 kN
Minimálny priemer: 9,5 mm

General-use life safety rope (univerzálne lano určené pre záchranu
života) - 2 osoby

Počet pádov / falls held
výška pádu 2 m / fall hight 2 m
pádový faktor 1 / fall factor 1

Posun opletu / sheath slippage

Veža na testovanie pádov Mammut / Ropes-Falltower Mammut

Uzlovateľnosť / knotability

Minimálna sila potrebná na pretrhnutie lana: 40 kN
Minimálny priemer: 9,5 mm

Personal Escape rope (osobné únikové lano)
Minimálna sila potrebná na pretrhnutie lana: 13,5 kN
Minimálny priemer: 7,5 mm

