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 شرکت نمادین طرح

طراح و سازنده ی خودروها و تجهیزات آتش نشانی ، خدمات        

 شهری، امداد و نجات و بحران
 

 M13 پروتکتسه پایه نجات 

) safety tripod protect ) 
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 انبرای عملیات نجات مصدومکه  است اولیه های کمک و نجات امداد تجهیزات ترینمهمیکی از  سه پایه نجات*

 . ستشده ا و ساخته طراحی

برای تامین امنیت اشخاص در کار در فضاهای محدود که احتمال رخ دادن سقوط از ارتفاع وجود دارد  نجات سه پایه *

استفاده می شود و به طور خاص در مناطقی مانند مخازن، چاه ها، ترانشه ها ، صخره ها ، حفره ها و یا فضاهای محدود 

 که نیاز به ورود به آن مناطق وجود دارد ، استفاده می شود.

وجود  سوزی آتش مخصوص عملیات نجات افراد مصدوم به ویژه در مکان هایی که احتمال انفجار وپایه نجات  سه*

 .می باشد ، دارد

  م می باشد.کیلوگر  37با وزن سبک در حدود آلیاژی آلومینیوماز جنس  نجات این سه پایه*

 .بار را داردکیلوگرم  1000 توانایی تحمل حدود *این سه پایه نجات

می باشد و دارای دو عدد چرخ برای هدایت طناب می باشد  س سه پایه از فوالد گالوانیزه و رنگ شدهارقاب جنس *

 که طراحی چرخ ها به گونه ای است که مانع لیز خوردن طناب در حین کار می گردد.

 سیم بکسلبا  و 171با آداپتور ثابت   RUP 503-Tیا RUP 502-AT باالبر دستگاهبرای  مناسبTM13  سه پایه *

 متر می باشد.  50 به طول

 .باز می شوندیا که به طور کامل جمع شده و  بوده نجات های تلسکوپی برای تنظیم ارتفاع سه پایهپایه *

*پایه ها از جنس پروفیل های تقویت شده آلومینومی می باشد ، پایه جلویی مجهز به چرخ برای هدایت طناب و 

پایه های را می توان با طناب بافته شده یا سوراخ برای نصب وینچ است اما پایه ی پشتی فاقد چرخ و سوراخ می باشد ) 

 زنجیر فوالدی محکم نمود (

 

 

 

 

https://imanbash.ir/product-category/%d8%aa%d8%ac%d9%87%db%8c%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%86%db%8c/%d8%aa%d8%ac%d9%87%db%8c%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d9%85%da%a9-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%87/
https://imanbash.ir/product-category/%d8%aa%d8%ac%d9%87%db%8c%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%86%db%8c/%d8%aa%d8%ac%d9%87%db%8c%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d9%85%da%a9-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%87/
https://imeniha.com/%da%a9%d9%be%d8%b3%d9%88%d9%84-%d8%a2%d8%aa%d8%b4-%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%86%db%8c/
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 د.نو قالب ) پیچ چشمی ( برای نصب قرقره می باش نقطه الصاق 5این سه پایه دارای *

  د.نمی باش برای نصب زنجیره پشتیبانی هایی فوالدی دارای سوراخ های کفشک*

 نصب شده است. ها بر روی پایه و... ( برف یخ، مثال عنوان ) به لغزنده سطوح روی بر بهتر استقرار برای ییها خار*

 

 

 

 

 

 

تولید و  CE لهستان و تحت استاندارد PROTEKT شرکت توسط که حمل قابل  به همراه کیف مخصوص سه پایهاین *

 عرضه می شود. 

، گروه های هالل احمر ، تیم های امداد و نجات ، تیم های آتش نشانی و مدیریت بحران مناسب برای : *

 ران چاه و ...اچیان ، حف کوهنوردان ، غارنوردان ، معدن

 ول شامل موارد زیر است :این محص مراقبت ، نگهداری و انبار کردن*نحوه ی 

 .وسیله را با آب گرم و مواد شوینده نرم مانند صابون بشویید*

 .تهویه مناسب و در داخل محیط باز قرار دهیدمحصول را در یک محیط گرم و خشک ، سایه دار، دارای *

 *از انواع سشوارهای صنعتی و حرارت های باال برای خشک کردن محصول استفاده ننمائید.

 از تماس محصول با مواد شیمیایی، روغن ها ، حالل ها و سایر مواد و یا عوامل خورنده خودداری کنید*
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 ارتفاع کاری

   ) سانتی متر ( :
  ۲89الی  ۱۷9

 فاصله پایه ها

 ) سانتی متر ( : 
  ۲3۲الی  ۱4۷

 قطری نصب پایه

 ) سانتی متر ( : 
  ۲۷۱الی  ۱۷3

 ابعاد جابه جایی

 ) سانتی متر ( :  
۲05  ×9۲  ×9۲  

 وزن با تسمه

 گرم ( : کیلو) 
30/۱4 

 وزن با زنجیر

 گرم ( : کیلو) 
30/۱۷ 

   :  استاندارد
EN 795 : 2013/B 

TS 16415 :2103/B 

 لهستان  کشور سازنده :

  


