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Varování, výzva k prohlídce ferratových setů SCORPIO a tlumičů pádu 
ABSORBICA

Pozor: tato informace je nejaktuálnější a nahrazuje veškerou předcházející komunikaci týkající se úrazu na via ferratě spojenou s 
ferratovým setem SCORPIO, zveřejněnou 13. května 2011 na www.petzl.com.

Souhrn faktů
13. května 2011 jsme na našich internetových stránkách a skrze vydané tištěné letáky zveřejnili informaci, že na via ferratové cestě 
Bastille Via Ferrata ve francouzském Grenoblu v úterý 5. května spadl mladý muž na zem. Dle nejnovějších informací které máme, 
došlo k této nehodě díky výrobní vadě ferratového setu Petzl SCORPIO. Výrobní vadou byl chybějící bezpečnostní šev (čárka švů) na 
připojovacím oku. 

Naše myšlenky jsou s tímto mladým mužem a jeho rodinou a doufáme v jeho rychlé a úplné zotavení.

Tato nehoda, vůbec první v historii značky Petzl, nás vedla dne 13. května k dobrovolné bezpečnostní výzvě k prohlídce ferratových 
setů SCORPIO (L60 a L60 CK) vyrobených do března 2005.

Nejnovější informace k situaci - 19. 5. 2011
Na základě nejčerstvějších zpráv z průzkumu našeho výrobního procesu trhacích textilních popruhových tlumičů pádu a 
nejnovějších obdržených informací, jsme rozšířili předcházející bezpečnostní výzvu na veškeré produkty SCORPIO a ABSORBICA. 
Naše analýzy ukázaly, že  výrobní proces trhacích textilních tlumičů pádu má nedostatek vysvětlující závadu, která vedla k této 
nehodě. Přesto, že pravděpodobnost dalších nehod zůstává velmi nízká, rozhodli jsme se k následujícímu postupu:

1- Zastavili jsme výrobu všech tlumičů pádu, které používají trhací textilní popruhový systém, do té doby, dokud nebudou 
provedena všechna nápravná opatření.  
Toto se týká následujících produktů: 
- ferratový set SCORPIO 
- tlumič pádu ABSORBICA pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou, s nebo bez spojovacího prostředku

2- Zastavili jsme prodej těchto produktů, provedli kontrolu a označili všechny skladové zásoby SCORPIO a ABSORBICA.

3- Rozšířili jsme bezpečnostní výzvu ke kontrole  ze setů SCORPIO L60 a L60 CK na veškeré sety SCORPIO vyrobené do 19. května 
2011 (viz. naše výzva). 
- modro žluté produkty, značení:  L60 a L60 CK. 
- červeno šedé produkty, značení: L60 2, L60 2CK, L60 H, L60 WL, K29VF 1, K29VF 2, K29VE 1, K29VE 2, K29V 1, K29V 2. 
Týká se to všech produktů SCORPIO až do sériového čísla: 11137****

4- Výzva k okamžité vlastní kontrole všech tlumičů pádu ABSORBICA používaných pracovníky ve výškách podle současných 
platných postupů revizí OOPP (viz. naše výzva). 
Značení: L57, L58, L58 MGO, L59, L59 MGO, L59 69, L70150 I, L70150 IM, L70150 Y, L70150 YM, L70120 YG 
Týká se to všech produktů ABSORBICA až do sériového čísla: 11137****

Jsme si plně vědomi problémů způsobených těmito aktivitami a žádáme Vás o přijetí našich omluv za způsobené nepříjemnosti. 
Bezpečnost našich zákazníků je naší největší prioritou a výrobu opět nespustíme do té doby, než budeme zcela přesvědčeni, že 
nedostatek v našem výrobním procesu je zcela eliminován. V současnosti je celá společnost zaměřena na vyřešení tohoto problému 
co nejrychleji a nejúčiněji to bude možné.

Více informací naleznete na petzl.com

Romain Lécot 
General Director
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Pokud vlastníte ferratový set SCORPIO  
dle informací uvedených výše, žádáme Vás:

• okamžitě zastavte jeho používání; 

• kontaktujte:

1 - distributora Petzl ve vaší zemi www.vertical.cz 
(viz. www.petzl.com) 
2 - nebo pošlete email na: inspection.scorpio@petzl.fr 
3 - nebo zavolejte na: + 33 (0)4 56 58 22 60

Pokud vlastníte tlumič pádu ABSORBICA jak je uvedeno výše, 
žádáme Vás:

•okamžitě zastavte jeho používání; 

• proveďte revizi tlumiče pádu dle zvláštního postupu (www.
petzl.com),

• výsledky revizí a seznam zkontrolovaných produktů zašlete 
distributorovi Petzl ve vaší zemi www.vertical.cz

(viz. www.petzl.com)

Výzva k prohlídce všech ferratových setů SCORPIO
Týká se veškerých setů SCORPIO vyrobených do 17. května 2011 až do sériového čísla 11137****

Žádost o okamžitou vlastní revizi tlumiče pádu ABSORBICA
Týká se veškerých tlumičů pádu ABSORBICA vyrobených do 17. května 2011až do sériového čísla 11137****
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