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Bezpečnostní varování
Zastavte používání mechanického prusiku Petzl 
ZIGZAG

Tato informace navazuje na bezpečnostní informaci vydanou 15. dubna 2013

V pátek 12. dubna byla firma Petzl informována o náhodném pádu, ke kterému došlo ve školícím středisku v Německu.
Zraněná osoba se pohybovala ve výšce za pomoci mechanického prusiku Petzl ZIGZAG. Počáteční ohledání ukázalo, 
že pád byl zapříčiněn selháním připojovacího otvoru pro konec lana. Vyšetřování a další provedené zkoušky nás vedly k 
závěru, že toto selhání bylo způsobeno specifickou polohou horní karabiny, která se vzpříčila šikmo mimo hlavní osu a 
takto zatížena byla páčena.

2/3 - ZIGZAG se vzpříčenou horní karabinou
Jedná se o nesprávnou polohu karabiny. 

Poznámka: většina karabin zkoušených tímto způsobem 
se sama otočila do správné polohy, a byla zatížena v 
hlavní podélné ose, již při zatížení 2 kN. Některé karabiny 
se přetočily do správné polohy při 10 kN, aniž by 
poškodily připojovací otvor.

1/3 - Mez pevnosti připojovacího otvoru pro 
lano u produktu ZIGZAG
S takto umístěnou karabinou je mez pevnosti 
připojovacího otvoru vyšší než 15 kN.

Výsledky zkoušek Petzl:
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3/3 - ZIGZAG se vzpříčenou a mimo osu otočenou karabinou
Jedná se o nesprávnou polohu karabiny.

Jsme si plně vědomi nepříjemností způsobených touto informací. Prosím přijměte naše omluvy a uvědomte si, že tuto 
událost bereme velmi vážně. Bezpečnost našich uživatelů je prvotní prioritou značky Petzl. Děkujeme za Vaši pokračující 
důvěru.

Opatření Petzl:

1 - Vzhledem k bezpečnostnímu opatření vás žádáme, abyste přestali používat 
mechanický prusik Petzl ZIGZAG.

2 - Toto varování zůstane v platnosti do té doby, než odsouhlasíme a uveřejníme odpovídající řešení, které 
zajistí maximální bezpečnost uživatelů produktu ZIGZAG.

3 - Rozhodli jsme se zastavit prodej mechanického prusiku ZIGZAG.

4 - I když v současné době existuje několik variant, jak udržet horní karabinu ve správné poloze v její hlavní 
podélné ose, Petzl nemůže zaručit jejich efektivitu ve všech případech, protože je všechny k dnešnímu dni 
dostatečně nevyzkoušel.

5 - Naše týmy jsou mobilizovány, aby urychleně našly a ověřily řešení speciálně pro produkt ZIGZAG, aby 
horní karabina zůstala orientována v její hlavní podélné ose.

6 - Toto řešení bude dostupné na stránkách www.petzl.com nejpozději do 22. května 2013.

U této polohy karabiny jsme zaznamenali selhání 
připojovacího otvoru produktu ZIGZAG při zatížení 4 
kN (ekvivalent krátkého pádu, opakovaného rázu, nebo 
náhlého zastavení, atd.). 

Vzpříčená horní karabina v této poloze znásobuje síly působící 
na připojovací otvor a způsobí jeho selhání.


