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ROC Fire  

 
Nawet gdy robi się naprawdę gorąco!!!  

System ratownictwa pionowego dla strażaków  
Złap ROC, absolutnie nowe rozwiązanie dla samoewakuacji lub ewakuacji poszkodowanych. 

Od jego kompaktowej, lekkiej wagowo konstrukcji do ogromnej wytrzymałości, ROC został stworzony dla 

ratownictwa. Jest łatwy w użyciu, można go stosować bez użycia rąk lub kontrolować manualnie , z możliwością 

ustawienia prędkości od zera do 6,6 stóp/sek. Posiada cztery oddzielne zabezpieczenia a więc możesz mu zaufać w 

każdej sytuacji.  

ROC wprowadza nowe standardy dla ratownictwa pionowego. 

 

 

To urządzenie może uratować Ci życie.  
Będziesz pod wrażeniem. 
 

Bez użycia rąk. 

Ustaw stałą prędkość zjazdu, będziesz miał wolne ręce aby spokojnie wykonywać inne zadania. 

Albo dostosuj prędkość do takiej, jaką potrzebujesz od zera do 6,6 stóp/sek.  

 

Wygodny, szybki i prosty w obsłudze. 

ROC jest integralnym systemem, który możesz mieć zawsze przy sobie – nie wymaga specjalnej 

instalacji. Może być używany bez użycia rąk a sterowanie manualne jest bardzo proste nawet, gdy 

masz założone ciężkie, grube rękawice ochronne. Okrągłe krawędzie sprawiają, że nie zaczepia się. 

 

Extra, Extra bezpieczne. 

ROC używa czterech niezależnych systemów hamowania dla podwójnego bezpieczeństwa. Opcja „bez rąk” jest 

kombinacją natychmiastowo regulowanego dysku hamującego, manualnego hamulca tarciowego i innowacyjnego 

hamulca odśrodkowego ograniczającego prędkość do bezpiecznego 6,6 stóp/sek. i ochrania przed upadkiem. 

 

Lekki i przenośny. 

ROC Fire rozmiaru kieszonkowego i waży 1,4 Ibs (plus waga liny) 

 

Sprawdzona niezawodność. 

Przetestowany przez strażaków ROC Fire spełnia standardy NFPA. 

 

Stworzony dla wyczynowców. 

ROC jest konstrukcją aluminiową stopnia profesjonalnego. Dwuzawiasowa 

torba zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo i asekurację. 

 

Dla lin DEUS Sterling 

ROC jest zaprojektowany do pracy tylko z linami DEUS produkowanymi 

przez Sterling Rope, lidera w produkcji lin do wspinaczki, ratownictwa i ucieczki. Lina DEUS zbudowana jest z 

Kevlaru i Technory więc jest ognioodporna, odporna na przecieranie, przecięcie i chemikalia i dwukrotnie 

odporniejsza od zwykłych nylonowych lin.  

 


