
LIROS Soft Sjækler

Soft Sjækler er udviklet som erstatningen for traditi-
onelle, hårde og tunge stålsjækler. Soft Sjæklerne er 
op til 10 gange stærkere end rustfri stål i forhold til 
deres vægt.
De nyudviklet sjækler består 100 % af højstyrke 
fiberen Dyneema® SK78. De er perfekte at anvende 
når der stilles hårde krav til en høj brudstyrke og lav 
vægt. De er nemme at åbne, uden at sikkerheden 
ombord risikeres. 

NYT: Åbningssystemet i sjæklerne fra 1,0 til 10 ton, 
det blå LIROS-Bånd angiver brudstyrken på sjæklen 
uden sikkerhedsfaktor

• Eliminerer risikoen for skader og brud fra 
hårde metaldele

• 10 gange lettere end stål og samme høje styrke i 
forhold til vægten

• Enkel at håndtere
• Kan ikke åbne sig ved en fejl under belastning
• Enkel at åbne selv efter hård belastning, ingen 

værktøj for at lukke og åbne
• Anvendelsesmuligheder er kun begrænset ved 

krav om EN-1492-4

LIROS Connect 

Ekstrem sikker, ekstrem enkel, ekstrem stærk.
LIROS’ innovative Rope Fix er det optimale alternativ til 
konventionelt løfteudstyr til F.eks skovbrug,  eller andre 
steder hvor det skal være nemt at skifte mellem forskellige 
liner. Lavet af høj kvalitets stållegering. 
LIROS Rope Fix har gennemgået omfattende tests hos 
selvstændige KWF, som viser at dette geniale produkt trods 
sin lave vægt udgør en yderst stabil forbindelse mellem 
liner og kroge. 
LIROS Rope Fix er meget nem og enkel at anvende hvor 
man skal montere en line med splejset øje på Rope Fix.
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• Fleksibel og let med ekstrem brudstyrke
• Permanent integreret højstyrke LIROS Soft Sjækel.
• Ekstrem varmebestandig takket være det højteknologiske 

Vectran. Smeltepunkt 330 grader. 
• Støjsvag og enkel at håndtere  
• Minimere risikoen for personskader takket være 100 % 

tekstilfibre
• Ingen metaldele som ridser, larmer, ruster,  ca. 8 gange lettere 

end stål, utrolig let at håndtere
• Rød signalfarve som er mere synlig i terræn og ved dårlig 

sigtbarhed, farvekoder kan ændres ved bestilling af større 
mængder

• Standard længder 27 meter, spørg om speciallængde.
• Mønstret design
• Anvendelsesvideo: Https://youtu.be/PRNXksqXNZk  LIROS Offroad Reb til spil 

En utrolig stærk line som er specielt udviklet til ekstreme 
manøvrer med spil. En perfekt erstatning for stålwire til spil. 
Stærk og 10 gange lettere end stål, LIROS Offroad Winch Rope 
tilbyder den perfekte ydeevne og sikkerhed. 
Klar til montering: Karabin hage i den ene ende, plus 2 justerbare 
forstærkningsbånd til friktionspunkter. Den anden ende er ud-
styret med et fladt endestykke til fastgørelse i spil tromlen, og er 
beskyttet af en 3 m varmebestandig monofilament fletning mod 
tromlen
• Forlængelse < 1 % ved arbejdsbelastning
• Ekstremt høj brudstyrke kombineret med en meget lille 

diameter og lav vægt. 
• Optimal erstatning for stålwire
• Meget let at splejse 
• Høj slidstyrke og stor UV-modstand
• Behandlet med LIROS Heat Stretch System
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LIROS Offroad XTR 02-0512-4021

Verdens første  XTR offroad line, som tåler varmeudvikling 
Spil-line i 100 % specialflettet Vectran fiber med patent 
beskyttet ende afslutning uden metaldele. Meget enkel at 
anvende sammen med LIROS Soft Sjælker som garanterer en 
permanent og sikker sammenkobling.


