
Pajisjet e MSA për Mbrojtje nga Rënja

NE DIMË SE ÇFARË ËSHTË ME RËNDËSI



Aplikimet në Skele

Rënjet nga lartësia vazhdojnë të jenë shkaku kryesorë i lëndimeve serioze dhe vdekjeve për punëtorët 
në industri. Punëtorët, kur janë duke ngritur, ndryshuar ose çmontuar skelet janë të ballafaquar rregullisht 
me rrezikun e rënjes.

Kur punëtorët janë në një zone të skeleve ku nuk ka parmak mbrojtës atëherë ata konsiderohen 'në rrezik' dhe 
pajisjet personale për mbrojtje nga rënja duhet të përdoren. Pajisjet zakonisht përbëhen nga rripat truporë (EN 361) 
të cilët lidhen me një litar të shkurtër (EN 355) ose një ndalues rënjeje që tërhiqet (EN 360) i cili është i lidhur me 
një pikë të përshtatshme ankorimi.

A e keni ditur …?

Ekziston një rrezik lëndimi me përdorimin e secilës prej sistemeve personale të ndalimit të rënjes, 
në rastin e ndonjë rënje. në mënyrë që të minimizohet rreziku i lëndimit duhet që të ketë hapsirë 
të mjaftueshme përfundi. Hapsira e nevojshme dallon varësisht llojit të ndaluesit të rënjes dhe 
mënyrës në të cilën përdoret.
Kur përdorni pajisje për ndalim të rënjes është e rëndësishme që të poziciononi pikën tuaj të 
ankorimit sa më lartë që është e mundur dhe të përdorni litar sa më të shkurtë të mundshëm, 
në mënyrë që të minimizohet distanca potenciale e rënjes. Sa më e shkurtë distanca e rënjes, 
aq më pak forcë gjenerohet nga rënja.

Pajisjet për Skele V-FORM (10194468)

Pajisjet për Skele V-FORM janë pajisje bazike për mbrojtje nga rënja e dizajnuar për të mbrojtur punëtorët nëpër
 skele gajtë punës.
Përfshinë:
· 1x Rripa truporë V-FORM, unazë e prapme D, 3 përshtatës, mbërthyese Qwik-FIT, M/L (10180184)
· 1x Litar energji-absorbues, 1.5 m, i thurrur, dy-këmbësh, karabinera çeliku me vidhosje, gremç çeliku për skele (10185612)
· 1x Çantë (10169160)

Pajisjet të lehta për Skele V-FORM (10194467)

Kjo pajisjet për Skele V-FORM përmban një litar të qëndrueshëm me shumë shtresa dhe me çengel skelesh të lehtë 
prej alumini si pjesë e zgjidhjes për mbrojtje nga rënja, e cila ulë lodhjen gjatë orareve të gjata të punës nëpër skele.
Përfshinë:
· 1x Rripa truporë V-FORM, unazë e prapme D, 3 përshtatës, mbërthyese Qwik-FIT, M/L (10180184)
· 1x Litar energji-absorbues, 1.8 m, rrip me shumë shtresa, një-këmbësh, karabinierë çeliku me mbyllje rrotulluese, 
çengel për skele prej alumini, anë drejtuese (10185614)
· 1x Çantë (10169160)

Pajisjet Premium për Skele V-FIT (10194471)

Pajisja Premium për Skele V-FIT përmban rripat truporë të rehatshëm V-FIT së bashku me një litar të qëndrueshëm me 
shumë shtresa dhe çengel të lehtë prej alumini, ofron rehati dhe qëndrueshmëri për një kohë të gjatë të përdorimit 
nëpër skele.
Përfshinë:
· 1x Rripa truporë V-FIT, unazë e prapme D, laqe të përparme, bajonetë, M/L (10180198)
· 1x Litar energji-absorbues, 1.8 m, rrip me shumë shtresa, dy-këmbësh, karabinierë çeliku me mbyllje rrotulluese,
 çengel për skele prej alumini, anë drejtuese (10185615)
· 1x Çantë (10169160)

Bazike – Ofron përshtatje me rregulloret Mesatare – përmirëson rehatinë me veqori 
të shtuara

Premium – shfaqë produktet më të mirë 
të klasës për këtë aplikim



Aplikimi i Platformave Lëvizëse për Punë në Lartësi

Një prej rreziqeve më të mëdha gjatë përdorimit të Platformave Lëvizëse për Punë në Lartësi (PLPL) është 
rënja nga koshi nëse fundi lëkundet, tundet ose anohet largë prej qendrës së gravitetit (gjë që ndodhë gjatë
punës me PLPL), ose nëse operatori zgjatet më shum sa duhet (zakonisht duke u mbështetur në parmakët 
mbrojtës). Shkaqet tjera mund të jenë goditja me automjete tjera ose kapja e fundit të koshit nëpër pengesa.

Gjatë operimit në PLPL, duhet që të vishen pajisjet e duhura për mbrojtje nga lartësitë, të cilat përbëhen nga rripat 
truporë (EN 361) te lidhur me një litar të shkurtër (EN 354 / EN 355) osë një ndalues rënje tërheqës (EN 360) i cili 
është i lidhur me një pikë ankorimi në koshin e PLPL. 

A e keni ditur?

PLPL-të moderne kanë një pikë të gatshme ankorimi të certifikuar ku bëhet sigurimi i duhur
 i pajisjeve për mbrojtje nga rënja.

Pajisjet për Skele V-FORM (10194468)

Pajisjet për Skele V-FORM janë pajisje bazike për mbrojtje nga rënja e dizajnuar për të mbrojtur punëtorët 
nëpër skele gajtë punës.

Përfshinë:
· 1x Rripa truporë V-FORM, unazë e prapme D, 3 përshtatës, mbërthyese Qwik-FIT, M/L (10180184)
· 1x Litar energji-absorbues, 1.5 m, i thurrur, dy-këmbësh, karabinera çeliku me vidhosje, gremç çeliku 
për skele (10185612)
· 1x Çantë (10169160)

Pajisjet të lehta për Skele V-FORM (10194467)

Kjo pajisjet për Skele V-FORM përmban një litar të qëndrueshëm me shumë shtresa dhe me çengel skelesh 
të lehtë prej alumini si pjesë e zgjidhjes për mbrojtje nga rënja, e cila ulë lodhjen gjatë orareve të gjata 
të punës nëpër skele.

Përfshinë:
· 1x Rripa truporë V-FORM, unazë e prapme D, 3 përshtatës, mbërthyese Qwik-FIT, M/L (10180184)
· 1x Litar energji-absorbues, 1.8 m, rrip me shumë shtresa, një-këmbësh, karabinierë çeliku me mbyllje 
rrotulluese, çengel për skele prej alumini, anë drejtuese (10185614)
· 1x Çantë (10169160)

Pajisjet Premium për Skele V-FIT (10194471)

Pajisja Premium për Skele V-FIT përmban rripat truporë të rehatshëm V-FIT së bashku me një litar
 të qëndrueshëm me shumë shtresa dhe çengel të lehtë prej alumini, ofron rehati dhe qëndrueshmëri 
për një kohë të gjatë të përdorimit nëpër skele.

Përfshinë:
· 1x Rripa truporë V-FIT, unazë e prapme D, laqe të përparme, bajonetë, M/L (10180198)
· 1x Litar energji-absorbues, 1.8 m, rrip me shumë shtresa, dy-këmbësh, karabinierë çeliku me mbyllje 
rrotulluese, çengel për skele prej alumini, anë drejtuese (10185615)
· 1x Çantë (10169160)

Premium – shfaqë produktet më të mirë 
të klasës për këtë aplikim

Bazike – Ofron përshtatje me rregulloret  Mesatare– përmirëson rehatinë me 
veqori të shtuara



A e keni ditur?

Detyrat e mirëmbajtjes preventive ose korrektuese të strukturave, pajisjeve, makinave ose objekteve 
shpesh përfshin punën në çati, kanale për shi dhe pjesëve të ngritura të impjantit dhe gjithashtu 
përdorim të makinerive të pa siguruara si duhet që të punohet pa pajisje të mbrojtjes nga rënja.

Për të siguruar mirëqenjen e punëtorëve përgjatë detyrave të mirëmbajtjes, pajisje të duhura për 
mbrojtje nga rënja nevojiten, duke përfshirë rripa truporë (EN 361), zakonisht të lidhur me pajisje 
vet tërheqëse (EN 360), e cila është e lidhur me një pike ankorimi të sigurtë ose me anë të një rripi lidhës

Aplikimi në Mirëmbajtje

Pajisja për Mirëmbajtje V-FORM (10194469)

Për detyra tipike të mirëmbajtejes, Pajisja për Mirëmbajtje V-FORM është pajisje ideale për mbrojtje nga rënja. 
Kjo Pajisje përfshinë rripa truporë dhe limitues të rënjes personal (LRP), pajisje vet-tërheqëse 1,8 m. 
Një rrip lidhës ofrohet në rast se është e nevojshme për tu siguruar si duhet në pika të ankorimit.

Përfshinë:
· 1x Rripa trupor V-FORM, unazë e prapme D, unazë e përparme D, 5 përshtatës, mbërthyes Qwik-Fit, 
M/L (10185836)
· 1x LRP V-TEC 1.8m Mini, mbërthyese çeliku dhe karabinere çeliku (63011-00BEU)
· 1x Rrip mbajtës për ankorim MSA Workman, 1.5m (10115802)
· 1x Çantë (10169160)

Pajisja Premium për Mirëmbajtje V-FORM (10194469)

Për detyra të avancuara të mirëmbajtejes që kërkojnë shumë kohë ose kanë pika ankorimi të pakëta, 
Pajisja për Mirëmbajtje V-FORM është zgjidhja e duhur. Kjo Pajisje përfshinë rripa truporë të butë dhe 
të rehatshëm dhe një limitues të rënjes personal (LRP). Një rrip lidhës ofrohet në rast se është e nevojshme 
për tu siguruar si duhet në pika të ankorimit.

Pësfshinë:
· 1x Rripa truporë V-FIT, unazë e prapme D, laqe të përparme, bajonetë, M/L (10180198)
· 1x LRP V-TEC 3m, çengel alumini për skele dhe karabinere çeliku (63011-00BEU)
· 1x Rrip mbajtës për ankorim MSA Workman, 1.5m (10115802)
· 1x Çantë (10169160)

Premium – shfaqë produktet më të mirë 
të klasës për këtë aplikim

Bazike – Ofron përshtatje me rregulloret  Mesatare– përmirëson rehatinë me 
veqori të shtuara



Aplikimet për Punë në Çati
Edhe nëse ka parmak sigurie ose sistem të mbrojtjes nga rënja të instaluar në çati, ngjitja dhe zbritja 
nga çatia është një rrezik i madh. Një mënyrë e sigurtë e hyrjes dhe daljes është esenciale. Nëse ndërtesa 
nuk ka shkallë të brendshme dhe një derë për në çati, punëtorët duhe të kenë kujdes gjatë përdorimit 
të shkallëve. Ato mund të jenë jo stabile pa ndonjë litar shpëtimi të instaluar, ato nuk janë të sigurta.

Gjatë qasjes në çati, punëtorët duhet që të veshin pajisjet e duhura të mbrojtjes nga rënja, të cilat përbëhen nga 
rripat truporë (EN 361) të lidhur me një litar të shkurtër (EN 353).

A e keni ditur?
Ky sistem gjithashtu mund të ofrojë një litar shpëtimi dytësorë për sisteme të pozicionimit 
në lartësi i cili përdoret në ndërtime ose punime të mirëmbajtjes, të inspektimit dhe pastrimit 
të dritareve.

Pajisja e Konstruktimit V-FORM (10194465)

Pajisja e Konstruktimit V-FORM ka për qëllim që të ofrojë mbrojtje të përkohëshme të rënjes nga shkallët ose duke
 u ngjitur.

Përfshinë:
· 1x Rripa trupor V-FORM, unazë e prapme D, laqe të përparme, 5 përshtatës, mbërthyes Qwik-Fit, M/L (10180187)
· 1x Pajisje të kapjes me litar Easy Move, që përmban litar 15 m, 11mm (pa karabiner), në një çantë (10164578)
· 1x Rrip mbajtës për ankorim MSA Workman, 1.5m (10115802)
· 2x Karabiner çeliku me vidhosje, hapje 17 mm (10144125)

Tabela e Aplikimeve

Pajisjet për Skele V-FORM

Pajisjet të lehta për Skele V-FORM

Pajisjet Premium për Skele V-FIT

Pajisja për Mbajtje në Platforma Lëvizëse V-FORM

Pajisje për Platforma Lëvizëse V-FORM

Pajisje Premium për Platforma Lëvizëse V-FFIT

Pajisja për Mirëmbajtje V-FORM

Pajisja Premium për Mirëmbajtje V-FORM

Pajisja e Konstruktimit V-FORM

Produkti Skele Mirëmbajtje KonstruktimKodi
Platformave Lëvizëse 

në Lartësi (PLPL)

Kur të zgjidhni një pajisje, ju lutemi ju bindeni rregulloreve lokale të cleat mund që të ju pengojnë zgjedhjen për shtetin tuaj.

Premium – shfaqë produktet më të mirë 
të klasës për këtë aplikim

Bazike – Ofron përshtatje me rregulloret  Mesatare– përmirëson rehatinë me 
veqori të shtuara



Biznesi i jonë është siguria. Ne kemi qenë ndër prodhuesit më të mirë në 
botë të produkteve të kualitetit të lartë të sigurisë që prej 1914. 
Produktet e MSA mund të jenë të thjeshta për tu përdorur dhe 
mirëmbajtur, por ato gjithashtu janë pajisje mbrojtjeje shumë të 
sofistikuara – rezultati i orëve të panumërta të kërkimit dhe zhvillimit, 
testimeve të parreshtura dhe përkushtimit të palëkundur për kualitet 
që shpëton jetë and mbron miliona burra dhe gra puntorë çdo ditë. 
Shumë nga produktet tona më të famshme integrojnë kombinime të 
shumta të elektronikës, sistemeve mekanike dhe materialeve të 
përparuara për të siguruar që përdoruesit përgjatë botës vazhdojnë të 
jenë të mbrojtur edhe në situatat më të rrezikshme. Misioni i MSA 
është që të kujdeset ashtu që burrat dhe grate të punojnë në siguri dhe 
që ata, familjet e tyre dhe komunitetet e tyre mund të jetojnë me 
shëndet përgjatë botës.

MSA: Ne Dime Se Çfarë Ka Rëndësi. 

Rrjeti i Partnerëve

MSA është krenare të punojë me një Rrjet Partnerës të forte të cilët ofrojnë 
mbulim lokal me eksper�zë regjionale.

Kontakti i juaj i drejtpërdrejtë

Adresa: Kompleksi Industrial TEKNIKU

Fsh.Lug Bunar,  50000 Gjakove

NRB:     70119037

NRF:     600094932                                                                                     

Tel.       0390 326 497

Mob.     044 122 927, 044 129 214

e-mail:  info@tekniku.net; tekniku@yahoo.com

htpp:    www.tekniku.net
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