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OZONE TRIPLE LOCK K0018
Oval shaped lightweight key lock carabiner with triplelock gate. 

Technical data

Material: light alloy
Weight: 85 g
Strength: 

Oval light alloy carabiner designed both for climbing and working. To be used with pulleys, 
tackles, ascenders or descenders.
- certified EN 362 / class B and EN 12275 / type X
- wide gate opening

- unique number marking
- 

- INDIVIDUALLY TESTED UP TO 10 kN

- key lock nose

anodized surface
- available with screw and twistlock gate
- available buy in black matt

26 kN9 7

XXXX - MMYY

For better traceability and inspection this 
part is marked with the unique number.

Serial no. month year of production

Colors

body: blue
gate: silver

black matt

K0018AA00

K0018BB00
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OZONE TRIPLE LOCK K0018
Lehká oválná karabina s keylockem a tripl-lock pojistkou zámku. 

Technická data

Materiál: dural
Hmotnost: 85 g
Pevnost: 

- Oválná karabina s pojistkou zámku urèená pro horolezectví i práci ve výškách. Použití na 
upevnìní kladky, blokantu nebo slaòovacích a jistících prostøedkù.
- certifikovaná dle norem EN 362 / tøída B a EN 12275 / typ X.
- key-lock - nedochází k zachytávání karabiny pøi vycvakávání z oka sedáku, nýtu atd.
- oválný tvar
- vysoká svìtlost otevøeného zámku
- eloxovaný povrch
- k dostání i se šroubovacím nebo twist-lock zámkem 
- k dispozici i v èerném matu 
- INDIVIDUÁLNÌ TESTOVÁNO NA 10 kN

26 kN9 7

XXXX - MMYY

Pro zlepšení evidence a kontroly je výrobek 
oznaèen jedineèným výrobním èíslem.

Jedineèné è. mìsíc rok výroby

Barva

tìlo: modrá
zámek: støíbrná

èerný mat
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