
  UFO cam - (محصول کشور چک)کم یوفو میانی سنگنوردی معرفی ابزار

 8931مهرماه  - راهنمای سنگنوردی طبیعتو مربی  - وحید متانی*تهیه و ترجمه: 

 Marek startedk بنام کوهنورد یک از طریق سنگنوردی این ابزار طراحی و ساخت.است پیچیده و طوالنی کامالً UFO تاریخچه

تا  برای درست کردن این ابزار وقت صرف کرد گاراژ در طوالنی مدت وی. رسید پایان به Vorel Obročník Honza با و شد آغاز

 EN و CE مجوز موفق به اخذ و شده نصبتولید و  زمینه این در بار اولین که شد UFO دستگاه سه از ای مجموعه موفق به تکمیل

 ها خرهص روی فلزی ابزارهای از استفاده اجازه که است واقعیتیک  اینعملکرد این ابزار شبیه شفت )کیل( می باشد اما  ه است.گردید

در شکاف ها و ترکها  که شود می یاد الستیکی های لنتگوه ها و  بعنوان  UFO ابزار از اما نداریم را سنگی ماسه و آهکی دیوارهای و

 مناسب اندازه انتخاب به آغاز کاربرد آن درکه  دیواره های آهکی و ماسه سنگی می توان استفاده کرد در و سوراخ های عمودی و افقی

 صدمه برابر در محصول خود و سنگ از که شود می تهیه محافظ یهال یک ازیوفوها  .دارد بستگی و مهارت تمرین کمی داشتن و

 و ها اندازه کلیه.است مهم سقوط و شوک ایمنی کنترل برای که کند، می تضمین را زیادی اصطکاک حال، عین در .کند می محافظت

تا  52.0سایزهای  درو ( Uforing Ulite - Tex) "پارچه ای" و( Uforing Ulite) "الستیکی" دو نوع در Uforing های مجموعه

 ساخته می شود و شود می استفاده کوهنوردی های کفش در معموالً که ای "چسب" نوع الستیکی با استفاده از .است دسترسدر  9

 تنها .است شده ساخته آن از UFO خود که شود می استفاده ای ماده همان از و است منسوجات آن از فوقانی الیهکه  نوع پارچه ای

 زاراستفاده ابروش  و رنگ ابعاد،کدگذاری دیگر،یعنی موارد همه. کند می لمس را سنگ که است باالیی آن الیه در مدل دو این تفاوت

 .ستکیلونیوتن ا 80 بار ظرفیت حداقل و EN 12270 و CE 1015 فنی این ابزار دارای پارامترهای.است یکسان نوع دو هر برای
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