INFORMACIJE O NESREČI V FERATI, KJER JE
PONESREČNEC UPORABLJAL SCORPIO KOMPLET
ZA FERATE
V torek 5. maja je mlad moški med plezanjem ferate Bastille v Grenoblu, Francija omahnil v globino. Po zadnjih informacijah, ki jih
imamo, je bil vzrok za nesrečo napaka v proizvodnji Petzlovega varovalnega kompleta SCORPIO (različica, ki smo jo nehali proizvajati
marca 2005). Napako predstavlja manjkajoči niz šivov na zanki za pritrjevanje.
Naše misli so pri mladem fantu in njegovi družini, ki ji izrekamo iskreno sožalje. Lahko so prepričani, da bo Petzl prevzel svojo
odgovornost ob tem dogodku.
Iz varnostnih razlogov smo se v Petzlu še pred zaključno analizo nesreče odločili izdati prostovoljno varnostno opozorilo - zahtevo za
pregled določene serije varnostnih kompletov SCORPIO (L60 in L60 CK, ki so bili izdelani pred 4. marcem 2005 z identifikacijskimi
številkami od 02150 do 05062). Prosim, da si za več podrobnosti pogledate naše varnostno opozorilo – zahtevo za pregled izdelkov.
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V zadnjih 40 letih smo v Petzlu izdelali več milijonov kosov varovalne opreme. To je prvi znani primer v zgodovini podjetja Petzl, kjer
je vzrok za nesrečo lahko napaka pri proizvodnji Petzlovega izdelka. Varnost je in je bila vedno naša prva in najpomembnejša skrb.
Kot podjetje z ISO 9001 certifikatom stalno izpopolnjujemo našo proizvodnjo in postopke preverjanja, da bi zmanjšali tveganje za
nastanek napak, še posebej tistih, ki so posledica človeškega faktorja. Varovalni komplet SCORPIO je bil ves čas od začetka njegove
proizvodnje predmet stalnih izboljšav. Vsa naša varovalna oprema gre skozi najmanj dve fazi kontrole kakovosti: prvo v fazi same
proizvodnje in potem še drugo neodvisno končno preverjanje.
Petzlovi uslužbenci smo zaradi te nesreče zelo prizadeti. Lahko ste prepričani, da se vsi zavezujemo, da bomo še dodatno podvojili
naša prizadevanja za izboljšanje kakovosti naših izdelkov.
Nihče ne more popolnoma preprečiti vseh tveganj, čeprav se pri Petzlu s svojimi izdelki trudimo doseči prav to. Naj ponovim, da
bomo natančno preverili naše postopke preverjanja kakovosti, ki so povezani s proizvodnjo izdelkov in izdelavo varnostnih šivov.
Osebno obljubljam, da bomo izvedli vse potrebne postopke, da takoj zagotovimo, da se take nesreče ne bodo več ponovile.
Prosimo vas, da sprejmete naše iskreno opravičilo.
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