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Said Belhaj testar nya GriGri+
Said Belhaj är hemma efter några veckors klättring i Katalonien i Spanien. Läs
mer här om hans test av Petzls nya repbroms GriGri+.
"Anledningen till resan var i första hand att vara med och testa Petzls nya
GriGri+ och vara med på lanseringen. Den nya GriGrin kommer inte att ersätta
GriGri2 utan är ett tillskott i sortimentet och är på flera sätt annorlunda. Den
vänder sig mer till exempelvis den som just lär sig säkra, för att användas på
kurser, prova på, inomhusklättring och överlag den bredare massan av

klättrare.
Slitstarkare. För det första är GriGri+ mycket slitstarkare än GriGri 2 och
samtidigt något tyngre. Den nya repbromsen har två lägen som man kan
ställa in - ett för topprep och ett för ledklättring. Självklart kan man säkra
både och i båda lägen men den är mycket smidigare i det valda läget.
Smidigare. Överlag så är den mycket smidig även när det kommer till
nedfirning. Här finns även ett "anti-panic" läge som gör att du inte kan tappa
kontrollen vid nedfirning. GriGri+ hanterar rep av alla diametrar vilket gör den
mer anpassad för tjockare rep än GriGri 2 vilket passar bra exempelvis
inomhus där fasta topprep över lag är något grövre.
Bredare användning. Om GriGri2 är mer specialiserad för tunnare rep, lättvikt
och så vidare så har GriGri+ ett bredare användningsområde om man kan säga
så. Jag och min vän Klemen Becan testade den i flera olika situationer. Här på
bilden ett red-point försök i Santa Linya grottan norr om staden Balaguer.
Använda båda. Personligen kommer jag antagligen att använda både GriGri2
och nya GriGri+ i framtiden beroende på typ av klättring. GriGri+ kommer jag
nog mest att ha inomhus vid träning. Men självklart klarar man sig med en av
modellerna. Här får man helt enkelt utgå ifrån vad man gör mest".

C2 Vertical Safety erbjuder utbildningar i säkert och effektivt arbete på hög
höjd i sitt utbildningsprogram C2 Vertical Training. C2 Vertical Safety
erbjuder även fallskydd, klätterutrustning, säkerhetsutrustning och personligt
ljus till krävande specialister. C2 Vertical Safety är även distributör i Sverige
för världsledande varumärken som Beal, La Sportiva, Inova, och Bollé Safety.
C2 står för Climbing Competence.
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