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®

(EN) Belay device with assisted braking 
(FR) Appareil d’assurage à freinage assisté
(DE) Sicherungsgerät mit verstärkter Bremskraft
(IT) Apparecchio d’assicurazione con sistema frenante assistito
(ES) Aparato de aseguramiento con frenado asistido

3 year guarantee - Made in France 

GRIGRI 2

individually tested

prEN 15151-1 type 6

185 g

Patented

Always hold the braking side of the rope 
Toujours tenir la corde côté freinage

Be attentive 
Être attentif

Tie a knot in the bottom end of the rope 
Faire un nœud en bout de corde

Nomenclature of parts / Nomenclature

Field of application (text part) / Champ d’application (partie texte)1.

3.

2.
1

2
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5

7
4
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Inspection, points to verify (text part)
Contrôle, points à vérifier (partie texte)

4. Compatibility (text part) / Compatibilité (partie texte)

5. Working principle / Principe de fonctionnement

THE DEVICE
MUST ALWAYS
BE ABLE TO
MOVE FREELY

THE CAM
MUST ALWAYS
BE ABLE TO
MOVE FREELY

FREE
FREE

PETZL
ZI Cidex 105A
38920 Crolles
France
www.petzl.com/contact
Tel: +33-(0)4 76 92 09 00

ISO 9001
Copyright Petzl

8.9 11 mm
Rope (core + sheath) dynamic (EN 892)
Corde (âme + gaine) dynamique (EN 892)
Seil (Kern + Mantel) dynamisch (EN 892)
Corda (anima + calza) dinamica (EN 892)
Cuerda (alma + funda) dinámica (EN 892)

8.9 9.4 10.3 11mm

TRACEABILITY and MARKINGS

00  000  AA  0000
Year of 
manufacture

Day of 
manufacture 

Control or name 
of inspector

Incrementation

Individual numberb.

c.

d.

e.

f.

Traceability: datamatrix = product 
reference + individual numbera.

Rope diameterg.

Standardsh.
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1.

2.

7. Partner check

8.

Belayer / Assureur

Etc

Climber / Grimpeur

STOP !

Function test / Test de fonctionnement

3.

www.petzl.comwww.petzl.com

Setting up and installation of the descender / 
Mise en place et installation du descendeur6.
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9. Belaying techniques / Techniques d’assurage

9C.Paying out slack / Donnez du mou Taking up slack / Avaler le mouGiving slack quickly when the leader is clipping. / 
Donnez du mou rapidement lorsque le leader mousquetonne

OK?

OK!

10. Belaying a second in a top-rope situation / Assurer en moulinette 11.

9A. 9B. Arresting a fall / Retenir une chute

Lowering a climber in a toprope situation / Faire descendre le grimpeur en moulinette

STOP !

9D.

STOP !

FREINO

Accessories / 
Accessoires
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(NL) NEDERLANDS
Deze informatieve bijsluiter is onlosmakelijk verbonden met 
de schema’s (productfiche).
Enkel de niet-doorkruiste technieken en/of die zonder het pictogram 
“doodshoofd” zijn toegelaten. Neem regelmatig kennis van de nieuwe updates 
van deze documenten of van bijkomende informatie op onze website www.
petzl.com 
Indien u twijfelt of moeite heeft om het te begrijpen, gelieve dan contact op te 
nemen met PETZL.

1. Toepassingsveld
De GRIGRI 2 is een beveiligingsapparaat voor dynamisch enkeltouw (kern 
+ mantel) (CE EN 892, UIAA) van 8,9 tot 11 mm diameter, optimaal voor 
touwen van 9,4 tot 10,2 mm.
Bij het rotsklimmen kan hij een klimmer, hetzij als voorklimmer of in top-rope, 
beveiligen en laten afdalen.
Alvorens de GRIGRI 2 te gebruiken, dient u de 
beveiligingstechnieken te beheersen. 
De rembekrachtiging van de GRIGRI 2 neemt niet weg 
dat u de elementaire principes van het beveiligen moet 
respecteren: de voortbeweging van de klimmer aandachtig 
volgen en het touw aan de kant van het afremmen steeds 
stevig vasthouden.
OPGELET
Klimmen is een gevaarlijke sport. 
U bent verantwoordelijk voor uw handelingen en 
beslissingen.
Alvorens dit product te gebruiken, dient u: 
- Alle gebruiksinstructies te lezen en te begrijpen. 
- Een aangepaste training te hebben gevolgd voor het gebruik van dit product. 
- Zich vertrouwd te maken met uw product; zijn prestaties en beperkingen 
leren kenen. 
- De inherente risico’s te begrijpen en te aanvaarden.
Het niet-respecteren van één van deze waarschuwingen kan 
de oorzaak zijn van ernstige of dodelijke verwondingen.
Verantwoordelijkheid
OPGELET, een aangepaste training is noodzakelijk vóór gebruik. Deze vorming 
moet aangepast zijn aan de praktijken van dit toepassingsveld. 
Dit product mag enkel gebruikt worden door bevoegde en beraden personen 
of die onder direct visueel toezicht van een competent en beraden persoon 
geplaatst zijn. 
Het aanleren van de gepaste technieken en veiligheidsmaatregels gebeurt onder 
uw eigen verantwoordelijkheid. 
U neemt persoonlijk alle risico’s en verantwoordelijkheid voor eventuele schade, 
verwondingen of overlijden, ongeacht de manier waarop dit zou kunnen 
optreden na verkeerdelijk gebruik van onze producten. Indien u niet in staat 
bent om deze verantwoordelijkheid op te nemen of om dit risico te lopen, 
gebruik dit materiaal dan niet.

2. Terminologie van de onderdelen
(1) Beweegbare flank, (2) Kam, (3) Openingsas van de kam, (4) Glijder, 
(5) Handgreep, (6) Vaste flank, (7) Verbindingsogen. 
Voornaamste materialen: aluminium, roestvrij staal, polyamide.

3. Check: te controleren punten
Vóór elk gebruik:
Nazicht van het product op afwezigheid van scheuren, vervormingen, vlekken, 
corrosie enz... Controleer het slijtageniveau. 
Nazicht van de beweegbaarheid van de kam en van de handgreep voor het 
losmaken, van de werking van de veren. 
Check de toestand van de kam en de glijder. 
Controleer of er geen neerslag in het mechanisme zit (zand...) en geen 
smeermiddel op de touwdoorgang. 
Meer details over de uit te voeren controle voor elk PBM op www.petzl.com/ppe 
Bij twijfel, contacteer uw lokale PETZL dealer.
Tijdens het gebruik
Het is belangrijk om regelmatig de toestand van het product te controleren, 
alsook zijn verbindingen met de andere onderdelen van het systeem. Vergewis 
er u van dat alle elementen goed geplaatst zijn ten opzichte van elkaar. 
Controleer dat de karabiner steeds in de richting van zijn grote as werkt. Check 
zijn vergrendeling. 
OPGELET voor losse voorwerpen die de goede werking van de kam kunnen 
hinderen.

4. Verenigbaarheid
Gelieve na te zien of dit product compatibel is met de andere elementen van het 
systeem in uw toepassing (compatibiliteit = een goede functionele interactie).
Touwen
Compatibel met dynamische enkeltouwen (kern + mantel) CE (EN 892), UIAA, 
van 8,9 tot 11 mm diameter. 
Opgelet, een nieuw touw kan de doeltreffendheid van het afremmen van de 
GRIGRI 2 verminderen. 
Over het algemeen, kan de doeltreffendheid van het afremmen of het touw 
vieren wijzigen volgens de diameter, de toestand, de slijtage, de behandeling 
van uw touw. Wees aandachtig en maak u vertrouwd met het beveiligen en het 
afdalen met uw GRIGRI 2 telkens u hem gebruikt met een ander touw dan uw 
vertrouwde touw. 
Volgens de touwdiameter, geven we de volgende aanbevelingen:
9,4≤∅≤10,3 mm:   
Optimaal functioneren van het toestel met deze touwdiameters.
10,3<∅≤11 mm:   
Bij afgesleten touw of touw van grote diameter, kan het dikwijls nodig zijn de 
techniek afgebeeld in 9B toe te passen, om gemakkelijker touw te vieren.
8,9≤∅<9,4 mm:  
Fijne touwen vereisen specifieke voorzorgen bij het gebruik omwille van hun 
zwakke houvast. Zij kunnen moeilijk te controleren zijn bij de afdaling of bij 
een val. Het gebruik van fijne touwen met de GRIGRI 2 vereist een  verhoogde 
waakzaamheid en een goede bedrevenheid in de technieken voor beveiliging en 
rappel-afdaling. 
OPGELET, bepaalde touwen kunnen glad zijn en aldus de doeltreffendheid van 
de remkracht van de GRIGRI 2 verminderen (nieuwe touwen, natte of bevroren 
touwen, besmeurd met modder...).
Verbindingskarabiner
U moet een vergrendelbare karabiner gebruiken die conform is aan de geldende 
normen.

5. Werkingsprincipe
Tijdens een val, zal de GRIGRI 2 kantelen op de karabiner, zal het touw onder 
spanning komen en zal de kam het touw knijpen om te remmen. Door het 
vasthouden van het touw aan de kant van het afremmen, zal deze hand de kam 
helpen inzetten; daarom is het belangrijk steeds het touw vast te houden aan 
de kant van het afremmen. OPGELET, de GRIGRI 2 moet steeds vrijuit kunnen 
bewegen. De GRIGRI 2 en zijn kam moeten steeds vrij zijn om rond te kunnen 
draaien.
OPGELET, elk blokkeren of hinder op het toestel, of op 
de kam, maakt het remmen van het touw onmogelijk: 
LEVENSGEVAARLIJK.

6. Installeren van de GRIGRI 2
Plaats het touw in de richting aangegeven door de pictogrammen op de flank 
en op de kam. 
Sluit de mobiele flank van de GRIGRI 2 en musketoneer de twee 
verbindingsogen door een vergrendelbare karabiner. Verbind de karabiner op de 
beveiligingsring van uw gordel, volgens de gebruiksinstructies van de gordel. 
Vergrendel de karabiner.

7. Partner check (nazicht tussen 
partners)
Alvorens te klimmen, maak er een gewoonte van om u onderling te checken, 
meer bepaald: 
- de verbinding van het beveiligingsysteem, 
- of uw partner goed ingebonden is op het touw, 
- of de GRIGRI 2 in de goede richting is geïnstalleerd op het touw, 
- of de lengte van het touw geschikt is voor de route, 
- of er een knoop gemaakt is op het eind van het vrije touweinde...

8. Test de goede werking
Vóór elk gebruik moet een test worden uitgevoerd om de juiste plaatsing van 
het touw en het goed functioneren van de GRIGRI 2 te checken. 
Trek plotseling aan het touw, aan de kant van de klimmer, terwijl men het touw 
aan de kant van het afremmen stevig vasthoudt. De GRIGRI 2 moet op dat 
moment het touw blokkeren.
OPGELET, wanneer het touw niet geblokkeerd wordt, is er 
levensgevaar voor de klimmer.
Check de inleg van het touw.

9. Beveiligingstechnieken
Wanneer u beveiligt met de GRIGRI 2, houd dan enkele 
belangrijke principes in gedachten: 
- Houd steeds het touw vast aan de kant van het afremmen. 
- Neem het toestel niet volledig in de hand. 
- Anticipeer het musketonneren terwijl u de voortbeweging 
van de klimmer aandachtig volgt. 
De beveiligingstechnieken vereisen een aangepaste training. 
Deze bijsluiter is niet bedoeld om deze techieken aan te 
leren.
9A. Touw vieren
Maak u ermee vertrouwd de handen op het touw te houden in deze 
«voornaamste» beveiligingspositie (zie schema). 
Met de ene hand, houdt de beveiliger het touw vast aan de kant van het 
afremmen, met de andere hand het touw aan de kant van de klimmer. 
Om het glijden te vergemakkelijken, kan men beter het touw in het toestel 
duwen, dan het touw te trekken (draaiende beweging). 
Deze postie laat je toe om: 
- Touw te vieren of in te halen. 
- Een val te stoppen (zie hoofdstuk 9D). 
Uw handen moeten steeds in deze positie blijven, tenzij u snel touw moet 
kunnen vieren wanneer de klimmer musketonneert.
Houd steeds het touw vast aan de kant van het afremmen.
9B. Snel touw vieren wanneer de voorklimmer 
musketonneert
Wanneer de klimmer snel touw nodig heeft om te musketonneren, gebeurt het 
soms dat de beveiliger moeilijkheden heeft om snel touw te vieren. 
Een eenvoudige techniek bestaat erin om dichter bij de rots te komen. 
De andere techniek is de volgende: met de hand aan de kant van het afremmen, 
houd het touw vast, steun de wijsvinger tegen de plooi van de mobiele flank en 
duw met de duim op de kam. 
De andere hand trekt aan het touw aan de kant van de klimmer. 
Uw handen moeten onmiddellijk terugkomen in de voornaamste 
beveiligingspositie.
OPGELET, het gebruik van deze handeling mag niet 
systematisch worden en moet uitgevoerd worden in een zeer 
korte tijd.
Tijdens een val, loopt u het risico om de kam van de GRIGRI 2 krampachtig 
vast te grijpen, wat het afremmen van het touw zou ongedaan maken.
Houd steeds het touw vast aan de kant van het afremmen. 
Houd de duim niet permanent op de kam.
9C. Touw inhalen
Van zodra de klimmer klaar is met musketonneren, moet u onmiddellijk 
terugkomen in de voornaamste beveiligingspositie om touw in te halen. 
Haal touw in tot wanneer de klimmer ter hoogte van het setje komt. Geef hem 
dan opnieuw wat touw.
Houd steeds het touw vast aan de kant van het afremmen.
9D. Weerhouden van een val
Om een val doeltreffend te weerhouden, houd het touw aan de kant van het 
afremmen stevig vast terwijl men het naar beneden trekt. 
Raad voor een dynamische beveiliging: maak een kleine sprong of doe een stap 
vooruit, om de val van de klimmer op te vangen.
Houd steeds het touw vast aan de kant van het afremmen.

10. Beveiligen in top-rope
Haal regelmatig touw in. Doe het touw in de GRIGRI 2 glijden met beide 
handen. Laat nooit het touw los aan de kant van het afremmen. Om een val te 
weerhouden, zie hoofdstuk 9D.
Houd steeds het touw vast aan de kant van het afremmen.

11. De klimmer laten afdalen in top-
rope
De beveiliger haalt touw in en plaatst zich dan onder spanning op het touw. Hij 
houdt het touw stevig vast aan de kant van het afremmen. 
De klimmer, onder spanning op het touw, is klaar om af te dalen. 
De beveiliger haalt geleidelijk de handgreep voor het losmaken over, zonder 
het touw aan de kant van het afremmen los te laten. De handgreep kan helpen 
bij het doseren van de afdaling, maar het is de hand aan de kant van het 
afremmen die het doorglijden van het touw controleert.
Vergeet niet een knoop te maken op het uiteinde van het touw. Houd steeds 
het touw vast aan de kant van het afremmen.
Om de afdaling beter te controleren, kan u extra remkracht toevoegen met 
behulp van een remkarabiner, zoals de FREINO van Petzl.

12. Algemene Informatie van Petzl
Levensduur / Afschrijven
Voor de Petzl producten in PVC en textiel, is de maximale levensduur 10 jaar 
vanaf de fabricagedatum. Zij is van onbepaalde duur voor metalen producten. 
OPGELET, een uitzonderlijk voorval kan u ertoe brengen het product 
af te schrijven na één enkel gebruik (type en intensiteit van gebruik, 
gebruiksomgeving: agressieve milieus, zeewater, scherpe randen, extreme 
temperaturen, chemische producten, enz...). 
Een product moet worden afgeschreven wanneer: 
- het ouder dan 10 jaar is en samengesteld uit PVC of textiel. 
- het een belangrijke val (of belasting) heeft ondergaan. 
- het resultaat van de controles van het product geen voldoening geeft. U 
twijfelt aan zijn betrouwbaarheid. 
- u zijn volledige gebruikshistoriek niet kent. 
- het product in onbruik geraakt is (evolutie van de wetten, de normen, de 
technieken of onverenigbaarheid met de andere delen van de uitrusting, enz...).
Vernietig deze afgeschreven producten om een verder 
gebruik te vermijden.
Test de goede werking van het product
Naast de controles vóór elk gebruik, laat u best een grondig nazicht uitvoeren 
door een bevoegd inspecteur. De frequentie van dit nazicht moet aangepast 
worden in functie van de wetten die van toepassing zijn, het type en intensiteit 
van het gebruik. Petzl raadt u aan om dit nazicht minstens om de 12 maanden 
uit te voeren. 
Verwijder de markeer-etiketten niet om het product steeds te kunnen traceren. 
De resultaten van dit nazicht moeten worden vastgelegd in een productfiche: 
type van uitrusting, model, coördinaten van de fabrikant, serienummer of 
individueel nummer, data van: fabricage, aankoop, eerste ingebruikneming, 
volgende periodieke nazichten; nota’s: gebreken, opmerkingen; naam en 
handtekening van de inspecteur. 
Zie voorbeelden op www.petzl.com/ppe

Berging, transport
Bewaar het product droog, goed beschermd voor UV-stralen, chemische 
producten, in een zone met een gematigde temperatuur, enz... Reinig en droog 
het product indien nodig.

Veranderingen, herstellingen
Veranderingen en herstellingen buiten de Petzl ateliers zijn verboden (behalve 
vervangstukken).

3 jaar garantie
Voor fabricagefouten of materiaalfouten. Met uitzondering van: normale slijtage, 
oxidatie, veranderingen of aanpassingen, slechte berging, slecht onderhoud, 
nalatigheid of toepassingen waarvoor dit product niet bestemd is.

Verantwoordelijkheid
Petzl kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor rechtstreekse of 
onrechtstreekse gevolgen, ongevallen of eender welke schades die voorvallen 
bij of voortkomen uit het gebruik van haar producten.

De informatie voorgesteld in dit document is niet volledig.
Voor meer informatie: www.petzl.com, GRIGRI video.

Markering en tracering van de 
producten
a. Controleorgaan voor de productie van deze PBM
b. Erkend keuringsorganisme dat zich uitspreekt over het EC type-examen
c. Tracering: datamatrix = product referentie + individueel nummer
d. Diameter
e. Individueel nummer
f. Fabricage-jaar
g. Fabricage-dag
h. Controle of naam van de inspecteur
i. Incrementatie


