
CREWFIT 150N XD

“Trekket er produsert i et 500D heavy duty

tekstil for slitestyrke og lang levetid

ISO 150N INFLATABLE

  

Crewfit XD 150N er konstruert for best mulig ergonomi og komfort, både i daglig bruk og dersom ulykken skulle være ute.  
Konstruksjonen, som kalles Fusion 3D, med blant annet stor halsrunding og fleksible materialer bidrar �l at vesten former 
seg �l kroppens fasong og gir full bevegelsesfrihet. Denne vesten er komfortabel å ha på i lange perioder.  Midjebeltet er 
utstyrt med justeringsmulighet på begge sider, - sikrer rask og god �lpasning. 

Selv om betegnelsen er «150N» gir flytelungen en oppdri� på 190N, som sikrer gode snuegenskaper om man skulle bli 
liggende med hodet ned i vannet, og sam�dig gir en sikker og stabil flytes�lling når du ligger på ryggen. Foruten en unik 
distribusjon av oppdri�, har lungen også en innebygd oppblåsbar hakestø�e som bidrar �l lø�e hodet ekstra.

Trekket er meget slitesterkt, laget i 500 D nylon. På trekket er 
det påsa� Solas-godkjente reflekser for ekstra synlighet i daglig 
bruk.
 

Crewfit XD vil komme i fargene Navy og Rød – midjebeltet med 
enten enkel klikkspenne i plast; - eller metallspenne med D-ring 
(godkjent som sikkerhetssele iht ISO 12401) for bruk med 
sikkerhetsline.  

Bærekra�: Den mest miljøvennlige vesten i vår kolleksjon. Den 
er produsert modulært, slik at det er enkelt å ski�e ut 
y�ertrekk, lunge eller belte dersom enkeltdeler skulle bli utsli� 
eller ødelagt.

 

•  Fusion 3D-teknologi for ergonomisk passform – gir comfort 

    og bevegelsesfrihet

•  Slitesterkt 500D vestetrekk

•  Indikatorvindu med beskyttelsespanel 

•  Exolok sikring gir trygghet for at sylinderen alltid er på plass*

•  Midjebelte med justeringsmulighet på begge sider

•  Trekket er utstyrt med YKK «quick-burst» glidelås

•  Doble skritt-stropper som standard

•  Midjebånd med justering på begge sider

•  Modulært konsept – lunge, vestetrekk og lunge kan skiftes 

   ut om en av delene skulle bli slitt eller ødelagt 

Nøkkelinformasjon

*) Se hvordan Exolok sikrer at sylinderen sitter på plass i din nye vest fra Crewsaver



CREWFIT 150N XD
ISO 150N INFLATABLE LIFEJACKET

GODKJENNING

Crewfit 150N XD oppblåsbar redningsvest er godkjent iht  ISO 

12402-3.

TEKNISKE DATA

Newton 150N-klasse med 

UML Pro Sensor/

ISO-godkjent iht

Type Redningsvest 150

Flytemiddel Oppblåsbart

Sikkerhetssele iht
ISO 12401

Enkel

Vesttrekk

Godkjenning

Oppblåsings-

500 D Heavy Duty

CO -sylinder2 38g

mekanisme

reelt 190N oppdri

UML Pro Sensor Elite

ISO 12402-3

Crewfit 150N XD Navy
Crewfit 150N XD Navy m/sikkerhetssele iht ISO 12401
Crewfit 150N XD Rød
Crewfit 150N XD Rød m/sikkerhetssele iht ISO 12401
38g CO -sylinder - passer �l 150N XD 2
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Integrert oppblåsbar hakestøtte  

     

                                                                                     

Ventil for manuell innblåsing av luft

Fløyte

 Feste for lys

Dobbel løftstropp

 Festepunkt for PLB/AIS

Festepunkt for PLB/AIS 

Refleksstriper for synlighet

150N-lungen overgår godkjenningskravet 
og yter 190 Newton oppdrift

 Unik fordeling av oppdrift

 Automatisk oppblåsningsmekanisme
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