
  

SeaLife Rescue Pro 50 Basic
Reference# 82913-05990EXCT

SeaLife Rescue Pro 50
SeaLife Rescue Pro er designet for personell som driver
profesjonell vannredning i opprørt sjø og i elver med
sterk strøm. Hansen Protection har utviklet denne vesten
i samarbeid med Redningsselskapet med tanke på at
vesten skal fungere optimalt sammen med drakten
SeaSwim MSAD. Vesten må videre tilfredsstille de
høyeste krav profesjonelle redningsmenn setter. Med alt
utstyret vannreddere må ha med seg, trengs ekstra
oppdrift. SeaLife Rescue er derfor konstruert med
minimum 70N oppdrift. En stor utsparing rundt hals og
bryst, samt god toleranse rundt nakken gir stor
bevegelighet.  Reguleringsmulighetene gjør at det skal
være lett å få en tight fit.  Med et fleksibelt MOLLE-
system skal det også være mulig å feste utstyr som
radio, kniv, kamerat-redningsslynge etc. hvor det passer
brukeren.  

 Facts 

Kort modell med store åpninger for armer og hals for maksimal bevegelighet
Flyteskum i PE for mykhet og lavest mulig vekt
One size fits all: Reguleringsmuligheter på skuldre, i sidene og front for perfekt tilpasning
Forberedt for Quick-release belte 
Vesten er utstyrt MOLLE'r både på rygg og bryst for fleksibel innfesting av utstyr
MOLLE'ne er både med og uten borrelås slik at du kan velge mellom ordinær innfesting i webbingen, -
eller bruke Velcro-patcher for plassering av feks ID/fagmerking
Solid vestetrekk som tåler røff behandling
Innvendige friksjonsbånd for å hindre at vesten glir opp
Løftestropp i nakken
SOLAS-refleks på strategiske steder
Avtagbar skrittstropp
Lommer kan konstrueres etter behov (ekstrautstyr)
Utstyrt lommer og borrelås-patcher for sikker plassering av cow-tail (til quick release-beltet) 
Sertifisert i henhold til ISO 12402-6 (flytevest til særskilt formål)
Vekt 1,43 kg



Product Detail
Flytevest SAR Redningstjeneste

Vesttype/klasse Flytevest (fast oppdrift) 50N

Bruksområder Sivil beredskap/ Redning/ Forsvar

Oppdrift Minimum 70N

Materialer Polyester (vest)

Justeringer Midje & skulder
 Skrittstropp

Passform/Ergonomi Standard

Farge Sort

Refleks IMO Solas

Lommer Ja
 Ja, tilvalg

Løftestropp Ja (i vest)

Fløyte Ja

Festepunkt for tilbehør Velcro for lommer

Sikkerhetsdetaljer Livbelte med hurtigutløser

Sertifiseringer ISO ISO 12402-6 Redningsvester og flytehjelp til spesielle formål

Skrittstropp Dobbel

Certificates

ISO 12402-6
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