
  

ErgoFit 290N OC
Reference# 83290

ErgoFit 290N OC 
Crewsavers ultimate redningsvestkonsept, ErgoFit, ble
lansert i 2012 og har senere helt redefinert sikkerhet,
komfort og stil til sjøs. Hele ErgoFit-
kolleksjonen er designet med et meget høyt
konstruksjonsnivå for best mulig kombinasjon av form,
funksjon og brukervennlighet. Ytelsesmessig
er vesten tilpasset de tøffeste forholdene vi kan møte til
sjøs, samtidig som den er meget komfortabel i daglig
bruk. Hver redningsvest i serien representerer over 5 tiår
med erfaring fra sikkerhet til sjøs, og inneholder en unikt
utformet oppdriftslunge som både gir raskere selvsnuing
og holder luftveiene løftet høyere over vannflaten for
maksimal sikkerhet.

ErgoFit 290N OC i seg selv er en 3D-modellert
redningsvest designet for de som jobber i de mest
ekstreme maritime miljøene. Når en storm kommer over
oss til havs har vi ingen steder å gjeme oss. Da er det
viktig å ha det beste sikkerhetsutstyret på markedet.
ErgoFit 290N OC er nettopp det. Den kombinerer all
kunnskap vi har, - med den beste designerfaringen,
produksjonen og materialene for å gi deg en enkel,
allsidig og fullstendig funksjonell redningsvest. Med en
smart kroppstilpasset profil tillater den deg full mobilitet
både i daglig bruk og ikke minst om ulykken skulle være
ute.

 Facts 

ISO 12402-2 (275N) godkjent, men med overlegen oppdrift (290N) gir en høyere flytestilling
En innebygd oppblåsbar hakestøtte vipper nakken bakover og holder luftveiene frie
Unik fordeling av oppdrift, gir enestående selvsnuergenskaper, - mindre enn tre sekunder
Innovativ 3D-utforming gir det ultimate innen komfort og ytelse
Dynamisk skjæring  gir full bevegelsesfrihet under ekstreme forhold
Sikkerhetssele med "soft loop" D-ring for feste av sikkerhetsline
Enkel å tilpasse midjebelte med dobbel sidejustering
AIS-kompatibel, aktiveres automatisk ved oppblåsing
Med EXOLOK sylindersikring



Product Detail
Redningsvest Arbeidsvest

Vesttype/klasse Oppblåsbar redningsvest 275N

Bruksområder Shipping

Oppdrift Minimum 290N

Justeringer Midje - begge sider
 Skrittstropp

Passform/Ergonomi Fusion 3D Design

Farge Sort

Refleks IMO Solas

Lungefasong Symmetrisk med hakestøtte 

Utløsermekanisme Vannaktivert, UML ProSensor

Sprutbeskyttelse Ja

Løftestropp Ja, dobbel

Fløyte Ja

Nødlys IMO Solas, vannaktivert

Inspeksjonsvindu for automatikk på vest Ja

Sikkerhetssele Ja, med soft loop D-ring

Spenne Festemekanisme i rustfritt stål

Lukkinger (på trekket) Glidelås med Quick Burst funksjon

Kompatibilitet Ja, ISO med ISO drakt

CO₂-flaske(r) 60g CO₂ (1 stk)

Serviceintervall (standard) 1 år (profesjonell bruk)

Sertifiseringer ISO ISO 12402-2 Redningsvester for ekstreme offshore-forhold (275N)/ISO
12401 Sikkerhetsseler og sikkerhetsliner

Skrittstropp Dobbel

Oppblåsbar lunge Enkel

Certificates

ISO 275N

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Contact us

Hansen Protection AS, PB. 218, N-1501 Moss 

Tel. +47 69 00 13 00, e-post: hpro@hansenprotection.no 
hansenprotection.no

https://www.hansenprotection.no/img/cms/Sertifikater/Ergofits_Crewfits_xd_sgs-ec-type-exam-exp-161225.pdf
http://www.tcpdf.org

