
  

Crewfit 275N XD
Reference# 83211

Crewfit 275N XD Automatic
Vesten 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 til at
vesten former seg til 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
tilpasning.

Selv om betegnelsen er «275N» gir flytelungen en
oppdrift på ca 290N, som sikrer gode snuegenskaper om
man skulle bli liggende med hodet ned i vannet, og
samtidig gir en sikker og stabil flytestilling når du først
ligger på ryggen. Foruten en unik distribusjon av
oppdrift, har lungen også en innebygd oppblåsbar
hakestøtte som bidrar til løfte hodet ekstra. Trekket er
meget slitesterkt, laget i 500 D nylon. På trekket er
det montert Solas-godkjente reflekser for ekstra
synlighet i daglig bruk.
Bærekraft: Den mest miljøvennlige vesten i vår
kolleksjon. Den er produsert modulært, slik at de er
enkelt å skifte ut yttertrekk, lunge eller belte dersom
enkeltdeler skulle bli utslitt eller ødelagt.

Crewfit XD 275N Auto er utstyrt med en lett beltespenne
i plast som enkelt kan åpnes, - også under belastning.

 Facts 

Fusion 3D-teknologi for ergonomisk passform – gir komfort 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 - hindrer at vesten sklir opp
Dobbel løftestropp 
UML ProSensor Elite oppblåsningmekanisme
Unik fordeling av oppdrift bidrar til at du vender raskt i vannet
Modulært konsept – belte, vestetrekk og/eller lunge kan skiftes ut om en av delene skulle bli slitt eller
ødelagt



Product Detail
Redningsvest Arbeidsvest

Vesttype/klasse Oppblåsbar redningsvest 275N

Bruksområder Shipping

Oppdrift Minimum 290N

Justeringer Midje - begge sider
 Skrittstropp

Passform/Ergonomi Ergonomisk
 Fusion 3D Design

Farge Navy

Refleks IMO Solas

Lungefasong Symmetrisk med hakestøtte 

Utløsermekanisme Vannaktivert, UML ProSensor Elite

Løftestropp Ja, dobbel

Fløyte Ja

Nødlys IMO Solas, vannaktivert

Inspeksjonsvindu for automatikk på vest Ja

Spenne Plastspenne med hurtigutløser
 Rustfritt stål (for variant med sikkerhetssele)

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)
 2 år (fritidsbruk)

Sertifiseringer ISO ISO 12402-2 Redningsvester for ekstreme offshore-forhold (275N)

Skrittstropp Dobbel

Sylindersikringssystem Ja, EXOLOK

Certificates

ISO 275N
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