
  

Seacrewsader 275N 3D Fire
Retardant
Reference# 83220

Seacrewsader 275N 3D FR
En Heavy Duty redningsvest med flammehemmende
trekk er designet for bruk ekstreme arbeidsmiljøer med
feks sveising. Samtidig meget velegnet for bruk ved
evakuering i nødsituasjoner ombord. Vesten er det
riktige valget for arbeidere på offshore-plattformer og
fartøyer som opererer under SOLAS-regelverket.

Vesten er utviklet for komfort i daglig bruk, samt med
tanke på best mulig ytelse om ulykken skulle være ute.
Den ergonomiske Fusion 3D konstruksjonen gir maksimal
bevegelsesfrihet, slik at man kan bevege seg, jobbe og
prestere uhindret. Skulle det imidlertid oppstå en
nødssituasjon og brukeren befinner seg i vannet, vil de
oppdage at den "skulpturerte" blæren er designet for å
blåses opp raskt og pålitelig – selv når tungt
arbeidsutstyr og klær brukes. Den unike
oppdriftsfordelingen gir maksimale vendeegenskaper for
å effektivt snu brukeren til en posisjon med ansiktet opp
i vannet - samtidig som den beskytter luftveiene
ytterligere ved å øke munnens fribord.

 Facts 

Den ergonomiske Fusion 3D-designen former seg etter kroppens fasong og gir maksimal komfort og
bevegelsesfrihet
Slitesterkt 500D vestetrekk 
Unik fordeling av oppdrift bidrar til at du vender raskt i vannet 
Modulært konsept - vetetrekk kan byttes ut hvis det er skadet eller at det er endret bruksområde,
f.eks. behov for særskilt flammebeskyttelse
Skumpolstret vestetrekk for ekstra beskyttelse
EXOLOK gir en klar indikasjon om sylindrene har beveget seg/skrudd seg av eller tuklet med
Midjebelte med intuitiv justeringsmulighet på begge sider sikrer riktig tilpasning
Doble justerbare skritt-stropper som standard - hindrer at vesten sklir opp
Dobbel løftestropp forenkler redning
Glidelåsløsning på begge sider for rask inspeksjon av utløsermekanismenes status
UML ProSensor Elite utløsemekanismer



Product Detail
Redningsvest Skipsredningsvester

Vesttype/klasse Oppblåsbar redningsvest 275N Solas

Bruksområder Multi-bruk
 Shipping

Oppdrift Minimum 290N

Materialer Sveisebestandig

Justeringer Midjebelte maksimalt 140 cm - minimum 50 cm

Passform/Ergonomi Fusion 3D Design

Farge Sølv

Refleks IMO Solas

Lungefasong Symmetrisk
 Symmetrisk med hakestøtte 

Utløsermekanisme Vannaktivert, UML ProSensor Elite

Sprutbeskyttelse Ja

Kameratline Ja

Fløyte Ja

Nødlys IMO Solas, vannaktivert

Sikkerhetssele Ja, med D-ring i rustfritt stål

Spenne Festemekanisme i rustfritt stål

Lukkinger (på trekket) Glidelås med Quick Burst funksjon

Kompatibilitet Ja, IMO med IMO drakt

CO₂-flaske(r) 60g CO₂ (2 stk)

Serviceintervall (standard) 1 år

Sertifiseringer SOLAS redningsvest 275N

Skrittstropp Dobbel

Certificates

Solas 275N MCA Solas 275N TC Solas 275N EU
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Contact us

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

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