
  

Halo Crew Redningsvest
Reference# 83297

Halo Crew Redningsvest
Tilbakemeldinger fra brukere, industrien og
konkurrentanalyser har vært viktige
i utviklingsprosessen av våre Halo-vester; - samt
kompatibelt utstyr som nødpustesystem og
mannskapsdrakter. I dette samarbeidet har vi designet
et skreddersydd og ergonomisk system med en rekke
nye og forbedrede sikkerhetsfunksjoner, i tillegg til å
beholde nøkkelelementene som fikk positive
tilbakemeldinger på vårt tidligere utstyrstilbud. Foruten å
gi minimal belastning på nakke og rygg, gir vesten deg
bevegelsesfihet og komfort i daglig bruk.

Halo er produsert av Crewsaver i England som er
verdensledende på utvikling av oppblåsbare
redningsvester for de mest krevende oppgaver.

 Facts 

Redusert bulk og vekt rundt nakken og skuldrene, kombinert med Fusion 3D-teknologi for økt komfort
Åpne bryst- og ryggpaneler har plass til ulike seletyper
Mulighet for integrering av nødpustesystem (EBS) med 300 bar sylinder gir deg 80% mer pusteluft enn
kravet
Ulike tilbehørslommer kan tilpasses individuelle behov
Dobbel, avtagbar skrittstropp
Kroppstilpasset lungekonstruksjon (Fusion 3D) forbedrer vestens ytelse og manøvrerbarheten i vannet
Innebygd oppblåsbar hakestøtte som bidrar til å løfte hodet og beskytte luftveiene 
Tilgengelig også med  oppdriftslunge med to kamre
Spesialutviklet sprayhood beskytter luftveiene og kan brukes over hjelm og/eller hodesett
Spesialutviklet utstyrslomme tilgjengelig som opsjon
EBS og utstyrlomme kan plasseres på den siden som passer best for bruker
Godkjent i hht EASA ETSO 2C504
Kompatibel for integrering av Halo Crew EBS i hht EN 4856:2018
Kompatibel med 1000S Helikoper Passasjer/Crew drakter



Product Detail
Redningsvest Helikopter

Vesttype/klasse Oppblåsbar redningsvest 275N

Bruksområder Helikopter mannskap

Oppdrift Minimum 275N

Justeringer Midje - begge sider

Passform/Ergonomi Fusion 3D Design

Refleks IMO Solas

Lungefasong Symmetrisk med hakestøtte 

Utløsermekanisme Manuell, UML Micro

Sprutbeskyttelse Sprayhood med plass til hjelm/hodesett

Løftestropp Ja, dobbel

Fløyte Ja

Nødlys ETSO, vannaktivert

Spenne Plastspenne med hurtigutløser

Lukkinger (på trekket) Glidelås med Quick Burst funksjon

Kompatibilitet Ja, ETSO med ETSO drakt

CO₂-flaske(r) Én eller to 60g sylinder(e) 

Serviceintervall (standard) 1 år

Sertifiseringer EASA ETSO/FAA TSO ETSO 2C504 (Helicopter lifejacket)

Vekt 2,20 kg enkeltkammer/2,55 kg dobbeltkammer

Skrittstropp Dobbel avtagbar - frivillig bruk 

Oppblåsbar lunge Velg mellom ett eller to kamre
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