
  

SeaMob AES
Reference# 82650-55290L

SeaMOB
En drakt spesielt utviklet for redningspersonell ved
evakuering av skip og til bruk i MOB båter. SeaMOB er
produsert i 3 mm flammehemmende, vanntett neopren
som gir isolasjon og oppdrift og er godkjent for bruk uten
redningsvest. Drakten har Integrert, manuell oppblåsbar
lunge for korrekt flytestilling og økt fribord. Faste
neoprenstøvler på drakten kan brukes i kombinasjon
med svømmeføtter.

 Facts 

Draktmateriale i flammehemmende neopren som gir isolasjon og oppdrift
Ergonomisk konstruksjon og elastisk draktmateriale gir god passform og fleksibilitet i bruk
Vanntett glidelås i PU/plast, myk og lett å håndtere
Forsterkninger i meget slitesterk, laminert PU på albuer, knær og sete
Løftestropp med D-ring og karabinkrok
Integrert, manuell oppblåsbar lunge i kragen for flytestilling og fribord
Støvler som kan brukes med svømmeføtter
Kameratline med flytende krok, fløyte og nødlys
Neoprenhansker og doble neoprenmansjetter
Benstrammere for å justere tilpasning
Godkjent for bruk uten redningsvest
SOLAS- godkjent i samsvar med LSA Koden MED 1.6a som uisolert redningsdrakt og Anti Exposure
Suit, designet for bruk uten redningsvest



Product Detail
Bruksområder Multi-bruk

Materialer Neopren 3mm

Justeringer Benstrammere med glidelås for god tilpasning 

Glidelåstype Myk PU/plast tannlås, åpen

Farge Orange

Refleks IMO Solas

Lommer Ermelommer
 Radiolomme på brystet

Hette Integrert, i draktmaterialet

Hansker 3-finger neopren (avtagbare)

Løftestropp Ja, med D-ring og karabinkrok i rustfritt stål

Innblåsningsventil for ekstra oppdrift Manuell innblåsningsventil til lunge i krave

Kameratline Ja, med flytende kameratkrok i skulderlomme

Fløyte Ja, lett tilgjengelig i glidelåsdrager

Nødlys IMO Solas, vannaktivert

ID-merking Ja, plastlomme

Støvler / sokker PVC-støvler - kan brukes med svømmeføtter

Forsterkninger Kne Ekstra lag forsterkningsmateriale, laminert PU

Forsterkninger Sete Ekstra lag forsterkningsmateriale, laminert PU

Ermmansjetter Neopren

Kompatibilitet Kan benyttes uten redningsvest

Termisk beskyttelse timer med
fôr/isolasjon

1 time (IMO/Solas mindre enn 5°C vanntemp)

Termisk beskyttelse timer uten
fôr/isolasjon

1 time (IMO/Solas mindre enn 5°C vanntemp)

Serviceintervall (standard) 3 år

Sertifiseringer SOLAS-drakt (m/integrert
oppdrift)

Solas MED/1.6a (uisolert drakt - benyttes uten redningsvest)
 Solas MED/1.6c (anti exposure suit uten redningsvest)

Drakttype Arbeidsdrakt

Certificates

SOLAS
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