SeaAir Europe Crew Pazifik
Reference#

SeaAir Europe Crew Pazifik
En nyutviklet, innovativ helikopterpilot / mannskapsdrakt
med tre ulike alternativer for frontlukning og halstetning.
Myk og svært elastisk hals- og mansjettlukninger i
neopren kombinerer komfort og vanntetthet. Drakten er
ETSO 2C503 godkjent som 4-timers drakt. I kombinasjon
med vesten SeaLion Europe Crew har man et komplett
sikkerhetssystem for piloter og mannskap som flyr
offshore. Drakten har mange praktiske detaljer som
avtagbare lommer på lår for notisbok, kart, iPad Mini,
hette i benlomme, hansker i ermelommer m.m. SeaAir
Europe Pilot Suit består av et ytre skall i pustende tre
lags materiale og et termisk fôr som kan setttes inn og
tas ut enkelt med glidelås.

Facts
Drakten består av et ytre skall og et termisk zip-in fôr som gir beste ytelse med hensyn på
pusteegenskaper og slitestyrke
Myk og svært elastisk hals- og mansjettlukninger i neopren som kombinerer komfort og vanntetthet
Mulighet for valg av en innovativ, justérbar halslukning for maksimal komfort. Gir brukeren mulighet
for å ventilere overskuddsvarme i sikre posisjoner/venteperioder uten å ta av drakten. Halslukningen
blir 100% tett med et enkelt håndgrep
Justeringsmulighet i midjen med velcro/elastikk for individuell tilpasning
Laget i GoreTex Pazifik – beste kombinasjon av slitestyrke og pusteegenskaper
Leveres i versjoner med:- vertikal hovedlås som går opp i halstetning- diagonal hovedglidelås
m/separat halstetning- J-lås m/separat halstetning
Hovedglidelåsen er i myk og behagelig PU (Tizip Masterseal)
I tillegg til standardstørrelser XXS-XXL kan drakten målsyes etter dine mål
Unik Y-konstruksjon for god bevegelighet
Lommer strategisk plassert på ermer og ben med plass til hansker, hette og personlige eiendeler
Sokker integrert i drakten åpner for eget valg av fottøy
Justering med borrelås og strikk i midjen for å sikre god individuell passform
Forsterkning på knær og enkel tilgang for plassering og justering av kneputer
Integrerte og avtagbare seler

Product Detail
Bruksområder

Helikopter mannskap

Materialer

GoreTex Pazifik 3L, Flammehemmende iht EASA ETSO

Fôr

Standard isolerende i polyester Thinsulate - velg mellom sommer- og
vinterfôr

Justeringer

Livstrammer

Åpen eller lukket hovedglidelås

Velg mellom åpen vertikal, lukket diagonal eller J-formet lås

Glidelåstype

Myk PU/plast tannlås med 2 dragere på vertikal lås (1 drager på diagonal/Jlås)

Halsmansjett

Neopren justérbar
Neopren standard

Passform/Ergonomi

Artikulerte knær, sete og albuer
Ermer i Y-form for bevegelighet

Farge

250 Oransje - GoreTex Pazifik
300 Fluor Gul - GoreTex Pazifik
350 Gul - GoreTex Nomex III

Refleks

IMO Solas

Lommer

Brystlomme
Ermelommer
Lomme(r) på legg
Pennelomme på skulder/erme
Tilvalg lårlommer (festet med velcro)

Hette

Avtagbar neopren, i lomme på leggen

Hansker

5-finger neopren i ermlomme

Festepunkt for tilbehør

Velcro for lommer

Støvler / sokker

Sokker

Støvelskjørt

Velg mellom med forsterkning og plass til kneputer eller uten

Forsterkninger Kne

Velg mellom forsterkningsmateriale fra kneet og ned eller uten

Forsterkninger Sete

Tilvalg laminert forsterkning i PU

Ermmansjett

Neopren

Bukseseler (elastiske justérbare)

Ja

Ventilasjon

Eksosventil, automatisk

Kompatibilitet

Ja, ETSO med ETSO redningsvest

Termisk beskyttelse timer med
fôr/isolasjon

4 timer (ISO 2012 Class B mindre enn 2°C vanntemp)

Serviceintervall (standard)

1 år (ETSO personlig drakt)

Sertifiseringer EASA ETSO/FAA TSO

ETSO 2C503 (Helicopter flight suit)

Drakttype

Pilot- / Crew-drakt

Certificates

ETSO
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