SeaRescue II, Fast og justérbar
halstetning
Reference# 85508-10350L

SeaRescue II
SeaRescue II er en drakt utviklet for redningspersonell av
redningspersonell. Drakten er brukt av redningstjenester
over hele landet, bl.a. mer enn 177 brannvesen landet
rundt. Det er en drakt som har utpregede egenskaper
for elveredning, isredning og overflatesvømming.
Drakten har forsterkning på utsatte steder som knær,
sete og albuer. En unik konstruksjon gir brukeren full
bevegelsesfrihet. Drakten tilbys med beskyttet
latekshals og mansjetter. Konstruksjon og valg av
materialer gir markedets letteste og mest komfortable
drakt. SeaRescue II kan også leveres med en
spesialutviklet justerbar halslukking i neopren som gjør
drakten vesentlig enklere og mer behagelig å bruke.

Facts
Produsert i myk, slitesterk og vanntett/pustende HP Superlight 3L
Gul farge og SOLAS godkjente reflekser som gir god synlighet
Solid vanntett lås i PU som løper lett (TiZip Masterserseal)
Glidelåsen fungerer også som urinal lås da lukkingen er i skrittet
Innvendige bukseseler for individuell størrelse tilpassing, - avtagbare
Forsterkningsmetervare i sete, albuer og på knær/legg for størst mulig slitestyrke
Romslig lårlomme, og lomme på erme
Hals- og ermmansjetter i latex for beste vanntetthet, beskyttet av utenpåliggende mansjetter
Opsjon for valg av justérbar halsmansjett i neoprene - perfekt for ventilasjon av drakten i ikkeeksponerte situasjoner
Unik konstruksjon gir drakten god passform og maksimal bevegelsesfrihet
Fastmonterte støvler i gummi og neoprene med myk såle for god bevegelighet og beskyttelse
Solid henge-løkke innvendig for enkelt oppheng
Ventil (automatisk) på erme/skulder sikrer at drakten luftes maksimalt ut

Product Detail
Drakttype

SAR

Bruksområder

Sivil beredskap/ Redning/ Forsvar

Materialer

HP Superlight 3L

Justeringer

Livstrammer

Glidelåstype

Myk PU/plast tannlås, lukket

Halsmansjett

Justérbar mansjett i neopren (opsjon)
Latex med termisk beskyttelse i neoprene/metervare

Passform/Ergonomi

Ergonomisk

Farge

350 Gul

Refleks

IMO Solas

Lommer

Lomme med glidelås på skulder
Lårlomme(r)

Hette

Nei, kjøpes separat

Hansker

Nei, kjøpes separat

Støvler / sokker

Neoprene/gummi støvler - kan brukes med svømmeføtter

Forsterkninger Kne

Ekstra lag forsterkningsmateriale, laminert PU

Forsterkninger Albue

Ekstra lag forsterkningsmateriale, laminert PU

Forsterkninger Sete

Ekstra lag forsterkningsmateriale, laminert PU

Ermmansjett

Lateks

Bukseseler (elastiske justérbare)

Ja

Polstring

Neopren albue/underarm
Neopren knær

Ventilasjon

Eksosventil, automatisk

Termisk beskyttelse timer uten
fôr/isolasjon

Ca 1 time i kaldt vann (mindre enn 5°C)

Serviceintervall (standard)

Etter behov

Contact us

Hansen Protection AS, PB. 218, N-1501 Moss
Tel. +47 69 00 13 00, e-post: hpro@hansenprotection.no
hansenprotecon.no
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