
  

Arctic Survivor Evo Pro 6 Flytevest
Reference# 100832-L

Arctic Survivor Evo Pro 6 Flytevest
En smidig og populær flytevest som brukes av
redningstjenester i hele verden. Denne flytevesten er
testet og godkjent i henhold til EN 12402-5:2006.
Ytterskallet på vesten er produsert i rød 500D Cordura®
materiale, mens vestens oppdriftselementer er produsert
i mykt ISO-godkjent flytemateriale.
Flytevesten er enkel å ta av/på og har god passform med
høy komfort. Vesten kan enkelt tilpasses med de
justerbare skulderstroppene som gir vesten ’one size fits
all’ egenskap. Flytevesten er også utstyrt med
knivholder, sikkerhetsline med stor låsekrok, avtagbare
skrittstropper, innerlommer til å varme hendene,
alternativt oppbevare dokumenter og sikkerhetsfløyte.

 Facts 

Ca 100N oppdrift - langt over minstekravet for sertifisering
Godkjent i henhold til ISO 12402-5:2006
Quick-release midjebelte med stålring i rustfritt stål for cow-tail
Cow-tail med stor karbinkrok
Polstrede skulderstropper med forsterkning
Overskuddsremmer kan gjemmes bort i lommer for å holde vesten oversiktlig og lettbetjent
25mm Reflexite® refleksbånd 25mm gule skrittstropper
Enhånds hurtigspenne for avkledning av vest
To avtakbare drenerte brystlommer med borrelås og refleksbånd
Avtakbar oransje fløyte montert på snor som kan stues bort
Avtakbart merkepanel på ryggen. Kan tilpasses med tekst etter ønske.
Avtakbar FlexLight lomme (Tilpasset bruk med FlexLight markeringslys)
Anti-slip metervare på innsiden motvirker at vesten sklir opp på kroppen når den er i bruk
Innerlommer til å varme hendene, alternativt oppbevare dokumenter og sikkerhetsfløyte
Forsterkede sømmer på utsatte områder Flytevesten leveres i praktisk oppbevaringspose med glidelås
Ved kjøp av minimum 200 stk inngår valgfri merking på vesten



Product Detail
Flytevest SAR Redningstjeneste

Vesttype/klasse Flytevest (fast oppdrift) 50N

Bruksområder Sivil beredskap/ Redning/ Forsvar

Oppdrift Minimum 90N

Materialer Cordura

Justeringer Midje & skulder
 Skrittstropp

Passform/Ergonomi Standard

Farge Rød

Refleks IMO Solas

Lommer Ja

Løftestropp Ja (i vest)

Fløyte Ja

Festepunkt for tilbehør Velcro for lommer

Sertifiseringer ISO ISO 12402-5 Flytehjelpemidler (50N)

Skrittstropp Dobbel

Utstyr Hurtigutløsbar brystsele med D-ring på rygg for feste av sikkerhetsslynge
(cow-tail) 

Certificates

ISO 12402-5
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