
  

SeaRescue Tactical TS
Reference# 85522-21590L

SeaRescue Tactical TS
Denne nye drakten er designet for krevende operasjoner
for redningstjenesten og innsatsstyrker innen militær og
politi.

Utvikling og utprøving er gjort i samarbeid med
sentrale brukere innen både redningstjeneste og politi og
har resultert i et draktkonsept som blir verdsatt høyt for
sin enestående funksjonalitet.

 Facts 

Basert på HP’s unike grunnkonstruksjon for best mulig på bevegelsesfrihet og ledighet
Draktkonstruksjonen er nå tatt et trinn videre med et smalere grunnmønster for å unngå overflødig og
flagrende metervare
For å ytterligere forbedre bevegelsesfriheten har det blitt lagt inn en teleskop-løsning i livet, som
justeres ved hjelp av innvendige bukseseler
Teleskop-løsningen gir ikke bare en forbedret bevegelsefrihet, men også en unik fleksibilitet mhp
størrelser. En Medium størrelse drakt kan passe både det man normalt vil si er en Medium person på
175cm og en person på 195cm (XL).
Produseres som standard i vår tAramid 3-lags laminat
Vil også kunne produseres i GoreTex Pazifik/Nomex III, HP Superlight - eller andre laminater  etter
behovLeveres som standard med halstetning i neopren glideskin, men kan evt også levers med
justérbar halstetning; -evt med latex/silikon.
Vanntett hovedlås på ryggen
Egen vanntett lås for vannlating foran
Moller på begge skuldre for feste av radio-/kommunikasjonsutstyr
Borrelås-felter for feste av f.eks. ID på brystet
Unik setekonstruksjon uten søm eliminerer slitasjepunkter og øker bevegeligheten



Product Detail
Materialer HP Superlight 3L

Glidelåstype PU/Plast-lås, lukket

Halsmansjett Utskiftbar lateks med Quick Solution

Passform/Ergonomi Artikulerte knær, sete og albuer
 Ergonomisk
 Ermer i Y-form for bevegelighet
 Smal
 Teleskop-løsning i livet for bevegelighet

Hette Avtagbar, i neoprene

Hansker 5-finger neopren i ermlomme

Støvler / sokker Sokker

Forsterkninger Kne Ekstra lag forsterkningsmateriale, påsydd

Ermmansjetter Neopren

Bukseseler (elastiske justérbare) Ja

Serviceintervall (standard) Etter behov

Drakttype Arbeidsdrakt
 Spesialdrakt

Setekonstruksjon Uten søm - eliminert slitasjepunkt

Orientering hovedglidelås Back zip

Urinallås Ja
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