
sMRT Hi-Rise 275 SOLAS
De sMRT Hi-Rise 275 reddingsvest is specifiek ontworpen met geïntegreerde 

Persoonlijke Locatie Baken (PLB). Deze reddingsvest is compatibel met het 
sMRT AU10 model.
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SMRT HI-RISE 275 SOLAS 2MTK
SUPERIEURE VOORDELEN:
• Ontwikkeld om optimale veiligheid en comfort te combineren

• De Wipe Clean PVC versterkte versie is uiterst geschikt voor industrieel/zwaar werk.

• De vorm van de long is afgestemd op de contouren van de drager om een goede, stevige pasvorm te 

creëren en tegelijkertijd de beste prestaties in het water te bieden.

• De sMRT H-Rise 275 is een reddingsvest speciaal ontworpen zodat het geïntegreerd kan worden met 

een Persoonlijke Locator Baken (PLB). Dit reddingsvest is verenigbaar met elke MRT AU10 model

• Hoefijzerontwerp met offset schouderbanden om het gewicht en de druk op de nek en schouders te 

verlichten

• De long heeft een uniek scharnierhoofdkussen voor optimaal comfort en ondersteuning van het hoofd in 

het water  

BELANGRIJKSTE KENMERKEN:
• Duurzaam waterdicht materiaal

• Duurzame PVC bescherming eenvoudig schoon te vegen

• Dubbele schouderbandjes voor comfort en ontlasting van gewicht op de nek

• Ritssluiting met ritsbestendig drukknoppenbeveiliginssysteem voor ritssluitingen.

• Vergrendelende roestvrij stalen gespen

• Verstelbare taille

• Afneembare kruisriem

• 2 inflatiesystemen gereedheidsindicatie op de achterkant

• Toegang tot baken via rits op de voorkant

• Service data informatievenster aan de achterkant

• Zwart/zilver geruit retro reflecterend tape op de borst

• Extra schuim en dubbele laag voeringstof voor het beschermen van het baken in de hoes.

OPBLAASBARE LONG:
• Dubbele kamer

• Opblaaspijp op de achterste kamer en overdrukpijp + overdrukventiel op de voorste kamer om manueel 

op te blazen en deflatie tevens kan een teveel aan lucht vrijgelaten worden indien beide kamers tegelijk-

ertijd opgeblazen worden.

• SOLAS gekeurde reflecterende tape op de long

• Rode riem met grijplus op long bevestigd gemarkeerd “LIFT’”

• 2 x 60g CO
2
 gascilinders

• Automatisch water-activerend SOLAS S.O.S. licht

• 2 x veiligheidsindicator inflatiesystemen

• Marine gekwalificeerd fluitje

• Buddy line

WERKELIJK DRIJFVERMOGEN:
320N

BESCHIKBARE MATEN:
• Universal

GECERTIFICEERD:
• SOLAS

• EN ISO 12402-2 : 2006 +A1 : 2010 - EN ISO 12402-6: 2006 + A1:2010  for inflatable lifejackets perfor-

mance level  275
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