
Compact 150 Regular
De Compact 150 Mark II is ideaal voor algemeen intens gebruik, zowel voor 

professionele als commerciële doeleinden, dankzij de hoge slijtageweer-
stand van het buitenmateriaal.
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Ontdek onze 
producten

COMPACT 150 REGULAR 3MV1

 

BELANGRIJKSTE KENMERKEN:
• Zeer slijtvast materiaal

• Hoes met snelle ritssluiting

• Gespen met snelle ontsluiting

• Afneembare kruisriem

• Indicatie venster inflatiesysteem op de achterkant.

• Service data informatievenster aan de achterkant

OPBLAASBARE LONG:
• Enkele kamer

• Opblaaspijp

• SOLAS gekeurde reflecterende tape op de long

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

• 38g CO
2
 gascilinder

• Inflatiesysteem

• Marine gekwalificeerd fluitje

WERKELIJK DRIJFVERMOGEN:
172N

BESCHIKBARE MATEN:
• Universal

GECERTIFICEERD:
• EN ISO 12402-3 : 2006 +A1 : 2010 for inflatable lifejackets performance level 150

KLEUR:
• RS0 Rood

• BS0 Blauw

BESCHIKBARE INFLATIESYSTEMEN:
3MV1E6N15: United Moulders DPI opblaas mechanisme
3MV1E5N15: United Moulders Pro Sensor Elite auto inflator
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