
Welders 275
De 275 Welders reddingsvest is ideaal voor werknemers die laswerkzaamheden uit-
voeren in maritieme omgevingen. Dit reddingsvest heeft een stevige PanotexR alu-

minium hoes die de vest beschermt tegen vonken en spatten van gesmolten metaal.
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WELDERS 275 3MVZ

 

BELANGRIJKSTE KENMERKEN:
• Duurzaam aluminium Panotex zilveren afveegbare buitenkant.

• Hoes met FR klittenbandsluiting

• Vergrendelende FR AST gespen

• Verstelbare taille

• Afneembare kruisriem

• Geïntegreerd veiligheidsharnas goedgekeurd volgens EN ISO12401

• Alle bandjes en riem in FR AST gordel

OPBLAASBARE LONG:
• Enkele kamer

• Opblaaspijp

• SOLAS gekeurde reflecterende tape op de long

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

• 60g CO
2
 gascilinder

• Inflatiesysteem

• Marine gekwalificeerd fluitje

WERKELIJK DRIJFVERMOGEN:
294N

BESCHIKBARE MATEN:
• Universal

GECERTIFICEERD:
• EN ISO 12402-2 : 2006 +A1 : 2010 for inflatable lifejackets performance level 275

• EN ISO 12401 : 2009

KLEUR:
• SIL Zilver

BESCHIKBARE INFLATIESYSTEMEN:
3MVZA4VP1: Halkey Roberts Alpha automatisch opblaas mechanisme
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