
Hi-Tide 275 Regular - Ultrafit
Ultrafit hoefijzerontwerp, 275N, enkele kamer opblaasbare reddingsvest. Ide-
aal voor algemeen gebruik met kledij voor slecht weer en zwaar materiaal.
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HI-TIDE 275 REGULAR - ULTRAFIT 3MXH
SUPERIEURE VOORDELEN:
• Hoefijzerontwerp met offset schouderbanden om het gewicht en de druk op de nek en schouders te 

verlichten  

BELANGRIJKSTE KENMERKEN:
• Duurzaam waterdicht materiaal

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

• Hoes met ritssluiting

• Vergrendelende roestvrij stalen gespen

• Verstelbare taille

• Afneembare kruisriem

• Geïntegreerd veiligheidsharnas goedgekeurd volgens EN ISO12401

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:
• RS0 Rood

BESCHIKBARE INFLATIESYSTEMEN:
3MXHA4NM1: Halkey Roberts Alpha automatisch opblaas mechanisme
3MXHE2NM1: Hammar MA1 SPI  auto inflator
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