Stream 150
De Stream 150N reddingsvest voor algemeen gebruik kan je voortdurend dragen in
gelijk welke weersomstandigheden samen met kledij voor slecht weer. De Stream 150N
heeft een standaard hoefijzerontwerp met een klittenbandsluiting en een enkele riem in
de rug.

STREAM 150

3MXW

BELANGRIJKSTE KENMERKEN:
•
•
•
•
•
•
•

Duurzaam waterdicht materiaal
Hoes met klittenbandsluiting
Vergrendelende roestvrij stalen gespen
Verstelbare taille
Afneembare kruisriem
Service date informatielabel aan de riem
Geïntegreerd veiligheidsharnas goedgekeurd volgens EN ISO12401

OPBLAASBARE LONG:
•
•
•
•
•
•
•

Enkele kamer
Opblaaspijp
Retro-reflecterende band op long
Rode riem met grijplus op long bevestigd gemarkeerd “LIFT’”
33g CO2 gascilinder
Inflatiesysteem
Marine gekwalificeerd fluitje

WERKELIJK DRIJFVERMOGEN:
157N

BESCHIKBARE MATEN:
• Universal
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GECERTIFICEERD:
• EN ISO 12402-3 : 2006 +A1 : 2010 for inflatable lifejackets performance level 150
• EN ISO 12401 : 2009

KLEUR:
• R14 Rood
• B75 Marineblauw
• N10 Zwart

BESCHIKBARE INFLATIESYSTEMEN:
3MXWA4N18: Halkey Roberts Alpha automatisch opblaas mechanisme
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Ontdek onze
producten

Let wel, al de informatie in dit document wordt als nuttig en informatief beschouwd en voor zover bekend correct op moment van printen.
Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor onjuistheden of weglatingen. Het recht om deze informatie zonder kennisgeving aan te passen blijft behouden.
Al onze technische bestanden, stijlbeschrijvingen, presentaties, ontwerpen en tekeningen, geven de meest recente update van de normen en ontwerp of
stijlkenmerken van elk product. Echter, geleverde producten kunnen voldoen aan eerdere normen, ontwerp of stijlkenmerken.
Hiervoor aanvaardt Sioen geen enkele aansprakelijkheid. Neem contact op met onze verkoop voor volledige informatie als specifieke vereisten nodig zijn.
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