
Compact Supreme 150
De Compact Supreme 150 Heavy Duty Wipe Clean reddingsvest is uit-

erst geschikt voor zware commerciële vistoepassingen zoals voor krab- en 
kreeftvissers. Ze is ook geschikt voor bouwvakkers.
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COMPACT SUPREME 150 3MXA
BELANGRIJKSTE KENMERKEN:
• Stof met hoge slijtvastheid. Versterkt met extra ‘Tektor’-weefsel met hoge slijtvastheid aan de zijkant en

onderkant om schade te voorkomen.

• Duurzame PVC bescherming eenvoudig schoon te vegen

• Voor het verbeteren van comfort en om irritatie aan de nek te voorkomen is er een comfortabele nekvo-

ering aangebracht aan de achterkant van de nek

• Mesh achteraan voor betere stabiliteit bij het dragen en in het water. Extra comfort door betere ge-

wichtsverdeling en verminderde druk aan de achterkant van de nek.

• Sluiting van de ritssluiting met stoppunt in het midden van de nek. Ritssluiting werd bedekt om de kans

op binnendringen van water te verminderen, wat leidt tot onopzettelijk opblazen. Beschermt rits tegen 

slijtage en schade.

• Marine compatibele roestvrijstalen vergrendelende riemgespen en D-ring, goedgekeurd als dek veilig-

heidsharnas voor het bevestigen van veiligheidslijn.

• 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 CO2 gascilinder

• Nieuw inflatiesysteem - minder kans op onopzettelijke inflatie. Soepeler ontwerp om slijtage te vermin-

deren op de buitenhuls en luchtkamer.

• Marine gekwalificeerd fluitje

WERKELIJK DRIJFVERMOGEN:
172N

BESCHIKBARE MATEN:
• Universal

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

• EN ISO 12401 : 2009

KLEUR:
• RS0 Rood

BESCHIKBARE INFLATIESYSTEMEN:
3MXAE6N18: United Moulders Pro Sensor Elite automatisch opblaas mechanisme
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