Fire Max 3 - Jakke PBI-NEO NOR
Produktnummer: VMD141240
Utviklet av fagfolk for ekstreme operasjoner.
Rosenbauer FIRE MAX 3 beskyttelsesdress ble utviklet for å
tilby brannmenn
maksimal beskyttelse, samtidig som den garanterer den
beste brukskomfort.
Sertifisert etter EN 469:2005 + A1:2006 inkludert Annex B og
EN 1149-5:2008
Maksimal beskyttelsesklasse i alle tre kategorier:
varmemotstand, vanntetthet, og vanndampgjennomtrengning
Testet i henhold til EN ISO 11612 for beskyttelse mot sprut
av flytende jern
Beskyttende bekledning mot termiske farer fra en elektrisk
lysbue IEC 61482-2 klasse 2
Maksimal komfort – maksimal beskyttelse
Moderne, sporty stil
Med mange funksjonelle og praktiske detaljer
Strikk for stramming i nederkant.
Borrelås for feste av skulderkappe.
Moderne stil, perfekt passform.
Redningsmannskapene må ofte arbeide i mange timer under
de mest krevende forhold. Enten det er vått eller kaldt, eller
overfor ekstrem varme - må en beskyttelsesdress garantere
maksimal sikkerhet samtidig som den gir mest mulig komfort.
Dette forklarer hvorfor FIRE MAX 3 legger så mye vekt på en
perfekt passform, en sporty stil, og en behagelig bruksopplevelse. I tillegg til dette, ble erfaringer i forhold til passform
og praktiske funksjoner fra feltet funksjonelle sportsklær inn-lemmet i utformingen av FIRE MAX 3.
FIRE MAX 3 gir også ulike fordeler i form av refleksstriper:
Sertifisert i henhold til synlighets forskrifter i henhold til Annex B i EN 469
Ermer og krave med sølv refleks bånd
Refleks striper rundt overkroppen, ermene og buksebena
I tillegg vertikale refleks striper foran og svakt v-formede striper på ryggen av jakken
Sølvfargede refleksstriper på brystet og vertikalt på buksebena
Forbedret materialstruktur med PTFE membran.
FIRE MAX 3 har en helt ny materialstruktur. For første gang, brukes innovativ PTFE membran for maksimal pusteevne
sammen med det beste i klassen varmebestandighet. Takket være den nye strukturen, i kombinasjon med PTFE
membran, transporteres svette raskt fra kroppen til utsiden, dermed unngås i stor grad overdreven varmeutvikling.
I RET test (motstand mot fordampet varmeoverføring) oppnår den nye materialstrukturen en lav verdi på kun 15 m2 Pa
/W. Den obligatoriske standardverdien i høyeste klassen krever vanndampgjennomtrengningsmotstands verdi på 30
m2 Pa/W.
Kompromissløs sikkerhet.
Til tross for utmerket pusteevne, er FIRE MAX 3 fortsatt utstyrt med et sikkerhetstermofòr for å ivareta sikkerheten i
ekstreme situasjoner.
Utrolig lett – kun 3.1 kg.
Vekten til en beskyttelsesdress spiller en viktig rolle når det gjelder behagelig bruksopplevelse. FIRE MAX 3 veier kun
3.1 kg (størrelse 48-50).
PBI-NEO Designet i to farger.
Med dens spesielle design, får denne beskyttelsesdressen alles oppmerksomhet. To farger – gyllen gul og mørk brun
– skaper en målrettet kontrast og gir dressen et spesielt attraktivt utseende og følelse. Skulderområdet, ermene og
buksebena, i tillegg til detaljer på jakken og bukselommer er mørkebrune. FIRE MAX 3 PBI NEO gir ikke bare brannmenn maksimal beskyttelse, men opprettholder også dens gode funksjoner selv etter mange vask.
Med FIRE MAX 3 PBI NEO, har Rosenbauer utviklet verneklær verden av brannslukking aldri før har sett. Fjerde type
ytterstoff X55 med PBI legges til eksisterende konfigurasjoner av FIRE MAX 3 utrykningsdress. Fordelen med dette
spesielle ytterstoffet er bruk av et PBI høyytelsesstoff med utmerkede strekkfasthetsverdier, enda bedre
flammemotstand og et særpreget utseende.
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