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Ter vervanging van de 40SF heeft SECUMAR
de Golf 275 HV ontwikkeld.

GOLF 275 HV blauw
GOLF 275 HV ALU
Speciaal ontwikkeld voor helmdragende
hulpverleners brandweer en rescue.
Categorie (CE) 275N275 N
Beschermhoes voor zware brandweerinzet.
Met of zonder ademlucht system te dragen.
Ook in opgeblazen toestand geschikt voor dragers
van een brandweerhelm.
Speciaal werkvest voor combinatie met ademlucht
toestellen voor bijvoorbeeld brandweer.
D-ring op de rug voor plaatsing drijvende lijn bij
gebruik als waadvest.
Wordt geleverd inclusief automaat blokkering.

15 KSL Het redvest voor de brandweerduiker
Categorie (CE) 150N
Het SECUMAR klassieke model in lusvorm met
geïntegreerd harnas voor beveiliging aan boord.
Door het uitgekiende design bezit dit vest een bijzonder
goede pasvorm in het nekgedeelte.
Lange, comfortabele beschermhoes met kruisband.

Soort drijfvermogen/type automaat
opblaasbaar / handbediende automaat 301 SM
Effectief drijfvermogen/ CO2patroon/ maat 170 N/ 32 g
Drijflichaam systeem
PU-drijflichaam, signaaloranje, in beschermhoes
Standaarduitrusting
Kruisband, 3M®-Reflecterende strepen,
signaalfluit
Kleur
Rood
Harnas
Ja, 50 mm band en D-ring
Speciaal gebruik/ inzetgebieden
Duiken

Golf 275N aan te raden bij zware kleding zoals thermisch
winterkleding, brandweerpak niet helmdragend.
Golf 275N (kleur hoes blauw)
Afbeelding GOLF 275SPR (laswerkzaamheden)
Categorie (CE) 275N
Omschrijving:
Volautomatisch opblaasbaar reddingvest voor zware
arbeidsomstandigheden.
Beschermhoes van robuust nylonweefsel.
Zeer licht en een compacte fabricagemethode.
Drijflichaam en beschermhoes zijn gescheiden onderdelen
en kunnen apart gewisseld worden.
Sluiting aan de voorzijde door klikbeslag.
Ook leverbaar met een beschermhoes met een aluminium
coating en leverbaar met een harnas.
Soort drijfvermogen/ type automaat
opblaasbaar / Automaat 3001 S
Effectief drijfvermogen/ CO2patroon/ maat 300 N / 56 g
Vrijboord
110 mm
Speciaal gebruik/ inzetgebieden
Baggerwerken, Laswerkzaamheden, Brandweer

GOLF 275 HV
GOLF 275 HV ALU
Speciaal ontwikkeld voor helmdragende
hulpverleners brandweer en rescue.
Afbeelding: GOLF 275 HV ALU
Categorie (CE) 275N

275 N Beschermhoes voor zware brandweerinzet. Met of zonder ademlucht system te dragen,
Vrije aantrek volgorde. Ook in opgeblazen toestand geschikt voor dragers van een
brandweerhelm.
Speciaal werkvest voor combinatie met ademlucht toestellen voor bijvoorbeeld brandweer.
D-ring op de rug voor plaatsing drijvende lijn bij gebruik als waadvest.
Soort drijfvermogen/ type automaat
opblaasbaar / Automaat 3001S (ALU uitvoering voorzien van speciaal hittebestendig
binnenwerk)
Effectief drijfvermogen/ CO2patroon/ maat
280 N / 56 g
Drijflichaam systeem
Speciaal drijflichaam geschikt voor helm en ademlucht toestel, drijflichaam signaaloranje
Standaarduitrusting
3M retro reflecterende strepen, in marineblauwe of in een ALU beschermhoes, D-ring op de
rug voor plaatsing drijvende lijn bij gebruik als waadvest Kruisbandlussen, signaalfluit,
automaatblokkering
Kleur
Marineblauwe, ALU
Sluiting
SECUMAR Klikbeslag voorzijde
Wordt geleverd inclusief automaat blokkering.
Elk redvest van SECUMAR dient tenminste elke 1 of 2 jaar getest te worden door de
fabrikant. Na een succesvolle keuring wordt het vest voorzien van een SECUMAR
SERVICE sticker. Hiermee blijft productaansprakelijkheid bij SECUMAR!
De keuring bestaat uit een 16- urige dichtheidstest, het vernieuwen van afdichtringen en
smelttablet, functietest van het mondopblaasventiel, controle van alle naden en beslag.
LOGO van SECUMAR: ONZE SERVICE-UW VOORTDURENDE VEILIGHEID
Dit is voor GALJOEN de reden om u genoemde redvesten te adviseren.
Voor keuringen:
Tel. Afspraak maken 033 2865088
Keuringsadres:
SECUMAR benelux b.v.
Koningin Julianaplein 4
3931CK Woudenberg
Voor verkoop neem contact op met GALJOEN 0223 669951

