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Taktyczny Plecak Medyczny MED-1
 

Cena: 615,00 PLN

Opis słownikowy

Dostępność chwilowo niedostępny

Producent Tactical MED

Opis produktu
 

Taktyczny Plecak Medyczny MED-1 

Mały, lekki plecak medyczny, doskonale spełniającego funkcje apteczki na poziomie zespołu szturmowego.

Wielkość plecaka zapewnia pomieszczenie w nim wszystkich niezbędnych rzeczy potrzebnych do udzielenia pierwszej pomocy w
warunkach taktycznych na poziomie sekcji czy zespołu szturmowego, a jednocześnie pozwala na swobodne wykorzystanie go w
ciasnych wnętrzach budynków, pojazdów czy śmigłowców.

Przy projektowaniu tego cienkiego plecaka medycznego, przyjęto założenie, że plecak ten ma służyć do przenoszenia minimum
sprzętowego - większe plecaki czy torby zostają w pojazdach i korzysta się z nich jedynie w razie potrzeby.

Jego najważniejsze zalety to: kompaktowa wielkość, niewielka waga oraz ergonomiczność.

Część przednia plecaka wyposażona jest w taśmy w systemie MOLLE oraz kieszeń zamykaną na suwak.
Wnętrze zostało skonstruowane w sposób umożliwiający rozmieszczenie sprzętu medycznego zgodnie z indywidualnymi preferencjami
użytkownika.

Prosty dostęp do głównej komory plecaka zapewniony, dzięki konstrukcji umożliwiającej otwarcie na sposób podobny do walizki(clam
shell - skorupa muszli). Umożliwia to natychmiastowy dostęp do niemal całej zawartości plecaka.

Tylna ściana komory głównej zawiera 3 niezależne kieszenie segregacyjne
mocowane za pomocą rzepów.

Wewnętrzna strona klapy wyposażona jest w trzy kieszenie wykonane z siatki, zamykane na suwaki na drobny sprzęt medyczny oraz
jedną dużą kieszeń służącą do transportu np. płaskich opatrunków Water Jel czy opatrunków na rany klatki piersiowej.
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Spiralny zamek główny jest przykryty plisą dodatkowo zabezpieczającą
wnętrze plecaka przed działaniem czynników atmosferycznych w postaci kurzu, piasku czy deszczu.

System nośny plecaka został bardzo uproszczony i składa się z szelek
wykonanych z taśmy.
Powodem takiej konstrukcji jest przeznaczenie(głównie) do użytku z kamizelką taktyczną, ale niewielka waga plecaka sprawia, że równie
dobrze nosi się go samodzielnie.

Niewielkie wymiary - 46 cm wysokości, 28 cm szerokości i tylko 7 cm grubości, sprawiają, że plecak praktycznie nie wystaje poza obrys
sylwetki w pełni wyposażonego operatora i nie przeszkadza w poruszaniu się w wąskich korytarzach i pomieszczeniach.

Wymiary plecaka: 46 x 28 x 7 cm

Do produkcji plecaka wykorzystane zostały wyłącznie najlepsze materiały:

Materiał: Oryginalna CORDURA 1100dtex firmy Invista DuPont, wykończenie IRR
Zamki: YKK
Klamry i elementy plastikowe: ITW NEXUS
Rzepy: Alfatex
Taśmy: poliamidowe Pasamon z wykończeniem IRR.
Taśmy 25mm, w modułowym systemie MOLLE/PALS, rygle pionowe 40mm
Nici: AMANN

Dostępne kolory: czarny, coyote brown

 

Galeria
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