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Plecak medyczny PRS Laser-cut
 

Cena: 1 230,00 PLN

Opis słownikowy

Dostępność dostępny

Producent Tactical MED

Opis produktu
 

Plecak medyczny PRS Laser-cut

Plecak ratownika-sanitariusza PRS w zespole/drużynie/plutonie

Jednokomorowy, średni plecak medyczny PRS, optymalnie zaprojektowany żeby pomieścić w nim sprzęt medyczny potrzebny do
zaopatrzenia różnego rodzaju ran i obrażeń, powstałych w warunkach bojowych.

Na przedniej część klapy plecaka umieszczone są dwie kieszenie zamykane na zamki YKK. 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 5 niezależnych kieszeni segregacyjnych
mocowanych za pomocą rzepów, umożliwiających szybką identyfikację i dostęp do umieszczonego w nich wyposażenia.

Wewnętrzna strona klapy wyposażona jest w 5 kieszeni wykonanych z siatki, zamykanych za pomocą rzepów na drobny sprzęt
medyczny lub opatrunki.

Część przednia oraz boki plecaka wyposażone są w taśmy w systemie MOLLE, plecy oraz szelki pokryte wysokiej jakości siatką
dystansową.

Spiralny zamek główny jest przykryty plisą dodatkowo zabezpieczającą
wnętrze plecaka przed działaniem czynników atmosferycznych w postaci kurzu, piasku czy deszczu.
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Podwójny zestaw szelek oraz opcjonalny pas biodrowy, pozwala
na wygodne noszenie plecaka zarówno na mundurze, jak i na kamizelce
taktycznej.

Wymiary plecaka: 54 x 32 x 15 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: olive, czarny

 

Parametry

Kolor plecaka czarny, olive
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Galeria
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