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Hansen Sea Wind Overlevingspak

Eigenschappen
- ontworpen voor optimale ergonomie
- getest volgens de IMO/SOLAS-regelgeving en is voldaan aan de eisen 

voor 1 uur
- geoptimaliseerd voor gebruik van valbeveiliging en de zitharnas
- speciale reddingsvest (Hansen Sea Lion 275N) apart verkrijgbaar
- superlicht van gewicht
- ademende stof (Gore Tex)
- droogpak met voeten en gemakkelijke toegang
- zachte waterdichte rits
- ritsen nij de oksels voor een betere ventilatie
- goed zichtbare kleur
- versterking van blootgestelde gebieden
- netvakken met ruimte voor capuchon, handschoenen en benodigdheden 

(pennen etc.) + binnenzak
- constructie met speciale aandacht voor bewegingsvrijheid
- zachte, neoprene sluiting in de nek en polsen

Maximaal comfort
Het Sea Wind pak is zeer licht en geconstrueerd om een maximale 
ergonomie en comfort voor de gebruiker te bieden. Het pak is 
goedgekeurd volgens de IMO / SOLAS-regelgeving voor een 1 uur, zonder 
intern drijfvermogen. Er wordt voldaan aan de IMO / SOLAS eis wanneer 
de gebruiker een IMO / SOLAS reddingsvest draagt.

Hogere veiligheid
Het Sea Wind pak is voorzien van waterdichte ritsen bij de oksels voor extra 
ventilatie en de dragers te helpen de temperatuur te regelen. Verder is het 
pak uitgerust met een aantal zakken voor gereedschappen en 
communicatie-apparatuur, handschoenen, muts, een fluitje en een buddy 
lijn in op te bergen. Het pak wordt geleverd met waterdichte sokken, zodat 
de drager schoeisel naar eigen keuze kan dragen.

Ultra licht
De Sea Wind is gemaakt van hoogwaardige Gore-Tex stoffen met goede 
waterdichte ademende eigenschappen. Ultra licht, slechts 1,6 kg!

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Het Sea Wind pak is bedoeld voor werknemers die werken bij offshore 
windparken en techniek exploitanten in de offshore.

Materiaal Ademende GoreTex

Maat XS tot XXXL

Gewicht 1,6 kg

Kleur Zwart en geel

Goedkeuringen Pak: Certification as a 1 hour Suit acoording to IMO/
Solas LSA Code (MSC 207 (81) MSC 226 (82) class 
D) and EN ISO 15027-1 (Constant Wear Suit) Status: 
Certification testing finished and OK
Geïntegreerde reddingsvest: Twin chamber IMO/Solas 
LSA Code 150N/275N.
Harnas: Harnas gercertificeerd acc. to EN 361
Onderkleding: FR (wol/viscose) volgens EN ISO 
11612 (TBA)
Schoenen: EN ISO 2035, verharde neus, GoreTex, 
energie absorberend, bestand tegen olie
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