Besto Lifejackets comply with the latest requirements determined by
European & Global Norms. They are used extensively used in the leisure
& professional industry due to their safety, durability and comfort.

BRANDWEER & HULPDIENSTEN

ONTWIKKELING BESTO BRANDWEREND VEST

Besto heeft naar aanleiding van de vraag vanuit de markt, een compleet nieuw brandweervest ontwikkeld, waarin vooral de
combinatie (opgeblazen) reddingsvest met helm, ademluchttoestel en overige uitrusting centraal stonden.
Dit is in samenwerking gebeurd met diverse korpsen en dus met mensen vanuit de praktijk. Tijdens meerdere testdagen zijn de
ontwerpen getest en dit heeft geresulteerd in een compleet nieuwe lijn brandweervesten met excellente eigenschappen voor
specifiek gebruik.

VOORNAAMSTE FEATURED ITEMS VAN HET NIEUWE VEST ZIJN

Dit vest heeft een aantal duidelijke voordelen ten opzichte van andere vesten die in de markt in gebruik zijn, zoals o.a:
1.

Het brandwerende vest heeft een gealuminiseerde Panotex buitenhoes, welke bestand is tegen: hoge temperaturen, vuur/
vlammen en metaaldruppels.
2. Het is lichter, platter en compacter, waardoor het comfortabeler draagt (zowel in opgeblazen als niet opgeblazen toestand).
3. Het is draagbaar in combinatie met de ademluchtapparatuur.
4. Het vest is aan te trekken en te dragen met volledige uitrusting (inclusief helm).
5. Men kan er goed mee zwemmen en bijvoorbeeld zelfstandig een ladder of vlot beklimmen.
6. Door het speciale kraagontwerp, ontstaat er slechts minimale druk in de nek en tegen de onderzijde van de helm bij een
geactiveerd vest.
7. Door de speciale constructie activeert het vest tijdens te water raken zeer snel en is de drager snel in een veilige positie (alleen
bij automatische vesten).
8. Het vest is voorzien van een stalen D-ring aan de voorzijde om een brandweerman uit het water te kunnen tillen. Getest tot
325kg. Tevens voorzien van een D-ring aan de achterzijde waar de waadlijn aanbevestigd kan worden.
9. Het vest is voorzien van een stalen Quick-Release buckle, die ook makkelijk te bedienen is als de persoon
handschoenen draagt.
10. De automatische versie kan worden uitgerust met de Clear Indicator automaat en kijkvenster, waardoor in één oogopslag
gezien kan worden of de CO2 cilinder en cartridge operationeel zijn.
11. Het vest is voorzien van de ”All Weather Cartridge”, deze heeft de ”Jungle test” doorstaan: d.w.z. 90 minuten lang bloot
gestaan aan 80oC en 90% luchtvochtigheid zonder automatisch te activeren.
Het vest is uitgebreid in de praktijk getest door toonaangevende veiligheidsregio’s op: draagcomfort, draaigedrag, gebruiksgemak,
etc. Ontwikkeld door én voor de brandweer.
De specifieke omschrijving per vest vindt u op de volgende pagina’s van deze folder.
De nieuwe lijn omvat de volgende vesten:
• Brandwerende vesten 300N, type 2 & 3.
• Nylon vesten 300N, type 2 & 3.
• Grijpredding of oppervlakte vest 300N.
• Duikvest 190N.

VEILIGHEID, ONDERHOUD EN SERVICE
•
•
•

2

Controleer uw vest periodiek zelf
Laat uw vesten minimaal elke 2 jaar servicen door een geautoriseerd servicestation
Zelf station worden: Besto biedt regio’s de mogelijkheid om zelf servicestation te worden door een training te volgen.
Informeer naar de voorwaarden.
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Draagbaar met ademluchtcilinder

Draagbaar in combinatie met helm en
ademluchtmasker + speciale uitlassing
in long

Draagbaar onder helm en ademlucht

Te sluiten met handschoenen

Optie: Zijverstelling met frontal pull
voor snel en eenvoudig sluiten

Kijkvenster ten behoeve van status
aurtomaat.
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FIRE TYPE 2 - 300N
Artikelnummer

20.810.145

Maat/Type

Adult 40+ kg, Auto/Harnas

Drijfvermogen

Opblaasbaar 300N

Automaat

United Moulders MK5

CO2 Patroon

60 gram

Accessoires

20.427.016 Herlaadset 300N MK5

SPECIFIEKE KENMERKEN
• Panotex brandwerende cover
• Stalen kliksluiting
• D-ring aan voorzijde tot 325kg liften
• D-ring aan achterzijde t.b.v. waadlijn
• Beenband

FIRE TYPE 300N

Artikelnummer

20.810.147

Maat/Type

Adult 40+ kg Auto/Harnas

Drijfvermogen

Opblaasbaar 300N

Automaat

United Moulders CXI - Elite

CO2 Patroon

60 gram

Standaard

Clear Indicator

Accessoires

20.427.027 Herlaadset 300N CXI

Voor modellen › sept 2018

20.427.052 Herlaadset Elite 300N

SPECIFIEKE KENMERKEN
• Idem als type 2
EXTRA
• Doorkijkvenster CXI
• Zijverstelling door middel
van “Frontal Pull”
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NYLON TYPE 2 & 3 - 300N

Type 2
SPECIFIEKE KENMERKEN
• Nylon hoes 250 gram
• Stalen kliksluiting
• Stalen beenband sluiting
• D-ring aan voorzijde tot
325kg liften
• D-ring aan achterzijde
t.b.v. waadlijn

Type 3

Artikelnummer

20.810.146 Type 2

Artikelnummer

20.810.148 Type 3

Maat/Type

Adult 40+ kg Auto/Harnas

Drijfvermogen

Opblaasbaar 300N

Automaat Type 2

United Moulders MK5

Automaat Type 3

United Moulders CXI - Elite

CO2 Patroon

60 gram

Standaard

Clear Indicator

Accessoires Type 2

20.427.016 Herlaadset 300N MK5

Accessoires Type 3

20.427.027 Herlaadset 300N CXI

Voor modellen › sept 2018

20.427.052 Herlaadset Elite 300N

SPECIFIEKE KENMERKEN
• Idem als type 2
EXTRA
• Kijkvenster
• Clear indicator automaat
• Zijdeverstelling d.m.v.
“Frontal Pull”

OPPERVLAKTEREDDING/GRIJPREDDINGVEST 300N

SPECIFIEKE KENMERKEN
• Hi-Viz Yellow hoes
• Stalen kliksluiting
• D-ring voorzijde tot 325kg liften
• D-ring aan achterzijde t.b.v. waadlijn
• Kijkvenster + CXi handbediend

Artikelnummer

20.810.135

Maat/Type

Adult 40+ kg Manual/Harnas

Drijfvermogen

Opblaasbaar 300N

Automaat

United Moulders CXI - Elite

CO2 Patroon

60 gram

Standaard

Manual

Accessoires

20.427.033 Herlaadset 300N CXI Manual

Dit vest is specifiek bedoeld voor snelle redding c.q.
grijpredding te water waarbij een automatisch vest
niet gebruikt kan worden, bijv. auto te water of een
koe in de sloot. Het vest is daarom handbediend en
voorzien van een signaal gele veiligheidskleur.
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DUIKERSVEST 190N

Afb. 1

Afb. 2

SPECIFIEKE KENMERKEN
• Sterke synthetische wipe clean buiten
hoes
• Stalen kliksluiting aan de zijkant (Afb.2)
• Zijverstelling (Afb. 3)
• D-ring voorzijde tot 325kg liften
• Beenband
• Handbediend
• Screw Lock Oraal Tube (optie)
• Extra zware voering in de hoes voor
bescherming van de long

Artikelnummer

20.810.136 “Velcro-sluiting”

Artikelnummer

20.810.137 “Zipper-sluiting”

Maat/Type

Adult 40+ kg Manual

Drijfvermogen

Opblaasbaar 190N

Automaat

United Moulders MK5

CO2 Patroon

38 gram

Standaard

Manual

Accessoires

20.427.036 Herlaadset 190N

Afb. 3

OPTIES
• Duikmes op de hoes gestikt
• Lifehammer op de hoes gestikt

190N DRIJVEND VERMOGEN
Door de 38g gascylinder ontstaat een opwaarts
drijfvermogen van 190N. Tijdens testen is
gebleken dat 190N ideaal is voor de juiste
stijgsnelheid van de duikers vanaf diepte.
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RESCUE PRO 50N

SPECIFIEKE KENMERKEN
• Oppervlakte redvest
• Duurzame Ripstop 600D stof
• Verstelbare schouders- en taillebanden
• 2 Grote pockets
• Reflective tape
• Supersoft foam
• Name patches (optie)

International Fire 300N

International Police 300N
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International Ambulance 300N
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