
Popis zboží:

Košová nosítka Spencer Shell jsou navržena tak, aby byla schopna èelit vìtšinì nejobtížnìjších 
situací. Jsou ideální pro záchranné operace v dolech, ve vysoké nadmoøské výšce nebo ve vodì. Díky 
jejich robustní konstrukci, odolnosti a flexibilnímu využití jsou nezbytná, kdykoli jsou tøeba spolehlivá a 
bezpeèná nosítka. K jejich vytvoøení byla využita revoluèní technologie, která zajiš�uje jednotnou 
tlouš�ku po celé délce nosítek. Koš je vyroben z polyetylenu o vysoké hustotì a pøipojen k hliníkovému 
rámu, díky kterému jsou nosítka pevnìjší. Madla jsou souèástí konstrukce a jsou umístìna po celém 
obvodu nosítek. Oèka k pøipevnìní odpružených západek postroje jsou z nerezové oceli. Uvnitø koše 
je vyjímatelná podložka, která se upevòuje suchými zipy Velcro, vyrobená z EPDM, takže je odolná 
vùèi vodì i krvi. Polyetylen o vysoké hustotì garantuje, že je koš odolný proti otøesùm a výjimeènì 
dobøe sterilizovatelný. Do Spencer Shell lze umístit i páteøní desku. 
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košová nosítka

Obsahuje:

- nylonové lano podél celého obvodu 
- tøi 50mm nylonové pásy s rychle rozepínatelnou sponou 
- vodìodolná podložka z EPDM 
- podložka pro nohy z pøedem tvarovaného polyetylenu s regulátorem polohy 

Spencer Shell 

Parametry: 

- Délka: 2 150 mm 
- Šírka: 650 mm 
- Výška: 190 mm 
- Nosnost: 280 kg 
- Hmotnost: 13,5 kg 

Vysokohustotní polyetylen a technologie použitá na formu pøináší mnohem konzistentnìjší tlouš�ku 
konstrukce než jiné zpùsoby tvarování. Výhody jsou zøejmé v rozích, záhybech a na základnì, tedy v 
místech, kde jsou ostatní nosítka nejkøehèí. Tìlo nosítek je odolné vùèi poškození a korozi, takže 
vydrží nároèné využití a bezpeènì zvládne pøevoz v helikoptérách. 

Technologie tvarování využívaná u tohoto koše poskytuje konzistentnost a jednotu tlouš�ky formy a 
mnohem vìtší odolnost vùèi poškození a korozi, než lze dosáhnout dalšími zpùsoby tvarování, a to 
obzvláštì v místech, kde jsou nosítka obvykle nejkøehèí (rohy, zúžení). 

Kónický tvar umožnuje vložit všechny páterní desky Spencer, takže se vyhnete jakékoli manipulaci se 
samotnou dlahou. 
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nastavitelné zvedací popruhy 
STX 519,540,542  

Popis zboží:

Firma Spencer se ve spolupráci s pøedními výrobci bezpeènostních nylonových lan vìnovala 
intenzivnímu výzkumu, z nìhož vzešla øada zdvihacích a tažných systémù. Tyto systémy se staly 
souèástí procesu funkèní a estetické inovace 

STX 519
nastavitelné 
zvedací popruhy

STX 540
fixní zvedací
popruhy

STX 542
popruhy

Délka popruhù 1250-1680 mm
Šíøka popruhù 20-50 mm
Hmotnost 1,8 Kg
Material nylon, aluminium, olovo
Typ uchycení karabiny
Poèet fixaèních popruhù 4
Kompatibilita všechny košová nosítka
Nosnost 280 Kg

Délka popruhù 1550-1600 mm
Šíøka popruhù 30 mm
Hmotnost 0,8 Kg
Material nylon, aluminium, olovo
Typ uchycení popruhy
Poèet fixaèních popruhù 4
Kompatibilita všechny košová nosítka
Nosnost 230 Kg

Délka popruhù 1500 mm
Šíøka popruhù 30 mm
Hmotnost 0,6 Kg
Material nylon, aluminium, olovo
Typ uchycení karabiny
Poèet fixaèních popruhù 2
Kompatibilita všechny košová nosítka
Nosnost 240 Kg

Produkt je kompatibilní se smìrnicemi 93/42/CEE


