A PIEPS JETFORCE TOUR PRO hátizsákot kimondottan magashegyi túrázáshoz fejlesztettük
ki. A lavina elleni védőrendszer elemeként növeli a biztonságot havas terepen.
Az idei szezonban már kaphatók a különböző modellek a Tengerszem, Mountex és Sarkcsillag
boltokban.

AZ ELSŐ ELEKTRONIKUS
RENDSZER
Nagy teljesítményű akkumulátorral és dűznis befúvóval. A beépített PIEPS-elektronika minden
üzembe helyezésnél, valamint a használat során is ellenőrzi a működőképességet. A kioldó fogantyún
LED-ek jelzik a rendszer aktuális állapotát.

TÖBBSZÖRI KIOLDÁSI
LEHETŐSÉG
A kisméretű lítiumionos akkumulátor egy feltöltéssel a légzsáknak legalább 4 kioldására elegendő, és
repülőgépen is szállítható.

NINCSENEK TOVÁBBI
KÖLTSÉGEK
Mnivel az eletronikus rendszer nem igényel sem gázpalackot, sem a kioldóegység cseréjét, a PIEPS
JETFORCE gyakorlás céljára is többletköltségek nélkül használható.

DŰZNIS BEFÚVÓ & MOTOR

A JetForce 200 liter űrtartalmú légzsákja kevesebb, mint 3 másodperc alatt töltődik fel.
Ezt a dűznis befúvó percenkénti 60.000 fordulattal működő rotorja teszi lehetővé
(összehasonlításképpen a hajszárítók 4.000 - 20.000 fordulat/perc értékkel működnek). A rendszeres
utánfúvás garantálja az űrtartalom fenntartását, akár a légzsák kisebb sérülése (lyuk, vágás) esetén is. A
légzsák három perc elteltével automatikusan kiürül. Így a hónak az eltemetett személyre nehezedő
nyomása enyhül, ha a légzsák ellenére betemetné a hó. Így létrejön egy légtér a lélegzéshez, mely
növeli a túlélési esélyeket.

ALAPANYAG

A JetForce-Airbag alapanyaga nem igényel különleges hajtogatást vagy tárolást, így gyorsan és
egyszerűen elcsomagolható. A légzsákhoz 315d Cordura® anyagot használtunk Airbag-száltechnológiával. Ez az anyag csekély súlya ellenére rendkívül ellenálló.

LI-ION-AKKU
AKÁR -30°C HŐMÉRSÉKLETEN IS MŰKÖDIK
A JetForce-rendszerhez speciális lítiumionos akkumulátort használunk. Ez a típusú akkumulátor
rendkívül alacsony hőmérsékleten (-30°C) is nagy áramerősséget produkál.

HOSSZÚ ÉLETTARTAM
Ami az akkumulátor élettartamát illeti, az 500 feltöltési ciklus önmagáért beszél. Tárolás során csekély
energiaveszteség.

ÖNVÉDELEM
A hőérzékelőkkel ellátott, intelligens akkumulátorkezelő rendszer gondoskodik az optimális
teljesítményről, valamint a védelemről (pl. a teljes lemerülésről vagy a töltésről alacsony
hőmérsékleten).

ÖNELLENŐRZÉS
A rendszer bekapcoslásnál ellenőrzi saját működőképességét. Az üzemelés során a későbbiekben is
folyamatosan zajlik az önellenőrzés.

TOVÁBBI KIEGÉSZÍTŐK

1.
2.
3.
4.

Oldalsó hevederek
Mentőrekesz a lapátnak és a szondának
Sisakorögzítő (levehető & elrejthető)
Síléc- und snowboard-tartó

•
•
•

Tömeg (g): 3500
Színek: black/PIEPS-yellow, black/chili-red
Űrtartalom (liter): 34

JETFORCE HÁTIZSÁKOK ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLÁZATA

PIEPS JETFORCE
Tömeg (g)
Űrtartalom (liter)
Oldalsó hevederek
Mentőrekesz (lapát,
szonda)
Sisakrögzítő
Síléctartó

JETFORCE TOUR
PRO
3500
34
OK
OK

JETFORCE TOUR
RIDER
3400
24
OK
OK

JETFORCE
RIDER
3300
10
OK

OK
OK

OK
OK

OK
OK

