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Dar Alan Kurtarma Sedye Seti























Set içerisinde bulunan kurtarma sedyesinin gövdesi, düşük yoğunluklu polietilen plastik malzemeden imal
edilmiştir.
Sedye üzerinde bulunan taşıyıcı özellikteki perçinler pirinç malzemeden imal edilmiştir.
Sedye; kaza geçirmiş kişiyi özellikle dar alanlardan (mağara, kanalizasyon kuyusu vb.) veya engebeli
arazilerden güvenli bir şekilde tahliye etmek için tasarlanmıştır.
Sedye; hem yatay hem de dikey kurtarma operasyonlarında kullanılabilir.
Sedye seti içerisinde; teknik kurtarma operasyonlarında dikey pozisyonda kullanılabilir, çekme sistemine
bağlamak için 1 adet 9 mt. uzunluğunda ve 31 kN dayanımlı tahliye bağlantı ipi bulunmaktadır.
Sedye; helikopter yardımıyla yapılan tahliye operasyonlarında yatay konumda kullanılabilir. Set
içerisinde; bu şekilde yapılacak tahliye operasyonlarında sedyeyi helikoptere bağlamak için 2 adet 35 kN
dayanımlı yatay tahliye sapanı mevcuttur.
Sedye gövdesi üzerinde; sağ ve sol taraflarında ikişer adet olmak üzere, toplam 4 adet sabit tutma yeri
bulunmaktadır.
Sedye üzerindeki pirinç malzemeden imal edilmiş kuşgözlerine ek perlonlar bağlanarak tutamak sayısı
sekize yükseltilebilir.
Az sayıda kurtarıcı ile gerçekleştirilecek kurtarma operasyonlarında, kaza geçirmiş kişinin sürükleyerek
tahliye edilebilmesini kolaylaştırmak için kafa hizasına denk gelen kısımda çekme sistemi mevcuttur.
Bunun için set içerisinde; iki ucu kancalı, 1,8 metre uzunluğuna sahip, tahliye işlemini kolaylaştırma
amaçlı kullanılan ve portatif yapıya sahip 1 adet çekme kayışı bulunmaktadır.
Kaza geçirmiş kişiyi sedye üzerinde sıkıca sabitlemek için; yan tarafta 4, ayak kısmında 2 olmak üzere
toplam 6 adet çelik tokalı güvenlik gergisi bulunmaktadır.
Sedye, taşıma sırasında az yer kaplaması için rulo haline getirilebilir. Rulo halinde katlı iken muhafaza
edilmesini kolaylaştıran 1 adet çelik tokalı gergiye sahiptir.
Sedye, dayanıklı Cordura kumaştan imal edilmiş taşıma çantası ile birlikte gelmektedir. Çanta üzerinde,
sırtta kolaylıkla taşınabilmesi için omuz askıları ve bel kayışı bulunmaktadır. Set içerisinde bulunan bu
çanta, aynı zamanda sürüklenerek çekilen sedyeler için çekme koşumu özelliği taşımaktadır.
Sedye açılmış şekilde 91 cm. eninde ve 244 cm. uzunluğuna sahiptir.
Sedye rulo halinde katlı şekilde 23 cm. eninde ve 91 cm. uzunluğuna sahiptir.
Sedye ağırlığı 6,4 kg. olup, setin toplam ağırlığı 9 kg.’dır.
Kurtarma sedye setinin içeriğinde; 1 adet SK-201 Sked sedye, 1 adet SK-202 taşıma çantası, 2 adet
SK-203 yatay tahliye sapanı, 1 adet SK-204 çekme kayışı, 4 adet SK-205 portatif tutma amaçlı perlon,
1 adet SK-206 kilitli D çelik karabina ve 1 adet SK-207 9,5 mm. kalınlığında tahliye bağlantı ipi
bulunmaktadır.
Ürün; EN 1865:1995, EN 1498:2007 ve EN 354:2002 standartlarına uygundur.

