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Jag Rescue Kit nopeuttaa pelastamista
Ranskalainen Petzl esittelee uuden Jag Rescue Kit -pelastuspakkauksen,
joka on suunniteltu valjaiden varaan pudonneen henkilön nopeaan ja
helppoon pelastamiseen. Jag Rescue Kit on sellaisenaan käyttövalmis ja
sisältää kaiken mitä tarvitaan uhrin nostoon ja laskemiseen. Pakkaus
soveltuu sekä pelastushenkilökunnan varusteeksi että teollisuuskäyttöön
oman työparin pelastamiseen.
Työssä valjaiden varaan pudonneen henkilön jalkojen verenkierto heikkenee ja hän voi menettää
tajuntansa muutamassa minuutissa. Mikäli roikkuva henkilö pysyy liian kauan tajuttomana
pystyasennossa, hapenpuute aivoissa aiheuttaa hengenvaaran. Tällöin tärkeintä on toimia
nopeasti.
Jag Rescue Kit on tehty nopeuttamaan pelastustoimia. Kaikki tarvittavat varusteet ovat valmiiksi
koottuna olkahihnallisessa kassissa. Taljajärjestelmän päät ovat värikoodatut, jotta nopealla
vilkaisulla näkee kumpi pää kuuluu pelastajalle ja kumpi pää kiinnitetään pelastettavaan.
Taljajärjestelmän ympärillä on notkea suojasukka, minkä ansiosta taljaköysi ei sotkeudu.
Jos pudonnut henkilö on tajuissaan, järjestelmä voidaan kiinnittää yläankkuripisteeseen ja uhri
laskea alas ylhäältä käsin. Mikäli pelastettava henkilö ei ole tajuissaan, pakkauksen
ID’S-laskeutumislaitetta voidaan käyttää uhrin luo laskeutumiseen ja laskeutua yhdessä alas.
Pakkauksessa on kaksi erittäin tehokasta taljapyörää suojatulla kuulalaakeroinnilla, joiden ansiosta
köyden vetäminen on äärimmäisen helppoa. Taljapakkaus on rakennettu niin, että järjestelmällä
on 4:1 mekaaninen etu – käyttäjän kohdistuva rasitus siis tippuu neljäsosaan, kun uhria nostetaan.
Kuulalaakeroitujen taljapyörien ja 4:1 mekaanisen edun ansiosta nostaminen on äärimmäisen
kevyttä.
Jag Rescue Kit sopii sekä pelastusalan ammattilaisille että kaikkeen korkeanpaikantyöhön
hätätilanteita varten. Pakkausta on saatavilla kolmena eri pituutena: 120 m, 60 m ja 30 m.
Pakkaukseen kuuluu Jag System -taljajärjestelmä, portillinen Ring Open -rengas, I'D S laskeutumislaite, Connection Fixe 150 cm -ankkurinauha, kaksi AM’D TriactLock lukkosulkurengasta automaattilukituksella, Bucket-varustereppu ja AXIS 11 mm -köysi.
Video pakkauksen toiminnasta: https://vimeo.com/152395457
Myynti: Työkaluja ja suojaimia myyvät erikoisliikkeet, Etra ja LVIS-tukkuliikkeet

Suositushinnat: Jag Rescue Kit 30 m: 755 €, 60 m: 820 € ja 120 m: 995 €.
Maahantuojan uutishuone ja tuotekuvat: http://news.cision.com/fi/vandernet
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