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Apteczka udowa 5.11 UCR THIGH RIG kolor: BLACK
kod produktu: 511_56301()019
kategoria: StrefaCelu > Kabury, ładownice, pokrowce > Torby, walizki

Producent: 5.11 Tactical
229,00 zł
Waga: 0.6kg
Kod QR:

Apteczka Udowa Ucr Thigh Rig, Producent : 5.11, Kolor : Czarna

Apteczka udowa 5.11 UCR THIGH RIG to udowa kieszeń medyczna z linii produktów Urban
Casualty Response, zaprojektowanych z ratownikami medycznymi służb mundurowych.

Kieszeń dedykowana jest do przenoszenia większej ilości środków do udzielenia pierwszej
pomocy przedmedycznej, ale świetnie sprawdzi się jako zasobnik do EDC.
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Dodatkowo panel posiada od wewnętrznej strony ładownicę, która pomieści dwa magazynki do
karabinu AR.

Wykonana w całości z wytrzymałego materiału nylonowego w konstrukcji opartej na patce z
bocznymi zamkami błyskawicznymi i zabezpieczonej na górze rzepem.

Wraz z wygodnym uchwytem na górze pozwala to na szybkie rozpięcie jedną ręką i tym samym
łatwy dostęp do zawartości.

Wewnątrz znajdują się organizery do porządkowania zawartości, a z przodu niewielki panel
MOLLE z rzepem do montażu dodatkowej kieszonki lub naszywki.

System montażowy kieszeni stanowi regulowany pasek do montażu na pas oraz gumowany,
elastyczny pasek do stabilizacji panelu na udzie.

Cechy Produktu :

Kieszeń wykonana z wytrzymałego materiału nylonowego N1050D
Pozwala na przenoszenie dodatkowych środków osobistej pomocy przedmedycznej
Konstrukcja z ułatwia korzystanie z zawartości
Wewnętrzne organizery do segregowania zawartości
Wnętrze kompatybilne z systemem montażu 5.11 TacTec
Ładownica na dwa magazynki do karabinu AR
Płaska kieszeń z siatki po wewnętrznej stronie panelu
Niewielki panel MOLLE z przodu, obszyty dodatkowo rzepem
Pas udowy jest regulowany i pokryty specjalną gumą, która zapobiega przesuwaniu się
panelu po udzie, jest też całkowicie odczepiany
Górny pas również jest regulowany i odczepiany
Gumowany i elastyczny pasek do stabilizacji na udzie
Uchwyt do szybkiego otwierania jedną ręką
Wymiary: 18 x 9 x 21
Zamki błyskawiczne YKK
Klamry Duraflex
Producent: 5.11
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