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Batoh BAG 4H je určen k uložení čtyř D25 hadic
o délce až 30m, rozdělovače a dvou D25
proudnic. Pro tyto účely je vybaven hlavní
prostornou komorou, která je na každé straně
vybavena popruhy k pevnému uchycení dvou
hadic. Další 2 hadice jsou uchyceny popruhy na
pevné plastové podložce, aby nedocházelo k
rozmotání hadic při manipulaci s batohem.
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Batoh BAG 4H je na přední straně vybaven popruhy pro
uchycení rozdělovače a dvou proudnic. Pro uložení
dalšího vybavení je možné použít přední kapsu, která se
zavírá na zip. Kapsa je osazena reﬂexními pruhy.
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Batoh BAG 4H je vyroben z odolné voděodolné
tkaniny Cordura® potežené PU z vnitřní strany. Je
osazen širokýmí ramenními popruhy umožňující
nastavení pro různé výšky postav. Komfort zajišťuje
měkčená zádová vložka. Vložka je osazena také na
přední straně k ochraně hadic. Pro snadné
přenášená je batoh osazen madlem.
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MY JSME VÝROBCE!
LESTECH vaky na vybavení jsou navrženy a vyráběny bez kompromisů. Do jejich konstrukce jsme
vložili všechny naše zkušenosti se zádovými hasícími vaky, které jsou na trhu již od roku 2004 a jsou
používány profesionálními a dobrovolnými hasiči v České republice, mnoha státech EU i za jejími
hranicemi. LESTECH vaky na vybavení jsou navrženy v České republice, vyráběny našimi
pracovníky a v našich dílnách!
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Vyrobeno v EU

Tradice

Servis

Všechny naše produkty jsou
vyrobeny v České republice,
u nás a našimi pracovníky.

Hasící zádové vaky
vyvíjíme a vyrábíme
již přes 10 let.

Jako výrobce garantujeme
záruční i pozáruční servis,
včetně náhradních dílů.
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