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Baltic Ultimate
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Watski Iso
Racer Plus

Betyg: 15/15
Kommentar: Bäst i test

Betyg: 14/15
Kommentar: Smidig med
hog flytkraft

Flytkraft: Klassning 150 New
ton, tiliverkarens uppgift 165
Newton.
Storlek: >40 kg (40-150)
Vikt: 1,1 kg
Godkänd enligt: EN ISO 12402
Cirkapris: 1 500 kronor
Kontakt: www.baltic.se,
0506-36gg0

Flytkraft: Klassning 150 New
ton, tiliverkarens uppgift 180
Newton.
Storlek: >40 kg
Viktl,1 kg
Godkänd enligt: EN ISO 12402
Cirkapris: 1 350 tronor
Kontakt: www.watski.se,
040-671 6770

Omdöme

Omdöme

Ultimate är en behandig vast pa mSnga sätt. Komforten är hog tack vare en fleece
fodrad krage och en mjuk ryggdel i mesh med fodrade ryggband. Via ett fOnster pa
fronten har användaren bra toll pa att mekanismen fungerar. Selen är genomtankt
utformad sâ att inga lOsa remmar är I vägen. De olika delarna är lattâtkomliga for
funktionskontroll och enkla att âterställa tack vare integrerad lunga och brett kard
borreband. Väl fungerande och lattátkomlig visselpipa.

iso Racer Plus är utrustad med en sakerhetssele och har en D-ring I metall. Gren
remmen kan enkelt kopplas loss men har tyvärr en lost hängande ände när den
anvands. Flytkraften är nàgot stOrre pa denna modell jämfOrt med de Ovriga i testet
men västen upplevs inte mer skrymmande till formen. Modellen är platt och hg
ger mycket bekvämt Over axlarna. Midjespannet i metall är robust men tan vara
svârhanterligt med tjockare handskar. Självkontrollen är mycket entel där meka
nismens status avläses via fOnster pa fronten och den integrerade lungan viks ihop
med breda kardborrefasten.

Helly Hansen
Inflatable Costal
33842

Baltic Argus
Betyg: 12/15
Kommentar: Bra komfort och
spanne

Betyg: 12/15
Kommentar: Rejkl men knOlig

Flytkraft: Klassning 150 New
ton, tiliverkarens uppgift 165
Newton.
Storlek: >40 kg
Vikt: o,g kg
Godkänd enligt: EN ISO 12402
Cirkapris: 1100 tronor
Kontakt: www.baltic.se,
0506-36990

Flytkraft: Klassning 150 New
ton, tillverkarens uppgift 160
Newton.
Storlek: >40 kg, 55/140cm
Vikt:1,1 kg
Cod kand enligt: EN ISO 12402
Cirkapris: 1 500 kronor
Kontakt: www.hellyhansen.se,
0207-991 09

Omdome

Omdöme

Modellen upplevs smidig och kompakt med dess rundade form bakom nacken och
den fleecefodrade kragen ger bra komfort. Midjebaltets tvàsidiga spärr är enkel
att skOta även med handskar. Mekanismens status syns via fOnster pa fronten. Den
kompakta formen gOr äterställningen besvärlig efter självkontroll. Det är svärt att
vika lungan sá den ligger rktt samtidigt som fodralet stängs med blixtláset runt om.
Remmarna är breda och ligger bra utan lose ändar. Den manuella dragOglan sitter
snävt och kan vara svâr att hantera i en nOdsituation.

Trots att den väger lika mycket som Baltic Ultimate, upplevs den tyngre for nacke
och axlar vilket blir pàtagligt efter en stunds anvandning. Den friliggande lungan
forsluts med blixtlàs och det är lite knepigt all fâ hop det hela. Ryggdelen kr I nat
och forvarar grenremmarna om de inte anvands men det blir dâ knoligt mellan
skulderbladen. Sakerhetssele med Ogla som gor att du tan sakra dig i bâten. Mid
jespannet bestâr av metalloglor och är sâledes nágot svârare att hantera an knapp
spanne. Har en prattisk blixtlâsforsedd forvaringsficka pa framsidan av vasten.
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