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Annan Information
Verktyget är också bra att markera ledningen för kommandotråden snabbt. Oavsett om den är
handhållen eller monterad i kameran med SeaLifes linje av Flex-Connect monterings tillbehör,
Sea Dragon-lampor levererar hög lumenutgång och lång batteritid med oöverträffad
tillförlitlighet. Operatören kan sålunda ta emot missionskritiska data samtidigt som han håller
huvudet upp och händerna fritt, så att operatörens situation medvetenhet och säkerhet inte
äventyras. På vår state-of-the-art anläggning i Arizona har vi samlat ett elitlag av forskare,
designers och syproffs. Denna väg gjorde det möjligt för oss att förbättra NIJ-mallen och
utforma mer täckning på områden som berörs av tjänstemän idag.
Från den väsentliga livsuppehållande värmen som vi har gett oss till några av världens mest
betydelsefulla expeditioner, till en enkel plats som blir en stenig utkik i den mest fantastiska
lunchstopp som du någonsin har drömt om, gör rätt dos av komfort allt bättre genom att låta
dig vara bäst. Dessutom har de en omfattande ENV och EMI kunskap och erfarenhet. Weller
har gett innovativa lösningar sedan 1952 och erbjuder det mest omfattande utbudet av

slitstarka och tillförlitliga lösningar för handolning som är tillgänglig för vilken uppgift som
helst. Bolaget övervakar kontinuerligt utvecklingen av innovativa råvaror och har skildat sina
märkesvaror genom att införliva nya tyger och teknologier i designen av dess skor och kläder.
Salisbury är din kompletta källa för personliga elektriska säkerhetsprodukter som uppfyller
ASTM-krav och OSHA-regler. Denna fördel med Salisbury är ytterligare en anledning till att
Salisbury erbjuder den bästa personliga skyddsutrustningen som finns tillgänglig idag. 1966
lade katalogen också till den automatiska dekompressionsmätaren, en föregångare till den
moderna dykdatorn. Underhålls- och verktygslokalutrymme som rymmer obegränsad storlek,
form och vikt. Vectronix är ett helägt amerikanska dotterbolag till Vectronix AG Heerbrugg
(Schweiz), och är en del av Sagem (Safran Group), en flyg-, försvars- och säkerhetsföretag.
Vi implementerar innovativa lösningar, kör till krävande krav och tidtabeller, och ge våra
kunder en servicenivå som de tycker är uppfriskande. Vi erbjuder en mängd olika
förkonfigurerade vapenmonteringssystem som är utformade för dina krav på långvarig
säkerhetsvård från Law Enforcement. Efter 80 år är Telephonics solida arv som
branschledande inom radar-, övervaknings- och kommunikationssystemsteknik fortsatt stark.
Toyota erbjuder en komplett serie av högkvalitativa förbrännings- och ellyftar, allt från
gaffeltruckar, pallstickor och walkie-staplare för att nå lastbilar, orderplockare och
handpallstickar. 1987 introducerade de sin första dykdator, Aladin PRO. Företaget
upprätthåller även ISO 9001: 2008-certifiering. Security Equipment Corporation driver nu fyra
(4) aerosollinjer avsedda att uteslutande producera aerosolirriterande projektorer.
Beroende på modell valda marina kvalitet Aluminium Byggnadsdetaljer finns: Bare
Aluminium, OD Green, Desert Tan. Deras system är konstruerade för att lagra brandfarliga
brännbara ämnen, brännbara lösningsmedel, lösningsmedel, korrosionsmedel,
bekämpningsmedel, kaustik, utrustningshus och mycket annat. US Chemical Storagebyggnader är de starkaste EPA- och OSHA-kompatibla lösningsmedelslagringslösningarna.
Trijicon optik levererar överlägsen ljusstyrka som är världsberömda för sina innovativa
applikationer av tritium och avancerad fiberoptik. SUBSALVE USA erbjuder en komplett serie
undervattenslyftpåsar som sträcker sig från 25 kg. DAGR används huvudsakligen av
amerikanska armén för närvarande som den handhållna militära GPS-mottagaren standarden
för position, navigering och situationell medvetenhet för soldater och andra
systeminstallationsbehov. Streamlight testar produkter i enlighet med ANSI-standarder och
erbjuder interntest för Mil-Std 810 prestandakrav. För att säkerställa att deras system verkligen
uppfyllde de unika kraven hos dessa slutanvändare, inbäddade de sig tillsammans med
amerikanska krigsfighters utomlands för att identifiera sina unika, ständigt föränderliga behov
av röstöversättning. SIG SAUER strävar efter att genom varje steg i tillverknings- och
monteringsprocessen säkerställa att varje produkt vi tillverkar uppfyller eller överstiger våra
egna strikta kvalitetsstandarder.
Anslutande till Johnson Outdoors och SCUBAPRO 1997 fortsätter UWATEC att vara en
ledande innovatör inom branschen. Om dessa system hjälper en tjänsteman med tjänstemän att
utföra ett uppdrag, upprätthåller en brottsbekämpande myndighet kontroll i en krissituation,
eller en kritisk medicinsk instruktion för första responderrelä, leder Voxtec till att övervinna
dagens språkbarriärer. Användningsfiltreringsprodukter levererar vatten som är fritt från
bakterier, virus, cystor, Cryptosporidium och Giardia till USEPA Drinking Water Standards
och har testats internt för att uppfylla NSF P248-standarden. Det var det första
våtdräktstillverkningsföretaget i Kanada, och det första drysuit-tillverkningsföretaget i
Nordamerika. Vi är engagerade i tillförlitlighet, säkerhet och säkerhet och alla Raptor Products

är stolta 100% gjorda i USA. Med över 400 anställda över hela världen säljs Suunto-produkter
i över 100 länder. Från öknen i Irak till Afghanistans berg har de uthärdat de mest extrema
förhållandena och strikt användning.
Konstant användaråterkoppling, från slagfält till fågelskådning, håller prestanda toppmoderna.
Det finns den skillnad vi strävar efter att motverka; helt enkelt lägga en outsiders kortsiktiga
synvinkel bort från vårt initiativ, engagemang och långsiktiga ansträngningar. Sedan dess har
Scott Safety kontinuerligt stödt första responders och militära brandmän med innovativa
produkter, smarta lösningar och en dedikerad nivå av stöd. ALTUS taktiska aerostat har visat
sig vara en viktig tillgång för att skydda våra krafter neråt och tillhandahålla ISR-kapaciteten
som krävs för att slutföra sina uppdrag. Salomon ger sina ikoniska passformar och prestanda
till produkter som är dedikerade till militär-, säkerhets- och brottsbekämpningens specifika
behov. Six15 levererar en Tac-Eye-familj av visningssystem som effektivt levererar en lösning
på dessa problem. Den används för att samla vatten på natten i öknen.
Sea Dragon ljus är universella och passar nästan alla märken av undervattens kamera. UTS är
en ledande leverantör av dekontamineringsmaterial, kemiska, biologiska, radiologiska och
kärntekniska (CBRN), nämligen våra proprietära SCOTS-system. UTS-uppdraget är att ge stöd
som gör det möjligt för användaren att upprätthålla en effektiv nivå av operativ kontinuitet i
händelse av en CBRN-incident, miljökatastrof eller industriolycka. Det flyter nästan vertikalt
och kräver bara 20 sekunder för att förpacka en patient i vattnet. Via din centrala digital
infrastruktur till fjärranslutna mobila anslutningar tar ViaSat ett omfattande tillvägagångssätt
för nätverkssäkerhet, och lägger till lager av ackrediterad säkerhet. Vertx är det taktiska
varumärket Fechheimer, tillverkare av Flying Cross militära och brottsbekämpande uniformer.
Sedan 1842 har Fechheimer skapat stora uniformer för amerikanska militär- och
säkerhetsmän. Över 460 krävande steg säkerställer strikt kvalitet genom design och
tillverkning.
Varje komponent i varje enhet är konstruerad till högsta möjliga specifikation, vilket
garanterar optimal prestanda och enastående bildkvalitet. De elit militära och
brottsbekämpande personal som har räknat på Wiley X i mer än 25 år förtjänar inte mindre.
Det styrdes av två män, Gustav Dalla Valle och Dick Bonin. Smart Power Generation minskar
också antalet farliga bränslekonvojer som gör att Warfighter kan spendera mycket mindre tid
på att flytta bränsle och mer tid fokuserar på uppdragskritiska uppdrag. Som ett resultat har
Trijicon förtjänat förtroende för dem som är i störst behov av syftar noggrannhet och
tillförlitlighet, inklusive USA: s marinkår, USA armén, amerikanska specialstyrkor,
amerikanska regeringen och statliga och lokala brottsbekämpning. Byggd på den starka arv av
militära GPS-handhållna mottagare, släppte Rockwell Collins nyligen nästa generation av
produkter med avslöjandet av MicroDAGR handdator och MicroDAGAR-V (Vehicle)
mottagare. Dessa senaste generations navigationsenheter utgör ett viktigt framsteg när det
gäller att leverera små, lätta, lättanvända militära GPS-SAASM-mottagare till warfighter. Deras
branschledande, miljövänliga teknik tar itu med de unika utmaningarna av tryckvask, fordon
och flygplan, följt av återvinning och filtrering av tvättvatten. Företaget är ett dotterbolag till
Amer Sports Corporation tillsammans med sina systervarumärken Salomon, Arc'teryx,
Atomic, Wilson, Precor och Mavic. Med erfarenheten av mer än 40 år och en personal med
högkvalificerade ingenjörer, liksom nära kontakter till slutanvändarna, utvecklar Vallon
utrustning av högsta kvalitet för att uppfylla uppdragskrav världen över.
Vectronix upprätthåller amerikanskbaserad forskning och utveckling genom sitt dotterbolag,

Optics 1, Inc. och tillverkningsverksamhet i sitt huvudkontor i Bedford, New Hampshire. Vi är
helt engagerade i att främja prestationerna för de män och kvinnor som betjänar vårt land.
Dessutom reducerar dessa skuggningssystem signifikant UV-skador på mjuka sidor. SeaLifes
senaste generation av kameror, Micro HD, är helt förseglade, så det behövs inget underhåll
annat än en tvätt av färskvatten. Med över 16 års forskningsutveckling i sina produkter
erbjuder företaget de mest innovativa holografiska produkterna och teknologin i världen. Du
behöver aldrig byta o-ringar eller oroa dig för läckage. Företaget har levererat mer än 300.000
handhållna radioapparater. TETAC är utrustad att göra detta tack vare deras erfarenhet som
operatörer, formell teknikbakgrund och passion för att ge en oöverträffad explosiv fördel för
operatörer på fältet. Streamlight har över 70 amerikanska och internationella patent på
belysningslösningar och handlampor, allt från övergripande prestanda till strålteknik, till
design och storlek. Oavsett om du behöver ett enda skydd eller ett helt deployerbart läger, är
Utilis shelters den perfekta plattformen. Sked är också ett "combat delivery vehicle" för
morter, mortarrundor, morterbaser, maskingevär, medicinska fältkistor och alla andra
förnödenheter.
Med över 50 års kombinerad erfarenhet inom branschen har WMDTech en unik och praktisk
kompetensuppsättning som kvalificerar laget att erbjuda utmärkt träning och livreddande
produkter till några av de bästa priserna på marknaden. Oavsett om du letar efter traditionell
säkerhetsövervakningsutrustning eller. När skyddet är upprätt och uppdraget är färdigt, kan
World Housing Solution strukturer snabbt demonteras, stuvas tillbaka i den mobila
fraktbehållaren och återutplaceras för framtida uppdrag. Polyuretan har också dubbelt
punkteringsmotståndet och fyra gånger slitstyrkan än Hypalon eller PVC. Deras engagemang
driver dem att se utöver konventionella designprocesser och att helt enkelt konstruera och
tillverka de bästa verktygen som finns tillgängliga. Vi valde att inte kopiera befintliga
rustningsmallar, utan snarare ta fram vår egen nya design för maximal täckning och skydd.
Med SeaLife-kameror kan du snabbt och enkelt lägga till belysning och tillbehör. Deras mål är
att hindra andra från att uppleva dessa förluster genom att erbjuda utrustning som gör att de
kan fungera mer effektivt och effektivt. Denna amerikanskgjorda transportabla lagringslösning
har all flexibilitet militära och offentliga organisationer behöver för flera frakt- eller
lagringsbehov. Spacesaver fortsätter att designa och tillverka innovativa produkter som sparar
utrymme, tid och resurser för sina kunder samtidigt som effektivisering, kostnadsbesparingar
och säkerhet ökar.

