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AESP 21” teleskooppipatukat -ammattilaislaatua edullisesti
AESP 21” teleskooppipatukka on ESP:n (Euro Security Products,
Tshekin tasavalta) FINSEC:ille valmistama kitkalukitteinen
teleskooppipatukka.

AESP luo ammattilaisten teleskooppipatukoille uuden,
aiempaa merkittävästi edullisemman hintaluokan.

Patukan takuu on 2 vuotta.

AESP perustuu erittäin kestäväksi tunnettuun ESP
teleskooppipatukkaan. ESP patukka on viranomaiskäyttöön
tarkoitettu ja sitä käytetään paljon eri poliisivoimien ja muiden
viranomaisten toimesta ympäri maailman.

Käyttäjien palautteen perusteella totesimme, että karkaistu, ammattikäyttöön tarkoitettu ESP
teleskooppipatukka on varsin toimiva tuote, mutta kahvaosan muotoilu esti käytön TCH, ASP ja monien
muiden patukkamerkkien koteloissa. Uudessa AESP -patukassa kahvaosan muotoilu ja materiaali on valittu
siten että AESP sopii suoraan myös TCH ja ASP patukoille tarkoitettuihin koteloihin.

AESP teleskooppipatukan ominaisuudet

AESP vastaa mitoiltaan ja toiminnaltaan TCH ja ASP kitkalukitteisia 21“ teleskooppipatukoita.

Valmistusmateriaalina metalliosissa on erittäin laadukas, lämpökarkaistu erikoisteräs. Oikean teräslaadun
avulla saavutetaan patukan perusrakenteen hyvä taivutussitkeys ja lämpökarkaisulla kova, iskunkestävä
pintakerros. Metalliosien musta pintakäsittely on erittäin kestävä ja ehkäisee naarmuuntumista.

Kahvaosa on kestävää kumiseosta, jossa on hyvän pidon varmistava tekstuuripinta. Patukka on purettavissa
ja huollettavissa samaan tapaan kuin TCH ja ASP kitkalukitteiset patukat. Käyttö- ja huolto-ohjeet seuraavat
jokaisen tuotteen mukana.

Jokainen patukka on numeroitu pysyvällä merkinnällä eräkohtaisen jäljitettävyyden varmistamiseksi.

Tekniset perustiedot
Kokonaispituus: 523 mm (21”)
Pituus suljettuna: 210 mm
Paino: 435 g
Kahvaosan ulkohalkaisija: 26.4 mm, kärkinupin ulkohalkaisija 15 mm.
Valmistajan takaamat toimintalämpötilat: – 20 °C … +50 °C
Valmistajan takuu: 2 vuotta. Takuu ei kata väärinkäytöstä aiheutuneita tapauksia.
Varaosien saatavuus on hyvä.

Hinta: ESP 21” 99 € (verollinen ovh)

Vyökotelot: useita eri vaihtoehtoja, kaikki FINSEC verkkokaupan ASP 21” patukalle tarkoitetut kotelot (Vega
Holster, Radar, ASP, jne.) sopivat.

Muut lisävarusteet: tilauksesta saatavilla ESP lasinrikkoja (kasvattaa patukan pituutta noin 10 mm), ESP
tarkastuspeili.

FINSEC on ESP tuotteiden Suomen virallinen maahantuoja. Saatavilla ovat myös kaikki muut ESP -tuotteet.

Teleskooppipatukoita myydään vain viranomaisille, turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijoille ja poliisihallituksen hyväksymille
voimankäytön kouluttajille. Varaudu antamaan tarvittavat lisätiedot ostotapahtuman yhteydessä.


