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Lite Flite lykønsker det danske Flyvevåben med 60
års jubilæet. I anledning heraf afholdtes et stort
airshow ved den nærtliggende Skrydstrup base,
med deltagelse af mange interessante war birds.

Denne smukt restaurerede T-6 HARVARD besøgte
os i Vamdrup forud for airshowet med Thomas
"TOM" Damm ved rorpinden. Det er en sjælden
dejlig lyd, sådan en 600 hestes Wasp radial motor
leverer.
Ny distributør
Vi byder Mr. Eddie Ho, direktør for Techcom
Security Technology Limited i Hong Kong,
velkommen som den seneste distributør af LITE
FLITE helikopter redningsudstyr. Med tætte
forbindelser til SAR enhederne i Hong Kong og
Kina, har vi fuld tillid til, at Mr. Eddie Ho og
Techcom
Security
vil
være
det
perfekte
udgangspunkt for at træde ind på det kinesiske
marked. Vi ønsker Eddie alt det bedste for
forretningen i fremtiden.
Ny Guide Line
Vi er glade for at kunne introducere den nyeste
type af guide lines til helikopter redning. For at
øge
synligheden
af
guide
linen
under
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redningsaktioner i mørke, kan vi nu levere en blød
10 mm polyester line i skinnende røde og gule
farver, med indvævede reflexstriber.

I helikopterens søgelys forvandles guide linen til
en 50 m lang selvlysende orm. Ekstremt effektivt.
Vi kan levere de nye reflekterende liner i en hver
ønsket længde, med kovs i begge ender klar til
brudsnor og vægtpose. Du vil elske dette produkt.
Spørg efter tilbud i ønsket længde.
Mrs. Bucket
Ingen bryder sig om at have en våd guide line
flydende på gulvet i en redningshelikopter. Derfor
introducerer vi nu Mrs. Bucket som er en relativt
stiv vinylspand til opbevaring af den tilbagetrukne
guide line.

Mrs. Bucket er udstyret med lynlås i toppen og
strop til karabinhage i bunden. Meget anvendelig
og let at bruge. Spørg efter P/N 60081530.
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