LITE FLITE NYHEDSBREV #6
Helitech 2011
Sidst i september udstillede Lite Flite på Helitech
2011 i Duxford, England, Europas største
helikopter udstilling. Som det måske er kendt, så
er Duxford Airfield hjemsted for Imperial War
Museum, et meget interessant sted at besøge.

at kunne fremvise et par nyheder som gør
arbejdet lettere for SAR mandskaber rundt
omkring i verden.
Nyt redder seletøj
Det nye seletøj til reddere, designet til den
skotske kystvagt, blev vist frem for første gang på
Helitech 2011.
Dette ekstremt komfortable seletøj er konstrueret
uden skulderseler. Det særlige design af
frontstykket gør, at mavebæltet låser sig fast om
hofterne i tilfælde af at redderen skulle ende med
hovedet nedad, hvorved det forhindres, at
redderen glider ud af selen.

Hvis man holder af gamle "warbirds" er det et
sted man bare må opleve. Alene lyden af en
Spitfire i dogfight med en Messerschmidt Me 109,
for ikke at nævne en flyvetur med en DeHavilland
Dragon Rapide fra 1943, er rejsen værd.
Det 25..Helitech Helicopter Show var det største til
dato, med mere end 150 helikoptere og deltagelse
af over 200 udstillere som fremviste alt fra
infrarøde kamereaer over brandslukningsudstyr til
Lite Flites helikopter redningsudstyr.

Seletøjet er udstyret med
brede, fuldt polstrede,
åbne benremme i alpin
stil samt vores unikke
elastiske
ophæng
der
muliggør svømning og
gang.
Desuden
er
seletøjet forsynet med Dringe til ophæng af grej
samt en strop til fastgørelse af radio. For
redderens sikkerhed, når han vender tilbage til
helikopteren med våde og kolde hænder, har vi
tilføjet både D-ring og kliklås tang på bagsiden,
hvortil en lanyard let fastgøres. Alt i alt et
fantastisk seletøj, specifikt designet til krævende
helikopter SAR mandskaber.
XL Hook Knife
Et andet produkt som tiltrak stor opmærksomhed
var vores nye, ekstra store hook knife, designet
efter forespørgsel fra mandskabet hos Eskadrille
722 i Karup. Denne hook knife har en åbning på

Vi vil gerne takke alle jer der besøgte vores stand
og viste interesse for vores udstyr. Takket være
jer havde vi vandvittig travlt på standen og fik vist
frem og demonstreret og gjort ved. Vi er stolte af
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hele 20 mm, rigeligt til at skære selv
de tykkeste guide lines, kraftig
webbing eller selv topløkken på fast
ropes.

OKTOBER 2011
med både pre- og post salg, og i vil alle støde på
ham i den ene eller den anden sammenhæng.

Hook
knifen
er
fremstillet
af
laserskåret rustfrit stål og gemmer på
to ekstra blade indvendigt. Håndtaget
er lavet netop tykt nok til at sikre et
godt greb, og netop tyndt nok til ikke
at være for klumpet i en smal lomme.
Medarbejderudvidelse
Fra september har vi ansat Thomas Knudstrup
som Senior Product Manager. Thomas er teknikum
ingeniør og begyndte at arbejde for os som
faldskærmsrigger
allerede
i
80'erne
hvor
sikkerheds- og redningsmarkedet kun lige var
begyndt at spire.

Endnu et travlt år
Indtil videre har 2011 vist sig som et af de
travleste i lang tid. Endelig kan vi mærke, at
verdensøkonomien sætter nye blade på det gamle
krogede træ. Vi har faktisk haft så travlt, at vi
ikke engang har kunnet formå at producere
nyhedsbreve. Men som nævnt har vi udvidet på
personalesiden, og det skulle gerne resultere i
større regelmæssighed på dette punkt.
Quick Release Boxen er hjertet i Lite Flites
redningsystem. Den er nu i brug i mere end 20
lande verden over, og tallet er stigende. Grundet
den meget lave tid der kræves til vedligehold,
sparer QRB'en jer for mange mandetimer. Efter
brug i saltvand er det f.eks. ikke nødvendigt at
adskille og samle den, den skal blot skylles
grundigt under den kolde hane.
Kommende begivenheder
Vi viser selvfølgelig vores redningsudstyr frem på
SAR 2012 i Dublin til marts næste år. Hvis du er
en sand SAR proffessionel, så ved du at det er
denne konference og udstilling du bare ikke må gå
glip af.

Efter mange år med IT sikkerhed og udvikling, har
46-årige Thomas besluttet at vende tilbage til sine
rødder og er foreløbig tilknyttet på deltidsbasis.
Hans primære opgaver vil være at udvikle vores
produkt portefølje og løsninger, og han skal også
tage
sig
af
vores
hjemmeside
samt
kommunikation
med
omverdenen.
I
den
nærmeste fremtid vil han desuden betræde
junglen omkring Part 145 og Part 21 certifikations
processerne. Naturligvis vil Thomas også assistere
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Vi ser desuden frem til, at udstille på The
Helicopter Show 2012 som afholdes på den
verdensberømte racerbane Silverstone i England,
til september 2012.
Næste nyhedsbrev planlægges udsendt i den
nærmeste fremtid, idet vi har nogle ting omkring
vores produkters egenskaber og anvendelser vi
gerne vil dele med jer.
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