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Uusi Ultra Rush on huipputason otsavalaisin aktiiviselle liikkujalle

Petzl on lanseerannut urheilijoille tarkoitetun Ultra Rush -otsavalaisimen. Ultra Rush on erittäin 
suorituskykyinen ja kestävä LED-valaisin nopeisiin urheilulajeihin, joissa luotettava valaisu on 
tärkeää.
  
Syksyllä pimeys tulee aikaisin ja työssäkäyvät liikkujat pääsevät urheilemaan vasta illan hämärässä. 
Pimeässä urheileminen on turvallisempaa otsavalaisimen kanssa: käyttäjä näkee ympäristön esteet ja 
kuopat eikä kompastele, ja autoilijat näkevät liikkujan jo kaukaa. Tarpeeksi kirkkaan ja tasalaatuista valoa 
tuottavan otsavalaisimen kanssa silmät eivät rasitu ja pysyy virkeänä pidempään.

Ultra Rush sopii sellaiselle urheilijalle, joka liikkuu paljon ja nopeasti. Myös haastavassa mastossa 
ja vaihtelevissa sääolosuhteissa liikkuville reippailijoille valaisin on oivallinen. Esimerkiksi juoksijat, 
suunnistajat, hiihtäjät ja maastopyöräilijät hyötyvät Ultra Rush  valaisimesta, sillä se pysyy liikkuessa erittäin 
tukevasti päässä ja kestää likaa, vettä ja koviakin kolhuja. 

Ultra Rush valaisee todella kirkkaasti ja kauas: valon enimmäismäärä on saatu nostettua huimaan 914 
lumeniin ja valokeila yltää parhaimmillaan 170 metrin etäisyydelle. Paloajan voi itse määrittää valitsemalla 
neljän valaisutilan välillä (2 h, 5 h, 7 h ja 38 h). Paloaika on taattu, eli valo ei koskaan sammu odottamatta. 
Lataustason ilmaisin myös varoittaa akun tyhjenemisestä hyvissä ajoin ja siirtyy vielä tunniksi vähemmän 
kirkkaaseen varavirtatilaan.

Ladattavan litium-ioni-akun pikalataus kestää vain 3 tuntia, mikä tekee valaisimesta ihanteellisen toistuvaan 
käyttöön. Suuresta kapasiteetistaan huolimatta akku on pienikokoinen. Se on sijoitettu otsapannan 
niskaosaan, joten paino jakautuu miellyttävästi. Akku toimii erinomaisesti talvella kylmässä ilmassa, 
mutta mikäli sen haluaa pois niskasta ja lämpimään esimerkiksi taskuun tai vaatteiden alle, voi hankkia 
Ultra Rush Belt version etäakkuyksiköllä. Belt-versiolla on hieman enemmän hintaa, mutta paloajat ovat 
pidemmät.

Ultra Rush ja Ultra Rush Belt ovat vakiovoimakkuusvalaisimia, eli kussakin valaisutilassa valonvoimakkuus pysyy yhtä 
kirkkaana koko ilmoitetun ajan:

 Ultra Rush
Valaisutila: Minimi Normaali Suuri Maksimi
Valovirta 65 lumenia 300 lumenia 420 lumenia 760 lumenia

Valon kantama 45 metriä 100 metriä 115 metriä 170 metriä

Paloaika 38 tuntia 7 tuntia 5 tuntia 2 tuntia

Ultra Rush Belt
Valaisutila: Minimi Normaali Suuri Maksimi
Valovirta 65 lumenia 300 lumenia 420 lumenia 760 lumenia

Valon kantama 45 metriä 100 metriä 115 metriä 170 metriä

Paloaika 73 tuntia 14 tuntia 10 tuntia 4 tuntia



Lisävarusteet: Jatkojohto (Ultra Rushiin), pikalaturi, akkuvaljaat, kypäräkiinnikkeet, pyöräntankokiinnike ja 
akkukotelo, vaihto-otsapanta, 2,6 Ah akku ja 5,2 Ah akku.

Suositushinnat: Ultra Rush 435 € ja Ultra Rush Belt 520 €.

Myynti: Hyvin varustellut urheilu- ja vapaa-ajanliikkeet.

Kuvia 
http://tuotekuvat.vandernet.com/v/press/petzl/ultrarush/
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