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VERSA ™ PRO X
O VERSA ™ PRO X é o pacote de resposta a emergências mais versátil já criado com o 
Infection Control e a proteção blindada balística M4L opcional.

A VERSA ™ PRO X é uma mochila totalmente personalizável, capaz de fixar módulos 
internos ou externos em tamanho grande ou mini, é compatível com MOLLE, possui 
divisores internos ajustáveis, pode transportar um cilindro de oxigênio M9 e pode incluir 
proteção blindada balística M4L. Construído interna e externamente a partir de materiais 
de controle de infecção não absorventes, o VERSA ™ PRO X foi projetado especificamente 
para limpar e remover facilmente agentes patogênicos transmitidos pelo sangue, 
fornecendo uma solução altamente organizada para o seu equipamento, para que você 
possa responder com mais rapidez e segurança.

Você pode mais do que duplicar a capacidade do VERSA ™ PRO X adicionando até 3 
módulos opcionais em tamanho normal TS2 Ready ™ ou vários mini-módulos enquanto 
configura o pacote exatamente conforme necessário para acessar seu equipamento com 
mais eficiência. Os painéis MOLLE com corte a laser frontal e lateral podem conectar 
qualquer equipamento compatível. O grande compartimento principal interno pode ser 
completamente personalizado para itens pequenos e grandes usando o inovador sistema 
SLIDER. Um painel interno sobreposto protege o conteúdo interno e fornece acesso a 
bolsos com zíper e capa de documento. Os bolsos externos com zíper fornecem 
organização para canetas, telefones ou quaisquer outros itens menores que você 
normalmente carregaria em sua mochila pessoal. Um sistema de orifícios de ilhós permite 
que todos os compartimentos sejam secados ao ar enquanto a bolsa está completamente 
fechada.

O VERSA PRO X usa um arnês de mochila estilo refúgio, para alpinismo, que fornece um 
ajuste confortável e seguro. Caminhe, corra, suba ou desça, este sistema de mochila 
mantém a bolsa inteira perto do seu corpo com um ajuste confortável, incluindo suporte 
lombar acolchoado. Todo o sistema de arnês se esconde em um bolso com zíper na parte 
de trás da bolsa quando não está em uso. Todos os lados da bolsa que tocam o chão são 
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 reforçados para garantir durabilidade e resistência à água.

O VERSA ™ PRO X também está disponível com proteção blindada balística de nível IIIA 
M4L certificada pela NIJ que pode suportar várias rodadas, incluindo um .44 MAG. 
Discretamente construído no bolso traseiro do sistema de mochila, um painel balístico 
blindado ultrafino M4L (MERET 4 LIFE) é posicionado para defender sua região vital do 
peito. Esse recurso pode fornecer proteção para avançar mais rapidamente em uma cena 
de tiro não segura, a fim de ajudar e evacuar rapidamente os feridos.

Precisa incluir oxigênio no seu kit? Basta instalar o kit de conversão M8001X e você pode 
fixar até um cilindro de oxigênio M9.

Módulos e suprimentos mostrados nas imagens não estão incluídos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Construído a partir de materiais de controle de infecção de limpeza interna e externa.
Materiais internos brilhantes para facilitar a visualização dos suprimentos, o TAC BLACK 
possui materiais internos pretos
Anexe até 3 padrões externos. Módulos, 3 padrões internos Módulos ou uma variedade de 
Mini Mods
Sistema de mochila totalmente ocultável para implantação rápida
Suporta até um cilindro de oxigênio M9
Proteção blindada balística de nível IIIA M4L, certificada pela NIJ, para maior segurança 
pessoal, defende a região vital do peito
Zíperes YKK de grandes dimensões para maior durabilidade
O sistema de mochila acolchoada com sistema de arnês de garfo com contornos distribui 
facilmente o peso para o máximo conforto • Hardware em metal com acabamento fosco 
preto
Correias de cintura e mochila totalmente ocultáveis   quando não estiverem em uso
Área de fita com nome frontal de 11,5 "x 3", fita MERET de 4,5 "x 3" incluída
Painel com MOLLE cortado a laser para suportar um módulo TS2 Ready ™ ou qualquer 
equipamento compatível com MOLLE
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Alça de transporte de baixo perfil COMFORT-GRIP com logotipo preto
Os patins inferiores rebitados evitam o desgaste e protegem da umidade
Esterno e cinto ajustáveis
Os extratores EZ-Pull grandes permitem acesso fácil
O compartimento interno grande pode ser personalizado com divisores e módulos 
internos
O compartimento frontal organiza material de escritório e pequenos equipamentos
Zíperes ocultos TS2 Ready ™ para 2 módulos TS2 Ready ™ laterais opcionais
A sobreposição do painel interno protege o conteúdo
O bolso principal se abre completo para facilitar o acesso
O painel revestido com fita de loop conecta uma variedade de módulos internos


