
Призначений для перенесення особистих речей та зброї. Має одне велике 

відділення, один великий органайзер, дві бічні кишені, одну кишеню у спинці, 

спеціальну кишеню для зброї, «Павук» для перенесення каски чи іншого багажу, 

систему додаткових кріплень. Також може комплектуватись РПС «Гекон» 

та накидкою від дощу.

Скажений Кажан
тактичний наплічник 30л

зовнішній вигляд зовнішній вигляд спинки

Зовнішня кишеня
з органайзером
42 х 25 х 6 см

Панель
Velcro

Додаткові
кріплення

Кишеня 
для «Павука»

Кишеня для 
клапана зброї

Бічна 
кишеня

32 х 12 х 6 см

Вихід під
гідратор

Бічна
стяжка

Система
регулювання
лямок

Бічна
стяжка

Бічна 
ручка

Кріплення 
пояса

Грудна
стяжка

Вхід
у кишеню
на спинці

Подушка
пояса

Додаткові
кріплення
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Наплічник «Скажений Кажан». Об’єм: 30 л, 

Габарити: 50 х 40 х 25 см, 

Основне відділення: 50 х 27 х 14 см, 

Вага: 2500 гр, Одне велике відділення, 

органайзер, дві бічні кишені, пояс.

Матеріали: Cordura, YKK, RIP-STOP, 2M.

Мінімальна комплектація: 1 наплічник

1 органайзер, пояс 40 мм, 

3 додаткові кріплення, 

Максимальна комплектація: 

+ 1 РПС «Гекон», 1 накидка від дощу.

Даний листок відображає інформацію на момент публікації.  Він призначений для інформування та консультування. Модифікації можуть бути внесені в інтересах технічного вдосконалення.



мінімальна комплектація

максимальна комплектація

варіанти використання

Наплічник має внутрішні відділення для перенесення речей, кишеню у спинці 

із виходом під гідратор, зйомний органайзер, кріплення «Павук», яким можна 

зафіксувати габаритний вантаж, а також спеціальний клапан з регулятором 

довжини, за допомогою якого можна переносити зброю. 

Кріплення 
«Павук»

входить
у комплект

Кріплення
для зброї
входить 
у комплект

Варіант
зовнішнього
кріплення

Варіант
внутрішнього

кріплення

Клапан 
для зброї

входить
у комплект

Скажений Кажан
тактичний наплічник 30л

Даний листок відображає інформацію на момент публікації.  Він призначений для інформування та консультування. Модифікації можуть бути внесені в інтересах технічного вдосконалення.

Наплічник «Скажений Кажан». Об’єм: 30 л, 

Габарити: 50 х 40 х 25 см, 

Основне відділення: 50 х 27 х 14 см, 

Вага: 2500 гр, Одне велике відділення, 

органайзер, дві бічні кишені, пояс.

*зброя та шолом у комплект не входять.

Матеріали: Cordura, YKK, RIP-STOP, 2M.

Мінімальна комплектація: 1 наплічник

1 органайзер, пояс 40 мм, 

3 додаткові кріплення, 

Максимальна комплектація: 

+ 1 РПС «Гекон», 1 накидка від дощу.

1. Наплічник
2. Пояс «Гекон»
+ лямки
3. Органайзер
4. Зовнішні 
кріплення
5. Кріплення 
«Павук»
6. Дощовик

1. Наплічник
2. Пояс 40мм

3. Органайзер
4. Зовнішні 

кріплення
5. Кріплення 

«Павук»
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