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NIET-DODELIJK “IMMOBILISATIE”-WAPEN
BOLAWRAP 100
Dit handtoestel BolaWrap™ 100
“immobilisatie-wapen” schiet een 2,4
meter bola-stijl Kevlar® koord met een
snelheid van 195 meter/sec. om rond het
subject te strikken op een afstand van 3-8
meter.

GECONTROLEERD BEDWANG
BolaWrap is de enige tool die bestaat voor een agent om
het subject te immobiliseren op een veilige afstand
zonder gebruik te maken van geweld of zonder enige
vorm van pijn naleving door het subject en is speciaal
ontworpen om in een vroegtijdige fase in te zetten. Pijn

uitlokken of veroorzaken kan vaak de oorzaak zijn dat de
situatie escaleert. BolaWrap ’s niet-dreigende uitstraling
creëert vaak de ruimte om de situatie af te koelen en om
zo de nodige actie te kunnen verrichten of support te
kunnen verlenen.
Gebruik
Vraagt zeer weinig blijvende krachtinspanning
Niet “pijn -gerelateerd” er is geen pijn nodig om tot
een resultaat te komen
Ontwikkeld voor gebruik tegen niet-meewerkende of
geestelijk zieke personen. (1 op 4 fatale ontmoetingen
tussen politie en subject betreft mentaal zieken)
Dé-escallerende werking, bevordert de veiligheid voor
agenten en subjects
Eenvoudige training, geen speciale vaardigheden vereist

WRAP
WRAPTECHNOLOGIES,INC.

T

E

C

H

F

O

R

C

E

PRODUCT ONDERDELEN

PRODUCT EIGENSCHAPPEN
Ontlading snelheid : 195 m/sec.
Afstand : 3-7,6 m. (best 3-5,4 m.)
Volume geluid : 105/110 dB
Aantal omwikkelingen : 1-3 keer
Herlaadtijd : 3-8 seconden
Nodige afstand rond het subject : 0,6-1,2 m.

PRODUCT SPECIFICATIES
Gewicht – minder dan 340 gram met
cartridge
Afmetingen – 15 x 6,35 x 2,54 cm
Materiaal buitenzijde – gepatenteerd
Laser - groene laser voor nauwkeurigheid

Gewicht – 102 gram geladen cartridge
Afmeting – 6,6 cm lengte
Materiaal - recycleerbaar aluminium
Cover – polycarb. plastic, gelijmde
achterzijde
Pellets - (2) roestvrij stalen pellets, 2,79
cm lang
Bola koord (recycleerbaar) – sterkte 172 kg
Haken - 4 per pellet

PRODUCT VOORDELEN
Klein - licht en bedienbaar met 1 hand door een
ordehandhaver
Effectief – bedwang vanop afstand om subject te kunnen
inrekenen
Eenvoudig – eenvoudig in te zetten, minimum training
vereist
Nauwkeurig – ruime marge op een afstand van
3 – 7,6 m.
Flexibel – alle andere middelen blijven beschikbaar
Veilig – ontworpen voor bedwang op afstand zonder
gevaarlijke valbewegingen
Duurzaam – weerbestendig en robuust Snel herlaadbaar
wat meerder wraps mogelijk maakt.

OPGELOPGELET: ENKEL VOOR GEBRUIK DOOR OVERHEID, POLITIEDIENSTEN & DEFENSIE. Zie steeds gebruikershandleiding alvorens
gebruik.OPGELET: ENKEL VOOR GEBRUIK DOOR OVERHEID, POLITIEDIENSTEN & DEFENSIE. Zie steeds gebruikershan T: ENKEL VOOR
GEBRUIK DORHEID, POLITEDIENSTEN & DEFENSIE. Zie ste ds gebruikershandleiding alvorens gebruik.leiding alvorens gebruik.
U.S. and International patents issued and pending.
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