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Komfort og sikkerhet når du trenger det mest



Forside:

ARESA International – Stealth 1200 RHIB
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Komfort og sikkerhet
når du trenger det mest

Skotske 
Scot Seat Group  ble

 etablert i år 2000, og 
har spesialisert seg på 

design og produksjon av 
spesialkonstruerte seter 

for transportnæringen.

Gruppen består av Scot Seat 
Direct Ltd og Scot Seat KPM-
Marine. Scot Seat Direct Ltd er 
markedsleder innen spesial-
konstruerte seter for busser, 
tog, brannbiler, miltære kjøretøy 
etc.

Scot Seat KPM-Marine leverer 
spesialdesignede sjokkabsorber-
ende seter til marineindustrien, 
brukt av redningstjeneste, mili-
tære, politi og lystbåt. 

Konsernet er familieeid, og all 
produksjon, fra sveising av ram-
mer til ferdig produkt foregår på 
fabrikken i Ayrshire Skottland. På 
fabrikken produserer de ca 12000 
seter i året, med alt fra metallar-
beid, stopping av seter, trekking 
av  setetrekk, komposittarbeid, 
mm. 

Alle setene produseres i hen-
hold til normene for markedet 
det er designet for. I tillegg til 
en serie standard løsninger er 
Scots seat sitt team behjelpelig 
med spesialtilpasninger der det 
måtte være ønskelig.

Scot Seat dedikerer sin innsats 
til å forbedre sikkerhet og kom-
fort til alle seteapplikasjoner.

Kontakt oss på 

22027900
for mer informasjon
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Påkjenningene på 
kroppen fra slag i 
høy hastighet er 
store og faktorene 
mange.

Scot Seat har spesialisert seg på 
sjokkabsorberende seter, og sam-
arbeider med ulike aktører for å 
sikre at deres seter tilfredsstiller 
det som forventes. En kontinuerlig 
prosess pågår hvor innsamlede data 
brukes til forbedring av teknikk og 
design.

I bransjen er sitteplasser sett på 
som et nøkkelområde for å redusere 
skadene fra slag i høy hastighet. EU 
og MCA har derfor utarbeidet dir-
ektiver og veiledningsnotater for 
disse produktene. 

Det er flere alternative seter 
tilgjengelige:
Jockey setet, S2J eller S3J er mest 
populært for små hurtiggående 
fartøy hvor mannskapet er i en 
stående posisjon skrevs over se-
tet, som en sal på en hest, med 
begge føttene på dekk og knærne 
litt bøyd. Denne posisjonen holder 
kroppens posisjon i rett stilling, 
og minsker sjansen for skader. For 
optimal effekt kan setene justeres 
i henhold til høyden og vekten av 
personene.

Sjokkabsorberende seter

Større fartøy velger som regel Scot 
Seat sine større sjokkabsorberende 
seter, S2H, med 2, 3 eller 4-punkts 
sikkerhetssele slik at mannskapet 
blir i sittende stilling til enhver tid.

Støtet man får når båtene treffer 
en bølge kan være en av de mest 
skadelige for ryggraden. Scot Seat  
ShuffleTM systemet reduserer effekt-
en betraktelig, og kombinert med 
seteutforming gir dette en overlegen 
grad av komfort og beskyttelse til 
mannskapet.

Konstante støt eller enkelte 
harde støt, vibrasjoner kan føre 
til tretthet, redusere ferdighet, 
smerte, skader og i ytterste konse-
kvens død.  Scot Seat bruker miti-
gator ™-teknologi, som er et dem-
pesystem utviklet for å beskytte 
folk og utstyr i disse situasjonene. 
Se side 14 for detaljer. 

Alle Scot Seat sine produkter er 
stresstestet og utformet i henhold 
til IMO High Speed   Craft Code.
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BOAT SEAT

BOAT SEAT

Average operating region

Average operating region

En typisk installasjon

Grafene til høyre representerer G-kraft og er ikke statistisk justert i 
RMS eller andre formater.

Båt Sete
Sea state 1-6 Maks G 49G 11,5G 

Fart 0-50knop Min G 1,25G 0,45G

Snitt 2,09G 1,1G

Test tid: 7timer Antall bølger: 45064 

 

Grafene viser resultatet 
fra testen

 Båt mot sete G-kraft

Båt mot sete G-kraft
sideveis
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Her er noen av de mange kundene som setter sin lit til  at 
Scot seat gir den nødvendige sikkerhet og comfort. 

The Netherlands Royal Marines, African Navy, Portuguese Navy, 
Swedish Sea Rescue, Swedish Police, UK Marine Police, Irish Coast-

guard, German Marine Police, Swedish Coastguard, Royal Saudi Navy, 
Norwegian Coastguard, Greenpeace, London Port Authority, CWIND, 

Hong Kong M.P, French Military, Polish Police.
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Standard Spesifikasjon

• 150mm progressivt sjokkabsorber-
ende  dempesystem

• Justerbare i forhold til vekt

• Høydejusterbar i 50mm med auto-
matisk BMI kompensasjon 

• MITIGATORTM - Military spec mitiga-
tion foam

• Kompakt monteringsflate

• Håndtak på topp 

 

• Produsert i sjøbestandig alumini-
um, rustfritt stål (316) og grp.

• Toughtec antislipp setetrekk med 
høy slitestyrke og høy motstands-
evne mot UV-stråler (sort eller grå 
som standard)

• Vekt fra 21.5kg
 

S2J Jockey Seat
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Standard Spesifikasjon

• 150mm progressivt sjokkabsorber-
ende  dempesystem

• Justerbare i i forhold til vekt

• Høydejusterbar i 50mm med auto-
matisk BMI kompensasjon 

• MITIGATORTM - Military spec mitiga-
tion foam 

• Kompakt monteringsflate

• Håndtak på topp 

 

• Produsert i sjøbestandig alumini-
um, rustfritt stål (316) og grp.

• Toughtec antislipp setetrekk med 
høy slitestyrke og høy motstands-
evne mot UV-stråler (sort eller grå 
som standard)

• 
Shuffle system
• 3-veis støtemping, også sideveis.

• Reduserer vibrasjonsoverføring.

• Reduserer høyfrekvente lyder.

• Vekt fra 23,5kg.

S3J Jockey Seat
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Wide-varianten er tilgjengelig både 
i S2J og S3J-versjon og tilfører en økt 
grad av komfort til mannskapet. 

Standard Spesifikasjon

• Ekstra brede seter for bedre kom-
fort.

• 150mm progressivt sjokkabsorb-
erende  dempesystem

• Justerbare i forhold til vekt

• Høydejusterbar i 50mm med auto-
matisk BMI kompensasjon 

• MITIGATORTM - Military spec miti-
gation foam (tillegg)

• 
• Kompakt monteringsflate

• Håndtak på topp 
 
• Produsert i sjøbestandig alumini-

um, rustfritt stål (316) og grp.

• Toughtec antislipp setetrekk med 
høy slitestyrke og høy motstands-
evne mot UV-stråler (sort eller grå 
som standard)

• Vekt fra 24.5kg

S2J og S3J Wide Jockey Seat
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Standard Spesifikasjon

• 150mm progressivt sjokkab-
sorberende  dempesystem

• FOX-Float luftdemper med vek-
tjustering.

• Høydejusterbar i 50mm med auto-
matisk BMI kompensasjon 

• MITIGATORTM - Military spec miti-
gation foam

• Kompakt monteringsflate
 

• Produsert i sjøbestandig alumini-
um, rustfritt stål (316) og grp.

• Toughtec antislipp setetrekk med 
høy slitestyrke og høy motstands-
evne mot UV-stråler (sort eller grå 
som standard)

• Vekt fra 24.5kg

Ekstrautstyr
• Armlener

• Armlener med mulighet for mon-

tering av utstyr.

• Sikkerhetssele

S2H Helmsman Seat
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Ekstrautstyr
• Sidestøtte

• Gripehendler i siden

• Gripehendel for fremre sete

• Isolert antisklibelegg på hendler

• Brodert logo

• Setetrekk

• Luke for oppbevaring

• Pulverlakkering av ramme

• Oppbevaringsnett

• Spesialtilpassede seter

Enkel montering

• Enkel justering av posisjon

• Enkel montering

• Kan brukes som festepunkt

• Lav profil

Setetrekk
Standard sort eller grå Toughtec, men 
kan leveres i vinyl eller lær for mari-
timt bruk etter kundens spesifikasjon.

Lav rygg
Lav seterygg er tilgjengelig 
på alle modeller, disse 
egner seg spesielt godt 
der hvor man feks 
bruker ryggsekk.

Ekstrautstyr
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FOX Float Air Shock:
FOX Float luftdemperen er standard på 
S2H førersete og ekstrautstyr på alle 
jopckeysetene.

FOX Float tilbyr en bedre sjokkdempende 
egenskap, og er trinnløst regulerbar for 
alle størrelser i alle sjøforhold.

FOX Float støtdemper har en progres-
siv justering ved luft som lar deg stille 
dempingen på en mykere og  mer kom-
fortabel måte, samtidig som den gir 
tilstrekkelig motstand i bunn.
 

TENCATE Advanced Armour:
TENCATE Advanced Armour har utviklet 
et lett skuddsikkert materiale i kompo-
sitt for  bruk i våre jockey og styrmann 
seter.

Standard beskyttelsesnivå:
• STANAG nivå 1, 7,62 x 51 Nato Ball, 

5,56 x 45 SS109 og 5,56 x 45 M193.

• Belagt med ROSIST Environmental 
Protection

Andre løsninger kan skreddersys etter 
kundenes behov.
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Standardfunksjoner
• Egnet til bruk som mannskap- og 

passasjerseter

• Justerbar i lengderetning

• 60mm høyde og vinkel justering

• Demper justerbar fra 50 til 130kg

• Justerbar ryggstøtte

• Kan leveres i Toughtec, vinyl eller 

lær for maritimt bruk etter kun-

dens spesifikasjon.

Ekstrautstyr
• Justerbar nakkestøtte

• Justerbare armlener

• Setebelte

• Setesensor

• Justerbar korsryggstøtte

• Roterbar setemekanisme

• MITIGATORTM - Militær spesifisert 

skum

SSH kompresjonssete
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Standardfunksjoner
• Egnet til bruk som mannskap- og 

passasjerseter

• Demper justerbar opp til 130kg

• Tilgjengelig med høy eller lav rygg

• Kan leveres i Toughtec, vinyl eller 

lær for maritimt bruk etter kun-

dens spesifikasjon.

• Vekt  19,5kg

Ekstrautstyr
• Justerbar nakkestøtte

• Justerbare armlener

• Setebelte

• Setesensor

• Justerbar korsryggstøtte

• Roterbar setemekanisme

• MITIGATORTM - Militær spesifisert 

skum

SSH Lettvektssete (Alu)
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San Carlos seter med høy eller lav rygg 

er tilgjengelige som standard og de-

luxe-modeller. Setene er ideelle som 

rormann, mannskap eller passasjer-

seter. Setene er jevnlig brukt i vind-

møllefartøy, fiskebåter, persontran-

sport og ferger. Sete kan leveres med 

ben, sokler eller monteringsramme. 

Setene er testet i henhold til 2005/41 

/ EF & ECE Regulation 14.07.

San Carlos serien kan utstyres med 

skumdemping systemet Mitigator ™. 

Mitigator ™ bruker en patentert luft-

kontrollteknologi som med over 4000 

punkter per kvadratmeter arbeider 

for å spre energi før de blir overført til 

kroppen og dermed bidrar til å redu-

sere konstant eller punktvise støt el-

ler vibrasjoner.

• Produseres i stål eller lett alumini-

um med pulverlakkert finish.

• Tilgjengelig i ulike setebredder

• Kan leveres i Toughtec, vinyl, skinn 

eller stoff for maritimt bruk.

• Kan leveres med setebelte

San Carlos
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Scot Seat sine  klappseter er tilgjengelig 

i et utvalg av størrelser og dimensjoner 

for å passe i din applikasjon.

Setene blir jevnlig brukt som 

mannskapseter i trange områder der 

det er sporadisk bruk for sitteplasser, 

i hytter, ulike kontrollenheter, i 

trykkamre, livbåter mm.

Produsert av stål eller lett aluminium 

med pulverlakkert finish.

 

Standardfunksjoner
• Tilgjengelig i ulike setebredder.

• Kan leveres i Toughtec, marine 

grade vinyl, lær eller stoff.

• Kan utstyres med setebelter, 3 

punkts belter eller 4/5 punkts se-

ler.

• MITIGATORTM - Militær spesifisert 

skum

Klappseter
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Scot Seats engasjerte design team arbeider 

sammen med båtbyggere og designere for å 

oppnå optimal seteløsning for fartøyet.

 

• Optimal Seating layout

• Design og posisjonering av konsoll og 

kontroller.

• Design av monteringsbaser slik at båt-

bygger kan lage egne fester.

• Modifikasjoner som gjør det mulig å 

montere utstyr rett på setene.

• 2D-og 3D-design og modellering

Design og utforming
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Designavdelingen benytter  3D-design 
og modellering, metallbearbeiding  
(stål, rustfritt stål og aluminium),   
snekkerarbeid, komposittproduksjon 
inkludert RTM vakumstøp, metalletter-
behandling / belegg og møbeltrekk.

Designteamet designer  sitteplasser 
for Forsvar, Blue Light Services, Com-
mercial Marine og Olje- og gassindus-
trien, så uansett hva dine krav  er finner 
Scot Seat en løsning for deg.

Å være en ISO 9001 godkjent bedrift 
sikrer høy kvaltet og at alle våre produk-
ter er produsert i henhold til  bestem-
melser i samsvar med EU’s produksjon-
sprosedyrer.

Scot Seats tilbyr en 
komplett design, test 
og produksjonservice 
tilgjengelig for å dekke 
kundens spesifikke krav.

Design
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Nautic Africa - 17m Sentinel OPV

MST FRISC RIB - Netherlands Royal Marines

Humber Quinquari

Ctruk - THOR

Redbay 8m 
Port of London Authority
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Nautic Africa - 17m Sentinel OPV

MST FRISC RIB - Netherlands Royal Marines

Humber Quinquari

Ctruk - THOR

Redbay 8m 
Port of London Authority
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MST FRISC RIB – Netherlands Royal Marines

Kontakt oss på 

22027900
for mer informasjon



www.facebook.com/scotseatskpmmarine

www.twitter.com/scotseatsmarine

www.linkedin.com/company/scot-seat-direct-ltd
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Kontakt oss på 

22027900
for mer informasjon

Progress Ingeniørfirma AS
Frysjaveien 33E
0884 Oslo
22027900
post@progressing.no
www.progressing.no


