
M68 Sió típusú úszómellény 
 
Második világháborús német fejlesztések alapján először a Taurus Pálma Kempingárugyára 
készítette a Magyar Néphadsereg részére 1968-89 között. Olyan sikeres volt, hogy később az 
eredeti rajzok alapján külföldön újragyártották a balkáni háború kapcsán , melynek 
maradvány készletei eladásra kerültek. 
 
A mellény NEM MENTŐMELLÉNY, nem arra készült. Arra készült, hogy a vízben 
kényelmesen lehessen mozogni. A civil életben ezt egyre tőbben használják akár úszássegítő 
mellénynek, akár  vizi tornára. 
 
A mellény anyaga gumírozott vászon – mint a klasszikus gumimatracunk, gumi szeleppel, 
amit szabványos közönséges matracdugóval láttak el. A mellény elől zsinórral zárul. Fontos 
ne használjuk úgy, ahoyg a csomagbol kivesszük, mert ez móricka megoldás, nem 
biztonságos. Célszerűen úgy érdemes használni, hogy csak az egyik lyuk zsinórját használjuk, 
amit minkét lukon átfűzünk, majd megkötjük.  A másik megoldás ha van vékony sodrott 
ruhaszárító vagy sátozsinegünk (nem spárga) akkor úgy fűzzük be, mint a cipőt szokás. 
 
A mellény három légkamrás. Hátul egy elöl két db van. A mellényt mindig leeresztett 
állapotban vesszük fel, befűzötten, mintha inget vennénk magunkra. A kar alatti pántot a 
méretnek megfelelő lukba kapcsoljuk, majd előbb a hátsó, majd a mellső két légkamrát fújjuk 
fel a szükséges mértékig. (Ha kellemesen szorít akkor nem csúszkál.) 
 
Az vízben alapesetben függőlegesen tart. Az egyes légkarákban lévő levegő mennyiségével 
szabályozhatjuk a vízben a poziciónkat. Viszonylag kismennyiségű levegő is a felszinen tart. 
Ha neoprén ruhát használunk, akkor az ALÁ célszerű felvenni,majd felfújni, a szelepszárak 
elég hosszúak. 
 
Karbantartás: otthon mindig langyos vizzel lezuhanyozzuk,  és felfújt áttapotban vállfán 
tároljuk. Hogy elkerüljük a gumi szelepszárak kiszáradását és kitörését azt teljes száradás után 
szórjuk be sikporral – talkum, és az egészet vállfástól tegyük műanyag zsákba. 
 
Az anyag érdekessége, hogyha víz éri fekete lesz igy nem feltűnő! Száradás után eredeti 
színét visszanyeri. Napfényre sós tengeri vízre sem érzékeny, jól bírja az agresszív 
gyógyvizeket. 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
Képünk a mellény viselését illetve annak első és hátsó képét mutatja. 
 
Néhány tanács: 
Vizben ki lehet próbálni, hogy az egyes légkamrák különbözőképpeni felfujása, hogyan 
változtatja a poziciót. 
A pipával és szeműveggel nézzük a tenger élővilágát, akkor snorkel mellényként az első két 
légkamrát teljesen leeresztve a vízre felfekve kényelmesen nézgetehetjük a tenger élővilágát. 
Ha mindhárom légkamrát olyan keményre fújtuk, hogy kellemesen szoritson az ideális vizi 
tornagyakorlatok végzésére, vagy akárt uszonnyal is gyermekük úszástanulását vagy 
pancsolását kényelmesen követhetjük. Nem fáradunk el…. 
Ha a hátsó légkamrából kevés levegőt kieresztünk, akkor szinte állhelyzetben uszonnyal 
kényelmesen úszhatunk hátrefelé. Ha az elsőkből eresztünk ki akkor előre. 
Ha az egyik odali légkamrát eresszük ki részben, akkor oldalazva lehet úszni akár uszonnyal 
is (mentőúszás) 
Ha csak normálisan úszni vagy merülni akarunk pipaval, akkor elég teljesen kiereszteni a 
levegőt belőle és nem zavar. A vizben kényelmesen fel lehet fújni. Ugyelni kell arra, hogy víz 
ne kerülön bele. 
Ha szörfölünk, akkor a ruha alá kell venni és annyra felfújni, hogy éppen érezzük. Általában 
erre úgy jövük rá, hogy szorosra fújjuk, majd annyi levegőt engedünk ki belőle, hogy ne 
akadályozza mozgásunkat. Kényelmes, ráadásul a felmászáskor a deszka ütéseitől is megvédi 
a bordánkat. Hidegtől és melegtöl is jól véd ilyenkor mert a levegő jó szigetelő. Mgefelelően 
használva az evezést – nem a versenyzést… - nem akadályozza. 
A szelepszárakat SOHA ne törjük meg – mint a képen látható – a hosszú háti szelepet az 
egyik pánt lyukába be lehet akasztani. A szelepszárak megtörése azok kitöréséhez vezet, ami 
a légtartő képesség csökkenését vagy a szelep csövének tönkremenetelét okozhatja! 
 


