VATTEN- OCH ISLIVRÄDDNING
PRODUKTBLAD

Bristande simkunnighet och felaktiga
attityder till vattensäkerhet är bidragande
orsaker till olyckor i och vid vatten.
Att kunna göra ett snabbt ingripande är
skillnaden på liv och död vid vattenrelaterade olyckor.
Det finns en mängd pålitliga och säkra
hjälpmedel som är utformade för vattenoch islivräddning. De är väl beprövade och
kommer från kända tillverkare.

Flytväst

Räddningstorped

Baltic Winner 150 är en
räddningsväst med
integrerad räddningssele,
kraftiga beslag i syrafast,
rostfritt stål. Munventil för
uppblåsning och tömning av
lungan, reflexer, visselpipa
och lyfthandtag. Gaspatron
33g CO2. Från 40–150 kg.

Smidig räddningstorped i klargul färg och smidigt
nylonband. Den låga vikten samt dess smidiga
format gör den lätthanterlig såväl i som ovanför
vattenytan. Längs: 100 cm.

Finns i två varianter;
automatisk eller manuell
uppblåsning.

Hansalinan
En räddningslina som
är enkel att kasta ut
till en nödställd.
Längd: 23 m.

Isdubbar
Lätta och smidiga med en smal,
härdad stålspets som fäster även
i hård is. Det neddragna
handtaget gör att händerna
hamnar närmare isen. När
dubbarna sedan vinklas får
handlederna betydligt mer kraft.
Det behövs om man ska orka dra
sig upp ur en vak. Visselpipa
medföljer. Vikt: ca 0,15 kg.

Broddar
Ett kraftigt halkskydd speciellt framtaget för
professionellt bruk. Broddarna är utrustade med
vibramsula som ger överlägset grepp på hala
vinterunderlag. Broddarna har sex dubbar under
hälen och elva
dubbar under
fotbladet, vilket
ger ett mycket
bra skydd under
hela foten.

Tekniska
data
Modell

Artikelnummer

Baltic Winner 150 Automatisk, röd

35-4050-28

Baltic Winner 150 Automatisk, svart

35-4050-41

Baltic Winner 150 Manuell, röd

35-4050-23

Baltic Winner 150 Manuell, svart

35-4050-40

Räddningstorped LT-350 YR

35-5005-15

Ispik

Isdubbar

35-4060-10

Den traditionella och beprövade ispiken i trä. Skaftet
är lätt och starkt och eftersom det är i trä flyter
ispiken när den hamnar i vattnet. Den kraftiga
spetsen är i härdat stål. Längd: 158 cm.

Ispik

35-4060-25

Broddar, strl M 35-39

35-4060-04

Broddar, strl L 40-44

35-4060-05

Broddar, strl XL 45-48

35-4060-06

Hansalina
23 meter

35-4060-17
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