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Tilbehør
Med vores praktiske opbevaringstilbehør kan du placere LifeSaver, hvor
den passer bedst på netop din båd. Og med retableringssættet kan
redningskransen bruges igen og igen. På den måde bliver LifeSaver en
billig livforsikring.

Forhandler:

LifeSaver
Art. nr. 8565

Holder i rustfrit stål med
beslag til 25 mm rør
Art. nr. 8903

Indbygningsrum
Art. nr. 8904

www.EDOWLFVH
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Lille ombord.
Stor når det gælder.

Retableringssæt
Art. nr. 2565

BETTER SOLUTIONS FOR SAFETY AT SEA

BALTIC LifeSaver 8565
Selvoppustelig redningskrans

Alle der elsker sejlerlivet ved, at det byder på afslapning,
herlige naturoplevelser og en uendelig følelse af frihed.
Men for at man skal kunne nyde det 100 %, er sikkerhe
den ombord livsvigtig. Det handler om at tage ansvar –
for sig selv og sine medpassagerer.
LifeSaver er en selvoppustelig redningskrans, som er
designet til at passe til alle bådtyper, store som små.
Med form som en rugbybold er redningskransen nem at
opbevare, pæn at se på og  frem for alt – let at kaste
langt og præcist. Så snart den havner i vandet, åbnes det
yderste etui, og redningskransen pustes automatisk op.
Yderetuiet er fastgjort til redningskransen med en line og
fungerer derefter som drivanker, så redningskransen ikke
blæser væk fra den nødstedte.
LifeSaver er udviklet i samarbejde med Svenska Sjö
räddningssällskapet. Udgangspositionen var, at ingen af
markedets redningskranse opfyldte deres strenge krav til
sikkerhed. Målet var at producere en ny redningskrans,
hvor man afhjalp svaghederne ved de eksisterende pro
dukter. Projektet lykkedes.
I dag anvender Svenska Sjöräddningssällskapet
LifeSaver i sit arbejde med at redde liv. Det ser vi som et
bevis på, at vi har ramt helt rigtigt. Andre områder, hvor
LifeSaver ville kunne gøre nytte, er for eksempel kystbe
vogtning, redningstjeneste og kajakroning.
Du finder LifeSaver i bådtilbehørsbutikker over hele
landet. Vil du vide mere om vores produkter, så besøg
www.baltic.se

Sådan anvender du LifeSaver

Redning lige ved hånden
LifeSaver er med sin lave vægt og praktiske form let at opbevare ombord.
Etuiet er fremstillet af en UV-bestandig og slagfast plast. Selve redningskransen er fremstillet af et meget robust polyuretanbestrøget nylonvæv.
LifeSaver fastgøres nemt ved prædikestolen eller andre rækværker med
den rustfri holder (tilbehør 8903). Med vores indbygningsrum (tilbehør
8904)smelter LifeSaver diskret ind i interiøret. Som tilbehør findes også
et retableringssæt 2565, hvorved LifeSaver kan bruges mange gange.
Vægt 790 g. Længde 310 mm. Diameter 125 mm.

Det er nemt og sikkert at anvende LifeSaver. Eftersom den altid findes
ved hånden og ikke kræver noget forarbejde, kan den nødstedte få hjælp
inden for få sekunder.
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Selvoppustelig
Let at kaste mod vinden
Med drivanker, blæser ikke væk
Kompakt og let at nå
Ses tydeligt i vandet
Passer til alle størrelser – også børn
Lang levetid
Kan retableres efter anvendelse
Let at fastgøre omkring kroppen
Muligt at løfte en person i redningskransen
Kan svømmes med
Let at løsne fra holderen
Tiltalende design

Når ulykken er ude…

tag LifeSaver ud af holderen…

og fjern klemmen.

Kast LifeSaver nær den nødstedte.
Det er nemt at få den til at lande rigtigt.

LifeSaver pustes op af sig selv!

Træk LifeSaver over hovedet og
stram fanglinen til.

Sådan fungerer LifeSaver
Hesteskokransen (1) og den vandfølsomme oppustningsmekanisme (3)
beskyttes af et vandtæt etui (2). Når LifeSaver kastes, åbner den sig 1-2
centimeter og blotter på den måde oppustningsmekanismen. Når den lander i vandet, udløses mekanismen, og redningskransen pustes automatisk
op. Det åbne etui sidder fast i kransen med en line og fungerer da som
drivanker, så redningskransen ikke blæser væk.
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Det glæder os mest, hvis du aldrig får brug for
LifeSaver. Men i nødstilfælde ser vi gerne, at den
redder nogens liv.
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