1200-Livflottestation kaj
För kaj och brygganläggning

Sä k er he t v i d v a t te n s ed a n 1 9 7 2

Shore Safetys livflottestation är en självinstruerande räddningsplattform för enkel och
säker livräddning. I stationen ingår:
Livflotte RR3
Åror och förtamp ingår. Två räddare och en nödställd
ryms väl på flotten. Designen gör det mycket enkelt att
dra upp en nödställd ur vattnet och att starta HLR direkt
i livflotten. Fungerar också som bår. Lämplig även vid
räddning på is.
Livräddningshake, 5 meter
Används för att räcka och nå en nödställd, samt att
dragga stora ytor under vattnet. Flaggstång för
signalvimpel. Har en spretande trekrok för att lätt fästa i
kläder etc. vid draggning. Lämplig även vid räddning på
is. Flyter.
Livräddningsstege, 4 meter
Hängs på kajkanten. Utrustad med häkthakar och
distanser. Fungerar också som bår. Lämplig även vid
räddning på isen. Flyter.
Livboj
Helröd med varselgula reflexer och 25 meter lina i uvskyddad flaska. Plats för anläggningens namn.
Ställning
Beslag och kajfästen samt reflexskylt eller platsskylt
ingår. Sätt alltid ert servicetelefonnummer på skylten.
Shore Safety’s livräddningsutrustning uppfyller kraven från
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB).
Läs mer i MSB:s ”Guide till ökad vattensäkerhet”
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Livflotte RR3
Längd: 2,4 meter
Bredd: 1,2 meter
Höjd: 0,35 meter
Vikt: 34 kg
Material: Rotationsgjuten MD polyeten
Färg: Röd med varselgula reflexer
Egenkontroll:
•

Är alla reflexer intakta (10 st.)?

•

Är förtamp och åror med infästningar hela och fungerande?

•

Finns dekalen med användningsinstruktion i flotten?

•

Kontrollera eventuella skador på skrovet, framförallt på äldre modeller (RR2). Byt ut
flotten om skadorna är allvarliga.

Livräddningshake, 5 meter
Längd: 5 meter

Rördiameter: 39 mm
Vikt: 3 kg
Material: Aluminiumrör med plastslang
Färg: Röd med röd/gul signalvimpel
Egenkontroll:
•

Är båda reflexerna intakta?

•

Är dekal ”ENDAST FÖR LIVRÄDDNING” intakt?

•

Är vimpeln i toppen hel?

•

Är trekroken intakt?

Livräddningsstege 4 meter

Livräddningsstegen har vanglar (sidor) i aluminium och har gul- och rödfärgade steg av trä.
Stegen har fyra varselgula reflexer.
Längd: 4 meter
Bredd: 0,4 meter
Antal steg: 12
Häkthakar: Ja
Distanser: Ja
Vikt: 8 kg
•

Är alla reflexer intakta (4 st.)?

•

Är stegpinnarna i gott skick?

•

Är vanglarna (sidorna) i gott skick?

•

Är häkthakar och distanser i gott skick?
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Livboj
Yttre diameter: 0,73 meter
Inre diameter: 0,45 meter
Vikt: 2,5 kg
Bärighet: 2 personer
Material: Polyuretanskum
Färg: Röd med varselgula reflexer
Egenkontroll:
•

Är alla reflexer intakta (4 st.)?

•

Finns skador på livbojen?

•

Se till att kastlinan inte exponeras för solljus, att den är väl instoppad i handtaget och att
linan runt bojen skyddas av sin plastslang.

Ställning
Vikt: 10 kg
Material rör: Aluminium. 60 mm diameter
Material beslag: Rostfritt stål
Material konsoler: Plast
Skylt: Aluminium. Reflexverkan upp till 12 år. Platsskylt har rubrik även på engelska.
•

Är alla reflexer på stolparna och skylten intakta (4 st.)?

•

Är alla beslag och konsoler korrekt monterade och i gott skick?
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