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Allmänt 
Shore Safetys livflotte är en special-

designad och självinstruerande 

livräddningsplattform för kajer, bryggor 

och badstränder. 

  

Livräddningsplattform 
Två räddare och en nödställd ryms väl på 

flotten. Den nya designen med kantlös 

akter gör det mycket enkelt att dra upp 

den nödställde ur vattnet. 

 

Man kan starta HLR direkt på flotten. Detta 

är särskilt viktigt då tid till start av HLR är 

livsavgörande, och dramatiskt kan minska 

risken för bestående skador.  

 

Bildinstruktionen på durken förklarar det 

enkla användningssättet. Flotten fungerar 

också utmärkt vid livräddning vid 

isförhållanden på vintern. 

 

Hantering 
Den låga vikten gör att en person kan 

sjösätta flotten själv. De sex integrerade 

handtagen gör att den också kan 

användas som bår. Det är enkelt att se 

flotten tack vare dess röda färg och de 

varselgula reflexerna. 

 

Reservdelar och tillbehör 
Åra med årklyka/tull och skruvar till RR3 (6101) och till RR2 (6109). Upphängningswire 3-

benställning (6111) och 2-bensställning (6114). Låssele för livräddningsflotte på ställning 

(6130). Stödkonsol för ställning (6113). 

Saknar du någon reservdel, vänligen kontakta oss. 

  

http://www.shoresafety.se/
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Shore Safety’s livräddningsutrustning 

uppfyller kraven från Myndigheten för 

Samhällsskydd och Beredskap (MSB). Läs 

mer på deras webbplats; sök på ”Guide till 

ökad vattensäkerhet”. 

 

Räddningsbåt/livflotte bör finnas på 

särskilt riskutsatta platser, enligt SRVFS 

2007:5. 

 

Specifikationer 

Levereras med åror och förtamp. Ingår som komponent till Livflottestation kaj, 

Livflottestation kaj med typgodkänd stege samt Livflottestation strand. 

Slitstark konstruktion med en bärighet på över 300 kg. 

Alla komponenter är materialmärkta och återvinningsbara. 

 

Bredd: 1,2 meter 

Längd: 2,4 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. 

http://www.shoresafety.se/

