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Designade i Sverige
Unika utrustningar för säkrare livräddning!
Det svenska företaget Quicksave AB utvecklar idag tillsammans
med professionella användare nya, smidiga
livräddningsprodukter anpassade för att göra en tung och farlig
arbetsmiljö tryggare. Nu finns även produkter anpassade för alla
som utövar fritidsaktiviteter vid vatten.
Alla produkter laddas enkelt om och kan återanvändas.
”Produkterna fungerar som en

vanlig frälsarkrans men dem
här kan man ta med sig ner
under ytan. Dem är enkla att
simma med och tar ingen plats”
Anders Högosta, Dykare
Räddningstjänsten Dala-Mitt

QS PRO10
Användningsområde:
0-10 m djup

Målgrupp:
Ytlivräddning

Artikel nr 2250

QS PRO10 är designad för att underlätta
en tuff och farlig arbetsmiljö och
anpassad för professionella yrkesgrupper
som jobbar med säkerhet kring
vattenlivräddning. QS PRO10 är en liten,
lätt livräddningsboj. Den kan användas
för att säkra nödställda på ytan som en
livboj men kan även tas med ner under
vattenytan upp till 10 meter och kan
därifrån lyfta en nödställd upp till ytan
med ansiktet uppåt och ge fria luftvägar.

•
•
•
•
•
•

Räddningstjänst
Sjöräddning
Sjöpolis/Polis
Kustbevakning
Ambulans
Övriga professionella

Köp till Guardian paketet:

+
Funktionellt midjebälte som innehåller
allt man behöver som livboj, kastlina och
lamp/knivhållare.

QS PRO10: Tillverkad i kraftigt gul/orange nylon med anodiserade
aluminiumhandtag. PRO10 är lätt och slitstark med en lyftkraft på 60 newton
och blåses enkelt upp med ett ryck när handtagen är ihopkopplade. Köp till 15
m kastlina och CO2-patroner.

QS TORPEDO
Användningsområde:
0-10 m djup

Målgrupp:
Ytlivräddning

Artikelnr 1450

QS Torpedo är en enklare variant än
PRO10 och påminner om den
traditionella torpeden i utformningen
som idag bl.a används av livräddare på
stränder och i badhus. Torpedo har ett
hårt och ett mjukt handtag för att kunna
anpassas som en professionell lösning
utvecklad för alla som jobbar med
säkerhet kring livräddning och perfekt
lösning som förlängd arm och kan
regleras i två olika storlekar.

•
•
•
•
•
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•
•

Havs livräddare
Badvakter
Räddningstjänst
Sjöräddning
Sjöpolis/Polis
Kustbevakning
Ambulans
Övriga professionella

Köp till:
Bogserlina
CO2-patroner

QS TORPEDO: Tillverkad i kraftigt gul/orange nylon med ett anodiserat
aluminiumhandtag och ett mjukt handtag. Torpedo är lätt och slitstark med en
lyftkraft på 60 newton och blåses enkelt upp med ett ryck när handtagen är
ihopkopplade, med två olika storleks alternativ.

QS PRO20 Diver
Användningsområde:
0-20 m djup
Målgrupp:
Räddningsdykare

Artikelnr 1350

PRO20 Diver har dubbel lyftförmåga jämfört
med PRO10 och är speciellt framtagen för
extra krävande räddningsoperationer där
lyftförmågan är avgörande.
PRO20 kan precis som PRO10 användas
både för att säkra den nödställde på ytan
som en vanlig livräddningsboj men kan
även tas med ner under vattenytan ner till
20 meter och lyfter en nödställd upp till
ytan med ansiktet uppåt.

•
•
•
•
•
•

Räddningstjänst
Sjöpolis
Kustbevakning
Övriga professionella
Fritidsdykare
Övriga professionella
Köp till:
Benhölster
20-pack CO2-patroner

QS PRO 20 Diver: Tillverkad i kraftigt gul/orange nylon med anodiserade
aluminiumhandtag. PRO20 är lätt och slitstark med en lyftkraft på 120 newton
och dubbla enheter. Med en säkerhetsventil regleras luften och säkerställer en
kontrollerad uppstigning.

QS BELT

ISO-certifierat: 12402-7
Personlig skyddsutrustning

Målgrupp:
Alla fritidsutövare

Artikelnr 3000

QS BELT är ett räddningsbälte perfekt för till
exempel fiskare eller långfärdsskriskoåkare där
flytvästen inte är ett alternativ. Bältet blåser upp
sig automatiskt efter tre sekunder i kontakt med
vatten men kan även blåsas upp manuellt genom
att dra i snöret. QS BELT är ISO certifierat som
personlig skyddsutrustning enligt ISO 12402-7.
Bältet ska sitta frampå magen för att få bästa
effekt med fria luftvägar när den aktiverats.

•
•
•
•
•
•
•

Fiskare
Isfiske
Långfärdsskridskoåkare
Kanot
Fritidsbåtsägare
Segelbåtsägare
Övriga fritidsaktiviteter

Köp till:
Extra återladdningskit

QS BELT: Tillverkad av stark och tålig gul 380 nylon som skyddas av ett
hölster. QS BELT är endast synlig när den aktiverats. Bältet är lätt och tåligt
samt har en flytkapacitet på 60 newton. Skötsel och användning påminner om
den uppblåsbara flytvästen. QS BELT är godkänd och CE-märkt som ett
flytväst/bälte.

QS BUOY
Användningsområde:
Liten, smidig livboj

Målgrupp:
Alla fritidsutövare

Artikelnr 4000

QS BOUY är en liten smidig livboj som blåses upp
genom att dra manuellt i snöret som då utlöser
en CO2-patron, precis som en uppblåsbar
flytväst. QS BUOY är väldigt lätt att använda och
ger ökad säkerhet i och vid alla vattenaktiviteter.
Hölstret är designat så att du kan utlösa enheten
när den sitter runt midjan och kommer då att
öppnas upp av sig själv, för bästa effekt.

•
•
•
•
•
•
•

Fiskare
Isfiske
Långfärdsskridskoåkare
Kanot
Fritidsbåtsägare
Segelbåtsägare
Övriga fritidsaktiviteter

Köp till:
Extra återladdningskit

QS BUOY: Tillverkad av en stark och tålig gul/orange 380 u nylon. Den är liten
till storleken men stor när det gäller! Denna lilla livboj väger bara 500 gr men
räddar en fullvuxen man när det väl gäller. Laddas enkelt om med en ny CO2patron, den är lätt väldigt lätt och smidig att använda och kan tas med överallt
istället för den stora frälsarkransen.

QS LIFELINE
Målgrupp:

Proffs och fritidsutövare

Köp även
QS Kastlinor:

Artikelnr 5000

QS LIFELINE är den praktiska kastlinan som lätt
kan kastas ut till en nödställd i vattnet och ger
direkt en uppblåsbar livboj, som den nödställde
kan hålla i för att enkelt dras in i säkerhet.
Kastlinan är 15 m lång med en inbyggd livboj för
att passa alla som utövar fritidsaktiviteter i/vid
vatten. Kastlinan måste förvaras torrt och får inte
användas som personlig skyddsutrustning utan
som en livboj.

•
•
•
•

15 m
20 m
50 m
100 m

Kastlinor i andra längder och
storlekar kan specialbeställas.

QS LIFELINE: Livbojen är tillverkad av en stark och tålig gul/orange 380 u nylon,
där även alla våra linor är tillverkad av 8 mm Standard Rescue Rope, färg gul alt
röd. QS Lifeline blåser upp sig vid direktkontakt med vattenytan och underlättar
själva räddningsproceduren. Övriga kastlinor finns i standardstorlekar: 15, 50 och
100 m men kan special beställas i andra storlekar och längder. Kontakta
Quicksave AB på info@qsave.se. för mer information.

QS ILLBEHÖR
PRO20, PRO10, Torpedo:
Hölster:

Artikelnr
Återladdningskitt
Artikelnr:
5-pack
19904
10-pack 19902

Benhölster
77803

Midjehölster
77811

Säkerhetsstift
5- alt 10-pack

____________

Guardianbälte
77808

16 gr CO2-patroner
5- alt 10-pack

QS Belt, Buoy, Lifeline:
X-tra tillbehör
QS Buoy/QS Lifeline
Artikelnr: 6010
Saltpatron

16 gr CO2-patron

Säkerhetsstift

QS BELT
återladdningskitt:
Artikel nr: 3010
CO2-patron, saltpatron, säkerhetsstift

____________
Kastlinor:

15 m – 77810
50 m – 77819
100 m - 77814

8 mm Standard Rescue Rope, färg gul alt röd.
Kan även special beställas i andra längder och storlekar.
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TEKNISK DATA
Tubmaterial: Nylon
Tub Tjocklek 270-380 u
Lyftkapacitet: 60-120 N fullt uppblåst
Gaspatron PRO: 16 gr CO2 ogängad
Gaspatron övriga: 16 gr CO2 gängade
Uppblåsningsmekanism: Manuell, Automatisk
Handtag PRO: Anodiserad aluminium
Vikt: 0,55 kg
Längd: 1600 mm
Service Intervall: 1 ggr/år
UN nummer: 2990 Klass 9 Lifesaving Appliance
Patent-, mönster- o varumärkesskyddat

Certifications:
QS Belt – EN ISO 12402-7.
Made by Force Technology, Copenhagen Denmark.

www.qsave.se

BAKGRUND
Quicksave AB:s grundare Åsa Magnusson
insåg, efter en tuff livräddningsutbildning
anordnad av Svenska ivräddnings-sällskapet,
att det är tungt och farligt att rädda en
annan människa i vattnet. Bara i Sverige
omkommer det en person var tredje dag, en
oacceptabel siffra. Med enklare och smidigare
utrustningar jobbar bolaget ständigt med att
uppfinna nya produkter som kan rädda liv.
Quicksaves äddningsprodukter har vunnit
många priser som bl.a Sveriges och Europas
bästa kvinnliga uppfinning.

Våra användare idag är Räddningstjänsters
ytlivräddare, Räddningsdykare, Sjöpolis,
Sjöräddning, Kustbevakning, försvarsmakten,
livräddare och badvakter med flera
professionella användare. Nu finns även nya
produkter framtagna, som vänder sig till
privat personer som utövar fritidsaktiviteter i
eller nära vatten.

Tveka inte att höra av dig för mer information eller om
du vill prova våra produkter. Vi specialdesignar
även produkter efter önskemål.
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