pro 10 guardian/PRO 20 diver

qUicksave –
En uppfinning
som räddar liv.
Det svenska företaget Quicksave AB utvecklar idag tillsammans med professionella
användare nya, smidiga livräddningsprodukter anpassat för att göra en tung och
farlig arbetsmiljö tryggare.
Företaget startades av Åsa Magnusson som
har vunnit många utmärkelser för sina uppfinningar såsom Årets europeiska kvinnliga
uppfinnare samt Bronze Prize in Seoul International Invention Fair.

Åsa Magnusson,
Quicksave AB

Quicksave står för kvalitet och alla Quicksaves produkter tillverkas helt
och hållet i Sverige och uppfyller alla de stränga krav som ställs på
livräddningsutrustning, både i Sverige men också enligt internationell
standard.

alla
produkter
tillverkas
i sverige

Unik utrustning för säkrare
livräddning
Den fungerar som en vanlig
frälsarkrans på ytan men
den här kan man ta med sig
ner under ytan. Den är enkel att simma med och tar ingen plats.
Anders Högosta, dykare,
Räddningstjänsten DalaMitt

quicksave
PRO 10 guardian
En professionell lösning utvecklad för
brandkår och sjöräddning och alla som
jobbar med säkerhet kring sjöar, hav,
floder och åar. PRO 10 är liten och lätt men
har samma lyftkraft som en räddningsboj.
Den kan användas både för att säkra den
nödställde på ytan som en vanlig frälsarkrans men kan även tas ner under vattnet

PRO 10 guardian
Tillverkad i kraftigt gul/orange
nylon med anodiserade aluminiumhandtag så är PRO 10 både lätt och
slitstark. Den har en lyftkraft på 60
newton och blåses enkelt upp med
ett ryck i båda handtagen när de är
ihopkopplade.

upp till 10 meters djup och lyfter då den
nödställde till ytan med ansiktet uppåt.
PRO 10 laddas enkelt om efter användning
och är redo att användas igen inom ett par
minuter. Tack vare att den är så liten och
lätt så kan flera enheter bäras i samma
bälte vilket gör det möjligt att ytsäkra eller
rädda flera personer samtidigt.

quicksave
PRO 20 diver
PRO 20 DIVER har dubbla lyftförmågan
jämfört med PRO 10 och är speciellt framtagen för extra krävande räddningsoperationer i vatten där lyftförmågan är
avgörande. PRO 20 kan precis som PRO 10
användas både för att säkra den nödställde på ytan som en vanlig livräddningsboj
och men kan även tas ner under vattnet

PRO 20 diver
Tillverkad i kraftigt gul/orange
nylon med anodiserade aluminiumhandtag så är PRO 20 både lätt och
slitstark. Den har en lyftkraft på
120 newton och är utrustad med en
säkerhetsventil som säkerhetsställer en kontrollerad uppstigning.

ner till 20 meters djup och lyfter då den
nödställde till ytan med ansiktet uppåt.
PRO 20 laddas enkelt om efter användning
är redo att användas igen inom ett par
minuter. Tack vare att den är så liten och
lätt kan flera enheter bäras i samma bälte
vilket gör det möjligt att rädda flera personer eller för att bärga föremål som sjunkit.

tillbehör

pro 10 guardian & pro 20 diver & QS Torpedo

Benhölster
bärs runt låret och fästes
till bältet för extra säkerhet

MidjeHölster
litet diskret hölster som
bärs runt midjan

Ytmarkeringsboj
tillbehör som gör det möjligt att använda PRO10 som markeringsboj

Säkerhetspin
visuell indikator som visar
när enheten är laddad

VadderaT midjebälte
med 5st d-ringar samt två
kardborreband på ryggen

Lamphölster
kan fästas på samtliga
QS bälten

CO2 cylinder-pack
finns i 5,10 eller 20 pack

BRÖSTHÖLSTER
bärs över bröstet för
snabb åtkomst

Kastlina
15, 50 eller100 meter kastlina
av dragtåligt material

QS Tef-Gel
vattenresistant smörjmedel
för alla QS produkter
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