QS BELT/QS BUOY

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
BUOY
QS Buoy är en liten, smidig livboj som blåses upp
genom att dra i snöret som utlöser en kolsyrepatron, precis som en uppblåsbar flytväst. QS Bouy
är väldigt lätt att använda och ger ökad säkerhet
i vid alla aktiviteter i eller nära vatten. När den är
uppblåst ger den tillräckligt med flytkraft för att
hålla en fullvuxen man säkrad på ytan. QS BUOY
kan även användas som en förlängd arm för att
nå en person i vattnet från båten, bryggan eller

QS BUOY
Tillverkad av stark och tålig orange/gul
380 μ nylon, liten till storleken men stor
när det gäller. Livbojen väger bara 500
gram men ger en flytkraft när den är
uppblåst på upp till 60 newton. Luften
tömmes enkelt ur genom att öppna
ventilen och rulla ihop tuben. QS BUOY är
lätt att använda och att underhålla.

för att dra upp en skridskoåkare som har gått
igenom isen. QS BUOY laddas enkelt om igen
genom att tömma ur luften och sätta i en ny
patron. I midjehölstret medföljer en visselpipa
som kan användas för att signalera nöd utifall att
du hamnar i en situation som du behöver hjälp
för att ta dig ur. Hölstret är designat så att du kan
utlösa enheten medan det sitter i hölstret som då
kommer att öppna upp sig själv.

QUICKSAVE
BELT
QS BELT är ett räddningsbälte som blåser upp
sig automatiskt efter tre sekunder i kontakt med
vatten. Bältet kan även blåsas upp manuellt
genom att dra i snöret. QS BELT är lätt att återpacka efter användning och är redo att användas igen i ett par minuter, det är bara tömma
ut luften och byta ut CO2 och saltpatronen. QS
BELT kan användas som en förlängd arm när
du behöver dra upp någon på båten, bryggan

QS BELT
Tillverkad av stark och tålig orange/
gul 380 μ nylon som skyddas av ett
hölster. QS Belt är endast synlig när
den behöver vara. Hölstret öppnas
och exponerar flytslangen när den har
aktiverats. Det är både lätt och tålig
och har en flytkapacitet på 60 newton
Skötsel och användning påminner om
den uppblåsbara flytvästen.

eller från en isvak. QS BELT har tillräcklig flytkraft
för att hålla en fullvuxen man säkrad på ytan
och är din perfekta säkerhets följeslagare för
vattensporter, skridskoåkning eller om du vill ta
med ett litet och lätt flytbälte på din semester.
QS BELT är en kostnadseffektiv lösning som tar
lite plats i resväskan och använder sig av samma
typ av CO2 patron som QS BUOY.

TILLBEHÖR

QS BELT & QS BUOY

HYLSOR
Hylsor med saltpatron för automatisk utlösning av QS BELT i kontakt med vatten.

CO2 PATRONER
Finns i paket om 5st eller
10st.

VISUELL INDIKATOR
Grön visuell indikator som fästes
på utlösaren och ger en visuell
bekräftelse på att enheten är
laddad och redo att användas.
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