
UNIKT FÖR PLASTIMO :
dubbelkammare

10 goda skäl att välja en 
Plastimo  livflotte
1. Plastimo har tillverkat säkerhets-
utrustning i mer än 40 år och är
Din garanti för högsta säkerhet.

2. Unik tub-i-tub konstruktion med 
innerslang och ytterhölje.
Livflottens pontoner är uppbyggda enligt 
samma princip som ett cykeldäck, med en 
innerslang i polyuretan som skyddas av en 
yttertub i PVC-impregnerad polyesterduk. 
Konstruktionen ger många fördelar, bl.a:
•  båda materialens bästa egenskaper 

utnyttjas optimalt: slitstyrka hos yttertuben 
och lufttäthet hos innertuben.

•  lägre servicekostnad; yttersäcken stängs 
med en kraftig dragkedja som gör att 
innersäcken lättare kan ses över vid 
service.

•  Lättare att laga läckage vid användning, 
särskilt om läckgagestället sitter under 
vattenlinjen.

5. Plastimo livflottar tål kraftig sjögång.
För ökad säkerhet har Plastimo livflottar stora, 
djupa ballastfickor under båten för att ge 
stabilitet samt förhindra avdrift.

3. Du riskerar inte att tappa Din 
överlevnadsutrustning.
I alla Plastimo livflottar är säkerhets-
utrustningen packad i en vattentät väska 
som är säkrad på flottens insida.

4. Din Plastimo livflotte har 12 års 
garanti.
Sedan 1989 har alla Plastimo livflottar
12 års garanti räknat från inköpsdagen.

6. OM DIN PLASTIMO LIVFLOTTE
BEHÖVER ANVÄNDAS I ÅR I HÄNDELSE
AV SKEPPSBROTT GER VI FRI SERVICE
ELLER, OM NÖDVÄNDIGT, EN NY FLOTTE
GRATIS.
Vi vill i utbyte ha del av Era erfarenheter 
för att kunna vara den ledande säkerhets-
specialisten.

7. Vi är så säkra på vår teknologi att vi
erbjuder Er möjlighten att endast utföra
service på livflotten var tredje år*.
Detta är ytterligare en innovation från
Plastimo som ger Er en ekonomisk fördel
att ha en flotte från Plastimo.

8. Alla personer som utför service
genomgår regelbunden utbilödning vid
vår fabrik och står i ständig kontakt
med oss.
Vi kontrollerar också själva varje service-
station för att säkerställa att dom uppfyller 
våra högt ställda krav.

9. Var Du än befinner Dig så finns 
service att tillgå.
Vi har sålt livflottar över hela världen
i många år och tränade specialister finns
att tillgå över hela världen.

10. För Din egen, Din familjs, Dina 
vänner och Din besättnings skull.
Ifall Du behöver ett 10 : de skäl, varför inte
tänka på Din familj och Dina vänner och…
Dig själv ! Nuförtiden har de flesta bilar
både ABS-bromsar, airbag osv., självklart är
säkerheten lika viktig i Din båt som i Din bil!



Väska eller container ?
Container
Vi rekommenderar att du väljer en container framför
en väska, då livflotten är bättre skyddad i en container
och samtidigt är mer lättillgänglig än en väska. Containermodellerna
är utrustade med två eller fyra bärhandtag, vilket underlättar
vid ev användande. Vid montering i vagga på pulpit, se till att
avfyrningsanordningen är placerad uppåt. Den optimala placeringen
är dock t.ex. på rufftaket, dvs liggande på en plan yta.

Väska
Väskan är tillverkad av UV resistent material. En väska bör förvaras 
skyddad mot yttre påverkan, t.ex. under en lucka i akterspegeln.
Måtten på en väska varierar med ± 10 %.
Man skall inte sitta på livflotten, trampa på den eller hantera den 
oförsiktiktigt.

Livflotten är klar att använda:
Allt du behöver göra är
att säkra den i båten.
Spännbanden runt flotten ska
vara kvar, de kommer brytas
automatiskt vid aktivering av
flotten.

Instruktioner på livflotten. 
Lär Dig dem så Du vet vad 
Du skall göra ifall det värsta 
inträffar…

Våra höga krav på säkerhet och vårt
kvalitetsarbete under produktionen
har gjort att Plastimo är godkänd enligt
ISO 9001:2008 standard för tillverkning
av livflottar.
BV/ISO 9001:2008 är en internationell
organisation kända för sin kompetens och
certifikat ges endast efter komplicerad
procedur där hela företagets kvalitetsarbete
skall dokumenteras.
Genom ISO 9001 godkännandet bekräftas
vår starka ställning som det ledande
livflotteföretaget i världen något som
tusentals konsumenter redan upptäckt.

Varje livflotte testas och kontrolleras under rigorösa former under alla
stadier i produktionen:
• Anskaffning och mottagning av råmaterial.
• Vid varje tillverkningssteg.
• Slutlig kontroll och uppblåsning av flotten.

Kvalitetssäkring



Ø

Vid valet av livflotte handlar det om mer än bara storlek och pris. Här är en 
sammanställning över viktiga egenskaper hos våra livflottar:

•  Patenterad* avfyrningsmekanism
Utvecklad av Plastimo för 
användning på alla våra livflottar. 
Utlösningen av flotten till sker 10% 
med handkraft och resterande 90% 
kommer från flaskans eget tryck. 
Detta gör det enkelt även för ett barn 
eller en skadad person att utlösa 
flotten. 

*Patent nr. 89 4029 15.5 och 88 14 054.

•  Pontondiameter
Övre och nedre pontonen är 
helt oberoende av varandra 
på Plastimo livflottar.

• Material/flytpontoner :
dubbla material i pontonen är
unikt för Plastimo och används 
på alla våra modeller. 
Vi har en tät innerslang och ett 
rivstarkt ytterhölje på alla våra 
livflottar. Vi har valt PVC 1100 
decitex som ytterhölje tack 
vare dess exstrema slitstyrka. 
Inneerslangen är tillverkad i 
polyurethan som är absolut luft- 
och vattentät samt så töjbart att det 
kan sträckas 500%.

• Stor öppning för att underlätta äntring
direkt från båt. 

•  Dubbeldurk
Aluminiumöverdraget isolerskum

Cruiser ORC, 
Transocean ISO-ISAF

Dubbeldurk

4-man 6-man 8-man 10-man 12-man

2 x Ø 21 cm 2 x Ø 23 cm 2 x Ø 26 cm 2 x Ø 28 cm 2 x Ø 29 cm

Modellegenskaper

• Drivankare

Livflotte Ankarstorlek
Ankar 
lina

Cruiser 1 x 0.40 m2 10 m
Transocean ISO-ISAF 1 x 0.67 m2 30 m

•  Nödljus på takbågen
   Lithiumbatteri
   Livslängd ca 12 timmar.

Livflotte Nödljus

Cruiser -
Transocean 
ISO-ISAF

4.3 cd – SOLAS.  Automatisk aktivering vid 
uppblåsning.

• Synlighet: färg och reflexer
  Signalgula pontoner och fluorescerande orange tak.

Livflotte Reflexer Radarreflektor

Cruiser 300 cm2 -
Transocean
ISO-ISAF

900 cm2 canopy + 
600 cm2 bottom 7300 cm2*

• Takbåge

Cruiser
Automatisk uppblåsning samtidigt med 
pontonerna.

Transocean
ISO-ISAF

Automatisk uppblåsning samtidigt med 
pontonerna. 
En backventil gör att pononerna inte tappar luft 
om takbågen punkteras.

• Ombordstigning

Cruiser 1 repstege på utsida + 1 bandstege på insida.
Transocean ISO 1 reversibel bandstege med vikt + greppband på 

insida (2 stegar på 10/12 mans flottar).

Transocean ISAF
1 ombordstigningsramp + greppband på insida
(1 ombordstigningsramp + 1 stege på 10/12 mans 
flottar).

• Ballastfickor

Livflotte

4-
man

6-
man

8-
man

10-
man

12-
man Volym per 

ballastficka
Antal ballastfickor

Cruiser 3 3 4 - - 30 liter
Transocean 
ISO-ISAF

4 4 4 5 6 55 liter

• Uppblåsningstemperatur
Detta är ett ofta förbisett kriterium, men nog så viktigtigt om 
man till exempel skall vintersegla eller segla runt jorden. Se 
till att flottens uppblåsningssystem klarar de temeperaturer 
Ni kommer vistas i!

*förutom på 12 mans modell.   

Livflotte
Uppblåsningstemperatur

0° till +65° C -15° C till +65° C

Cruiser & Coastal ISO Ja -

Transocean ISO-ISAF
Ja Ja
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Cruiser ORC
Cruiser livflottar är designade för blue water cruising under mindre extrema omgivningsförhållanden. 

• Cruser ORC är utrustad med isolerande dubbelgolv.

6-man Cruiser liferaft

UNIKT FÖR PLASTIMO
DUBBELKAMMARE

Dimensioner är ungefärliga i cm (längd x bredd x höjd) Dimensioner på väskmodeller kan variera med ± 3 cm.

CRUISER  LIVFLOTTE

4-man 6-man 8-man

 Väska  Container   Väska  Container   Väska  Container
28826 57043 27983 57048 29136 57069
22.5 kg 25.5 kg 26.5 kg 29.5 kg 32 kg 35 kg

70 x 42 x 25 74 x 50 x 21 73 x 42 x 27 74 x 50 x 23 78 x 47 x 28 82 x 52 x 26

Livflottar

2.98 m2

0.
90

 m

8 - man Cruiser

2.24 m2
0.

91
 m

6 - man Cruiser

0.
87

 m

1.49 m2

4 - man Cruiser

1 Modellval: 
• Yrkesbåt upp till 20 registerton, typ charter, fiske, taxi, arbetsbåt etc. ISO9650-1 Grupp A – Plastimo Transocean
• Havskappsegling enl. ISAF regler, typ Gotland Runt, ARC etc. ISO9650-1 Grupp A – Plastimo Transocean
• Långfärdsegling över större öppna hav ISO9650-1 Grupp A – Plastimo Transocean (rekommendation)
• Fritidsbruk kustnära typ Östersjön, Nordsjön etc. Plastimo Cruiser eller Plastimo Transocean (rekommendationer)

2 Storlek:

 När det gäller yrkesbåt eller havskappsegling kräver reglerna att livflotte ska vara avsedd för minst så många som det finns personer ombord. 
Antalet går att dela upp på flera livflottar. För fritidsbåt väljs lämpligast storlek efter hur många man normalt är ombord (minsta storlek är dock 
för 4 personer) Man behöver inte överdimensionera, en flotte som är fullastad är stabilare. Man håller dessutom värmen bättre om man sitter 
trångt. En mindre livflotte väger mindre och har mindre mått även oaktiverad vilket gör den lättare att hantera vid aktivering i skarpt läge.

3 Väska eller Container:

 Ska livflotten vara monterad ute på båten och vara exponerad för väder, vind och ev yttre åverkan väljs absolut Container-variant. Finns 
olika fästen för däck, pulpit eller skott. Tänk på att den ska vara lätt att nå, sjösätta och aktivera. Väsk-varianter förvaras i lättåtkomligt skyddat 
utrymme. Dessa kan ibland vara enklare att hantera då de är lättare att bära och förflytta med en hand.

Notera: För havskappsegling enligt ISAF regeln tillåts serviceintervall efter tillverkarens rekommendationer (3 år för Plastimo livflottar) när det 
gäller flottar förvarade i container. Väsk-varianter måste enligt ISAF packas om vart annat år.

Regler och rekommendationer
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 TRANSOCEAN PLUS ISO 9650-1 (Typ 1, Grupp A)     SURVIVAL PACK: RÄDDNING EFTER MER ÄN 24 TIMMAR

4-man 6-man 8-man 10-man  12-man

 Väska  Container  Väska  Container  Väska  Container  Väska  Container  Container
 52163  52176  52388  52389  52390  52391  52392  52393  52395
 41 kg  44 kg  50 kg  53 kg  61 kg  67 kg  72 kg  79 kg  89 kg

 74 x 48 x 31  74 x 47,5 x 29  82 x 50 x 35  80 x 50 x 33  85 x 52 x 35  90 x 55 x 32  85 x 53 x 33  90 x 55 x 35  90 x 55 x 38

 TRANSOCEAN ISO 9650-1 (Typ 1, Grupp A)     STANDARD KIT: RÄDDNING INOM 24 TIMMAR

4-man 6-man 8-man 10-man 12-man

 Väska  Container  Väska  Container  Väska  Container  Väska  Container  Container
 52161  52162  52380  52381  52382  52383  52384  52385  52387
 30 kg  33,5 kg  35 kg  38 kg  43 kg  46 kg  49 kg  55 kg  63 kg

 74 x 46 x 27  74 x 47,5 x 26,5  80 x 48 x 32  80 x 50 x 28  85 x 47 x 30  80 x 50 x 31  85 x 50 x 32  90 x 55 x 32  90 x 55 x 32

 Den nya generationens livflottar som möter standard 9650-1.
Designad för extrema navigeringsförhållanden: många ballastfickor med stor volym, stort drivankare, -15°C 
uppblåsningstemperatur (grupp A), dubbelt isolerande golv, fluorescerande orange automatiskt uppblåsbar 
takbåge, 4.3 candela utvändig lampa, radar och reflextape.
Transocean ISO 9650-1 har en reversibel stege och en «grab line» inne i flotten för att göra det enklare att ta 
sig ombord. Detta system gör det möjligt att hissa sig själv upp på stegen och sedan ta sig in i flotten. Skulle 
livflotten vara upp och ner använder man stegen för att vända flotten till rätt läge.
Två typer av utrustning finns tillgängligt beroende på uppskattad tid innan man kan bli räddad : emergency kit 
innehåller mat och vatten (räddning efter 24 timmar) och standard kit (räddning innan 24 timmar).
Vi rekommenderar även att man kompletterar utrustningen med en grab bag. 

 ISO 9650-1 Transocean 

In
vä

nd
ig

a 
m

åt
t o

ch
 ta

kh
öj

d.

Dimensioner ungefärliga i cm (LxBxH). Dimensioner på väskmodeller kan variera med ± 3 cm..

UNIKT FÖR PLASTIMO :
DUBBELKAMMARE

 12-man Transocean 

 10-man Transocean  

 8-man Transocean  

 6-man Transocean  

 4-man Transocean  

 6-man 
ISO 9650-1 
Transocean .
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 ISAF TRANSOCEAN     SURVIVAL PACK: RÄDDNING EFTER MER ÄN 24 TIMMAR

 4-man  6-man  8-man  10-man  12-man

 Container  Container  Container  Container  Container
 54561  54563  54565  54567  52395
 44 kg  53 kg  67 kg  79 kg  89 kg

 74 x 47,5 x 29  80 x 50 x 33  90 x 55 x 32  90 x 55 x 35  90 x 55 x 38

 ISAF TRANSOCEAN     STANDARD KIT: RÄDDNING INOM 24 TIMMAR

 4-man  6-man  8-man  10-man  12-man

 Container  Container  Container  Container  Container
 54560  54562  54564  54566  52387
 33,5 kg  38 kg  46 kg  55 kg  63 kg

 74 x 47,5 x 26,5  80 x 50 x 28  80 x 50 x 31  90 x 55 x 32  90 x 55 x 32 

 12-man Transocean 

 10-man Transocean  

 8-man Transocean  

 6-man Transocean  

 Rampen är tillverkad 
i en lysande gul PVC-
belagd polyester som är 
glasfiberförstärkt 
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 4-man Transocean  

Dimensioner är ungefärliga (längd x bredd x höjd) i cm.

 ISAF Transocean 

UNIKT FÖR PLASTIMO :
DUBBELKAMMARE

 10-man ISAF 
Transocean .

 ERFORDRAS FÖR DE FLESTA

HAVSKAPPSEGLINGAR.

UTVECKLAD FRÅN ISO 9650-1A STANDARD

OCH MÖTER ISAF KATEGORI 1&2

OCH OSR 4.20.2 (D) I-IV REGLER. 

Följer ISAF standard. Passar för havskappsegling. 
Designad för extrema navigerings förhållanden :många ballastfickor med stor volym, stort drivankare, -15°C 
uppblåsnings temperatur (grupp A), dubbelt isolerande golv, fluorescerande orange automatiskt uppblåsbar 
takbåge, 4.3 candela utvändig lampa, radar och reflextape.
Transocean ISAF livflotte har en ombordstigningsramp med en invändig lina för att enkelt kunna ta sig ombord. 
Detta gör det enkelt att ensam ta sig ombord i flotten.
Två typer av utrustning finns tillgängligt beroende på uppskattad tid innan man kan bli räddad : emergency kit 
innehåller mat och vatten (räddning efter 24 timmar) och standard kit (räddning innan 24 timmar). 
Vi rekommenderar även att man kompletterar utrustningen med en grab bag.



Livflottefästen
Ett fäste måste användas för montering på däck eller pulpit. Alla våra 
fästen kan låsas med hänglås. Glöm dock inte att alltid låsa upp innan 
färd påbörjas. 
3 typer av fästen finns med olika monteringsmöjligheter.

Vill man ha ett fäste för hydrostatisk frigörare är däcksmonterad vagga med band 
enda alternativet.

Universalvagga
27462
Rostfri modell helt justerbar. Passar alla modeller.
Installationsmöjligheter :
• Horisontellt på däck.
• Vertikalt på pulpit eller akterspegel.
Rördiameter : 19 mm.

* Däcksmonterad vagga med band är den enda vagga som kan användas med hydrostatisk frigörare av typ 
Pains Wessex eller Hammar.

316L

ROSTFRITT STÅL

Typ av vagga

Position på livflotte Kompatibilitet*
med
hydrostatisk 
frigörare

Horisontalt,
däcksmontage

Vertikalt,
pulpitmontage

Vertikalt,
akterspegel-
montage

Universal Ja Ja Ja -

Däcksmodell,
standard

Ja - - -

Däcksmodell,
med band

Ja - - Ja

 Rostfri vagga för montering på däck. Rördiameter: 25 mm.
Levereras komplett med 40 mm breda justerbara band.
Detta är den enda vagga som kan användas med hydrostatisk frigörare. 

Däcksmonterad vagga med band
 Rostfri vagga för montering på däck.
Rördiameter: 22 mm. 

 Standard däcksmonterad vagga 

  Tillbehör  
 •  Hydrostatisk frigörare :   

300550 
  300548

 •  Tjuvlås  :   
 Levereras utan hänglås. 
 För vagga B  
 40450   
 För vagga C & E  
 23136   
 För vagga D  
 40452 

  
* Hydrostatisk frigörare kan endast 
installeras på Plastimo livflottar 
tillverkade efter 1997 . 

 Däcksmonterad vagga med
band visad här med hydrostatisk
frigörare, tjuvlås och hänglås. 

 Livflottemodell
 Däcksmont.
vagga 
med band

 Art. Nr.

Offshore 4 & 6, Transocean 4 B 40446

Offshore 8 & 10, Transocean 6 & 8, 
Transocean Plus 6 C 40447

Offshore Plus 10, Transocean 10 & 12, 
Transocean Plus 8, 10 & 12 D 40448

Livflotte
Standard 
vagga

 Art. Nr.

Cruiser (Art. Nr på flotte > 56000)

Cruiser 4, Cruiser 6 std, ORC & GR 8 53442
Cruiser (Art. Nr på flotte < 56000)

 Cruiser 4 std & ORC  5  14117
 Cruiser 4 ORC+,  Cruiser 6  1  10565
 Cruiser 8  7  29851
Övriga modeller

Transocean 4 ,Offshore 4 & 6, Offshore Plus 4 & 6  6  18673
 Offshore 8, Transocean 6  2  10566
Offshore Plus 8, Offshore 10, Transocean 8, Transocean Plus 6  3  10567
Offshore Plus 10, Transocean 10 & 12, Transocean Plus 8 & 10  4  10568

 Applicering  Art. Nr. Godkännande

 EJ SOLAS livflotte,
4 till 12-personer

 300550 -

 SOLAS livflotte,
6 till 150-personer

 300548

 Hydrostaten frigör livflotten automatiskt ifall båten sjunker.
Systemet består av en lina, en frigörnigsmekanism,  och en "svag punkt" 
(som kommer att gå av när hydrostaten är aktiv). 
• Aktiveringsdjup : 1.50 till 4 meter.
• Livslängd : 2 år från montering på båt.
• Ingen service behövs.
• Korrosionssäker.
• Dimensioner (exklusive fästlina) : 95 x 65 x 60 mm.
(2 shacklar (8mm lyrshackel ingår ej) behövs för installation. )

 Hammar hydrostatisk frigörare  

316L

ROSTFRITT STÅL

 300550 

 300548 


