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Är du ägare till en uppblåsbar 

räddningsväst av märket Crew-

saver gäller det att vara uppmärk-

sam när du köper ett nytt omladd-

ningskit. Crewsavers uppblåsbara 

västar säljs genom Sjöräddnings-

sällskapet sedan några år tillbaka. 

Om du har en sådan och om du 

behöver ett nytt omladdningskit, 

en cartridge (utlösare) och tub, går 

det inte att använda Baltics om-

laddningssats. Crewsaver har en 

specialgänga, Baltic använder en 

standardgänga.

Baltic är det stora och domine-

rande företaget i Europa på flytväs-

tar. De säljer tusentals uppblåsbara 

räddningsvästar varje år. De säljer 

även omladdningskit innehållande 

tub och utlösare. Dessa ser exakt li-

kadana ut som de som används till 

Crewsavers västar. De kommer från 

samma fabrik i England, nämligen 

United Moulders. Men gängorna 

på utlösaren är olika. Baltics är 

standard i centimeter och Crewsa-

vers använder underligt nog tum. I 

tillbehörsbutiken ska du ha tur om 

du hittar omladdningskit till Crew- 

saver. I butiken hänger det garante-

rat Baltics kit. 

Detta är tyvärr ett stort problem 

eftersom de ser exakt likadana ut. 

Problemet är att du får med all san-

nolikhet med dig en omladdnings-

sats för Baltic till din Crewsaverväst 

och blir besviken över att utlösaren 

inte passar. Tuben går att använda, 

där är gängorna lika. För mig är 

det obegripligt att företaget United 

Moulders tillverkar exakt samma 

produkt, men med olika gängor. 

Vem vinner på det? Vi konsumenter 

är förloraren.  Få bland butiksper-

sonalen känner till skillnaden och 

det är stor risk att du går hem med 

fel grejor i tron att du köpt något 

som är rätt.

Har du en Crewsaver uppblåsbar 

räddningsväst från Sjöräddnings-

sällskapet säljs rätt cartridge (ut-

Välj rätt utlösare
till räddningsvästen

Uppblåsbara räddnings-
västar har blivit populära. Det 
är förståeligt. De är lätta att 
bära och lätta att ta av och 
på. När de är uppblåsta flyter 
man i ryggläge med huvudet 
högre ovan vattnet än med en 
traditionell seglarväst. Men 
använd inte en uppblåsbar 
räddningsväst om du inte är 
kompis med den.  
Ett aber med dessa rädd-
ningsvästar är att det säljs 
olika fabrikat av gängor på 
marknaden på utlösarna 
trots att de kommer från 
samma fabrik.

Av Bengt Utterström  
(text & foto)

3 Bli vän med din uppblås-
bara räddningsväst. Lär dig 
hur den fungerar och hur man 
laddar om den. 
3 Kontrollera din väst varje år.
3 Prova att bada med den.
3 Bör endast användas av 
simkunniga personer.
3 Bär den ytterst, aldrig 
under en jacka eller tröja. Om 
den blåses upp gör det frukt-
ansvärt ont mot bröstet om 
västen inte får fritt utrymme.

 Den vänstra bilden visar 
Crewsavers räddnings-

väst med utlösare 
och tub. Till 

höger Baltics 
väst. Tuberna 

passar till båda 
modellerna, 

men utlösarna 
har olika 
gängor. 

Crewsaver 
valde en 

specialgänga 
i tum, 

Baltic valde
 standard-

gänga i 
centimeter.

Dessa två cartridge (utlösare) ser 
exakt likadana ut. Den vänstra har 
Crewsavers specialgänga i tum, 
den högra passar Baltic och har 
standardgänga i centimeter. Grön 
markering visar att den inte är utlöst.

Till vänster Crewsavers 
utlösare med specialgänga 
i tum. Tuben har centimeter-
gänga. Till höger Baltics ut-
lösare med standardgänga i 
centimeter.

lösare) hos Brandpartner. Se www.

ssrs.se, se medlem och medlemsbu-

tiken. Har du Baltics uppblåsbara 

räddningsväst säljs det utlösare och 

tuber i alla välsorterade båttillbe-

hörsbutiker.      l

På www.baltic.se under servicestatio-

ner finns en utförlig pdf om hur upp-

blåsbara räddningsvästar fungerar 

och hur du laddar om dem.


