RH-Pusher Automatic I+ är en vidareutveckling av Automatic I

Automatic I+ kan hantera laster upp till 3750 kg vid fullt utdraget
med en säkerhetsfaktor på 2: 1. (Testat med 7500 kg full längd)
Automatic I+ förlängs automatiskt med hjälp av en gasfjäder.
Enheten kan också höjas och sänkas med hjälp av ett brytjärn under
belastning.
Användningsområden:
• Fordon i dike
• Fordon på sidan
• Fordon på taket
• Fordon på fordon
• Lyfta av tak på fordon
• Stöttning av
byggnader

130 mm

 Mycket lätt och smidig vilket är mycket viktigt för att en minut kan
vara skillnad mellan liv och död
 Mångsidig
 Klarar de flesta uppgifterna vid olika olyckor och stöttningsbehov
 Extremt kraftig
 Vid behov lyfter man lätt en bil
 Kort och användarvänlig
Verktyget kan lyfta valfri höjd mellan 130 och 1720 mm och med
extra förlängningen monterad är 1960 mm.
Väger endast 11,5 kg

Minsta längd 870 mm

Fördelar med Automatic I+

Tillbehör som ingår:
• Lyftbygel
• 4-spetsklo
• Säkringsband
• Brytjärn
• Lyftkrok
• Förlängning 250 mm
• Stor fotplatta med spikar

Kraftfull

RH-PUSHER Automatic I
RH-Pusher Automatic I har utvecklats i samarbete med
Räddningsverket och andra professionella räddningsteam.

Produkten är speciellt framtagen för:
 Att vara snabb och enkel att använda
 Att kunna användas i alla förekommande stabilisering
och räddnings situationer vid trafikolyckor.
Verktygets lyftområde är från 130 mm upptill 2120 mm.
Med en vikt av endast 11 kg och en säkerhetsfaktor på 2:1
kan verktyget lyfta upp till 2000 kg fullt utdraget. (Testat för
4000 kg fullt utdraget).

Användningsområden:
• Fordon i dike
• Fordon liggande på
sidan
• Fordon liggande på
tak
• Lyft av fordon
• Lyft av tak på fordon

Tillbehör som ingår:
• Lyftbygel
• 4-spetsklo
• Säkringsband
• Brytjärn
• Lyftkrok

130 mm

Maximum längd: 2120 mm
Minimum längd: 1020 mm
Vikt: 11 kg

Minsta längd 1020 mm

RH-Pusher Automatic I förlängs automatiskt med hjälp av
en gasfjäder.
Verktyget kan även höjas eller sänkas enkelt med ett
brytjärn.

Snabb och Stark

RH-PUSHER Automatic II
Alla våra räddningsstöttor är testade och godkända av RISE Research Institutes of Sweden

RH-Pusher Automatic II är en kraftigare version av Automatic I, den är
snabb och smidig att använda vid personbilsolyckor samtidigt som den är
tillräckligt stark för att även användas vid buss- och lastbilsolyckor.
Den är dessutom tillräckligt lång för att användas för stöttning i byggnader
(2545 mm). Verktygets lyftområde är från 150 mm upptill 2545 mm.
Produkten är speciellt framtagen för:
 Att vara snabb och enkel att använda

RH-Pusher Automatic II förlängs automatiskt med hjälp av en
gasfjäder.Verktyget kan även höjas eller sänkas enkelt med ett brytjärn.
RH-Pusher Automatic II är den mest lättanvända, snabbaste och
mångsidigaste räddningsstöttan på marknaden idag.
Användningsområden:
• Fordon i dike
• Fordon liggande på sidan
• Fordon liggande på tak
• Fordon på fordon
• Snabb och smidigt lyft av fordon
• Lyft av tak på fordon
• Stöttning av byggnader

150 mm

Med en vikt av endast 15,5 kg och en säkerhetsfaktor på 2:1 kan verktyget
lyfta upp till 5000 kg fullt utdraget. (Testat för 10 000 kg fullt utdraget till
2545 mm).

Minsta längd 1000 mm

 Att kunna användas i alla förekommande stabiliserings- och
räddningssituationer vid trafikolyckor.

Tillbehör som ingår:
• Lyftbygel
• 4-spetsklo
• Säkringsband
• Brytjärn
• Lyftkrok
• Top-platta
• Stor fotplatta med
spikar

Lätt och stark

RH-PUSHER Räddningsstötta
RH-PUSHER Räddningsstötta är ett verktyg som är utvecklat i samarbete med Räddningsverkets skola.

Skolan hade ett behov av ett verktyg där man kunde stötta bilar vid
olyckor under tiden man räddade människor ur olycksbilarna.
Produkten är speciellt framtagen för:
 Att vara snabb och enkel att använda
 Att kunna användas i alla förekommande stabiliserings- och
räddningssituationer vid trafikolyckor.

Verktygets lyftområde är från 140 mm upptill 2450 mm.

140 mm

RH-PUSHER Räddningsstötta har många fördelar som tex:
– löstagbar vev för halvslag
– ställbar längd i 12 lägen samt möjlighet att lyfta 640 mm genom
att veva och uppskattat av 3 anledningar:
1. mycket enkel konstruktion.
2. mycket snabb att arbeta med.
3. kan användas till många olika moment vid räddning, även andra
användningsområden.

Minsta längd 950 mm

RH-PUSHER Räddningsstötta är mer än en stötta, den kan även
användas att lyfta med. Tack vare verktygets konstruktion kan man
efterspänna samt lyfta vid behov under räddningsarbetets gång.

Vikt: 15 kg
Användningsområden:
• Fordon i dike
• Fordon liggande på sidan
• Fordon liggande på tak
• Lyft av fordon
• Lyft av tak på fordon
• Stöttning av byggnader

Tillbehör som ingår:
• Lyftbygel
• 4-spetsklo
• Säkringsband
• Lyftkrok
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