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För kajanläggning 

 

Allmänt 
Kättinglejdaren är en repstege av kätting, 

framtagen för enkel montering.  

Den placeras där man inte på annat sätt kan 

komma upp ur vattnet. Med handtaget tar man 

sig enkelt över kanten när man klättrat upp. 

Distanser håller ut lejdaren från kajväggen. 

Reflexerna visar väg upp ur vattnet. En flexibel 

kättinglejdare är tåligare mot is än fasta lejdare. 

 

Lejdaren 
Varmgalvat stål (1700) alternativt rostfritt syrafast 

stål (1710). Distanser i polyetenplast. 

Vi kan göra kättinglejdare i valfri längd. 

 

Handtaget 
Vårt ergonomiska handtag gör det enkelt att 

klättra in över kajkanten. Den mjuka profilen 

minskar risken att snubbla på handtaget. 

Handtaget är tillverkat i gjuten aluminium och 

anodiserad samt dopplackerad. Designat för att 

passa in i en både äldre och modernare stads-

miljöer på både sten- och träkajer. 

 

Räddningsmärkt 
Lejdare och handtag har reflexer för att tydligt 

markera var lejdaren finns. 

 

Motvikssats 
Består av två hinkar på 20 liter vardera, två st. kortkätting och två st. schacklar. Montera 

kortkätting i vardera hinken och fyll på med betong. Schackla motvikterna nederst på 

kättinglejdaren. Lejdaren ska provklättras efter montering.  

 

Shore Safetys livräddningsutrustning uppfyller kraven från 

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB).  

 

Läs mer i MSB:s ”Guide till ökad vattensäkerhet”. 

Lagkrav i SRVFS 2007:5, LSO 2003:778, AFS 2001:9. 
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Dimensioner 
Bredd: 0,43 meter. 

Längd: Standard 3,5 meter. 

Special: V kan även göra kättinglejdare i valfri längd 

Material 
Kätting: Varmgalvaniserat stål (1700) med extra tjock zink, 200my (standard 75 my) 

Pinnar: Varmgalvaniserat stål (1700) med extra tjock zink, 100my (standard 75 my) 

Alternativ: (1710) Lejdare i rostfritt syrafast stål, typ 316. Motvikssats i rostfri kätting 

Handtag: Gjuten aluminium, anodiserad och dopplackerad 

Distanser: Polyetenplast 

Reflexskylt: Typ vägskylt, garanterad reflexfunktion tolv år 

 
Egenkontroll (skötsel och underhåll)  

• Är reflexskylt och alla reflexer intakta (7 st.)? 

• Rensa från beväxning 

• Är lejdaren rostangripen? 

• Lyft upp lejdare så att hela kan kontrolleras 

• Sitter alla skruvar fast? 

• Finns det tillräckligt med utrymme för fötterna när man klättrar? 

• Räcker lejdaren ned minst en (1) meter under normalt lågvattenstånd? 

• Är motvikterna hela? 
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