Kära medlemmar!
Vi har fått äran att upprätta ett samarbete med Båtunionen. Vi kan nu erbjuda er rabatt på
vår säkraste och mest sålda produkt, PLB fastfind nödsändare!
Det blir allt vanligare med säkerhetsprodukter på sjön p.g.a. en ökad kunskap om olika
nödsituationer som kan uppstå. Det kan vara ”man över bord”, plötsliga sjukdomsfall, eller andra
olyckor som inträffar.

PLB 220 är liten, lätt och sänder över satellit. Den lämpar sig för många olika
användningsområden; för vandraren, äventyraren, seglaren, jägaren, sportfiskaren, piloten,
skogsarbetaren. PLB är en trygghet att ha med för alla som befinner sig i områden där andra
möjligheter till kommunikation är svåra, utsätter sig för risker eller har dålig hälsa.
McMurdo Fastfind sänder nödmeddelande via Cospas-Sarsats satellitsystem som fungerar
jorden runt. När den aktiverats sänder den sin unika identifieringskod samt position och
satellitsystemet kontaktar direkt lokala räddningsstyrkor. Med inbyggd 50-kanals GPS sänds
exakt position direkt och räddningsstyrkorna hittar dig snabbt.
Den är mycket liten, väger bara 150 gram och har ett lågt pris. Den sänder på 121,5 MHz som
är den frekvens som räddningsstyrkan kan pejla in för att snabbt hitta dig när de närmar sig.
Polis, Kustbevakning, Sjöräddning, ambulansflyg, militär m fl. har utrustning för att pejla in
signalen.
I Sverige registreras PLB kostnadsfritt hos Flyg- och Sjöräddningscentralen (JRCC). Uppgifterna
bör uppdateras med aktuella uppgifter vart femte år.
Ansvarig myndighet i Sverige är MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. Läs
gärna mer om PLB på deras hemsida. PLB'n levereras komplett med universalväska, flytväska
och halsrem.
Vi har skapat en egen sida för Båtunionens medlemmar där ni förmånligt kan gå in och
beställa vår PLB220 för 2649kr. Ni väljer sedan om ni vill hämta den i en butik nära er eller om
ni vill ha den fraktad direkt hem.
För att få tillgång inloggningsuppgifter maila oss ditt medlemsnummer så skickar vi
inloggningsuppgifter.

