
HVILKEN VEST SKAL DU VÆLGE?

Du skal selvfølgelig vælges en  godkendt vest ...men hvilken én? 
Se kort beskrivelse nedenfor/til 

højre eller tjek www.soesport.dk. Palby Marine A/S støtter Søsportens 
Sikkerhedsråd!

Du har valgt en rednings-
vest i 100 Newton-kate-
gorien.  
CE mærket og godkendelse 
nr. EN 395 vidner om at  
redningsvest er fuldt ud  
godkendt. 
Indenfor 100 N kategorien 
du har valgt er det din egen 
krops vægt der afgør den  
aktuelle opdrift af vesten. 
I dette eksempel vejer per-
sonen mellem 50 og 70 kg. 
(Det er kun i tilfælde af at 
personen vejer 70 kg og 
mere at det er krævet at  
opdriften er 100N)
For en person fra 50 til 70 
kg indenfor 100 N kategori, 
er den krævet opdrift ifølge 
CE standarden  80 N. I en 
anden kategori som er min-
dre kræves der mindre opdrift. 

(N = Newton og er et mål for opdriften. 100 N = ca. 10 kg opdrift)

Palby tips:
- Prøv altid vesten inden køb. 
-  Vesten skal hverken være for stor eller lille, den skal passe perfekt selv 

med beklædning under.
-  Blebørn og redningsveste er en dårlig kombination. Der er så meget 

opdrift i bleen at barnet kan risikere at vende med hovedet ned i van-
det, så smid bleen og lad barnet nyde det “frie liv” til søs. 

-  Der skal være en redningsvest pr. person ombord i fritidsfartøjet.  
Redningsvesten redder liv - så brug den!

 50 N - Svømmeveste
 Til øvede svømmere i nærheden af kysten og kun med hjælp  
 i nærheden. Ikke sikker ved bevidstløshed.

 100 N - Redningsveste
 Til anvendelse i kystnært og beskyttet farvand. Kun begrænset  
 sikkerhed ved bevidstløshed. Redningsveste med 100  
 Newton er beregnet til børn og habile svømmere i kystnære  

 farvande.

 150 N - Redningsveste
 Til brug i alle farvande. Fuld sikkerhed ved bevidstløshed,  
 dog begrænset sikkerhed, hvis der bæres kraftigt, vandtæt  
 sejlertøj. Redningsveste med 150 Newton kan bruges af både  

 svømmere og ikke-svømmere til såvel kyst- og havsejlads.

 275 N - Redningsveste
 Til brug i alle farvande med hårde ekstreme vejrbetingelser.  
 Redningsveste med 275 Newton er beregnet til brug i alle  
 farvande under alle vejrforhold. Sikkerheden ved bevidstløs- 

 hed er god, men også her kan vendeegenskaberrne nedsættes  
 af påklædning.


