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Räddningsdockorna 
 

1. Brand 
2. Räddning ”kombi” 
3. Räddning Kevlar 
4. Räddning ”ekonomi” 

 
 
Följer man instruktionerna, har man ett hjälpmedel som håller för många realistiska övningar 
och utbildningar. 
 
Dockorna finns i följande storlekar: 
 
1. Brand Pris: 4490;- / st 

 
Man  längd 180 cm, vikt ca 20 kg. 
Barn längd 100 cm, vikt ca 6 kg. 
Fötterna har extra skydd av skinn. 
 
2. Räddning”kombi, 3. Räddning Kevlar, 4.Räddning ” ekonomi ”. 
 
Man  längd 180 cm, vikt 25-40 kg. 
Kvinna längd 170 cm, vikt 25-40 kg. 
Barn längd 100 cm, vikt ca 10 kg. 
 
Obs! Räddning ”ekonomi” finns även som litet barn, vikt ca 2 kg, längd 60 cm. Litet 
barn har dock inga stövlar. 
 
Stoppningen i dockorna är av obrännbart materiel. Alla dockorna har leder i hals, armar och 
ben. Till samtliga dockors huvud passar skyddsmask och flytkhuva. 
Alla dockor levereras utan kläder (förutom Räddning”ekonomi”), men bör kläs med 
skyddskläder. 
 
Vid 900 proveldningar av Branddockan har ingen nämnvärd förslitning skett. Alla dockorna 
flyter och flytprov av dockan har utförts under 17  timmar med gott resultat. Dockan skall 
efter våtövning vara upphängd för tork i ett luftigt utrymme. 
 
 
 
 
Tillbehör  
 
Ställ (brand) 
Brand- och evakueringsfilt 
Skyddskläder 
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1. Brand 

 
Branddockan är tillverkad av mycket värmebeständigt väv. Den är avsedd för att utbilda 
personal i tekniken att släcka brand i kläder med kvävande släckmetod. Branddockan eldas på 
framsidan med en blandning av 50% T-Röd och 50% tändvätska, vid utbildning utomhus. Vid 
inomhus rekommenderas T-Röd. 
Till Branddockan finns som tillbehör ett tre delat ställ för att kunna ha dockan i upprätt 
ställning vid utbildning och övning. 
 
Obs! Tillse att det enbart eldas på framsidan av dockan, då dragkedjan i ryggen ej får 
utsättas för lågor. 
TÄNK PÅ BRANDLARMET VID INOMHUSÖVNINGAR! 
 
Branddockan kan användas även vid övning av båtolyckor, då den flyter. Lät dockan flyta på 
rygg i vatten och elda på bröstet. Efter denna övning, hänges dockan upp på det speciella 
stället och torkas i ett luftigt utrymme. 
Branddockan är mycket lämplig för att utbilda personal i släck- och evakueringsövningar. 
 
 
 
 
2. Räddning ”kombi” 
 
 
Räddningsdockan ”kombi” är tillverkas i mycket värmebeständig väv som är förstärkt och tål 
höga temperaturer upp till 800 grader C. Kombimodellen är avsedd att användas vid övningar 
där höga temperaturer och brand förekommer. Dockan bör kläs med skyddskläder som tål 
höga temperaturer. 
Kombimodellen är lämplig att användas vid rökdykarinsatser i container, samt 
losstagningsövningar, där inslag av brand förekommer, och även för brandövningar i övnings 
hus, flygplan, båtar och liknande. Dockan kan även användas för övningar i vatten, då den 
flyter. 
 
 
 
 
 
 
3. Räddning Kevlar  
 
Räddningsdockan tillverkas i det mycket slitstarka materialet Kevlar som tål temperaturer upp 
till 200 grader C. Dockan är avsedd att användas av samtliga som övar och utbildar i 
räddningsteknik. Dockan skall kläs med skyddskläder och skor eller stövlar innan 
användandet. 
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Dockan är ypperlig att användas vid övningar av bilolyckor, p ga slitstyrkan. Dockan kan 
också användas på vatten, då den flyter. 
 

5. Räddning Ekonomi  
Dockan tillverkas i ett mycket slitstarkt materiel som även används i airbag, tyget tål 
temperaturer upp till 50 grader C. Ekonomidockan är avsedd att användas av samtliga som 
över och utbildar i räddningsteknik. Användningsområdet är stort, då dockan även flyter. 

Dockan levereras med skyddsoverall i airbag tyg, samt gummistövlar. 
Dockan är lämplig vid kall rökdykning, sökövning, evakueringsövningar vid bland annat bil, 
flyg och båt haveri, där brand ej förekommer. 
 
 
 
 
 
Vid frågor eller funderingar, kontakta gärna oss, så hjälper vi Er att välja rätt docka. 
 
 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
Brinab AB 
 
 


	Tillbehör  
	Brinab AB 


