
Kastlod och Kastpåsar - SM7JRZ     v.03 

Kastlod används av radioamatörer för att kasta upp linor för antenner. Vanligen ett lod av järn med en 
vikt på c:a 250 g. Mitt ärvda kastlod i järn är: Ø = 22 mm och 90 mm långt med avrundade ändar. 
Detta lod är mycket svårt att dra baklänges över en gren p.g.a. längden. Kortare och grövre är bättre. 

( Ø = 25 mm, längd 63 mm ). 250 g är i minsta laget för att orka dra ner linan i alla lägen.


Arborister ( = trädvårdare, skogsvårdare, ”trädklättrare”) och bergsklättrare använder kastpåsar gjorda 
av bävernylon / Cordura® med ett innehåll av bly- eller stålkulor. Man använder kastpåsar med vikter 
varierande mellan 8 oz -18 oz ( 227g-510 g ). Stållod användes inte alls.

Vanligaste vikterna är 8 oz -12 oz ( 227 g - 340 g ). De lättare vikterna för att nå högt, de tyngre för att

kastpåsen ska orka dra ner linan genom tjocka lövverk.


Dessa finns i ett stort urval att köpa till rimliga pengar på nätet. Vanliga varumärken är Weaver, Notch, 
Petzl, Husqvarna®, Stein och Harrison Rocket ( den sistnämnda  anses vara den bästa. - se bilden 
nedan ), det finns ett otal till. Husqvarna, Stein och Harrison Rocket verkar ha högst kvalité.




Säkerhet: Att få en liten stålklump på 250 g eller mer direkt i 
huvudet från 20-30 m höjd utan skyddshjälm klarar man inte, 
utan att bli akutpatient hos hjärnkirurgen! - med en liten påse 
med små stålkulor av samma vikt ökar chanserna att klara sig 
betydligt! Alla arborister använder skyddshjälm!

Det är dags för oss radioamatörer att sluta använda stållod 
och övergå till att använda kastpåsar av säkerhetsskäl. 
Skulle vi ha ett skyddsombud, skulle all användning av 
stållod vara förbjuden! 

———————————————————————————————————————————

DIY: 	 Har man sykunskaper eller har en en duktig XYL, kan man göra dessa kastpåsar själv.


	 Det svåraste momentet är att sy ihop fliken runt ringen. Med en bra symaskin går det.

	 Alternativet är att sy för hand eller be skomakarn om hjälp, - han har rätt symaskin.


Billig: Påse av tyg från uttjänta jeans, 250 g vanligt      
grus, björntråd, nyckelring eller D-ring. 


Den blir ganska stor, men fungerar: 16 cm x 5,5 cm 
x 4,5 cm. Sys på symaskin. (bild till höger)





Bättre: Påse av bävernylon / Cordura®, björntråd 
och D-ring ( finns i syaffären ), stålkulor = 4,5 mm; 
rundkulor för luftgevär, finns i förpackningar om

1500 st = drygt 500 g, räcker till 2 st.

( Blästerkulor är billigare, men finns bara i 
förpackningar om 25 kg eller mer….. )


Den blir lagom stor: 10 cm x 4,5 cm x 3,5 cm. (bild 
till höger)


Bly är ytterligare något tyngre, men ej lämpligt av

miljöskäl. Vinsten i storlek blir marginell.




Kastlina: 
Arboristerna använder nästan uteslutande Dyneema® ( Ultra-High-Molecolar-Weight-Polyethylene ), 
som är starkare än stål. Dyr. Den väger nästan ingenting, men har en tendens att trassla sig. Den 
måste sträckas ut och ”kastas in” innan användning och får inte vara det minsta vriden. Hal som 
teflon. Stor motståndskraft mot nötning. Ø = c:a 1,75 - 3 mm används.


Polyestersilke är en god och billigare ersättare. Något ( obetydligt ) tyngre än Dyneema, men 
mjukare. Ø = runt 2 mm är lagom. Finns till rätt pris på Biltema.se.


Kastpåsarnas vikt anges nästan uteslutande i Once: 1 oz = 28,35 gr 

  8oz = 227g

10oz = 283g 
12oz = 340g 
14oz = 397g

16oz = 454g

18oz = 510g


Sökord internet: arborist, kastpåse, kastlina, Throw bag, Throw Line, 


Hemsidor av intresse: 
skogma.se 

weaverarborist.com 

treestuff.com

arboristbutiken.se 

treegear.com.au 

treetools.co.nz 
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