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BESKRIVNING
Betongpontonen passar bra i utsatta områden, och har även
en viss vågdämpande effekt med sin stabila konstruktion.
Pontonen levereras med borstad yta, aluminiumlock
över kättingbrunnarna samt med 145 x 95 hyvlad fenderlist med rundade kanter på långsidorna som standard.
Vi kan även skräddarsy pontoner efter era önskemål med
tillbehör som pollare, slitplåt, vinkelkopplade pontoner, osv.
Bredd: 2,4 m, 3,0 m och 4,0 m
Längd: 10 m, 15 m och 20 m som standard.
Pontonen går också att få i valfri längd upp till 21 m.

Helbetongponton med trädäck
Alla betongpontoner går också att få med trädäck i valfri
dimension, samt med olika tillbehör i form av pollare i
trä eller tex rostfritt, båtringar, badstege, m.m.
Vanligtvis används trallvirke 34 x 145 IMP NTR A.
Fribord på pontonerna är ca 0,45-0,55 beroende på bredd,
trädäck osv.

Trä/betongflytbrygga
Trä/betongflytbryggan är en mycket stabil och i princip
underhållsfri brygga som lämpar sig lika bra för den
privata strandtomten som för större anläggningar.
Den byggs som standard med en bärlina av 75 x 150 och
38 x 150 IMP NTR A, och däck 38 x 150 OH. Förankringsfästen sätts normalt var 12:e meter.
Även denna brygga kan fås med olika tillbehör.
Bredd: 2,1 m och 2,4 m.
Längd: Från ca 8 m till obegränsad.
Fribord ca 0,45 m eller 0,6 m.
Betongflytkropp
Betongflytkropp tillverkas av stålfiberarmerad betong
med extra förstärkning i väggarnas nederkant samt
runt de ingjutna varmgalvade fästbeslagen.
Väggarnas och däckets tjocklek är 50 mm och flytkroppen
är cellplast S80.
Flytkroppen har yttermåtten 2300 x 2000 och finns med
höjden 750 och 560.
Fästbeslagen sitter 75 mm in från ytterkant.

Tekniska data:
Betong: C35/45 med lufttillsats vct: 0,45. Exp. klass XF2
Armering: B500BT och NPS50 5150 och 6150
Cellplastkvalitet: S80
Lock till kättingbrunnar: Durkaluminium
Virke: IMP NTR A
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BESKRIVNING

Landgång
Landgångar går att få i flera olika typer med olika bredd,
längd, med eller utan räcke, m.m.
Standardlandgångar har dock bredden 1,5m och längd
4,5m eller 6m utan räcke.
Landgångar tillverkas av IMP NTR A med ett gångdäck
av 34 x 145 med fasade kanter som standard.
Landgång levereras komplett med landgångsbeslag,
landgångsrör och landfäste för bultning.

Mellanbro
Mellanbro tillverkas som standard med längd 3m och bredd
1,5m, men går även att få i andra mått.
Standard är tvärgående gångdäck utan räcke.
Mellanbro levereras med öglor undertill för infästning
av kätting.

Betongankare:

Ankare levereras med dragögla i 25 mm OBH samt lyftögla i 16 mm bockat
armeringsstål och finns i vikterna 0,4, 0,7, 1, 1,6, 2, 3 och 5 ton.

Kätting:

9mm, 11mm, 13mm i kvalitet HLz
16mm, 20mm, 25mm i kvalitet LLz

Schackel:

12, 16, 20, 25 och 32mm i kvalitet Fzv

Slitplåt:

2000 x 1000 x 1 varmgalvad eller 2000 x 1000 x 1 rostfri

Kättingfjäder:

1,5, 3 och 5 ton

Kontakta oss gärna för övriga frågor samt offert.
Referensobjekt:
16 st 21 x 2,4 m pontoner
och 3 st 15 x 4 m pontoner
med Y-bommar.
Prefab landfästen i betong
samt betongankare och
landgångar.
Tillverkat till Gärtrudsviks
Sjöstad våren 2010.

