
Pontoner att enkelt bygga en drömfarkost på vattnet med. Koja, lyxbostad eller bastuflotte, vad väljer du?  
 
Designade flytpontoner framtagna efter en mångårig studie. Resultatet är osänkbara, starka och mångsidiga flytpontoner i katamaran 
form. Ytterhöljet är gjort av underhållsfri polyeten som tål is fyllda med expanderad polystyren (EPS) känt för sina flytegenskaper. Denna 
kombination har under lång tid bl.a. används till farledsbojar/utprickning i isiga Barings hav.  
Enkelhet och mångsidighet kännetecknar dessa pontoner. Pontonerna är skrov-formade vilket gör att de skär fint i vattnet med extremt 
litet motstånd och hög fart, konstruktionen gör också att man kommer upp ordentligt över vattnet likt en katamaran. Pontonernas botten 
har 17graders lutning för att teoretiskt kunna ”plana”. Det finns två "uttag" 42mm bred i pontonen, ett på ovansidan för sammankoppling 
och ett på undersidan för t.ex. köl, skyddsskena eller medar för is eller snö. Det finns ett uttag för gängstång mellan pontonerna för att 
sammanbinda förstärkningen och t.ex. kölen. 
Pontonernas totala bruttobärighet är hela 320kg/m. Så räkna själv! ex. en 10m flotte med 2 rader pontoner = 20m x 320kg/m = 6400kg 
brutto eller 6,4 ton, svårare är det inte. När man beräknar farkostens rekommenderade nettobärighet tar man bruttobärigheten minus 
farkostens egenvikt och laster och detta ska tillsammans inte bli mer än halva bruttot, som i detta fall är 3200kg. D.v.s. farkostens vikt, last, 
folk, utrustning mm få max väga 3,2ton. Nettobärighet= max halva bruttobärigheten. 
 
Mått, bärighet och pris på pontoner: 
Ponton L 212,5 cm, B 50 cm, H 68 cm. Vik 42,5kg, bärighet 680 kg.  
Pontonför(stäv) L75 cm, B 50 cm, H 68 cm, bärighet 150 kg.  
 
Exempel:                  (Bredd: bredare= stabilare) 
5m båt/brygga. 4 pontoner = 4,24 m. Bärighet 2720 kg.  
6m båt/brygga. 4 pontoner, 2 förer = 5,0 m. Bärighet 3000 kg 
8m båt/brygga. 6 pontoner, 2 förer = 7,11 m. Bärighet 4300 kg.  
10m båt/brygga. 8 pontoner, 2 förer = 9,23 m. Bärighet 5660 kg.  
12m båt/brygga. 10 pontoner, 2 förer = 11,38 m. Bärighet 7100kg.  
Extra hög bärighet för större bygge, restaurang, eller partyfarkost. 
10m Båt/brygga med dubbla rader pontoner. 16 pontoner, 4 förer= 9,23m Bärighet 11320 kg.  
 
Pris: inklusive moms, ”fritt fabrik” hämtlager i Kungsör” nära Eskilstuna. 
Tillbehör: Klämkoppling/regelhållare 595kr/st. Vinkelbeslag med skruvhål 95kr/st. 
Tid: Att bygga en t.ex. 8m flotte tar högst 2 dagar för 2 gubbar inkl. att åka och köpa virke 
 
Kontakta: AlfaBryggan AB www.pontoner.se Tel. 08-391672 Mejl:  pontoner.se@mail.com  
 
Pontoner till pontonflotte, husbåt, flytande gäststuga, arbetsflotte, bryggbåt eller bastuflotte (bastubåt) 
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