
-Miljöriktigt med egen båtslip.... 
 

Egen båtslip, båtvagn på räls. Det miljöriktiga 
sättet att förvara sin båt. 
 

Att själv kunna ta upp och sjösätta sin båt när man önskar, även lite större båtar är nu 
möjligt för den miljövänliga båtägaren. Att förvara båten i luften spar både miljö och 
pengar. Den nya båtslipen ”Easy Boat Roller” visades upp på den Finska båtmässan 
”Vene Båt” i Helsingfors i februari 2014 och intresset var stort.  
 
Nya EasyBoatRoller båtslip är det enkla och miljöriktiga sättet att förvara småbåtar eller vattenskotrar upp till 2,5 ton, 
året om. Tillverkat av ett familjeägt industrirobotföretag i Finland borgar för den absolut bästa kvalitén. Båtslipen är 
lätt att använda, miljövänlig och underhållsfri. Man sjösätter eller tar upp båten på ett par minuter med hand eller 
elvinschen. Båten behöver inte bottenmålas eftersom den inte ligger i vattnet och man tjänar snart in 
investeringskostnaden eftersom man undviker andra årliga upptagnings/ sjösättnings och varvsavgifter. Lägg där till 
att du slipper inhandla och hantera giftig bottenfärg vilket ger fler anledningar att sova gott. EasyBoatRoller skiljer sig 
bl.a. från sina konkurrenter genom att den är byggd i kraftigt stål och utrustad med en trappa med räcke. Trappan är 
som pricken över i:et, den följer med båten upp och ner och gör det enkelt för alla att gå i och ur båten med 
torrskodda fötter vilket också hjälper äldre personer med nedsatt rörlighet till ett båtliv. Båtslipen är som en kraftig 
smalspårig järnväg och kan ligga i även på vintern. 
 
Konstruktion: EasyBoatRoller är gjorda av kraftiga varmgalvaniserade järnbalkar där hjulen går inuti balken för att 
undvika urspårning. Låga eller ojämna stränder är inte ett problem eftersom båtvagnen på räls är självbärande och 
går att dimensioneras efter varje strand. Båtsläden anpassas efter båtens form och vikt på släden finns 4 guider som 
håller båten på plats när den är i vattnet och att hålla sig i. Trappan monteras så att den alltid följer med framför 
båten. 
Säkerhet: Båten ligger säker för både högvatten och stormar. 
Underhåll: Båten underhålls enkelt på båtslipen. Vid motorunderhåll körs båten upp baklänges och lyfts upp till en 
lämplig nivå och service kan genomföras utan att bli blöt om fötterna. 
Miljövänlig: Tack vare att båten ligger på land så behövs inge giftiga färger och du kan bidra till renare sjöar och hav 
med gott samvete.  
Ekonomiskt: Undviker dyra upptagnings, sjösättnings och varvsavgifter  
Vinterförvaring: Täck över båten och den ligger säkert över vintern.  
Mera båt-tid: Eftersom båten alltid ligger redo att sjösättas så kan man enkelt ta en tur om vädret tillåter även på 
andra årstider än sommaren.  
Finns i båt -viktklasser: -700kg, -1000kg, - 1500kg, -2500 med handvinsch eller elvinsch. Standardlängd är 12,5m 
men kan beställas i andra längder om 2,5m  
Tillbehör: Träspång med fästen att lägga mellan rälsen så att man enkelt kan gå ner till trappan när båten är i 
vattnet. 
Spårförlängning och hjul i olika utföranden och viktklasser om man köper större och tyngre båt. 
Prisnivå: 25,000-41,000kr inkl. moms ”fritt fabrik” 
 
ÅF Sverige: AlfaBryggan AB 556834-9749 
E-handel: http://www.alfabryggan.se/ehandel/36-batslipar-batvagn-pa-rals 
Bilder: http://www.flickr.com/photos/7753153@N06/sets/72157641204049664/ 
Hemsida: http://www.pontoner.se/foeretaget-bakom-pontonerse/om-pontonerse-alfabryggan-ab.html 
Filmer: http://www.youtube.com/playlist?list=PLpqG3fJgj0l4fkf1psmsTHWF9wK65-kFg  
Facebook: https://www.facebook.com/alfabryggan 
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