
Vad kostar din båt att förankra?

Samtliga priser inklusive moms och gäller tom oktober 2013.
Vi reserverar oss för felskrivning samt prisökningar utanför vår kontroll.

Materialförslag
Båtvikt ton Bojsten Schacklar Kätting / 10 m Boj Totalpris

1 st 16mm 11 mm Örnboj 60500 kg
1 300 kr 24 kr 850 kr 1 255 kr

1 st 16mm 11 mm Örnboj 60500 kg
1 300 kr 24 kr 850 kr 1 255 kr

1 st 16mm 11 mm Örnboj 60500 kg
1 300 kr 24 kr 850 kr 1 255 kr

1 st 16 mm 11 mm Örnboj 60500 kg
1 300 kr 24 kr 850 kr 1 255 kr

1 st 20 mm 11 mm Örnboj 60700 kg
1 500 kr 37 kr 850 kr 1 255 kr

1 st 20 mm 13 mm Örnboj 1201000 kg
2 050 kr 37 kr 1 170 kr 1 932 kr

1 st 20 mm 13 mm Örnboj 1201000 kg
2 050 kr 37 kr 1 170 kr 1 932 kr

1 st 20 mm 16 mm Örnboj 1801000 kg
2 050 kr 37 kr 1 850 kr 2 389 kr

0,5 3 429 kr

1 3 429 kr

2,5 3 642 kr

3 429 kr

2 3 429 kr

1,5

3 5 189 kr

3,5 5 189 kr

4 6 326 kr

Detta är endast förslag, har ni andra önskemål eller eget material kan vi självklart använda det
Kostnad för utlägg, resa och transport av bojsten tillkommer

Tänk på att alltid kolla med ditt egna försäkringsbolag vad de kräver för förankringsvikt och kätting.
De �esta bolag brukar rekommendera att bojstenen ska ha en vattenvikt på 100 kg/ton båt i skyddat läge och
150 kg/ton båt i utsatt läge.

Man kan naturligtvis använda annat material än betong som bojsten. Det man ska tänka på är att olika material
förlorar olika mycket av sin vikt i vattnet. De vanligaste materialen förlorar:

- Betong 40%
- Natursten 30%
- Järn 20%

När det gäller längden på kätting rekommenderas 1,5 x djupet och 3 x djupet om det är en svajboj.
Tänk på att kättingen förlorar styrka när den rostar. Det är svårt att avgöra hur snabbt kätting
rostar eftersom det skiljer sig så mycket mellan områden.
Därför är det viktigt att man besiktigar hela kättingen efter fem år, därefter varje år.
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E-post: info@bojjobb.se  Mobil: 073-26 27 950 

Tyngre båtar - ring och fråga.


