
 Byggtips brygga/flotte 4,8 x 3m  
Observera att pontoner som levereras nu endast finns i färgen mörkgrön 
(bilderna visar blå pontoner som ej tillverkas längre). 

Tänk på att en färdigbyggd flotte/brygga väger en del så sök en plats där du enkelt kan 
sjösätta. Om du färdigställer din flotte/brygga hemma, tänk på att den kanske ska gå att 
frakta ner till vattnet på vanlig väg. 

Lägg pontonerna på önskat avstånd från varandra, lägg i de 7 mittersta balkarna i 
balkfästena. Mät diagonalen och kontrollera så att flotten är vinkelrät! 

Skruva fast de 7 balkarna i pontonerna med medföljande rostfri skruv. 
Tryck ner balken noga mot plasten innan du drar åt skruven. 
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Skruva fast de två kantbalkarna mot de tvärgående balkarna med 6x100mm skruv.  
Skruva fast de tvärgående balkarna i pontonerna med medföljande rostfri skruv genom de 
förgjorda hålen. 

Tryck ner balken noga mot plasten innan du drar åt skruven.Lägg även dit de två yttersta 
träreglarna och kantbalkarna på samma sätt och skruva fast. 
 

Skruva gärna fast ett byggbeslag i varje hörn av flotten, borra genom balken med 10mm 
borr och skruva fast dragögla genom balken och vinkeln. 
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Motorbrunn: Skruva fast två längsgående balkar så att det bildar ett kvadratiskt område 
i mitten av flotten, där ska motor och ev. batterier få plats! 

Sätt en förstärkningsbalk mellan de två balkarna längst akterut, använd 6mm skruv och för 
borra med 4mms borr. 
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Slutligen skruvas trallen fast och ev. däcksbeslag monteras. 
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Detta användes vid bygget - verktyg & material 

  
Verktyg 
Skruvdragare + bits 
Borr 4mm och 10mm 
Såg / gerkap 
Måttband (10m) 
  
Skruv och beslag 
Skruv till balkinfästning     (ingår i leveransen) 
Byggbeslag                 4st 90x90x3 mm 
Beslagsskruv                 30st  4x40 mm 
Trallskruv (rostfri)          500st  3.9x45 mm 
Träskruv  klass C4        50st  6x100 mm         
Dragögla                            4st M10x100mm 
  
*Träskruven måste inte vara rostfri, Klass C4 för utomhusbruk fungerar bra! 
  
Virke 
Regel 
  9 st        45x120 L=3000 mm 
  2 st        45x120 L=5000 mm 
  3 st        45x120 L=555 mm 

Trall 
  24st       22x120 L=5000mm 
  
Mått & vikt för flotten 
Längd                 4845mm 
Bredd                 3090mm 
Area                   15m² 

Vikt virke                    ca. 300 kg             
Vikt pontoner                   116 kg 
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