
RIGGERE
60 cm utrigger kan leveres med redningsleider og bli markert med rød fenderkasse. Spesialtilpassede fenderlister anbefales. 

UTRIGGERE & 
FORTØYNINGSBOMMER

Våre utriggere og fortøyningsbommer 
er designet og produsert for å bidra til 
en sikker og brukervennlig havn.

Utriggerne kommer i ulike bredder 
for enten å bidra til en plasseffektiv 
båthavn eller for at havna skal brukes 
av rullestolbrukere. 

Hjørnefeltene er lukket for å unngå 
fall i vann og gi god tilkomst til 
båten. Åpne konstruksjoner gir ingen 
potensielle rustkanaler.

Overflaten er sklisikker og 
barfotvennlig. Vi mener at dette 
er markedets beste og tryggeste 
utriggere og fortøyningsbommer.
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SOLID OG TRYGG
GOD OPPDRIFT

LYDLØSE HENGSLER 

SKLISIKKERT STÅLDEKKE 
OG LUKKEDE HJØRNEFELT
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Lengde Bredde Egenvekt Oppdrift Belastning Båtstørrelse Info

5 meter 30 cm 152 kg 1 x 280 liters flottør <17’

6 meter 15 cm 125 kg 1 x 180 liters flottør 15’-22’

30 cm 168 kg 1 x 280 liters flottør 17’- 24’ Forlengbar 
fra 6 til 8 m.

60 cm 258 kg                                                               1 x 580 liters flottør 17’- 24’ Forlengbar 
fra 6 til 8 m.
Leveres også 
med en side 
rett.

8 meter 15 cm 140 kg 1 x 180 liters flottør 22’-28’

30 cm 203 kg 1 x 280 liters flottør 24’ - 31’

60 cm 316 kg 1 x 580 liters flottør 24’- 31’ Leveres også 
med en side  
rett

10 meter 30 cm 340 kg 2 x 280 liters flottør 31’ - 36’ Nyutviklet 
hjørnefelt

60 cm 475 kg 2 x 580 liters flottør 31’- 36’

12 meter 60 cm 673 kg 3 x 580 liters flottør 36’ - 42’

110 cm 1065 kg 3 x 750 liters flottør 36’ - 42’

OVERSIKT

Utriggerne leveres med flottør, fortøyningsøyer og 
blå fenderkasse i front. 6 meteren i 60 cm bredde er 
utvidbar til 8 meter. 

Vår utrigger for rullestolbrukere kommer i 6 og 8 
meters lengde og er 150 cm bred

= person 80 kg
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SKLISIKKER
Alle hullrister har høy friksjonsfaktor og god 
drenering av vann. Samtlige stålkomponenter 
er i varmgalvanisert utførelse.

LYDLØSE HENGSLER
Utriggerne har integrerte gummitorsjonshengsler som 
gjør det enkelt å montere dem på våre brygger. Gummi 
torsjonshengselen er fjærende, torsjonsdempende og 
lydabsorberende. 

GOD OPPDRIFT  & SYNKEFRIE FLOTTØRER 
Flottøren er laget i polyetylen med fyllt kjerne. 
Den blir festet til fortøyningsbommen ved hjelp av 
solid innfestingssystem. Flottøren er synkefri og 
har også fenderfunksjon for beskyttelse av båt.

Hengslene er integrert inni det 
lukkede hjørnefeltet i bommen 
og er designet for å unngå 
skjemmende knirkelyder.
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FENDERLISTER
Spesialtilpassede fenderlister anbefales. 
Fenderlisten farger ikke av på båten.

LUKKEDE HJØRNEFELT
En utrigger eller fortøyningsbom med lukkede 
hjørnefelt er mye sikrere enn en med åpne 
felt og skaper en tryggere båthavn for flere 
brukere.

NYTT DESIGN PÅ 10 METERENE
Utriggerne på 10 meter er 
spesialkonstruert for at større 
båter som bakker skal komme seg 
lenger bak i båtbåsen.
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Foto: 60 cm utrigger venstre rett

Foto: Heavy Duty 12m utrigger, 1,1m bred

Foto: Utrigger for bevegelseshemmede, 
Spesialtilpasset med 8 meter og 150cm bred


