		Bommar
Vi har utvecklat vår egen bom
Alfa-Bommen under 25 år. Det
är stora krafter som bommenskall tåla när det blåser eller
klara tuffa tilläggningar. Då
passar en helsvetsad stålbom i
rätt dimentioner bäst.
Våra bommar klarar tuffa tag!
Valet av längd på bommen
avgörs av hur lång båt man
har. Båten skall inte sticka ut
mer än 1,5 meter bakom bommen.
Flottören skall vara rätt dimentionerad och inte ha några
ståldelar i vattnet. Välj mellan
vinkelfäste och T-järnsfäste.

- Egenutvecklad
- Massor med referenser
- Stark stålkonstruktion
- Starka svetsfogar
- Lång livslängd
- Sträckmetall som tillval
- 4,5 - 12 m
- Starka tysta bussningar
- Utbytbara flottörer
- Inget som rostar i vattnet
- Reservdelar
- Utökad flytkapacitet
- Fasta förankringsöglor
- Ställbara förankringsöglor
- Vinkelfäste
- T-järnsfäste
- Flyttbara i sidled
- Finns till fasta bryggor
- Finns med gångbart tillbehör
- Kan specialbeställas i vinkel

Valmöjligheter
Längd (m):

4,5 - 6 - 8 - 10 - 12

Flytkroppar (l): 85 & 135			
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Fördjupad information
Fler och fler byter från bojar till
bommar. Många har upptäkt
fördelen med att kunna lägga
till säkert även om man är
ensam i båten. Att kunna köra
in i sin båt-parkeringsplats och
sedan i lugn och ro lägga fast,
gör att de som gått över till
bommar aldrig vill byta igen.
Många som fortfarande ligger
på boj idag använder kätting.
Ofta byter man inte den förrän den gått av och då är det
försent. Risk för skador på
både egna och grannens båt
kan bli resultatet.
Vi har tillverkat bommar sedan
1986, och produkten i dag är
resultatet av många års utveckling, förbättrande detaljer
och nya tillbehör.
Bommarna finns i en rad varianter och storlekar. från
4,5 -12 meter. Olika bommar
har olika storlekar på stålkonstruktionen. Måtten ser du
nedan.
Flottörerna är svarta som
standard men även andra
färger kan fås på beställning.

Det finns två olika bomfästen
att välja mellan. Vinkelfäste
där bommen skruvas direkt i
bryggan. Vill man ha större
flexibilitet med att kunna flytta
bommar är T-järnsfästet att
föredra.
Ett T-järn monteras på bryggan och bommen kopplas på
skenan. Bommen kan sedan
skjutas i sidled och stoppskruvar fäster den i önskat läge.
Om man planerar att ta upp
bommarna på vintern så underlättar T-järnsfästet.
Man kan även ha bommar på
fasta bryggor. Dessa monteras
då oftast med en anings lutning för att bommen skall vara
parallell med vattenytan vid
högsta vattenstånd.
Det finns tillbehör för att kunna
göra en bom gångbar. Ökad
flytkraft kan behövas för att
klara gång ända ut.
Klämfästen används till extra
förankringsöglor som fästs på
bommen
Det går även att specialbeställa bommar med egna önskemål. Till exempel tilläggning
snett från sidan.

Bomlängd

Bredd balk

Höjd balk

Flottörer (liter)

4,5 m

60 mm

40 mm

1x85

6m

100 mm

60 mm

1x85

8m

100 mm

100 mm

2x135

10 m

100 mm

100 mm

3x135

12 m

100 mm

100 mm

4x135
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