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VIKTIGT

Bojkorgen passar högst ca. 2,5 m breda och ca. 7,5 m långa båtar, vars vikt inte överskrider 1500 kg och vars skrov inte går djupare än 0,5 m. 
Läs installations- och bruksanvisningen noggrant. Rätt montering och användning är viktigt för att båten och bojkorgen inte ska skadas. 
Bojkorgen är robust och tål sjögång bra tack vare sina dämpande egenskaper. Naturen sätter dock alltid sina gränser. Av denna anledning är det 
viktigt att se till att korgen inte installeras på en plats där kraftig sjö eller till exempel packis kan skada strukturen.

OBS! Garantiin på tre år täcker inte skador orsakade av tuffa förhållanden eller felaktig användning. Uppskattningarna av förankringstillbehör som 
ges i denna guide är endast vägledande. Du känner bäst till omständigheterna vid din egen strand och ansvarar själv för tillräcklig förankring, 
och rätt användning. Därtill ansvarar du för alla eventuella andra skador som kan uppstå i samband med användning av bojkorgen.

I LEVERANSEN INGÅR

Metallkonstruktionerna, pontonerna, bultar och brickor för montering samt schacklar för att fästa konstruktionen i förankringskedjorna.

I leveransen ingår ej trävirke, förankringstillbehör såsom kättingar, schackel för förlängningar eller bojvikter. Innan du köper dessa tillbehör 
rekommenderar vi att du läser denna installations- och bruksanvisning noggrannt. På så sätt säkerställer du att du köper rätt tillbehör för ditt 
behov. För montering behöver du hylsnycklar, blocknycklar eller skiftnycklar och en träborr för att borra 11-13 mm hål.

BOJKORGENS MÅTT

Måtten på bojkorgen kan justeras efter dina behov. Gå igenom punkterna A-E för information om justering.

A. Korgens inre bredd kan justeras mellan 227-267 cm. Använder du Powerturf skurmatta i bojkorgen måste även bredden på denna beaktas 
vid installationen. Du kan använda mattor från serierna S, M och L i korgen.

B. Beroende på mått och placering av båten samt båtens förtöjningspunkter är en lämplig totallängd för bojkorgen ungefär båtens mått     
minus 3 m. Korgens totala mått skall dock vara minst 3 m och högst 4,5 m.

C. Djupet på korgen justeras efter båtens djupgående (inte motorn). Det slutliga djupet påverkas av den totala vikten av strukturen inklusive 
kedjor. Djupet i korgen är minst ca 50-40-30 cm beroende på vilket monteringsalternativ du väljer. Förutom båtens djupgående bör du se till 
att det finns tillräckligt med vatten under korgen, även då vattenytan är som lägst. 

D. Installera korgen på ett sådant sätt att båtmotorns drev inte under några omständigheter kommer i kontakt med korgens metallram eller 
kedjorna. Detta säkerställer du genom att se till att båten träffar stranden eller bryggan före drevet når metallkonstruktionerna.

E. Säkerställ ett lämpligt avstånd mellan båten och stranden vid både hög- och lågvatten. På så sätt är det bekvämt och tryggt att gå i land.
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LÄNGD PÅ KORGEN OCH BATTINGARNA

Trä battingarna på pontonerna skall vara högst 100x100 mm och 
minst 95x95 mm. Battingarna mellan pontonerna skall vara 
högst 100x50 mm och minst 95x45 mm. 

Placera pontonerna på önskat avstånd från varandra och såga virket i rätt mått enligt 
enligt bilden. 

Placera de vertikala metallrören på översta battingen så nära pontonerna som möjligt och markera samt borra 11-13 mm hål för bultarna.

KÄTTING OCH FÖRANKRING

Förankringen påverkas av många faktorer, såsom förhållanden vid stranden, båtens vikt och havsbottens struktur och djup. Bojkorgens 
konstruktion i vattnet dämpar vågrörelserna och därför gäller i stort sätt de vanliga rekommendationerna för förankring som med en normal boj. 
Du bör dock bekanta dig med förhållandena vid din strand och välja tillräckliga tillbehör, samt säkerställa funktionen efter installationen. Som 
allmänna rekommendationer för tyngd kan anses ca 200 kg för en 500 kg båt och ca 450 kg för en 1500 kg båt. Vid ett lämpligt botten kan man 
även använda bojringar som sjunker ner i bottensedimentet. Här är motsvarande viktrekommendationer ca 35 kg för en 500 kg båt och ca 70 kg 
för en 1500 kg båt. Kedjan ska gå under bojkorgen på båda sidorna, och fästs vid båda fästena, både fram och bak. Detta är viktigt eftersom 
kedjan tar emot draget och minskar belastningen på konstruktionen. Kedjorna kopplas ihop minst 3 meter efter förtöjningspunkten, varefter 
kättingen kan löpa enkel till bojvikten samt till förtöjningspunkten på land. Alternativt kan du även använda två vikter bak och/eller två 
förtöjningspunkter fram. Normalt används ca 13-16 mm stark galvaniserad kätting för ändamålet. Längden du behöver bak på kedjan till 
bojtyngden är vanligtvis tre gånger djupet. En strand som är mer än tio meter djup är utmanande och kan kräva special arrangemang.

Tips: Reservera lite extra kätting för sträckan mellan vikten och bojkorgen. På så sätt kan du finjustera bojkorgens slutposition med chackel, 
innan korgen fästs framifrån. Ibland används även ett rep för fastsättning vid starnden. På så sätt kan du snabbt flytta på korgen utan verktyg 
exempelvis vid en brygga. Notera att galvaniserade schackel och kedjor är sträva och kräver repskydd för att förhindra slitage vid fästpunkten.

minst 3 m

minst 3 m
Kedjan till tyngden
skall var minst
djupet x3

MONTERING AV KEDJAN

MONTERING

Börja med att skruva ihop den andra sidan av konstruktionen. Observera att du 
ser korgens utsidan på bilden, d.v.s. rören och bultarnas ändar skall vara på insidan. 
Två pontoner har Seaboost-reflexer som kommer bak och pekar bakåt. 

Bultar och brickor märkta A är till för att fästa pontoner. 

Bultarna och brickor märkta med B är till för att fästa trädelarna. Lägg märke till att 
större brickorna kommer mot trävirket. 

C markerade bultar och brickor är för metallröranslutningarna.
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Konstruktionen är tung att hantera på land, så vi 
rekommenderar att du placerar den färdigt 
monterade sidan i grunt vatten med insidan uppåt 
och fortsätter att montera en del i taget. På så sätt får 
du hjälp av flytkraften.

Observera att på den längre delen av böjda röret är till för att 
justera korgens bredd, och den kortare korgens djup.

Det går även att använda dom böjda rören tvärtom. I detta fall 
får du 10 cm mer djup, men på motsvarande sätt begränsas 
korgens inre bredd till 207-247 cm.

För att montera kedjan skall du först mäta avståndet mellan metallrören vid 
pontonerna, där dom är stödda av battingarna. Lägg till 3m fram och 3m bak 
till detta mått och kapa av kedjan till rätt längd. Det är värt att reservera 
tillräckligt med schacklar för att skarva kättingarna. Fäst kedjorna i fästena på 
rören med de schackel som ingår i leveransen. Det är viktigt att installationen 
görs genom att mäta kedjan, eftersom rören fortfarande är lösa i andra 
ändan.

Tips: Knyt ändorna av kedjorna fast i pontonens fäste med ett rep. Så är det 
lätt att få tag på dem senare när korgen kopplas till kedjan som går ner till 
tyngden.

Nu vänder du bojkorgen på rätt köl an efter att du fortsätter monteringen och samtidigt skjuter du ut den i djupare vatten. När korgen är färdigt 
monterad bogseras den till platsen var den skall fästas. Fäst korgen i ändan på kedjan som går ned till vikten eller bojringen. Arbetet underlättas 
om du först har fäst fören av korgen löst vid stranden. Dessutom är det bra att reservera en stadig båtshake eller krok för att lyfta upp kedjan 
bak, vid behov av att justera avståndet. Det lönar sig också att fästa ändan av kedjan som löper ned till tyngden vid båten eller på pontonen med 
ett rep då du utför arbetet. På så sätt kan kedjan inte av misstag falla ner i djupet. Fäst till slut korgen i ett fäste vid stranden eller bryggan.
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BRUKSANVISNING

Före du använder bojkorken skall du säkerställa att båtens drev inte under nån omständighet kommer i kontakt med metallkonstruktionerna eller 
kedjan. Om det behövs kan du flytta korgen framåt för att eliminera problemet. Se också till att det finns tillräckligt med vatten mellan bottnet på 
korgen och båten, och att bojkorgen inte tar i botten när vattnet är som lägst. Den vanligaste orsaken till skador uppstår då korgen under vintern 
fryser vid en låg strand, fast i isen och vattnet sjunker. I detta fall pressar isen korgen mot botten. Vid en grund strand var det finns risk för 
detta rekommenderar vi att du tar loss den främre ändan av korgen från stranden för vintern och förankrar korgen på en djupare plats. Det lönar 
sig i alla fall att lösa på fästena i fören före isen lägger sig, så att förändringar i vattennivån inte sliter på fästet. Vi rekommenderar även att du 
fäster bryggfendare eller fendare på insidan av korgen vid behov. Se också till att pontonfästena är på mitten och att deras kanter eller brickorna 
inte kommer över pontonens innerkant och repar båten. 

TIPS

Om möjligt är det bra att fästa färdiga öglor för din båt i fästen på pontonerna. På så sätt är din båt alltid fäst vid rätt läge och du behöver inte 
justera fästet var gång du tar iland. När du kör båten på plats är det bra att fästa repen framifrån i god tid, så att båtens för inte kommer åt att  
ta i. 

Korgen har fyra stycken 120 l flöten, vilket innebär en stor flytkraft, som hjälper till att hålla båten flytande ifall problem uppstår. Du kan montera 
rep under båten, som fästs vid pontonfästena. Om båten fylls med vatten hjälper pontonerna till att hålla båten flytande med hjälp av dessa rep 
som går under bottnet.

Tack för att du har valt en finsk kvalitetsprodukt som erbjuder samma trygghet och komfort som en stor brygga då du skall ta iland. 

Konstruktionen under vattenytan dämpar båtens och korgens rörelser i vågor, och sparar konstruktionerna från kraftiga ryck, som är typiska då 
du fäster båten vid fasta punkter. På grund av sin vikt är bojkorgen även en bättre lösning än en massiv brygga, om den skall upp inför vintern 
på grund av isförhållanden. 

Bojkorgen är en del av Seaboost Powerturf produktfamiljen och bjuder på en optimal plattform för installation av skurmattor. Skurmattan är ett 
ekologisk och effektivt sätt att hålla båtbottnet rent från påväxt utan att använda giftiga och erosionsbaserade färger som är skadliga för miljön.

www.seaboost.fi  


