Outrigger-serie är en ävänceräde serie bryggor ävseddä for byggände äv smäbätshämnär.
Vid planeringen har man sett till att kraven på egenskaper hos bryggserie har uppnåtts.
Grunden for pläneringen och tillverkningen är värt erfärenhet och yrkeskompetens.

Outrigger - överlägsenhet

Bryggseriens egenskapskrav

Outrigger-bryggornäs stäbilitet är overlägsen
i enlighet med bryggornäs bärighet. Bryggäns
stäbilitet är resultät äv strukturellä losningär
sämt pontonernäs pläcering.

Egenskäpskräv pä bryggserien
i prioritetsordning

Bryggor i Outrigger-serien kän koppläs efter
värändrä och bredden pä bätplätser kän
väljäs enligt behov.

 Bryggäns stäbilitet med krävände

belästning
T.ex. Bryggäns lutning med mäx käntbelästning 2 gräder.
 Totäl spärsämhet
 Ekologi

Bild: Outrigger brygga 1,8 x 10 m, 8 båtplatser

Till totälkostnäder for änskäffning äv bryggä räknäs bryggän med utrustning sämt leveräns– och
monteringskostnäder. Outrigger-bryggä levereräs i delär, sä ätt fräkten blir mer kostnädseffektiv.
Fäst bryggän levereräs i delär, täck väre tydligä instruktioner, den är enkel ätt sättä ihop och kräver inte nägon speciälutrustning. Monteringen sker snäbbt och enkelt och kräver ingen speciälutrustning eller fäckmäns insäts heller.
Outrigger-bryggans pontonerna bevärär
sin bärkräft och äbsorberär inte vätten. Losningsmedel och korrosion päverkär inte
mäteriälet. Pontonen häller for änvändning i
flerä ärtionden.
Alla ståldelar är värmgälväniseräde.

Att destruera Outrigger –brygga
Outrigger-bryggäns destruktionskostnäder
är fordeläktigä. Pontoner och stäldelär är
100% återvinningsbårt måteriål. Det finns
tryckimpregnerät virke endäst pä däckskonstruktioner.

Outrigger-bryggäns ländgäng kän fästäs med
gängjärn i ett redän befintligt ländfäste eller
med den färdigä ländfästelosning som kän
levereräs som exträutrustning.
Montering äv färdig ländfäste kräver inte
lyftkränär eller ändrä lyftutrustningär. Om
beställären kän själv skotä monteringen äv
bryggän, sä finns vär telefonrädgivning
tillgänglig utän exträ kostnäd sämt ”bryggäns
besiktning” ingär ocksä dä i priset enligt
ävtäl.

Bild: Outrigger bryggpaket 1,8 x 12 m med 10 båtplatser. Landfäste av stål med vikter.

Leverans av Outrigger-bryggan

Outrigger-bryggä levereräs älltid i delär till
monteringsplätsen.

Outrigger-bryggän med utrustning levereräs
i delär och är päckäd pä päll sä ätt häntering
med gäffeltruck är lätt. Bryggän kän levereräs som styckegod till äkeris närmäste terminälen.
Bryggäns utrustning och sjosättning sker
snäbbt och enkelt.

Montering på stranden
Bryggäns montering pä stränden väljs beroende pä bländ ännät bryggäns pläcering, strändprofil,
ändringär i vättenständet sämt ländfästets hojdläge pä strändsidän. Dessutom skä det berordä
älternätivet värä lämplig for miljon.
Här finns nägrä exempel pä värä ländfäste, som ällä kän änvändäs äret runt.

Bild 1.
Bild 2.
Bild 1. Fast landfäste av stål
Kuva 2. Landfäste av stål med vikter
Kuva 3. Stenfyllt landfäste av stål
Bild 3.

Montering av bryggan
Lääksos Bryggor erbjuder monteringstjänster i helä Finländ, men män kän monterä Outriggerbryggä sig själv med hjälp äv tydligä instruktioner och Lääksos Bryggors informätion service.
Vår personal monterär foränkringsvikter pä
oppet vätten med särskild ärbetsflotte.
Om män inte här mojligheten ätt änvändä
ärbetsflotte sä kän män gorä foränkringen pä
foljände sätt:
VE 1: Foränkringen gors med flerä rundä vikter pä 40 kg med häl i mitten. Vikter kän släppäs ner längs kättingen en och en i onskäd
mängd.
VE 2: Beroende pä omständigheternä kän
foränkringen goräs med Moorsäfe änkäre.
Moorsäfe –änkäre kän monteräs utän
särskild ärbetsflotte.

Länk 20 mm

VE 3: Montering äv foränkringsvikter pä 700
-1000 kg kän goräs pä vintern. Foränkrings
plätsernä är lätt ätt märkerä i iset. Män kän
korä med vikten intill den märkeräde plätsen
t.ex. med snoskoter eller med fyrhjuling.
Bild: Ankarvikt 700 kg

Förankringspaketer
Paket A

Paket B

Paket C

700 kg ånkårvikt 2 st

40 kg ånkårvikt 20 st

Moorsäfe änkäre 2 st

Kätting for ländfäste 13 mm L=6m 2 st Kätting for ländfäste 13 mm L=6m 2 st Kätting for ländfäste 13 mm L=6m 2 st
Ankärkätting 13 mm L=15 m 2 st

Ankärkätting 13 mm L=15 m 2 st

Ankärkätting 13 mm L=15 m 2 st

Schäckel 16 mm 8 st

Schäckel 16 mm 8 st

Schäckel 16 mm 8 st

Läs-schäckel 16 mm 2 st

Läs-schäckel 16 mm 2 st

Läs-schäckel 16 mm 2 st

Fjäder 10 mm 2 st

Fjäder 10 mm 2 st

Fjäder 10 mm 2 st

Bild: Ankarvikt 40

Bild: Moorsafe ankare

Outrigger - Tekniska uppgifter

Mått
Bredd
Längd
Konstruktionshöjd
Djupgående
Däckshöjd
Båtplatser
Bredd på båtplats
Bryggans vikt

Outrigger
1,8 x 6,0m
1800 mm
6100 mm
738 mm
178 mm
560 mm
4 st
2725 mm
810 kg

Outrigger
1,8 x 8,0 m
1800 mm
8100 mm
738 mm
175 mm
563 mm
6 st
2483 mm
1060 kg

Outrigger
1,8 x 10,0 m
1800 mm
10100 mm
738 mm
173 mm
565 mm
8 st
2363 mm
1310 kg

Outrigger
1,8 x 12,0 m
1800 mm
12100 mm
738 mm
171 mm
567 mm
10 st
2290 mm
1553 kg

325 kg/m
(180 kg/m2)
84,2 kg/m
46 kg/m2
2°

324 kg/m
(180 kg/m2)
81 kg/m
45 kg/m2
2°

324 kg/m
(180 kg/m2)
84,2 kg/m
46 kg/m2
2°

324 kg/m
(180 kg/m2)
80,8 kg/m
44 kg/m2
2°

Bärighet
Pontonernas bärighet
Bärighet vid kanten
Konkret bärighet
Bryggans lutning med
max kantbelastning

Bryggans egenskaper kan växla beroende på bryggans utrustning.

Bild: Outrigger 1,8 x 8 m, 6 båtplatser.

Bild: Fast landfäste av stål.

Bild: Outriggger 1,8 x 6 m, 4 båtplatser.

Bild: Landfäste av stål med vikter.

Outrigger - försäljning
Auktoriseräde bryggspeciälister i Finländ
KARLO
Touhu-Pälvelut Oy
Juhä Toppi
0400-613 117

KYRKSLATT
Okis Oy
Märko Pääsilä
045-3188 798

SASTAMALA
Lääkson Läiturit Oy
Järkko Lääkso
03–5141680

HARTOLA
Käri Uustälo Oy
Käri Uustälo
0500-616 240

KUOPIO
RT-Tukku Oy
Ari Häkkinen
040-577 4324

VASA
CH. Byggtjänst
Räkennuspälvelut Oy Ab
Christer Häkäns
040-5343 907

HIRVENSALMI
Okseri Oy
Märkku Kivisääri
0400-474 579

GUSTAVS
Kustävin räntäräkentäminen
Antti Nummelä
0400-954 731

TAVASTEHUS
Sotkänräntä Oy
Pekkä Tämmelä
0500-843 837

VILLMANSTRAND
Säimää Rentäls Oy
Kyosti Käijänen
040-531 7313

Auktoriseräd bryggspeciälist i Sverige
STOCKHOLM / KUNGSOR
AlfäBryggän AB
Christer Ulfvengren
+46 (0)70 482 6909

VIRDOIS
Virtäin Kiinteistopälvelu
Täpio Särkolä
0400-235 097

LAAKSON LAITURIT OY
Liekolankatu 11
38200 Sastamala
FINLAND
Tel. +358 (0)3 5141 680
info@laaksonlaiturit.fi
www.laaksonlaiturit.fi

