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Smidigare båtliv

EasyBoatRoller är tillverkad av hållbart varmförzinkat stål. EasyBoatRoller finns tillgänglig med en bärförmåga upp till 2500 kg.

zz EasyBoatRoller-strandslipen

gör det lättare att använda
båten och ställa den i förvar
under olika typer av strandförhållanden

EasyBoatRollers enkla konstruktion
gör den exceptionellt slittålig och underhållsfri. Anordningen kan utökas
till en större bärförmågaklass även
i efterhand och grundlängden kan förlängas med 2,5 meters långa förlängningsdelar. Anordningen finns tillgänglig även med en fjärrstyrd elvinsch och
också utrustad med fotgängarplan.

zz Det

är lätt att sjösätta båten
och lätt att dra upp

zz Det

är lätt att lägga till även
när det finns sidvindar

zz Unik

Teknisk information
zz Bärförmåga:

trappkonstruktion

700 - 1.000 - 1.500 - 2.000 - 2.500 kg

zz Längd:

kan väljas fritt bland 2,5 meters långa
rälselement
cirka 450 kg (med en längd på 12,5 m)

zz Vinsch:

en hand- eller elvinsch

EasyBoatRoller finns
tillgänglig med en
zz Material: stommen av varmvalsat och varmförzinkat
hand- eller elvinsch.
stål, trädelarna gjorda av tryckimpregnerat trä
zz Reglerbara

zz Garanti

sidostyrenheter (4 st.)

1 / 5 år

Produkten är patenterad.

Bilderna och informationen kan avvika från den produkt
som ska levereras på grund av en ständigt pågående
produktutveckling.

Tillverkare:

Säljare:
Tel. +358 50 3622 130
E-post: info@easy-boat-roller.com
Yrittäjäntie 23, 70150 Kuopio, Finland

www.easy-boat-roller.com

AlfaBryggan AB
Tel. 08-391672, Mob. 070-4826909
E-post: alfabryggan@alfabryggan.se
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zz Vikt:

Besvärliga strandförhållanden
och vattennivåförändringar utgör
inget problem för EasyBoatRoller
Låga eller ojämna stränder är inte längre något problem, eftersom
strandslipens bärande konstruktion gör det möjligt att placera den på vilken typ av strand som helst. EasyBoatRoller behöver inte förflyttas trots
att vattennivån förändras. Inga fler besvärliga och arbetsamma förflyttningar med ett båtställ vare sig i rusk eller solsken!

Det är lätt att gå upp i båten via trappan
EasyBoatRoller har en helt ny trappkonstruktion som
följer med släden. Med hjälp av trappan är det lätt
att gå upp i och ur båten utan att blöta ned fötterna.
Detta gör det enkelt även för rörelsehindrade eller
äldre personer att stiga upp i båten.

Lätt & try

ggt

Båtens vinterförvaring och underhåll
Det är lätt att dra båten tillräckligt långt upp på land för att förvaras på slipen under vintern, och när våren nalkas är den alltid behändigt redo för användning. När båten ligger
på båtslipen är det enkelt att underhålla den och även båtens botten håller sig ren.
Breddmässigt upptar EasyBoatRoller samma utrymme som båten. Därför är det
lätt att placera den i trånga platser, t.ex. båtplatser som ligger tätt intill.

Fördelar med EasyBoatRoller-strandslip
zz Det

är enkelt att sjösätta båten och lätt att dra upp

zz Med

hjälp av trappan är det enkelt att gå upp i båten

zz EasyBoatRoller

ojämn strand

som har en bärande konstruktion kan placeras även på en

zz EasyBoatRoller
zz Det

behöver inte förflyttas trots att vattennivån förändras

går alldeles utmärkt att lägga till även när det finns sidvindar

zz Det

är enkelt att ställa båten för förvar under vintern och båten är behändigt redo för att användas igen på
våren

zz Båtens

botten håller sig ren, när den
ligger på EasyBoatRoller, i vilken
underhåll görs lättare

zz

Kan placeras även i trånga platser

