
Av försäkringsbolag 
rekommenderade 

bojtyngder av betong 
vid fast förtöjning

Vikt på land 
(kg)

Vikt i sjön 
(kg)
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1 ton

3 ton

6 ton

10 ton

10-20 ton

0,2-0,5 ton

1,0-1,5 ton

2,0-3,0 ton

4,0-5,0 ton

6-8 ton
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Motsvarande vikt 
för Mooringar med 
griptänder i bakkant 

som gräver ner sig 
i sedimentbotten

Vid hårdare sedimentbotten 
rekommenderas att använda 

storleken större Mooring

Båt - deplacement i ton
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Mooringen levereras i 4 delar 
med 4 bultar för 
enkel transport 
och montage.

Mont. alt. 1 för boj- och 
bryggförankring vid 
olika bottenytor.

(Bojlina 1,5 ggr. vattendjupet.)

   Även för 
   svajbojar.

Mont. alt. 2 för bryggförankring 
vid mjuk sedimentbotten. 
Använd lina med 
Moorflex, eller 
kätting minst 
3 ggr. vattendjupet.

Moorsafe ankare, överlägsen hållkraft 
även vid hårda sand- och lerbottnar.

Moorsafe 30kg Rek. pris Sek 7500 

Moorsafe 72kg Rek. pris Sek 16500

Moorflex ryckdämpare för lina och (kätting).
Rekommenderas alltid vid utsatta lägen.
Vikt 2,8 kg, fjädrar 500 mm, rek.pris 2950 kr.

Se video, www.moorsafe.com    För förankring av flytbryggor.

Moorsafe® för säkrare förankring

Mooringens patenterade konstruktion, med grip-
tänderna i bakkant, greppar alltid mot sjöbotten 
och gräver ner sig vid belastning och sjögång.

Mooringen, med griptänderna i bakkant, innebär 
att relativt kort kätting eller bojlina, ca.1,5 ggr. 
vattendjupet, kan användas vid bojförankring.

Mooringen, med griptänderna i bakkant, har upp 
till 4 gånger större hållkraft än andra förankrings-
ringar som har griptänder i framkant. 
Med Mooringen uppnås således önskad förank-
ringskraft till betydligt lägre totalkostnad!

Använd kätting 
eller bojlina 
ca. 1,5 ggr. 
vattendjupet.

Moorflex ryck-
dämpare ökar 
säkerheten och 
minskar belast-
ningen. 
Får ej släpa mot 
sjöbotten.

Vid belastning 
och sjögång lyfts 
Mooringen i framkant, men grip-
tänderna i bakkant greppar alltid 
och gräver ner sig i sjöbotten.

Fl
yt

boj vid bojlina

Moorsafe boj 
med rostfri ten

Roslagens Marincenter AB, Moorsafe AB    
Båthamnsvägen 1, SE-184 40 Åkersberga
Tel: +46 8 540 650 50  Mailorder/kontakt: moorsafe@gmail.com
www.roslagens-marincenter.se  www.moorsafe.com

Mooringen 25 kg
Mooringen 40 kg
Mooringen 55 kg
Mooringen 70 kg
Mooringen 90 kg

Patent - Copyright - Upphovsrätt - Designskydd

Made in Sweden

Köp våra effektiva förankringar hos
din utvalda båttillbehörsbutik,
båthandlare eller bryggleverantör

SEK/NOK

Så mycket 
bättre...

SMART !




