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Flotte av limträ, tillverkas i Västerbotten
klassas som transportbåt

Storlekar, flotte
Alla flottar är 4,2 m breda 
Längder Bärkraft

6 meter 3 ton
7 meter 3,5 ton
8 meter 4 ton
10 meter 5,5 ton
12 meter 6 ton

Till flotten ingår
• Staket
• Rostfritt motorfäste
• Förankringsöglor, 4 st

Bastu
Alla våra bastutunnor går bra att ställa ombord 
på en flotte, vi har fler än 10 olika modeller.

Vi hjälper till med att välja en passande modell 
så att flottens bärkraft blir rätt. Vi är flexibla, 
anpassningsbara och skräddarsyr lösningen 
efter önskemål.

Tillval
badlucka i golvet på bastun



Pontoner
Pontonerna tillverkas av polyeten HD 4,5 mm. 
De fylls med blockformad och vattenbeständig 
cellplast. Det innebär att de är flexibla och 
klarar därför infrysning.

Flotten kan i och med det ligga kvar i vattnet 
även på vintern. Vattnet ska vara lugnt, t ex en 
havsvik eller mindre sjö.

Pontonerna är rektangulära och nosade i fören, 
flotten är följsam och lätt att styra genom den 
rektangulära formen.

En rund ponton går djupare och har inte sam-
ma styrförmåga.

CE godkända med 15 års garanti.

Tillverkare KV Marin AB

Limträ
Alla trädetaljer i flotten såsom trall, staket, 
stolpar, vagnsstycken, reglar mm är tillverkat 
av limträ och behandlat med järnvitriol.

Limträtrall tillverkas genom klyvning av den 
robusta och formbeständiga limträbalken. 
Limträ har en högre hållfasthet och är 
mindre sprickbenägen.

Limträtrall tillverkas med råmaterial som 
kommer från högkvalitativ gran från de 
norrländska  skogarna. Trallen tillverkas av 
ihoplimmade granlameller som är nedtorkade 
till 12% fuktighet. (Vanligt byggvirke har 18% 
nedtorkning.)

Limträtrallen monteras längsgående på flotten, i samma längd som flotten är beställd i, det finns inga skarvar.
Exempel: på en 8 meters flotte är trallen 8 meter.
Eftersom det inte finns några skarvar i flottens ytbeklädnad ökar hållfastheten ännu mer.

En till fördel med limträ av gran är att limträ, till skillnad från vanligt tryckimpregnerat virke, inte suger åt 
sig vatten och fukt. Flotten kommer därför att bibehålla samma vikt och inte bli tyngre med tiden.

Tillverkare limträ: Martinsons AB i Bygdsiljum.



Tillval

Staket i kryssmönster.

Däckbelysning drivs av solcell och batteri som sitter
monterat på bastun.

Lanternor och landgång.
Landgången finns i olika storlekar, med och utan 
rektangulära flytblock och fästbeslag.

Kylbox infälld under bänk, drivs av solcell och batteri.

Styrpulpet kopplad till utombordare.

I en insjö räcker det med en 1,5hk elmotor för att köra flotten
(motorn på bilden är 15 hk).

Manövercentral som styr exempelvis: lanternor, däckbelysning
duschtunna, bastuns belysning. Sitter monterad under bänken 
i omklädningsrummet.

Till förankring finns skålade lastbilsfälgar med kätting.
Fungerar bra om botten består av lera, dy eller sand.
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Tillval – Duschtunna
Som tillval finns en duschtunna för utomhus-
bruk. Volym ca 50 liter. Inkl takdusch och 
handmunstycke. Pumpen (12V) drivs av solcell 
och batteri som sitter monterat på bastun. 
Tunnan fylls med vatten.

För att fylla duschtunnan med havs- eller sjö-
vatten kan flotten utrustas med en dränkbar 
pump (12V).

Varmt vatten tas från tanken på kaminen med 
hjälp av tappkranen, tanken rymmer 20 liter.

Montering och sjösättning
Flotten levereras delvis monterad. Den kommer i två halvor och är delad på längden.
Reglar, skruvar och allt som behövs för att montera den följer med.


