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Praktiska fästen för din jolle

så här enkelt hanteras gummijollen med snap davits fästen på plats. jollen är alltid torr när man sjösätter och det växer ingenting under botten. 

Allt monterat och klart. det finns 
många olika varianter av fästen 

och avbärararmar i olika längder.

det finns flera olika fästen från snap davits för 
att passa olika båttyper och badbryggor. vi 
valde den längre varianten som går ned en bit 
för att få jollen på rätt plats.

Båda ytorna limbestryks med 5–10 
minuter torktid mellan varje gång.

Fästet är färdigbestruket med två om-
gångar kontaktlim och fixeras på jol-
len. efter den här limningen ska mon-
teringen torka 24 timmar för maximal 
vidhäftning innan den belastas.

den syrafasta stålbygeln skruvas fast på fundaments-
plattan som sedan limmas på jollen. Plattan är av 
ålders och Uv-beständig Hypalon med ingjutna, syra-
fasta stålförstärkningar. linfäste eller annat beslag 
som sitter i vägen där man vill fästa plattorna på jol-
len, går att avlägsna med en vass kniv.

Fästena markeras ut på gummijollen. det gäller 
att mäta noga – plattorna går inte att rubba när 
de har monterats. det bästa är att koppla ihop 
dävertkrokarna med fästplattorna, dra jollen 
intill båten och därefter mäta upp var fästena i 
båten ska sitta.

Fästena i badbryggan bultas fast 
med plattor eller mutter med lås-
ring på undersidan. Här får hålen 
en extra klick sikaflex innan mon-
teringen.

Quick kit på plats. I detta sätts det 
vanliga fästet fast med en fjäderbe-
lastad snabbkoppling.
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Johnson Pump är ett naturligt val för många båtbyggare. 

Produkterna syns inte alltid men de sitter ombord i båten och fyller 

viktiga funktioner. Ett komplett sortiment med produkter som är 

pålitliga, designade och utvecklade i Sverige. 

Gör som båtbyggarna, satsa på kvalitetsprodukter.

Produkter för alla 
pump behov ombord

Toaletter

Kylvattenpumpar

Tömningspumpar

Länspumpar

Cirkulationspumpar Motorrums�äktar

Pentrypumpar Spolpumpar

Handlänspumpar

Nya varmvattenberedare från Johnson Pump

i fem storlekar 22, 30, 45, 60 och 80 liter.

Två olika 230VAC elpatroner finns, 500W alternativt 1200W.

snygga och praktiska fästen höjer värdet av att ha 

gummijolle med i båten. Båtliv har testat en monte-

ring på en 32 fots motorbåt.
Text & foto: Lars-Åke Redéen

FAktA ocH PrIser
Fästen pris från:  3 975 kr
(RbD 100 i artikel: 6 154 kr)
limsats PvC:  330 kr
Avbärararmar 36–42”:  2 352 kr
Quick kit:  1 411 kr
Info: www.marineproof.se

Vi valde att montera fäste-
na på en Aquador 32. 
Den används flitigt som 

familjebåt och gummijollen är 
därför ett självklart och nödvän-
digt komplement. Med snabbfäs-
ten på badbryggan blir det dess-
utom enkelt att fälla ner och 
använda jollen.

Arbetet utfördes hos MMG 
Marine AB i Nogersund, där 
Aquadoren hade vinterförvarats. 
MMG Marines personal hjälpte 

även till med arbetet. De fästen 
vi valde heter Snap Davits. Det 
är amerikanska tillbehör i syra-
fast, som finns i flera olika vari-
anter som gör att de är enkla att 
ställa in för respektive båt.

Med hjälp av två fästen i själ-
va båten plus motsvarande kopp-
lingar i jollen samt ett par juster-
bara avbärararmar fick vi till en 
perfekt montering. Arbetet tog 
3–4 timmar och kan betraktas 
som enkelt.

Praktiska fästen för din jolle

ett komplett Quick kit.

ett fäste på plats på badbryggan (ett set med rBd100 och ett Quick kit).

Fästena limmas med speciallim 
sedan ytan har tvättats fettfri 
med aceton eller liknande 
medel.

kontaktlim av typen tvåkomponentlim 
ger bästa fästet. Fästena är i hypalon och 
förbestrukna med hypalonlim för att 
fungera tillsammans med ett Pvc-lim.
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