Känn dig fri.
Fri att ha kul, fri att umgås, upptäcka...

Ring 0380 473 00 eller besök www.hags.se
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VÅR BERÄTTELSE

Året var 1991 och två vänner började arbetet med att skapa en perfekt brygga. Projektet
startade efter många års kamp mot väder och vind och många monteringar och
demonteringar av träbryggor. Resultatet blev det patenterade EZ Dock®-systemet. Idag
är vi industriledande på flytande bryggor, och vi erbjuder en mängd olika bryggsystem,
lyftsystem för båtar och vattenskotrar samt tillbehör.
Våra patenterade system kombinerar styrka och stabilitet med låg vikt och litet underhåll.

Ring
0380 473
eller besök
www.hags.se
Systemen
kan00
användas
inom
kommersiell marinteknik samt för hushåll och industri.
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Ring 0380 473 00 eller besök www.hags.se
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VARFÖR VÄLJA EZ DOCK?

5

EZ Dock är den bästa investeringen du kan göra.

Underhållsfri och barfotavänlig

• EZ Dock är tillverkade i polyeten vilket gör dem hållbara samtidigt som de minskar halkrisken
• Materialet får inga sprickor och behöver aldrig målas
• De är lätta att rengöra med milt rengöringsmedel

”Vår EZ Dock har inneburit ett enormt lyft!
Vi var så trötta på att bättra på vår träbrygga hela tiden.
Sedan vi bytte till EZ Dock har vi kunnat njuta mer
av vattnet i stället för att arbeta med bryggan.”
Bill och Gloria G.

Nya EZ Dock-ägare

Lättanpassad konstruktion

• Den unika konstruktionen ger mycket hög lastkapacitet samtidigt som alla produkter är
funktionella och säkra
• Det finns många olika bryggsektioner, båt-/vattenskoterramper samt utrustning för
kajaksjösättning
• Systemet kan enkelt anpassas efter rådande förutsättningar

Flexibel flytteknik

• Flytkamrarna är konstruerade för optimal styrka och hållfasthet
• Produkterna är framtagna för att ge extra stabilitet på vattnet
• Sektionerna anpassas lätt till växlande vattenförhållanden och nivåer

Innovativ koppling

• Tillverkade av återvunna material
• Muttrar och skruvar är tillverkade i kraftig, rostbeständig komposit
• Hållfast och hållbar även vid svåra väderförhållanden

Ring 0380 473 00 eller besök www.hags.se

Ring 0380 473 00 eller besök www.hags.se
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Fri att söka äventyret.

BRYGGOR
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BRYGGSEKTIONER
Du får rätt utseende och de funktioner som passar dig

Våra flytande moduluppbyggda bryggor i kompositmaterial kan anpassas på många sätt så att de passar din strand
och din livsstil perfekt. EZ Dock erbjuder funktioner och fördelar som ingen annan brygga kan matcha: oslagbar
anpassningsförmåga, mycket goda egenskaper vid sjögång, mycket hög hållfasthet, praktiskt taget inget underhåll,
allmän åtkomlighet och enkel installation. EZ Dock finns i alla tänkbara utföranden från enkla raka modeller till
komplexa system med flera ramper och plattformar så att du kan skapa precis det du behöver.

2

3

4

5
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7

BRYGG
SEKTIONER

MÅTT
(B x L x H)

AREA

VIKT

FLYT
KAPACITET

ART. NR
BEIGE

ART. NR
GRÅ

1,5 m2

39,9 kg

453,6 kg

8012525
204060

204060-EZGR

3 m2

75,7 kg

907,2 kg

8012523
204010

204010-EZGR

4,5 m2

116,5 kg

1 360,8 kg

8012527
206010

206010-EZGR

1 814,4 kg

8012539
208010

208010-EZGR

8039657

1.

40" x 5' brygga

1 m x 1,5 m x 0,38 m

2.

40" brygga

1 m x 3 m x 0,38 m

3.

60" brygga

1,5 m x 3 m x 0,38 m

4.

80" brygga

2 m x 3 m x 0,38 m

5.

100" brygga

2,5 m x 2 m x 0,38 m

4,6 m2

130,1 kg

1 406 kg

8043716
208008

208008-EZGR

6.

Halvhexagon
sektion

1,5 m x 3 m x 0,38 m

4,5 m2

85,7 kg

907,2 kg

8012552
260120

260120-EZGR

7.

Fyllnadshörn

0,86 m x 0,86 m x 1,19 m

2,8 m2

9,9 kg

10 kg

8057889
300501

8059059
315501

6 m2

153,3 kg

8039656

8038055
8039655

8043720
8042862

OBS: På grund av rotationsgjutningen kan vikter och mått variera. Extra pontoner kan monteras och ge ökad kapacitet vid specifika tillämpningar.

Ring 0380 473 00 eller besök www.hags.se

Ring 0380 473 00 eller besök www.hags.se
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Fri att paddla.

BRYGGOR

9

LÅGPROFILBRYGGA
Smidig användning. Stabilitet. Litet underhåll.

Du kan sluta oroa dig för att halka och börja fokusera på dina
paddlingsfärdigheter. Nu lanserar vi EZ Docks nya lågprofilbrygga.
Höjden över vattenytan är mindre än hälften jämfört med vår
standardbrygga. Det blir lätt att lägga ut och lika lätt att gå i land.
Vår flottörteknik kommer från vår standardbrygga som under lång
tid har visat sig extremt stabil oavsett var du står. Det krävs i princip
inget underhåll jämfört med konventionella bryggor i trä. Det är dags
att njuta av en brygga som har byggts för dig.

Ring 0380 473 00 eller besök www.hags.se

BRYGGSEKTIONER

MÅTT
(B x L x H)

AREA

VIKT

FLYT
KAPACITET

ART. NR
BEIGE

ART. NR
GRÅ

80" Lågprofilbrygga

2 m x 3 m x 0,20 m

6 m2

118 kg

862 kg

8055613
158010

158010-EZGR

8057047

Ring 0380 473 00 eller besök www.hags.se

Fri att leka.

RAMPER
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EZ PORT® MAX 2i VATTENSKOTERRAMP
EZ Port® revolutionerade påfart och sjösättning när den
ursprungliga vattenskoterlyften lanserades. Vår patenterade
branschledande EZ Port Max 2i ger innovation på högsta
nivå. Den har delad påfart och självjusterande rullar som
underlättar smidig påfart och sjösättning. EZ Port Max 2i är
den enklaste och mest hållbara lösningen för torrdockning
med smidig påfart och sjösättning. Påfart och sjösättning är
enkelt och smidigt oavsett om du är erfaren eller nybörjare.
Produkten är idealisk för alla vattenskotrar oavsett märke.

FUNKTIONER/FÖRDELAR:
• De ställbara rullarna kan anpassas
efter alla vattenskotrar oavsett märke
och skrovdesign för smidig påfart
och sjösättning
• Tack vare åtkomst från tre sidor
kan du anpassa utrustningen helt
efter dina behov
• Det finns många olika
ankringsalternativ som
passar alla stränder

TOMGÅNG

1

59" (ca 150 cm)

GASA
FÖRSIKTIGT

168" (ca 427 cm)

2

GLID
FRAMÅT

59" (ca 150 cm)

10

149” (ca 378 cm)

BESKRIVNING

Ring 0380 473 00 eller besök www.hags.se

MÅTT
(B x L x H)

VIKT

FLYTK APACITET

1.

EZ Port MAX® 2i

1,5 m x 4,3 m x 0,38 m

146,9 kg

771 kg

2.

EZ Port MAX®,
Integrerad försektion

1,5 m x 3,8 m x 0,38 m

145 kg

626 kg

ART. NR
BEIGE
8039605

206036PW

8012538

206030PW-EZ

ART. NR
GRÅ
8038054

206036PW-EZGR

804218

206030PW-EZGR

Ring 0380 473 00 eller besök www.hags.se
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Fri att köra.

RAMPER

13

EZ PORT MAX®
EZ Port MAX® är ett system för flera vattenskotrar.
3

4

1

2

BRYGGSEKTIONER

VIKT

FLYTK APACITET

1.

EZ Port MAX®
med kantförlängning

1,5 m x 3,7 m x 0,25 m

120,6 kg

635 kg

2.

EZ Port MAX®
Påfart

1,5 m x 1,1 m x 0,25 m

43 kg

182 kg

3.

EZ Port MAX®
Stor försektion

1,5 m x 1 m x 0,28 m

27,2 kg

—

4.

EZ Port MAX®
Liten försektion

0,5 m x 1 m x 0,38 m

5,4 kg

—

INLINE

Ring 0380 473 00 eller besök www.hags.se

MÅTT
(B x L x H)

SJÄLVCENTRERANDE

ART. NR
BEGIE
8019435

ART. NR
GRÅ
8044138

206031PW

206031PW-EZGR

8028486

-

206033EX

8012534
206025BS

8012536
206027BS

801482

20605BS-EZGR

801481

20607BS-EZGR

NÄRA FÖRTÖJNING

Ring 0380 473 00 eller besök www.hags.se
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Fri att umgås.

RAMPER

15

EZ BOATPORT® BÅTRAMPER MED PÅFART
Det har aldrig varit så enkelt att ställa båten högt och torrt. EZ BoatPort är ett
enkelt och stabilt system för påfart och sjösättning för de flesta båtar upp till
5 000 lbs (2 266 kg).
Demonterbara och utbytbara skrovskenor klarar skrovformer från plan botten
till djupa V-formade skrov, vilket gör detta till det perfekta alternativet för
båtar inklusive jollar, fiskebåtar och jetbåtar. EZ BoatPort finns också med
sidoförlängningar som ger ytterligare utrymme för att gå runt en båt och
även komma åt sidorna vid rengöring, underhåll och övertäckning.
Med extra ponton och luftpump för lyftkapacitet
upp till 5 000 lbs (2 268 kg).

Stor plattform
Sidoförlängning

• Manuell USA (110 volt AC)
• Solenergi (12 volt DC)
• Fjärrkontroll (110 volt AC)
• Manuell Europa (220 volt AC)
• Soldriven fjärrkontroll (12 volt DC)

• Självflytande kammare som
följer växlande vattennivåer –
uppkörningen blir mycket enklare
• Flexibla – passar befintliga flytande
eller fasta bryggor
• Anpassningsbara – kan användas
ned till vattennivå på 60 cm
• Lättanvända – ingen vinschning,
vevning eller upphissning

Tillval
• Två skenalternativ passar diverse
skrovformer och mått
• Upp till tre extra kölrullar
för längre båtar

Långa
eller korta
skrovskenor

• Extra ponton för ökad flytkraft
• Sidoförlängningar som tillval för
ytterligare gångutrymme runtom

Flyttank

3.

2.

• Uppfällbar främre knap förtöjer
båten vid rampen

Hjälppump för luft

6. Extra pontoner
1.

FUNKTIONER/FÖRDELAR:

5.

4.

MÅTT
(B x L x H)

AREA

TILLVAL

FLYT
KAPACITET

ART. NR
Beige

ART. NR
Grå

1. EZ BoatPort Standard

2 m x 4,2 m

8,4 m2

Långa eller korta skrovskenor

907 kg

8047928
BP2000*

8050026
-

2. EZ BoatPort med
---sidoförlängningar

3 m x 4,2 m

12,6 m2

Långa eller korta skrovskenor

1 361 kg

8045793
BP3000*

8051544
BP333-S

3. EZ BoatPort med
---sidoförlängningar
---& stor plattform

3 m x 5,6 m

16,8 m2

Långa eller korta skrovskenor

1 361 kg

8050024
BP3001*

8044334
BP3001*

4. EZ BoatPort med
---sidoförlängningar,
---flyttank & luftpump

3 m x 6,1 m

18,3 m2

Långa eller korta skrovskenor
Alternativ för luftpumpar

2 268 kg

5. EZ BoatPort med
---sidoförlängningar,
---flyttank, luftpump
& stor plattform

3 m x 7,1 m

21,3 m2

Långa eller korta skrovskenor
Alternativ för luftpumpar

2 268 kg

BP5001**

6. Extra ponton, för utökad flytkraft

0.1 m x 0,5
m x 0,20 m

200 kg

8019436
208014FL

EZ BoatPort ® MODELL

8050025

BP5000-SM**

8044328

BP5000-SM

8044328

BP5001EZGR

-

*Tillvalssatserna innefattar alla extrarullar och korta alternativt långa skrovskenor.
**Tillvalspaketen innehåller alla extrarullar. Du kan välja mellan korta eller långa skrovskenor och luftpumpen kan regleras manuellt, med solenergi eller fjärrkontroll.
OBS: På grund av rotationsgjutprocessen kan vikter och mått variera. Extra pontoner kan monteras och ge ökad kapacitet vid specifika tillämpningar.

Ring 0380 473 00 eller besök www.hags.se

Ring 0380 473 00 eller besök www.hags.se
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Fri att sjösätta.

RAMPER

SJÖSÄTTNING AV KAJAK & KANOT
EZ Kanot är ett sjösättnings-system för kajaker och kanoter
som gör det ännu lättare att sjösätta och ta upp en kajak eller
kanot ur vattnet.
Bryggsystemet är byggt i ett stycke och har inbyggda handtag
som hjälper dig hålla dig torr medan du tar dig ned i vattnet
eller upp ur vattnet med din kajak eller kanot. Du kan även
koppla samman våra bryggsektioner i standardmodell och
lågprofilmodell (och alla andra traditionella bryggor).
Systemet öppnar även upp möjligheter för rörelsehindrade.
Med bänken och glidbrädorna kan personen sätta sig, glida över,
och använda handtagen för att ta sig ned i eller upp ur vattnet.
Systemet kan anpassas och är perfekt för människor på alla
nivåer. Det ger extra stabilitet vid sjösättning och upptagning av
en kajak eller kanot.
EZ Kanot kan installeras praktiskt taget var som helst!
Det spelar ingen roll om du har lång erfarenhet av kajaker och
kanoter eller om du precis har börjat – med vår sjösättare kan du
känna dig trygg.

Komfort – användarna får ett stabilt sätt
att ta sig ner i och upp ur vattnet och
samtidigt hålla sig torra
• Enkel användning – handtag
underlättar instigning och urstigning
ur kajaken/kanoten
• Flexibel design – systemet kan
kopplas till praktiskt taget alla
bryggor (EZ Dock, traditionella
träbryggor med flera)
• Rullar för enkel förflyttning av
kajaken/kanoten
• Bänk i två höjder för olika rullstolar
• Glidbrädor med två höjder för olika
kajaker/kanoter

Kontakta närmaste återförsäljare för mer information.

Ring 0380 473 00 eller besök www.hags.se

FUNKTIONER/FÖRDELAR
med EZ Kanot:

MODELL

MÅTT (B x L x H)

VIKT

ART. NR
BEGIE

ART. NR
GRÅ

EZ Kanot

1,5 m x 4,3 m x 0,6 m

147 kg

8062622
200900

8024392
500956

• Perfekt för högtrafikerad
allmän användning

Ring 0380 473 00 eller besök www.hags.se
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FÖRANKRING

TILLGÄNGLIGHET

FÖRANKRINGSKOMPONENTER

LANDGÅNGAR

När du har planerat ditt EZ Dock-system behöver du ett förankringssystem som fungerar med omgivningen
och med din nya installation. Våra olika förankringskomponenter passar nästan alla vattenmiljöer och bottnar
(djupa, grunda, hårda, ler- eller sandbotten) och är enkla att installera. EZ Dock förankringsprodukter är
tillverkade i stryktåliga material som håller länge och klarar av både normala och tunga påfrestningar.
Närmaste återförsäljare kan hjälpa dig välja den typ av förankring som passar bäst. Ring oss på 0380–437 00.

1

2

3

4

5

Borrförankring

100355/8012503 90 cm
100255/8012501 60 cm
Borr med skruv och mutter möjliggör
borrning och sättning av rör i insjöar,
åar eller havsbottnar.
Rör säljs separat.

Mellanbeslag

100750/8040682
100750SS/8045944
Vändbart beslag för
sammankoppling av EZ Port
vattenskoterlyftar eller
EZ Dock-sektioner till andra
typer av flytande bryggor.
Säljs parvis.

Kraftigt borrfäste med arm

800099/8012573
Förankra vid strandbryggan eller
vid stolpar med hjälp av vårt kraftiga
borrfäste. Finns även i en lättare
modell för mindre påfrestande
förhållanden.

Kraftigt rörfäste

215250/8042866 Ø 60 mm Grå
215250/804954 Ø 60 mm Begie
215350-EZGR/8043671 Ø 90 mm Grå
215350-EZGR/804987 Ø 90 mm Begie
Med detta kraftiga rörfäste i polyeten
kan bryggorna förankras även vid
varierande vattennivåer och hårdare
förhållanden.

Standardrörfäste

135250/8043666 Ø 60 mm
135350/8043668 Ø 90 mm
Standardfäste i polyeten ger
mycket god förankring för EZ Port
vattenskoterlyft eller för mindre
bryggor under måttliga förhållanden.

Ring 0380 473 00 eller besök www.hags.se

6

7

8

9

Rörklämma

1051000/8012517
Fästbeslaget i polyuretan håller
fast röret vid fasta bryggor.
Passar rör med ytterdiametrar
från 6,4 cm till 8,9 cm.

Smidig på- och avstigning

EZ Docks landgångar har konstruerats med samma teknik och kvalitet som våra bryggsektioner, och ger
kompromisslös hållbarhet och mångsidighet tack vare modulsystemet. Landgångarna har tillverkats i aluminium,
trä eller polyeten.

1

2

Standardsänkviktsfäste

100740SS/8045457
Lätt förankring med kedja och/eller
montering av 10 x 10 cm räcken
eller förtöjningsstolpar. Kedja säljs
separat. Säljs parvis.

Landgång
(aluminium)

5

3

Bryggfäste för bom & kätting

100700/ 8019417 med bom & kätting
800095-15/8024445 bara bom
Detta kombinationsfäste kan
användas som både sänkviktsfäste
och bomförankring.
4

Landgång (polyeten)
400406/8012572
[1,83 m] sektion)
Bilden visar två 1,8 m
sektioner med 3,6 m
förstärkningspaket av
aluminiumrör (401412)
samt tillvalet 3,6 m
räcke (400912).

Rullsats för landgångar

300300/8012558
300400/8012561
Med rullsatsen kan
landgången anpassas efter
växlande vattennivåer. Finns
i PVC eller galvaniserat
stål för bredder på
0,91 m och 1,52 m.

Övergångsplatta

G200350 eller
G200550/8038864
Övergångsplatta med
ThruFlow™ däck ger
en stabil övergång
mellan stranden och
aluminiumlandgången,
eller mellan landgången
och bryggan.

Flytmodulsfäste
för landgång

G200460/8024477
G200560/8035318
Gångjärnsfästet används
för sammankoppling av
landgången till bryggan.

G300308 /8060741
G300532/8050596
Svetsad konstruktion med
ThruFlow™-däck. Finns i
bredder och längder på
0,91 m och 1,52 m från
2,44 m till 9,75 m.

Vinschinsats för sänkviktsfäste
210350/8042987 med vinschinsats
100730/8019418
Sänkviktsinsats och vajervinsch i
vårt polyetenrörfäste gör det lätt
att justera bryggan vid varierande
vattenförhållanden.
Vajer säljs separat.

19

6

Övergångssats
(polyeten)

100717/8024325 38,1 cm
100718/8012507 76,2 cm
Den gångjärnsförsedda
plattan i polyeten ger en
smidig övergång mellan
EZ Dock eller EZ Port och en
annan flytande brygga.

7

Monteringssats för
landgångsplanka
100240, 100340 eller
100600/ 8012504
Fäste och gångjärn i
galvaniserat stål för
trälandgångar med
bredderna 61 cm,
86,4 cm, eller 152,4 cm.
Virke ingår inte.

8

Landgångsplanka
(polyeten)

200200/8019430
Gångjärnsförsedd
polyetylenpanel ger en
jämn övergång mellan
stranden och däcket.

Ring 0380 473 00 eller besök www.hags.se

20

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

EZ TRAIL®

PARKER OCH FRITIDSOMRÅDEN

EZ Trail är ett smart sätt att bygga ramper och
gångbroar genom skogsområden, våtmarker och
andra platser där det krävs en säker och stabil
gångplattform. Med vårt system undviker du
ingrepp i naturen och de stora modulsektionerna är
lätta att montera.

Miljövänlig

Du kan lätt lägga till sektioner efter behov eller lägga
om gångbron när du vill. EZ Trail är mångsidigt,
utbyggbart och självflytande och passar för land och
vatten. Systemet kan flyttas enkelt (till skillnad mot
fasta landgångar, ramper, pirer eller bryggor).

De ihåliga sektionerna ger stabil flytkraft och kan
hängas upp över vegetationen vid lågt vattenstånd
så att de inte skadar miljön. Systemet gör inget
intrång i omgivningen, kräver inget permanent
fundament och växter kan växa undertill.

Ring 0380 473 00 eller besök www.hags.se

Behandlat trä och skumfyllda produkter kan utgöra
fara för djurlivet eftersom materialen bryts ned, går
sönder och lämnar rester i vattnet, men i EZ Dock har
endast säkra och giftfria material använts.

EZ Dock erbjuder bryggsystem som ger tillgång till populära aktiviteter för barn och vuxna i alla åldrar. Våra
system kräver litet underhåll och är konstruerade för kunder med begränsad personal, tid eller pengar och som
önskar undvika oavbrutet underhållsarbete. Parkförvaltningar och fritidsförvaltningar över hela landet väljer
EZ Dock eftersom det inte finns något trä som kan orsaka stickskador och bryggorna kan lämnas utomhus året
om – även när isen lägger sig.

Ring 0380 473 00 eller besök www.hags.se
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ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

MILITÄR OCH POLIS

TILLGÄNGLIGHET FÖR ALLA

EZ Dock har erfarna distributörer och återförsäljare som står till tjänst när militär eller polis behöver bryggor,
ramper eller småbåtsförtöjningar, båtlyftar och elektricitet, och det går lika bra med två förtöjningsplatser som
2 000. Vi hjälper dig med utformning av nya bryggsystem eller byte av befintliga bryggor.

Ring 0380 473 00 eller besök www.hags.se
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EZ Dock är ett branschledande företag och våra produkter ska ge alla tillgång till bästa möjliga upplevelse
på vattnet. Vi sträcker oss längre än bara till minimikraven när det gäller tillgänglighet. Rampen, den stora
vändradien på bryggan, de upphöjda markerade kanterna, bänken och handledarna gör det möjligt för fler att få
tillgång till vattnet och friheten det innebär.

Ring 0380 473 00 eller besök www.hags.se
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ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

FLYTANDE PLATTFORMAR OCH GÅNGBROAR

PRÅMAR OCH PLATTFORMAR FÖR INDUSTRI

EZ Dock plattformar ger smidig och säker tillgång till arbetsplatsen vid byggarbeten på vattnet.
Med EZ Dock kan du skapa en specialplattform eller gångbro som uppfyller projektets specifika krav. Varje
ponton bär upp 62,5 lbs (ca 28,35 kg) per kvadratfot vilket innebär att varje sektion klarar belastningar på
upp till 4 000 lbs (1 815 kg).

Ring 0380 473 00 eller besök www.hags.se

EZ Dock industriplattformar kan användas som motoriserade pråmar vid förflyttning av utrustning från
stranden. De har även fästen för utombordsmotor. Dessa är idealiska för dykare som kan behöva ta sig
ned till svåråtkomliga platser. Plattformarna har låg profil och hög stabilitet. De är lätta att montera och
demontera, och de kan bära upp hög vikt utan att kompromissa med hållfastheten. De kan enkelt monteras
vid andra plattformar och de är tåliga mot kemikalier. Plattformarna är också mycket stabila vid transport
över strömmande vatten eller hård vind.

Ring 0380 473 00 eller besök www.hags.se
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ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

TILLFÄLLIGA INSTALLATIONER

TILLFÄLLIGA INSTALLATIONER

Vattenevenemang med flytande plattformar kan innebära unika utmaningar.
EZ Dock kan erbjuda bryggor och flytande plattformar som inrymmer domare, funktionärer, tävlande, artister,
åskådare, press och fotografer. Våra produkter är enkla att installera och demontera. De är perfekta för
evenemang som anordnas på olika platser eller återkommande evenemang som t.ex. vattenskidtävlingar,
fisketävlingar, konserter, golfturneringar, triathlon och båtmässor.

Ring 0380 473 00 eller besök www.hags.se

Ring 0380 473 00 eller besök www.hags.se
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TILLBEHÖR

TILLBEHÖR

SÄTT DIN EGEN PRÄGEL

RÄCKEN

EZ Dock modulsystem erbjuder många olika tillbehör inklusive förvaringsboxar, fendrar, pollare, bänkar,
stegar och glidbrädor, med vårt smidiga sammankopplingssystem. Har du någon specialutrustning som du
vill montera på din brygga? Använd våra fästelement och skruva fast dem direkt på den sektion som du väljer.
Så enkelt är det.

EZ Docks modulräcken är säkra och trygga.
Räcksektionerna finns i diverse längder och
profiler som ger säkerhet och trygghet utan
att vara i vägen.

Allt du kan tänka dig

29

Färger
Skogsgrön
Brun

Vi erbjuder räcken i många olika material,
färger och utföranden.
Sektionerna är 38,1 cm höga och trycker bara
undan några centimeter vatten, vilket ger en
höjd på cirka 32,4 cm över vattenytan.

Bänksats i polyeten

300970 eller
300965 (utan armstöd)

EZ Förvaringsbox

300750/8019444

Badstege

300260/8012557

Förtöjningsknap
300100/8012553

Fenderlist

400117/8012571

201040SS/8012520

Räcke för bryggsektion 3 m

Räcke för bryggsektion 1,5 m

Räcke för bryggsektion

Räcke för bryggsektion

Räcke för bryggsektion

Räcke för bryggsektion 1 m

Räcke för bryggsektion

Räcke för bryggsektion 1 m

Fyllnadshörn

Monteringsverktyg
för vattenbruk

Ring 0380 473 00 eller besök www.hags.se

Kopplingsbeslag hane

Säkerhetslist

300180/8012556

EZ Badstege

300501/8012562

Rostfritt stål

Kopplingsbeslag hona

Bryggtransporthjul

300270/809442

Rå aluminium
(standard)

Bryggfender

10” Förtöjningsknap
300110/8024362

Sand

100910/8020244 inkl. 8 st
kopplingsbeslag 201040SS

Hörnförvaringsbox
300760/8019445

Kungsblå

900050/8019405

9000010SS/8040614

201041SS/8012521

35116/8012570

100912/8024328 inkl. 8 st
kopplingsbeslag 201040SS

med spöhållare
100916/8024330 inkl. 4 st
kopplingsbeslag 201040SS

100911/8024327 inkl. 4 st
kopplingsbeslag 201040SS

med spöhållare
100920/8024332 inkl. 4 st
kopplingsbeslag 201040SS

100919/8020396 inkl. 4 st
kopplingsbeslag 201040SS

100915/8024239 inkl. 4 st
kopplingsbeslag 201040SS

100917/8024331 inkl. 4 st
kopplingsbeslag 201040SS

Räcke för bryggsektion

100918/8020245 inkl. 4 st
kopplingsbeslag 201040SS

Ring 0380 473 00 eller besök www.hags.se
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SKAPA DIN EGEN MODELL

31

DESIGN-A-DOCK

Ange önskemål för flytutrustningen:

Använd som skala
(5' x 10')
(ca 1,52 m x 3,05 m)

Ring 0380 473 00 eller besök www.hags.se

Ring 0380 473 00 eller besök www.hags.se

Mer information om EZ Dock finns på
Marint & Bryggor - www.hags.se
HAGS Aneby AB | Box 133 | 578 23 Aneby
hags@hags.com | +46 0380-473 00

EZ Dock kan lansera nya färger, produkter, tillbehör och tillval under hela året.
Specifikationer och produkter i katalogen kan ändras utan föregående meddelande.
Vissa produkter kan visas med extrautrustning eller tillvalsutrustning som inte
säljs via EZ Dock. Specifikationer kan variera för internationella försändelser.
Kontakta närmaste återförsäljare för mer information.
OBS: På grund av rotationsgjutprocessen kan faktiska vikter och mått variera.
Vi reserverar oss för eventuella förändringar och tryckfel.
Copyright ©2018 PlayPower, Inc. Med ensamrätt.
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Ring 0380 473 00 eller besök www.hags.se

