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Vægt: 

Ponton pr. stk. (egen vægt): 8 kg 

Bæreevne ved 1 ponton : ca. 160 kg 

Pontoner, der er særlig udformede, så du selv bygger broen op i 
den størrelse og længde du ønsker (evt. beklædt med træ) 
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Til fremstilling af badebroer, fiskeøer, svømme-

platforme, legeplateauer, etc.. 
 

Når man fremstiller en træramme er det normalt, at man bruger 2 x 4”  

eller 2 x 5” træstrøer.   

Man kan også montere en træbjælke midt i pontonen, men det er ikke 
den bedste konstruktion. 

 

Sammen med hver ponton leveres der et bånd-surring, som man bru-
ger til at fastholde pontonen til træstammen. 
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Den normale måde at opbygge en ramme på, er som følger: 

• Lav f.eks. en ramme på 2 x  5” træ. Vær sikker på at hullet til hver 
ponton er 45 cm i bredden og min. 120 cm i længden. Se billede. 

• Løft hele rammen hen over pontonerne. 

• Lav evt. huller i trærammen over pontonen, så pontonen kan bin-
des/fastgøres via båndet. 

• Fastgør dem alle med de medfølgende bånd eller bind båndet 
udenom begge dele (se nederste billed i denne rubrik) 

• Der medfølger 2 bånd pr. ponton. 
• Fremstil de resterende rum i træskelettet, som de øvrige rum, så 

man nem kan tilføje flere pontoner, hvis dette behov skulle opstå 
senere.  

OBS:  Jo flere kg træ og beslag, der anvendes, jo tungere bliver broen og 
 bæreevnen i kg last, bliver tilsvarende mindre! 

Når broen trækkes på land:  Brug langsgående brædder eller evt. rulle 
  på tværs, for at skåne pontonerne !! 


