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STALEN WERKPONTONS
De pontons zijn ideaal voor werkprojecten op het water. Ze zijn geheel in eigen huis
ontwikkeld en gebouwd. De pontons zijn gemaakt van staal en zijn voorzien van verstevigingen (schotten).

KOPPELSYSTEEM
De pontons zijn voorzien van een in eigen huis ontwikkeld gepatenteerd koppelsysteem. Het koppelen kan heel simpel en snel worden uitgevoerd. Hierdoor kan er snel
een gewenst platform worden gecreëerd.
Het koppelen van de pontons gebeurt met platen en pennen. Allereerst worden de
pontons te water gelaten met een mobiele kraan. De pontons hebben zowel boven
als onder uitsparingen, waar horizontaal platen in kunnen worden geschoven. Deze
platen worden vervolgens met verticale pennen geborgd. Hierdoor ontstaat een star
geheel. Zowel het monteren als demonteren kan hierdoor simpel worden bewerkstelligd.
Pontons van 12 en 9 meter hebben totaal vier een-gats koppelingen en twee tweegats. Pontons van 6 meter hebben vier een-gats koppelingen. Door een universele
opbouw kunnen de verschillende afmetingen onderling worden gekoppeld en kan
bijna iedere afmeting worden gecreëerd.
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VERVOER:
De pontons kunnen zowel via de weg als het water op de plaats van bestemming
worden gebracht. Door de gunstige afmetingen van de pontons zijn ze simpel en snel
te vervoeren. Ponton Made B.V. beschikt over een eigen wagenpark met een vergunning tot vervoeren van afmetingen tot 3 meter breed. Onze ervaren chauffeurs
verzorgen zowel het vervoer als het koppelen van het gewenste formaat platform.

AFMETINGEN
De pontons zijn in verschillende afmetingen verkrijgbaar:
Lengte [m]:
12
12
12
9
6
6
6
3
3

Breedte [m]:
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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Holte [m]:
1,5
1,2
1,0
1,5
1,5
1,2
1,0
1,5
1,2

Gewicht [kg]
11340
11000
9000
5000
5250
4850
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TOEPASSINGEN
Pontons hebben een verscheidenheid aan toepassingsgebieden. Hieronder zijn een
aantal voorbeelden weergegeven.
MAMMOET MARITIME – 2E COENTUNNEL
Afzinken van in totaal 4 tunnelelementen
tbv 2e Coentunnel.
Afmeting platform: 25,5x9x1,5 m, 2 sets.

VOLKSWAGEN - WÖLFSBURG

Promotie van de nieuwe VW polo te
Wölfsburg.
Afmeting platform: 54x39x1,5

Meer informatie over referentie projecten is te vinden op de website.
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