PRISLISTA
2022

Vill du få mer information om våra priser och tjänster?
Kontakta oss gärna på 08-571 450 45 eller mail@brohallmarin.se
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Arbetskostnad & villkor
Arbetskostnad
1/5 – 31/9

1590 kr/tim

1/10 – 30/4 1380 kr/tim (beställda och utförda arbeten)
Aktuttaxa 1890 kr/tim (gäller mellan 1/6 – 31/8)

Betalningsvillkor
• Alla priser gäller exklusive material, om inget annat anges.
• Alla priser är inklusive 25% moms. Vi reserverar oss för pris-, skatte- och valutaförändring.
• Betalningsvillkor: Kontant eller av oss godkänd fakturering 10 dagar netto.
• Vid försenad betalning 50 kr påminnelseavgift samt ränta.
• Vid stöld, brand, skadegörelse av kundmaterial i våra lokaler gäller båtägarens försäkring.
• Vid distansförsäljning gäller ångervecka.
• Vi monterar inte av kund inköpt material p.g.a. kundens reklamationsrätt enligt köplagen.
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Tjänster
Vi erbjuder allt från enklare arbeten till fullservice.
• Bottenmålning
• Polering
• Plastarbeten
• Täckning av båt med krympplast
• Montering av tillbehör t ex bogpropeller, ankarspel, instrument
• Felsökning och reparation på våra auktoriserade fabrikat,

*Avtalsservice - Vår
För dig som inte kan vara med vid sjösättning.
• Båt färdigställs enligt Bullandö Marinas anvisningar
OBS: Båten måste vara avtäckt om ej avtäckning är
beställt.

Pris 1 495 Kr Art:400

service på övriga fabrikat, underhållsservice
• Båtlyft upp till 16 ton
• Skylift vilket möjliggör arbeten på master upp till 20 m
• Av- och påmastning samt riggarbeten genomförs av Benns/
Gransegel.
• Rekonditionering in- och utvändigt

*Avtalsservice - Höst
För dig som inte kan vara med vid upptagning.
• Hämtning av båt
• Uppmärkning med skylt
• Tillsyn under vinter

• Avtalsservice*

Pris 2 295 Kr Art:200

I vår reservdelsbutik har vi mer än 5000 olika delar med reservdelar
för våra auktoriserade märken, men även underhållsdelar för övriga
fabrikat.

Du beställer ovan när du bokar din upptagning via Bullandö Marinas hemsida.

Vi för även delar från Byggplast, Watski, Plastimo, Sleipner, Lewmar,
Garmin, Isotherm, Raymarin m.fl.
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Båtlyft
Vi lyfter båtar upp till 16 ton.

Båtvikt				Utan mast			Med mast
> 4 ton 				

1240 kr Art:24

1370 kr Art:44

> 8 ton 				

1880 kr Art:28 			

2100 kr Art:48

> 12 ton 				

2480 kr Art:32

2940 kr Art:52

> 16 ton

3730 kr Art:36 			

4100 kr Art:56
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Service inombordsmotorer
Priser exkl. material såsom filter, vätskor m.m.
OBS! När mekanikern ändå är på plats i båten så görs justeringar av små anmärkningar på
max 1500kr utan att båtägaren kontaktas.

								1-3 cyl		4-6 cyl *		4-6 cyl **		4-8 cyl *
								Diesel		Diesel		Diesel		Bensin
Mek-Check + Motorkonservering

		

5260 kr Art:247 		

6280 kr Art:248

6790 kr Art:279

6790 kr Art:249

Enbart Mek-Check 					4300 kr Art:251 		

5260 kr Art:252 		

5560 kr Art:280 		

5510 kr Art:253

Enbart Motorkonservering 				

2910 kr Art:255

3790 kr Art:281 		

2810 kr Art:256

2100 kr Art:254

* = På EDC och EFI-motorer tillkommer diagnoskostnad 705 kr inkl. utskrift Art:705
** = Diesel över 4 liter slagvolym
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Service inombordsmotorer
Specifikation över inombordsmotorservice
									Mek-Check +		Enbart		Enbart
									Konservering		Mek-Check		Motorkonservering
Mek-Check kontroll enligt separat punktlista 		

Ja 				

Ja 			

Nej

Byte olja i motor 							Ja 				Ja 			Nej
Kontroll / byte olja i backslag 					Ja 				Ja 			Nej
Byte olje och bränslefilter

Ja

Ja

Nej

Kontroll / påfyllning smörjmedel inre stävlager 		

Ja 				

Ja 			

Nej

Uppsugning slagvatten i motortråg 				Ja 				Ja 			Nej
Provkörning 							Ja 				Ja 			Nej
Transport av båt Servicekaj >>Upptagningskaj 		

Ja 				

Ja 			

Nej

Tappning kylvatten, Konservering kylsystem 		

Ja 				

Nej 			

Ja

Kontroll / byte av anod i kylsystem 				

Ja 				

Ja 			

Nej

I sötvattenkylda motorer:						Ja 				Ja 			Ja
Kontroll av kylvätskans glykolhalt 				
Kontroll / byte av anod på drev och propeller 		

Ja 				

Nej 			

Nej

Kontroll / byte av olja i drev 					

Ja 				

Nej 			

Nej
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Service utombordsmotorer
Priser exkl. material såsom filter, vätskor m.m.
Observera! För motorer som ej hämtas ut, debiteras hyra för förvaring. Art:541
			

Rutinservice		

Demontering utombordare

Vinterförvaring

1-6 hk 			

1620 kr Art:383

1-10 hk 		

7-15 hk

1880 kr Art:384

16-25 hk 			

2030 kr Art:385

26-49 hk

2760 kr Art:386

50-69 hk

3000 kr Art:387

70-125 hk

3420 kr Art:388

Montering utombordare

126-150 hk

3920 kr Art:389

1-10 hk

  995 kr Art:442

151-199 hk

4530 kr Art:390

11-29 hk

1695 kr Art:443

200hk -			

5200 kr Art:391

30-120 hk

1995 kr Art:444

Verado 4Cyl 		

4440 kr Art:392

Verado 6Cyl

6370 kr Art:393

Verado 8Cyl

7200 kr Art:394

810 kr Art:233

1-10 hk

  995 kr Art:242

11-29 hk

  995 kr Art:234

11-29 hk

1695 kr Art:243

30-120 hk

1495 kr Art:235

30-120 hk

1995 kr Art:244

*Demontering motorer över 120hk
kontakta kontoret för offert.
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Service utombordsmotorer
Vid vinterservice av utombordsmotorer utföres och
kontrolleras följande, där så går att göra:
1. Rengöring av motor utvändigt (vid vinterförvaring)
2. Kontroll och justering av brytarkontakter i tändmagasinet
3. Kontroll och justering av tändstift (eventuellt byte) *
4. Rengöring av bränslefilter
5. Byte av olja och oljefilter
6. Utbyte av smörjmedel i växelhuset
7. Smörjning av lagringsställen på motorn
8. Efterdragning av utvändiga skruv och mutterförband på motorn
9. Kontroll av manuella eller elektriska startanordnings-funktioner
10. Kontroll av backspärrens funktioner

Vinterförvaring av växelhus
I samband med upptagning demonterar vi
ditt växelhus med propeller och förvarar
inomhus under vintern.
Vi återmonterar sedan före sjösättning.
En bra åtgärd för att slippa tjuvar!

Pris			
Pris Verado		

2.435 kr Art:282/482
3.536 kr Art:283/483

11. Kontroll av upptippningsspärrens funktion
12. Provkörning av motor med följande kontroll: **
• Kylvattenpumpens funktion
• Motorns tomgångsvarvtal
• Motorns funktion med inkopplat backslag
• Kontroll av eventuellt bränsleläckage
• Invändig impregnering av motorns rörliga delar
* = Tändstift ingår ej
** = Motorer över 70 hk köres ej i bassäng.
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Täckning/ Avtäckning/ Kapell
Vi ansvarar ej för eventuella mögelskador som orsakats av invändigt blöt / fuktig båt.

Täckning med
krympplast

Nedmontering av
krympplasttäckning

Pris Båtens längd x 830 kr Art:266

Pris Båtens längd x 130 kr Art:466

Inklusive ventilationsuttag och
blixtlåsdörr. Snö skottas
vintertid.

Kapellförvaring
Nedmontering
1695 kr Art:531
+ vinterförvaring
Montering

335 kr Art:532

Önskar du tvätt och lagning
så ombesörjer vi det.
Prata med oss för offert.
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Bottenmålning / Polering
Alla priser gäller exkl. material, om ej annat anges.
Målning avser en strykning med roller. Maskering mot vattenlinjen.
Önskas snäck- eller oxidborttagning ingår det endast i extrempolering.
Nedan priser gäller EJ aluminiumbåtar, ring oss för offert.

Bottenmålning
Bottentvätt måste vara utförd.

Rengöring, enkel
polering fribord

Extrempolering
Pris Fribord längd x bredd
x 390 kr Art:398

Pris Båtens längd x bredd
x 200 kr Art:403

Pris Båtens längd x bredd
x 220 kr Art:404

Pris Hel båt längd x bredd
x 640 kr Art:399

Vi utför invändig städning
Kontakta oss för offert.
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Drevservice motorbåt
Vinterservice för drev

Drev								Ekonomi*			Fullservice**
DPH, DPR

7110 kr Art:222 			

13 848 kr Art:306

Mercruiser-OMC, Volvo Penta SX, DPS

4790 kr*** Art:224 		

****

Övriga Volvo Penta drev ex. 280, 290

5820 kr Art:219 			

11 230 kr Art:227

* = I ekonomiservice ingår demontering av drev vid upptagning. Byte anod på drev och sköld, knutbälg, olja och pluggpackningar.
Vinterförvaring samt montering av drev innan sjösättning (materialkostnad tillkommer).

** = I fullservice ingår samma som ovan + byte av tätning propelleraxel, tätning växelförare, gaffelbussning och knutbälg.
(pris inkl material). Kostnad för olja tillkommer.

*** = Demontering av drev vid upptagning. Byte olja, pluggpackningar och anod. Vinterförvaring samt montering av drev innan
sjösättning.

**** = Bälgbyte bör ske var fjärde år
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Drevservice motorbåt
Övriga drevarbeten
Priser exkl. material (växelhusolja, motorolja, filter, anoder, etc).
Vid eventuella övriga arbeten som identifierats i samband med drevservice debiteras timtaxa och material.
Arbete										Pris
Byte bälg, växelwire, stödlager Mercruiser (mer info till höger)

7750 kr Art:371

Demontering drev Mercruiser. Alpha/Bravo, Volvo Sx,Dps 		

1330 kr Art:373

Montering drev Mercruiser. Alpha/Bravo, Volvo Sx,Dps 			

1520 kr Art:374

Bälgbyte Volvo Penta Dps,Sx 							4610 kr Art:375
Byte växelwire (i samband med bälgbyte Volvo Penta Dps,Sx) 		

2320 kr Art:376

Demontering drev Volvo Penta

1740 kr Art:377

Montering drev övriga

							2340 kr Art:417

Byte impeller i drev			 					1410 kr Art:???
Tvätt och målning av drev 							

1200 kr Art:???

Prisexempel för komplett
underhåll drev modell
Mercruiser Bravo I:
• Demontering drev
• Byte av bälgar (Drivknutsbälg,
avgasbälg, Växelwirebälg)
• Kontroll av drivknutar
• Byte av växelwire
• Byte av stödlager
• Inljustering av växlar
• Inljustering av trim givare / trim limit
• Byte av drevolja
• Provtryckning / Vacuum
• Byte av anoder
• Kontroll propeller
• Montering drev

Pris Ca: 15 500 Kr
Inkl. material samt arbetskostnad
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Drevservice segelbåt
Volvo Penta rekommenderar byte vart 7:e år.

Byte av tätring i S-drev
Pris

18 760 kr* Art:495 (+/- 1000 kr)

* = Inklusive Tätring, pluggpackning och
målning av monteringsring och Gummiskydd
för utsida skrov. Kostnad för olja tillkommer.
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Batteriservice
(< 115 Ah)

Arbete						Pris
Demontering polskor / kontrollmätning / smörjning
Montering polskor / kontrollmätning			

1295 kr Art:215
		

335 kr Art:415

Tänk på att ladda batteriet maximalt inför upptagning!
Vi lyfter ej ur batterier och förvarar under vintern.
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