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Förankring
Seaflex – Buoy mooring system

Oöverträffad livslängd

Inget underhållsbehov

Exaktare position av bojen

En Seaflexförankring står emot de värsta tänkbara väderförhållanden,
har god motståndskraft i korrosiv miljö och har en oöverträffad förmåga
att säkert och tryggt parera alla vågrörelser. Den påverkar inte känslig
bottenmiljö och den kräver inga stora insatser i löpande underhåll.
En Seaflexkabel är uppbyggd av en homogen gummikärna. Runt kärnan
ligger en specialflätad cord, ytterst ligger ett hölje av slitstarkt gummi.
Vid belastning kramar corden runt den fjädrande gummikärnan och ger
ett progressivt motstånd som dämpar alla rörelser i vattnet.
Beslagen på Seaflex är formpressade runt gummikabeln. En ensam
Seaflexkabel är dimensionerad för att tåla en oerhörd påfrestning –
beslagen är tilltagna för att tåla ännu mer. Ett specialtillverkat schackel
fäster Seaflex vid bojstenen och ett integrerat kaus håller polyesterrepet
i ett säkert grepp.
Antalet parallellmonterade Seaflexkablar bestäms av de påverkande
krafterna. Kablarnas längd dimensioneras efter variationen i
vattennivån. En boj som förankras med Seaflex håller sin position i
farleden betydligt bättre än en boj som förankrats med slak kätting.
Välj mellan beslag i rostfritt stål eller titan.
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Extremt säkert
SEAFLEX unika konstruktion ger ett progressivt motstånd som dämpar alla rörelser i vattnet.
Antalet SEAFLEXkablar bestäms av de påverkande krafterna. Kablarnas längd dimensioneras
efter variationen i vattennivån.
SEAFLEX är extremt säkert och håller pontoner och bojar på samma plats oavsett vattenstånd
och vågrörelser och kan dimensioneras för att tåla orkanstyrkor.

Miljövänligt
SEAFLEX förorenar inte det marina ekosystemet och skadar inte heller känslig bottenmiljö
eftersom SEAFLEX alltid är sträckt mellan ankaret och bojen.
SEAFLEX kräver minimalt underhåll, är enkelt att installera och tål stora påfrestningar år
efter år.
I längden är SEAFLEX det mest kostnadseffektiva förankringssystemet på marknaden.

SEAFLEX 1-och 2-kopplad
Standardmodeller för mindre bojar i plast.

SEAFLEX 3-,4-och 5-kopplad
Standardmodeller för mellanstora bojar i plast och glasfiber.

SEAFLEX 6-,8-och 10-kopplad
Standardmodeller för stora bojar i stål och plast.
Med dubbla rader SEAFLEX-kablar.

SEAFLEX By-pass
By-passrepet stoppar förlängningen av SEAFLEX vilket gör modellen lämplig vid installationer där det kan uppstå extrema
maxlaster. Finns som standard i två modeller med break-load på 20 respektive 40 ton.


