et TESS firma

Godt forankret med
bunnfester fra EIVA-SAFEX
SAFEX® SHARK-anker

SAFEX® ELPHANT for
ekstremt krevende
bunnforhold

SAFEX® SHARK - setter seg på første forsøk
Egenskaper
•
•
•
•
•
•

Anker for bløtbunn
Solid utførelse, dobbel shank
Rund bolt i bakkant for enkel låring
Vinger for lettere nedgraving og bedre holdekraft. 		
Tverrstokk for økt stabilitet
Kommer i 3 størrelser; 800, 1200 og 1600 kg
Innsveiset løftepunkt for sikker lasting/lossing

Eksempel på nedfiring og tiltrekking av anker.

Trenger du mer vekt i bunnfeste? Vi har utviklet loddplate til våre
SAFEX® SHARK-anker
Loddplaten monteres fast i eksisterende bunnplate med medfølgende bolter. Det er også mulig å
montere flere plater oppå hverandre for å øke vekten ytterligere.
Scan QR-koden for animasjon av montering

MBL øye
(tonn)

Vekt (kg)

Vekt med
loddplate (kg)

SAFEX® SHARK 800

Holdekraft under
optimale forhold
(tonn)
35

139,2

807

1300

25050060

SAFEX® SHARK 1200

50

139,2

1217

1530

25050070

SAFEX® SHARK 1600

64

139,2

1617

2050

Varenummer

Varetype

25050050

SAFEX® ELEPHANT 6500 for ekstremt
krevende bunnforhold

Egenskaper
•
•
•
•
•

For hard og vanskelig bunn
Sideplater og tenner for bedre holdekraft og lettere nedgraving
Fylles med betong på stedet for lavere transportkostnad – veier hele 4,1 tonn under vann
Flere innfestninger for justering av linevinkel
Kan seriekobles for ytterligere holdekraft eller kombineres med SAFEX® SHARK
Viser bruk av Elephant foran anker.

Sikkerhet ved utsett, vedlikehold og
inspeksjon

SAFEX® skiveholder for sikrere
jobb ombord
• Solid utførelse
• Tilpasses alle koblingsskiver
etter deres ønske
• Roterer med båten

SAFEX® opphalerdregg
• Sertifisert dregg for sikkert løft av
koblingsskiver og fortøyningsliner
• WLL 5 eller 10 tonn
• 12 tonn sjakkel i topp
• 6,5 tonn sjakkel i bunn

GODT FORANKRET
– RIKTIG FOKUS
- Be om våre SJA-blokker for havbruk (Sikker Jobb Analyse)
- Sikkerhetskurs for operatører – bedre fokus og økt sikkerhet!

AVDELINGER HAVBRUK - Se våre internettsider www.eiva-safex.no for adresse
TRØNDELAG
Telefon 73 99 42 00
trondheim@eiva-safex.no

HARSTAD
Telefon 77 00 06 90
harstad@eiva-safex.no

TROMSØ
Telefon 77 75 28 60
tromso@eiva-safex.no

ROGALAND
Telefon 51 71 55 60
stavanger@eiva-safex.no

