
SEAFLEX forankrings system egner seg like godt på 
grunnt som på og dypt vann. Med over 1000 dokumenterte 
installasjoner over hele verden har vi referanser fra 1 til 90 
meters dyp.

Egnet for alle dyp

Vi har vellykkede prosjekter med 7 meters tidevannsforskjell 
og likeså 25 meters variasjon i kunstige dammer. Det elastiske 
forankringssystemet forlenger seg sakte og går tilbake til 
utgangspunktet i en jevn og stabil bevegelse. 

Håndterer alle variasjoner i vann nivå

Når man forankrer pongtonger og bøyer med kjetting 
oppstår ”døde områder” rundt ankeret, skade på åle-gress 
og skader på andre lokale isotoper på bunnen. SEAFLEX 
forankringssystem kommer aldri i kontakt med bunnen noe 
som gir en minimal påvirkning av miljøet rundt forankringen. 
Om man i tillegg bruker et teknisk anker (skrue eller bolt) blir 
også avtrykket av selve ankeret minimalt.

Forankringssystemets meget hållbare komponenter frigjør ikke 
forurensende stoffer til økosystemet og har særdeles lang 
levetid. Den første SEAFLEX ble installert i 1981, og denne er 
fortsatt i daglig bruk. SEAFLEX forankringssystem står imot 
naturkreftene uten å sette spor etter seg.

Det miljøvennlige alternativet

SEAFLEX forankringssystem er alltid under spenning noe som 
gir pongtongene økt stabilitet og minimerer sideforflyttning. 
SEAFLEX’s unike design håller pongtonger i posisjon 
istedenfor lite estetiske påler eller slakk kjetting som ruster.

Horisontal og vertikal stabilitet

Stabiliteten hos SEAFLEX er også utmerket for bruk med 
svajbøyer. Om man bruker SEAFLEX istedenfor kjetting får 
man mindre svingradius på forankringen. Dette gir muligheten 
for flere moringer på et bestemt område og en mer nøyaktig 
posisjonering for navigasjonsbøyer.

Liten svingradius

Seaflex kan forankres 
med: Tekniske anker 
som f.eks Helix, 

gravitasjons anker i 
form av sementblokk, 
eller bergbolter og 
korall skruer om 
dette kreves.

Miljøvennlig forankring 
for pongtonger, 
bølgebrytere, 

forankringsbøyer, 
navigasjonsbøyer og alle 
andre typer av flytende 

installasjoner.
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