
Seaflex er ett miljøvennlig elastisk forankringssystem som sikrer pongtonger og bøjer på 
hvert eneste hav runt om i verden. Systemet har stor motstandsdyktighet mot korrosjon 
og påvirker ikke sensitive økosystem på havbunnen. SEAFLEX forankringer har uten 
sammenligning den beste evne til å sikkert og forsvarlig justere seg i forhold til skiftende 
tidevann og bølgehøyde. Den unike designen tillater Seaflex å sakte forlenge seg och 
trekke seg tilbake i en jevn og stabil rørelse. I samspill med den initielle forstrammingen 
av SEAFLEX, gir sytemet en progressiv motstand mot bølge bevegelser, både vertikalt og 
horisontalt. Forstyrrende bølger i havener og marinaer blir derfor kraftig redusert, noe som 
forhindrer skader på fortøyde båter.

SEAFLEX forankrings system gir en feksibel og sikker løsning som man kan stole på i alle 
værforhold. Navigasjons bøyer forankret med SEAFLEX  endrer ikke posisjon i samme grad 
som bøyer forankret med kjetting. Denne egenskapen øker sikkerheten i trange sund og 
i havner. Systemet er av de sikreste på markedet, enten for hele marinaer, bølgebrytere, 
bøyer, eller  fritt flytende pongtonger. SEAFLEX, det miljøvennlige forankringssystemet, står 
imot og hånterer naturkraftene uten å  sette spor.

Den miljøvennlige forankringsløsningen

30 år under harde forhold

”Det er bare naturlig at folk er intressert i å kjøpe et hållbart, teknisk avansert og miljøvennlig 
produkt. SEAFLEX systemet er konstruert med nettopp dette for øye.”



4SEAFLEX moringer møter alle internasjonelle 
standarder med hensyn på miljøskikkerhet og 
miljøpåvirkning. De ulike modellene består av 
høyeste kvalitet rustfritt stål og gummi for å gi 
den beste motsdandsdyktighet mot korrosjon.  
SEAFLEX avgir ingen forurensende stoffer til 
sensitive marine økosystem og berører bare 
sjøbunnen i forankringspunktet. Systemet 
påvirker sådan ikke omgivelsene. SEAFLEX 
er spesiellt egnet til  bruk i sensitive områder 
f.eks. korall rev, i områder med marin flora og 
historiske levninger.

SEAFLEX krever betydlig mindre vedlikehold 
en andre forankringssystem. Alle ingående 
komponenter er spesiellt hållbare og 
slitesterke. Tenk på forskjellen sammenlignet 
med f.eks kjetting, der linker i kjettingen eller 
hele kjettingen må byttes pga rust, slitasje 
og materialtretthet. Andre fordeler er lav 
installasjonskostnad, minimal transportvekt,  rask 
og enkel installasjon og lav kostnad per meter 
pga det integrerte tauet.

SEAFLEX er et sikkert forankringssystem selv 
under de verste forhold. Moringene regulerer 
seg selv i forhold til variasjoner i vann nivå og 
er effektive ved alle dyp. Denne fleksibiliteten 
forsikrer at pongtonger ikke er gjenstand for 
unødvendig slitasje. Vårt valg av material 
garanterer også en minimal risk for korrosjon.

Størrelsen på hver SEAFLEX er kalkulert 
basert på de aktive kreftene på det geografiske 
stedet de skal installeres. Dette skjer gjennom 
vårt eget kalkuleringsprogram, Jflex. Viktige 
dimensjoneringsfaktorer er variasjon i 
vannstand, vind, bølger, strøm, dyp og det totale 
vindtrykket fra fortøyde båter. Alle beregninger 
er tilgjengelige for kjøper. All kundekontakt – fra 
tilbud til installasjon og support gjennom hele 
levetiden for produktet – skjer i strukturerte 
prosesser som er fullt dokumentert.
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Lønnsomhet

SEAFLEX modeller

Teknologi  

Kvalitet

Fire nøkkelfaktorer

Integrert sjakkel 
for anker

Lengden og antallet av SEAFLEX gummitrosser 
er spesialprodusert for hvert prosjekt. Antallet 
gummitrosser avgjøres av hvor store krafter 
som skal hånteres. Lengden av gummitrossene 
avgjøres av tidevanssforskjeller og bølgehøyder. 
Alle SEAFLEX modeller kommer med By-Pass som 
en ekstra sikkerhetsfunksjon. By-Pass sørger for 
at gummitrossene ikke overstrekkes i situasjoner 
der kraftene er større en det som er forventet. Ved 
bruk av forskjellige typer anker, har SEAFLEX ulike 
typer festeanordninger som gir muligheter for ulike 
kombinasjoner.

Integrert kaus 
for tau
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SEAFLEX AB, Stöcksjö Kustväg 77, SE-905 80 Umeå, Sweden 
Phone +46 90 16 06 50, Fax +46 90 16 06 51

info@seaflex.net
www.seaflex.net


