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Aqualine er akkreditert som inspek sjons
organ i henhold forskrift om krav til teknisk 
standard for flytende akva kulturanlegg 
(NYTEKforskriften). Akkreditering gjelder 
gjennomføring av fortøyningsanalyser for 
akvakulturanlegg.

Hyppige stormer, meterhøye bølger og ekstreme strøm
forhold. Utsatte havområder stiller tøffe krav både til 
menneskene og oppdrettsystemene som gir seg i kast 
med dem. De beste løsningene får du når alle detaljer 
og deler av anlegget er tilpasset hverandre og basert på 
grundige analyser av vær og andre naturforhold på 
stedet. 

Aqualine har utviklet og levert utstyr til oppdretts
næringen i verdens tøffeste og mest krevende havom
råder i mer enn 37 år. Satsning på produktutvikling og 
tett samarbeid med kunder og forskningsinstitusjoner 
har resultert i en rekke innovative nyvinninger, blant 
annet Aqualine Midgard® System – verdens første
rømningssikre merdesystem.
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KOMPLETTE LØSNINGER

Aqualine startet med å levere flytekrager til opp
dret ts næringen i verdens tøffeste og mest krevende 
havområder for mer enn 37 år siden. I dag leverer 
vi komplette merder; flytekrage, not og fortøyning. 
Samlet eller hver for seg.

Det er ekstremt viktig at komponentene i merden –
flytekrage, not, utspilingssystem og fortøyning –
fungerer optimalt sammen. Da må de ulike delene
være tilpasset hverandre, basert på forutsetningene 
som ligger til grunn for nettopp ditt anlegg. Som 
totalleverandør leverer vi 100 % komplette løsninger 
i henhold til NS9415.

En grundig analyse av forholdene på lokasjonen er avgjørende for at vi skal kunne anbefale den  
sikreste løsningen for ditt anlegg.

VINDSTYRKE

BØLGEHØYDE

STRØM

VANNKVALITET FLYTEKRAGER

NØTER

MARINE  
ENGINEERING

FORTØYNING

DYBDE

reduserer risikoen for rømning

54



KVALITET I ALLE LEDD 

TANKE/IDÉ/DESIGN
Basert på lokasjon og analyser

UTVIDET KONTROLL
Sikring via eksterne eksperter

SERTIFISERING
Akkreditert sertifisering

FUNKSJONSTESTING
Tøff testing i samarbeid med kunde

PRODUKSJON/KVALITETSSIKRING

Endelig materialvalg og montering

FERDIG PRODUKT
Kvalitetssikring og levering

Veien er lang fra idé til ferdig levert produkt –  
enten det er snakk om et komplett anlegg, en 
enkelt merde eller utskifting av enkelte deler. For 
å unngå misforståelser underveis og sikre at alle 
hensyn og forutsetninger blir med i den endelige 
løsningen, har vi utviklet en egen arbeidsprosess 
basert på vår lange erfaring.  

GJENNOMTENKT PROSESS                                 
– INDIVIDUELL ANBEFALING

For nye kunder starter vi med å komme 
frem til virksomhetens behov; for 
eksisterende kunder fokuserer vi på å 
videreutvikle løsningene de allerede har. 
Gjennom kontroll, sertifisering, testing 
og kvalitetssikring sikrer vi et anlegg 
med best mulig miljø for fisken, minimal 
risiko for rømning og kostnadseffektiv 
produksjon.

Nørholmen er en lokalitet med ekstreme strømforhold. 
Da vi skulle ha nye nøter til seks av ringene våre, var 
det derfor ekstra viktig at nøtene passet perfekt. Og vi 
har absolutt ingenting å utsette – verken på nøtene, 
prosessen frem til montering eller oppfølgingen i etter 
kant. De står utmerket i sjøen – i all slags vær.

Bård Marsdal Hanssen
MARINE HARVEST, NØRHOLMEN

Grundig testing reduserer risikoen for feil.
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ANALYSER

De beste løsningene for fortøyning, nøter 
og flytekrager finner vi gjennom avan
serte lokalitetsspesifikke analyser og vur
deringer. Vi kombinerer vår kunnskap og 
dine erfaringer med avansert lokalitets
klassifisering og simulerer forholdene 
på en gitt lokalitet en stormfull dag. Fly
tekrager, flåter nøter og fortøyningssys
tem blir modellert i programmene. Ved å 
sette inn miljødata for lokaliteten, bereg
nes hvilke krefter forankringer og merder 
blir utsatt for. Det gjør det mulig å opti
malisere komponentene som fortøyn
ingssystemet består av, samt at alle vur
deringer vektes mot standarden NS9415.

Som en ekstra sikkerhet gjennomfører 
vi en sluttvurdering av det ferdig utlagte 
fortøyningssystemet. Vi analyserer din 
informasjon og foretar en analyse, før du 
får den endelige rapporten.

MARINE ENGINEERING
Den mest lønnsomme og sikreste  
løsningen for nettopp din lokalitet

I årenes løp har Aqualine bygd opp en sterk Marine  
Engineeringavdeling bestående av mennesker med lang  
maritim erfaring og høy faglig kompetanse.

TESTING

Vi i Aqualine bruker mye tid og ressurser 
på å teste ut det utstyret vi leverer. Ikke 
bare i teorien, men også i praksis. Blant 
annet gjennom å hale og dra i flyterkra
gene med store vinsjer, slik at maksimal 
belastning både på konstruksjonen og de 
enkelte detaljene blir så reell som mulig. 
Testingen gjøres gjerne i samarbeid med 
den enkelte kunde.

Alle lokaliteter er forskjellige, derfor vil den optimale løsningen for hver 
lokalitet også være ulik. Forarbeidet før en velbegrunnet anbefaling kan gis, 
krever mennesker med erfaring og mye kunnskap om havbruk og  
offshorekonstruksjoner – og moderne analyseverktøy for rammefortøyning, 
flåtefortøyning, flytekrager, not og spesielle komponenter.
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PROSJEKTLEDELSE OG INNFLYTELSE

Sammen med Åkerblå (Dersom kunde ønsker å 
benytte andre selskap, er dette også mulig) tar 
Aqualine ansvar for den totale prosessen fra idé til 
ferdig anlegg. Dermed kan du få alt på en plass, fra 
du har en ide om hvor du ønsker å sette ut et opp
drettsanlegg, til anlegget ligger klart for utsetting 
av smolt.

Samarbeidsavtalen mellom Aqualine og Åkerblå 
gir deg en enklere og raskere prosess ved nyeta
bleringer, og en betydelig effektiviseringsgevinst.

SAMMEN MED ÅKERBLÅ  
GJENNOMFØRER VI:

– lokalitetsundersøkelser

– nødvendige søknader til 
myndighetene

– prosjektering (analyser)

– bygging

– levering

– montering av komplette anlegg 

– nødvendige godkjenninger

– anleggssertifikat

I tillegg kan du også inngå avtaler om 
videre oppfølging i driftsfasen i hele 
anleggets levetid.

10 11
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HAVLABORATORIET TIL 
MARINTEK/SINTEF

Marintek er og har vært en viktig samar
beidspartner for Aqualine. Ikke minst 
har vi hatt stor nytte av skalaforsøk med 
strøm og bølger i kombinasjon i Marintek 
sitt Havlaboratoriet i Trondheim. Her har 
vi blant annet modelltestet Midgard® 
Systemet med simulering av ekstreme 
bølger, vind og strøm.

Troland Fiskeoppdrett på Austevoll valgte Aqualine
som leverandør av flytekrager og fortøyninger.

Det var mye frem og tilbake i forhandlingsprosessen
når vi skulle velge leverandør, sier Ole Morten Tro
land. Valget falt på Aqualine siden de er det sterkeste 
og beste valget, noe som var viktig for meg fordi loka
liteten er veldig eksponert og værutsatt. Jeg pratet med 
flere av Aqualines mange gode referanser rundt om 
kring her i Austevoll, og det var med på å påvirke val
get når vi nå skulle gå bort fra stålanlegg og over til 
ringer.

Jeg er veldig fornøyd med jobben som ble gjort og opp
følgingen gjennom hele prosessen. Det blir spennende 
å se hvordan utstyret fungerer gjennom de første høst
stormene, sier Ole Morten Troland.

Ole Morten Troland
TROLAND FISKEOPPDRETT

TØFF  FUNKSJONSTESTING

Modellforsøk og teoretiske beregninger 
gir oss både innspill til og retning på 
produktutviklingen – og et godt grunnlag 
for å beregne hvilke påkjenninger utstyret 
blir utsatt for. Deretter tester vi om teori 
og praksis stemmer. Vi haler og drar i 
flyterkragene og utsetter både den kom
plette konstruksjonen og de enkelte de
taljene for ekstreme påkjenninger.

FORSKNINGSBASERT 
PRODUKTUTVIKLING
 Målet for Aqualine er det samme som for norsk oppdrettsnæring; rømningsfrie anlegg 
som bidrar til en bærekraftig utvikling. Derfor er produktutvikling og innovasjon en 
integrert del av selskapets overordnede strategi. I tillegg til stadig sterkere satsning på 
analyse og egen engineeringavdeling bruker Aqualine store ressurser på målrettet 
samarbeid med SINTEF Marintek i Trondheim og flere av våre kunder. Noe som blant annet 
har resultert i Aqualine Midgard System, verdens første rømningsfrie merdesystem.
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I mer enn 37 år har Aqualine vært en av verdens ledende utviklere og produ
senter av flytekrager. Hovedprinsippet bak suksessen har vært kombina
sjonen av fleksibel plast og sterkt stål med fokus på overgangen mellom 
fortøyning og flytekrage for å fordele belastningen over hele konstruksjonen. 
Et vesent lig element ved våre flytekrager er vårt unike lastbærende system 
som er integrert i flytekragen.

TILPASSES LOKALE FORHOLD

Våre flytekrager kan tilpasses alle loka
liteter, fra skjermede til svært eksponerte 
områder. Basert på dine spesifikasjoner 
finner vi sammen frem til akkurat den 
flytekragen som egner seg best for din 
driftsform og ditt område. Vi tilbyr over 
100 sertifiserte flytekrager med de fleste 
aktuelle dimensjoner.

KVALITET

Gjennom år med produktutvikling har vi
utviklet metoder for detaljkontroll av 
våre flytekrager. Ved å følge kraftvandrin
gen gjennom flytekragen sørger vi for at 
alle kritiske elementer for kraftopptak 
blir grundig kontrollert, og at sikkerhets
kravene oppfylles.

SERTIFISERING I ALLE LEDD

Som en av svært få utstyrsleverandører 
er Aqualine godkjent leverandør av både 
flytekrager, nøter og fortøyningsutstyr. 
Våre sertifikater er godkjent i henhold til
kravene i NS9415. Og vi benytter uteluk
kende sertifiserte plastsveisere med lang 
erfaring fra montering – uansett hvor i 
verden vi befinner oss. Våre erfarne med
arbeidere hjelper deg å finne den riktige 
løsningen for nettopp dine behov.

FLYTEKRAGER DESIGNET FOR
EKSTREME PÅKJENNINGER
Forskjellen ligger i detaljene

Flytekragen skal tåle ekstrem  
belastning fra fortøyningene

Helsveiste stålklammer med stag. Alle våre montører er sertifiserte. Aqualine tilbyr gangbaner til alle
sine sertifiserte flytekrager.
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Aqualine FrøyaRing Flytekrage har gjennom en 
årrekke vist seg å stå imot ekstreme værforhold 
verden over. Små og store forbedringer av 
detaljene kombinert med økt fokus på analyser 
og lokal tilpasning har bidratt til å minimalisere 
risikoen for rømning.

STÅLBESLAG
Aqualine FrøyaRing® 
Flytekrage

KONSEPTET ER ENKELT:

– tilpasses lokale forhold
– doble flyterør og gelenderrør i PE 80/100 polyetylen plast
– nøtene festes på stålklammer, som sikrer at belastningen 

fordeles i hele konstruksjonen
– helsveisede stålklammer kobles sammen med stag i hele 

omkretsen
– ekstreme belastninger fra fortøyningen tas opp av 

tilpassede fortøyningsklammer, og fordeles videre i hele 
flytekragens omkrets

SPESIFIKASJONER

DIMENSJONER OG VOLUM

STÅLBESLAG

STÅLBESLAG

Type 315 400 450 500 630

Aktuelle omkretser 70–120 m 90–160 m 110–180 m 120–200 m 140– ++ m

Flyterør dimensjon ø 315 mm ø 400 mm ø 450 mm ø 500 mm ø 630 mm

Gelender rør ø 125 mm ø 140 mm ø 140 mm ø 140 mm ø 160 mm

Isopor 2 rør 2 rør 2 rør 2 rør 2 rør

Fortøyningsfester Standard Standard Standard Standard Standard

Fender Standard Standard Standard Standard Standard

Plastforinger Standard Standard Standard Standard Standard

Omkrets 70 m 90 m 100 m 120 m 157 m 160 m 200 m 314 m

Diameter 22,3 m 28,7 m 31,8 m 38,2 m 50,0 m 50,9 m 63,7 m 100,0 m

Overflate
Volum til bunntelne / 

(total volum)
390 m2 646 m2 794 m2 1 146 m2 1 963 m2 2 034 m2 3 185 m2 7 850 m2

15 m dyp not 5 850 m3  9 690 m3 1 1 910 m3 18 600 m3 29 440 m3 30 510 m3 47 775 m3 1 17 750 m3

(6 630 m3) (11 170 m3) (1 460 m3) (21 010 m3) (37 920 m3) (39 390 m3) (65 790 m3)

20 m dyp not 7 800 m3 12 920 m3 15 880 m3 24 900 m3 39 260 m3 40 680 m3 63 700 m3 157 000 m3

(8 580 m3) (14 400 m3) (18 040 m3) (26 740 m3) (47 730 m3) (49 570 m3) (81 700 m3)

30 m dyp not 1 1 700 m3 19 380 m3 23 820 m3 37 200 m3 58 890 m3 61 020 m3 95 550 m3 235 500 m3

(12 480 m3) (20 840 m3) (26 000 m3) (38 200 m3) (67 350m3) (69 940 m3) (113 530 m3)

– stålklammer motvirker ovalisering av flyterørene, bevarer 
fleksibiliteten og forhindrer at rørene knekker

– foringer mellom klammer og flyterør reduserer friksjon
– flyterørene beveger seg fritt i klammer, både ved vridning 

og ved langsgående bevegelse
– flyterørene er fylt med isopor og bevarer oppdrift ved 

skade eller punktering
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Fås i forskjellige varianter og varierende  
kapasiteter.

Aqualine FrøyaRing Flytekrage med helstøpte 
plastbeslag er underlagt de samme strenge krav 
til styrke og sikkerhet som Aqualine er kjent for. 
Tilpasses alle lokaliteter, fra den lune og skjer
mede til den mest ekstreme og værutsatte.

PLASTBESLAG
Aqualine FrøyaRing® Flytekrage

SPESIFIKASJONER

DIMENSJONER OG VOLUM

PLASTBESLAG

PLASTBESLAG

Type 315 400 450 500

Aktuelle omkretser 70–120 m 90–160 m 110–180 m 120-200m

Flyterør dimensjon ø 315 mm ø 400 mm ø 450 mm ø 500 mm

Gelender rør ø 125 mm ø 140 mm ø 140 mm ø 140 mm

Isopor 1 alt 2 rør 1 alt 2 rør 1 alt 2 rør 1 alt 2 rør

Syrefast opphengskrok Standard Standard Standard Standard

Fortøyningsfester Valgfritt Valgfritt Valgfritt Valgfritt

Stagløsning Valgfritt Valgfritt Valgfritt Valgfritt

Omkrets 70 m    90 m 100 m 120 m 157 m 160 m 200 m 314 m

Diameter 22,3 m 28,7 m 31,8 m 38,2 m 50,0 m 50,9 m 63,7 m 100,0 m

Overflate
Volum til bunntelne / 

(total volum)
390 m2 646 m2 794 m2 1 146 m2 1 963 m2 2 034 m2 3 185 m2 7 850 m2

15 m dyp not 5 850 m3  9 690 m3 1 1 910 m3 18 600 m3 29 440 m3 30 510 m3 47 775 m3 1 17 750 m3

(6 630 m3) (11 170 m3) (1 460 m3) (21 010 m3) (37 920 m3) (39 390 m3) (65 790 m3)

20 m dyp not 7 800 m3 12 920 m3 15 880 m3 24 900 m3 39 260 m3 40 680 m3 63 700 m3 157 000 m3

(8 580 m3) (14 400 m3) (18 040 m3) (26 740 m3) (47 730 m3) (49 570 m3) (81 700 m3)

30 m dyp not 1 1 700 m3 19 380 m3 23 820 m3 37 200 m3 58 890 m3 61 020 m3 95 550 m3 235 500 m3

(12 480 m3) (20 840 m3) (26 000 m3) (38 200 m3) (67 350m3) (69 940 m3) (113 530 m3)

Alternativet til stagløsning er påsveising av knaster på flyterør for å holde beslagene i riktig posisjon

Stål fortøyningsbeslag er en  valgmulighet som gir  
økt kapasitet og styrke i plastermerden
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Aqualine FrøyaRing Bunnring gir økt sikkerhet, 
bedre miljø for fisken og gjør det enklere for 
deg å rengjøre nota. Aqualine har lang erfaring 
med å levere og drifte bunnringer, og alle våre 
flytekrager er sertifisert for bruk med bunnring. 
Vekten på bunnringen varierer fra 15–140 kg/m  
– avhengig av lokale forhold.

AQUALINE FRØYARING® 
BUNNRING

MIDGARD® VINSJSYSTEM
– vinsjsystemet hever og senker bunnringen sikkert og 

kontrollert
– unngår bruk av store og kostbare kranbåter
– operasjon og justeringer utføres enkelt med bruk av 

fjernkontroll
– bedre og sikrere drift på krevende lokaliteter

ØKT SIKKERHET
– reduserer punktbelastninger på nota
– gir full kontroll under opplining av not
– minimal risiko for propellskader på not
– stabilt notvolum selv under ekstreme forhold

STØRRE MILJØGEVINST
– åpne masker gir god gjennomstrømning og  

mindre groe
– «konstant» sylindrisk notvolum gir mindre sårskader 

og stress
– bunnringen forenkler avlusning med lukket presen

ning i store merder

ENKLERE RENGJØRING
– enkel vasking ved bruk av børsting/spyling og evt. 

dykker
– tørking av not uten vesentlig endring av notas fasong

Bunnringen heves med Aqualine Midgard vinsjesystem.

Oppheng av bunnringen på flytekragen krever kraftige 
dimensjoner for å tåle store rykkbelastninger.
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Da Aqualine Midgard® System ble lansert i 2013 var det et 
resultat av flere års målbevisst arbeid for å finne nye og bedre 
totalløsninger innenfor merdteknologi; flytekrage, bunnring og 
not. I utviklingen av konseptet samarbeidet vi tett med Lerøy, 
Marine Harvest og Salmar.

Og vi utførte omfattende modellforsøk i HAVLABORATORIET til 
Marintek, i tillegg til flere fullskala tester på ulike eksponerte
lokaliteter.

NOT OG BUNNRING

Aqualine Midgard® System er et integrert 
not og utspilingssystem der bunnringen 
henger direkte i notas stavtau. Gir ei stram 
not som gjør det enklere å holde nota ren. 
Dette gir bedre forhold og større trivsel 
for fisken.

VINSJEN

Vinsjen hever og senker bunnringen 
synkront i én operasjon uten at det er 
nød vendig med flere arbeidsbåter med 
kraner.

INNFESTINGEN

Heve/senketauet henger løst og uavhen
gig av resten av systemet under normal 
drift. Det fjerner faren for berøring og 
skade på nota.

MIDGARD® NOT

Her hos oss valgte vi å satse på et kom
plett Midgardsystem fra Aqualine, og 
det har vi ikke angret på. Vi har fått 
god hjelp fra første dag. Umiddelbare –
og gode – svar på alle henvendelser. Og
så vil jeg gjerne berømme brukerhånd
bøkene deres når jeg har sjansen. De er 
svært lettforståelige og derfor enkle å 
bruke.

Kristian Sand
MARINE HARVEST. VALØYAN

AQUALINE MIDGARD® 
SYSTEM
Verdens første rømningssikre merdsystem

MER ENN 600 ANLEGG I DRIFT. NULL RØMNINGER.

I dag vet vi med sikkerhet at konseptet holder hva det lover. Midgardsys
temet er tatt i bruk av de fleste av de store aktørene i bransjen. Mer enn 
600 anlegg er i drift, mange av dem på de mest værutsatte lokasjoner som 
finnes. Resultat: Ingen rømninger eller rapporterte skader.
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Klimaet blir stadig mindre forutsigbart samtidig som 
myndighetenes krav til rømningssikre anlegg øker, og 
næringen etterspør løsninger som gjør det mulig å 
produsere oppdrettslaks sikkert på nye og enda mer 
værutsatte lokaliteter. Aqualine har jobbet lenge og 
målbevisst med disse utfordringene både i egen regi og 
gjennom et tett samarbeid med sentrale aktører som 
Lerøy, Marine Harvest, Salmar og andre selskap.

GRUNNER TIL Å VELGE
AQUALINE MIDGARD® 

SYSTEM:

– redusert rømningsfare

– tilpasset bunnring med korrekt vekt 
og stivhet gir optimalt samspill i hele 
merdsystemet

– bunnring henger direkte i notas  
stavtau

– heve/senketau henger løst og 
uavhengig av resten av systemet 
uten fare for å komme i kontakt med 
nota

– vinsjsystem som hever og senker 
bunnringen med jevnt løft rundt hele 
ringen og i fullstendig kontrollerte 
forhold – rask og effektiv heving og 
senking – uten risiko for røkterne

– kun behov for aggregat som pro
duserer strøm til vinsjene  ingen 
kraftige kraner på båt

– avlusning/andre operasjoner kan 
utføres i dårlige værforhold

– vesentlig mindre stress av fisk, pga 
mindre støy/ bevegelser, etc.

AQUALINE MIDGARD® SYSTEM
har bestått de tøffeste tester både i Marinteks 
Havlaboratorium og harde vinterstormer

Aqualine Midgard® vinsj.

BEDRE SIKKERHET FOR RØKTERNE

Bruken av integrerte vinsjer i stedet for kraner er 
arbeidsbesparende og reduserer faren for ulykker. Nota 
får minimal belastning, ansatte blir mindre utsatt for 
risiko, og sannsynligheten for å gjøre feil reduseres. 
Det gir tryggere, enklere og raskere håndtering av nota, 
og arbeidet kan også gjennomføres i urolig vær. Med 
kranbåt kan det bli skjevbelastninger på nota og økt 
risiko for ulykker. Med vinsj går hele operasjonen lettere, 
raskere og tryggere.
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HÅNDSYDDE NØTER HAR 
PERFEKT PASSFORM FRA 
FØRSTE DAG
Det har lenge vært standard i norsk oppdrettsnæring å tilby nøter 
med overmål slik at de også skal passe anlegget etter flere runder 
med krymping etter vask/rengjøring. Resultatet er nøter som er 
for store nesten hele notas levetid. Samtidig vet vi at overmål 
gir gnag mot haneføtter og flytekrage, og dermed økt risiko for 
skader på nota. Håndsydde nøter reduserer denne risikoen til et 
minimum.

MINDRE RØMNINGSRISIKO OG ENKLERE VEDLIKEHOLD

Produsenter leverer de fleste nøter med et prosentvis overmål. Typisk 
for bransjen er ca. 6 % på lin + ca. 2 % på tau. Aqualine leverer i dag 
overmål på 2 % på lin og 0 % på taulengder. Det gir mindre risiko for 
gnag og redusert slitasje, i tillegg til enklere vedlikehold og besparelse på 
impregneringen.

VI SKREDDERSYR OG 
LEVERER NØTER TIL 
ALLE TYPER ANLEGG
Nota er en viktig del av helheten og må være nøye tilpasset 
resten av anlegget. Derfor er analyse og skreddersøm en 
selvfølge for oss uansett hvilket anlegg nota skal tilpasses. 
Alle nøter levert av Aqualine skreddersys for optimal styrke 
og god passform.
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Lakseoppdrett har endret seg betydelig med årene. Nøtene 
i dagens produksjon er større, dypere og tyngre enn før, og 
utsettes for en helt annen belastning enn tidligere. I takt med 
dette er det også kommet strengere krav til inspeksjoner, 
vedlikehold og service på nøtene. Det er derfor viktigere enn 
noen gang å velge notlin som er best mulig tilpasset forhold
ene på din lokalitet. Og vi jobber tett sammen med kunder og 
underleverandører for å finne de beste løsningene for dagens 
og morgendagens lakseoppdrett.  

AQUALINE ULTIMA-SG HAR 
OVERLEGEN BRUDD- OG  
SLITASJESTYRKE

NYLON

– kostnadseffektiv
– enkelt å arbeide med samt reparere
– behandles med enten impregnering eller coating for 

redusert begroing og enklere vedlikehold/spyling
– leveres som både knutelin og knuteløst lin
– lite formstabil
– anses som «standardlinet» i norge og er brukt av de fleste 

kunder frem til i dag.

POLYESTER

– god del tyngre enn nylon
– relativt god motstand mot brudd
– relativt liten bruddforlengelse
– god mot UV
– god formstabilitet 
– mindre krymp enn nylon
– behandles med enten impregnering eller coating for 

redusert begroing og enklere vedlikehold/spyling
– leveres som både knutelin og knuteløst lin

AQUALINE ULTRA

– meget høy bruddstyrke
– lettere og mindre fiber med samme diameter eller 

bruddstyrke
– tynnere tråder i forhold til nylon med samme bruddstyrke
– utsatt for mekanisk slitasje

AQUALINE ULTIMASG

– ekstrem slitestyrke
– tåler høy frekvens av spyling
– miljøvennlig – ingen impregnering
– har lang levetid og lave servicekostnader
– reduserer rømningsfaren
– designet for god synkeevne
– gir bedre vanngjennomstrømning enn tradisjonelle nøter 

og derfor et bedre miljø i nota
– mindre deformasjon og utposing av notlinet

STERKT  
NOTLIN I ALLE 
MATERIALER  

Hyppigere rengjøring og flere operasjoner 
i forbindelse med lusebekjempelse med
fører langt mer håndtering av nota enn 
tidligere. Disse operasjonene kan være 
tøffe og føre til mer slitasje og vedlike
hold på nøtene. Derfor har vi utviklet et 
mer miljøvennlig notlin, som tåler høy 
frekvens av notspyling, trenger min
dre impregnering og har bedre slite og 
bruddstyrke enn tradisjonelt notlin. 

Aqualine ULTIMASG er testet under  
ekstreme påkjenninger og viser svært 
gode egenskaper mht. bruddstyrke og  
slitasje.

Vi benytter kun høykvalitets notlin som er sertifisert av kvalitetssikringssystemet NS 9415. 
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SYLINDERNOT FIRKANTNOT

SYLINDERNOT MED  
ENKELTLODD  
(klumplodd)

KOMBINOT SPISSNOT SPAGETTINOT

VALG AV NOTDESIGN

NOT-
TABELL
NYLON

Nota skal passe til resten; det er utgangspunktet for våre anbefalinger. 
Samtidig vet vi at premisser og preferanser varierer, og at ikke alle som 
kommer til oss, er ute etter et komplett nytt anlegg. Eller trenger de dyreste 
og mest solide alternativene. Det betyr ikke at vi renonserer på kvalitet og 
krav, men at vi anbefaler design og materialer ut fra premissene som gjelder 
i hvert enkelt tilfelle.

TRÅD NR. HALVMASKE                      OMFAR
MASKE/LYS 

ÅPNING BRUDDSTYRKE 

kg

20 15,5 40 26,2 79 

20 16,5 38 28,2 79 

20 17,5 36 30,2 79 

20 19,5 32 34,2 79 

24 15,5 40 26 96 

24 16,5 38 28 96 

24 17,5 36 30 96 

24 19,5 32 34 96 

24 22,5 28 40 96 

24 25 25 45 96 

24 28,5 22 52 96 

28 15,5 40 25,8 105 

28 16,5 38 27,8 105 

28 17,5 36 29,8 105 

28 18,5 34 31,8 105 

28 19,5 32 33,8 105 

28 22,5 28 39,8 105 

28 25 25 44,8 105 

28 28,5 22 51,8 105 

32 15,5 40 25,6 117 

32 16,5 38 27,6 117 

32 17,5 36 29,6 117 

32 19,5 32 33,6 117 

32 22,5 28 39,6 117 

32 25 25 44,6 117 

32 28,5 22 51,6 117 

36 19,5 32 33,1 136 

36 22,5 28 39,1 136 

36 25 25 44,1 136 

36 28,5 22 51,1 136 

40 19,5 32 32,5 152 

40 22,5 28 38,5 152 

40 25 25 43,5 152 

40 28,5 22 50,5 152 

46 19,5 32 32,1 170 

46 22,5 28 38,1 170 

46 25 25 43,1 170 
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FORSKJELLEN 
LIGGER I 
DETALJENE
Hva er det som gjør en not bedre enn en annen? 
Bruddstyrke, selvfølgelig. Riktig type notlin og 
notdesign tilpasset lokaliteten. Detaljer i innfesting.  
Valg av tauverk og design på nota. Riktig type 
maske. Knutelås. Bunnring eller enkeltlodd. 
Håndsøm. Miljøvennlig impregnering. System for 
oppfølging og service. Minimalt med krymp. 

Hver for seg er det ikke sikkert de små detaljene 
utgjør så mye. Men til sammen kan det dreie seg 
om store verdier. Både i form av kroner og øre  
– og omdømme. 

HOPPENETT1
HÅNDBENDSLING AV NOTLIN PÅ ALLE TAU2

TAUSETTING5

KNUTELÅS8

LØKKER/ØRER4

GYRO / STÅLRING7

SVÆRT HARDSLÅTT TAUVERK3

MERKING6



Tauverk uten overmål. 
Perfekt passform fra dag 1 
og “livet ut”.

Alle notposer fra Aqualine 
syes med dobbel tråd og 
sikres med knutelås.

1 HOPPENETT 8 KNUTELÅS

Mindre risiko for brudd i 
sytråd eller notmasker. 
Flettet bendslingstråd med 
låsing for hver tredje maske.

2 HÅNDBENDSLING AV  
NOTLIN PÅ ALLE TAU 

Høy stivhet. Mindre  
forlengelse, mindre krymp, 
mindre marin begroing  
og mindre inntrengning av  
fremmedelementer.

3 SVÆRT HARDSLÅTT  
TAUVERK

Beskyttet med flettet HDP
strømper. Bedre kontroll  
ved inspeksjon. Reduserer  
impregneringssøl ved  
sjøsetting.

4 LØKKER/ØRER

Ekstra tau for diverse  
formål monteres / leveres  
iht. kundens spesifikasjoner.

5 TAUSETTING

Alle notposer levert av  
Aqualine er merket med et 
unikt nummer. Not.nr på 
noten samsvarer med  
sertifikatnummeret.

6 MERKING

Alle hovedtau festes 
sammen i en solid gyro/
stålring nederst i nota.

7 GYRO / STÅLRING
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SERVICE OG 
IMPREGNERING
Ulike lokasjoner stiller ulike krav til valg av impregnering og 
coating. Generelt er trenden at flere og flere velger ASC miljø
sertifisering og bruker miljøcoating.  Aqualine har mer enn 30 
års erfaring med å velge de mest miljøvennlige produktene som 
passer best til ulike nøter og lokaliteter.

Selv om våre nøter har topp kvalitet, trenger de service og 
vedlikehold. Vi har utviklet gode, effektive rutiner for notvask, 
desinfisering, reparasjon og impregnering. Slik at dine nøter får 
så lang levetid som mulig.

TOPP MODERNE ANLEGG

På Hestnes på Hitra, tidligere Hestnes 
Offshore og Aquaservice, har Aqualine 
et topp moderne vaske og renseanlegg  
med røtter helt tilbake til 50tallet. Her 
utføres alle typer notservice, og vi har 
et eget avfuktingsanlegg som tørker nø
tene før impregnering eller reimpreg
nering.

SERVICE OG VEDLIKEHOLD 
SLIK GJØR VI DET

– ny not sjekkes ved ankomst
– gammel not vaskes, kontrolleres og 

utbedres
– nota dyppes i impregneringsbad, 

eventuelt kjøres via impregnator 
(vakumbehandling)

– overflødig impregnering etter 
behandling avrennes tilbake til 
impregneringsbad

– nota tørkes
– nota pakkes og sendes til kunde

KOBBERIMPREGNERING
IMPREGNERING
– Netwax Gold
– Netwax NI3

MILJØIMPREGNERING

– Netwax Greenline E4  
(ACS/ØKOLOGISK)

COATING

– Netpolish NP Super  
(ASC/ØKOLOGISK)

Metter og beskytter fibre i nota, gir 
lettere renhold, men hindrer ikke groe.

KURSING

For at nota skal holde seg så godt og lenge som mulig, er  
det viktig med riktig behandling og håndtering.  
Aqualine tilbyr kurs og opplæring i alle forhold som har 
med montering og vedlikehold å gjøre. Ta kontakt for 
nærmere informasjon. 
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SERVICE OG 
REPARASJON
Vi har investert mye i topp vaske og renseanlegg 
som tilfredsstiller kravene til miljøvennlige utslipp. 
Anleggene våre har de siste årene blitt oppgradert 
og videreutviklet, og fremstår i dag som moderne 
og effektive – tilpasset de kravene en fremtids 
orientert og kvalitetsbevisst oppdrettsnæring stiller. 

Sammen med erfarne medarbeidere og gode rutiner bidrar 
disse investeringene til ytterligere å bedre kvaliteten på 
det produktet vi leverer til kundene våre.

HVA SKJER  
ETTER ENDT  
NOTSYKLUS

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Opptak not og sending 
til servicestasjon

Mottak ”skitten sone” 
servicestasjon

Nota forberedes  
for vask

Vask Opptak fra vaske-
maskin og tørking

Nota sjekkes for 
mangler/feil

Nota utbedres og 
tausettes

Nota settes klar til 
impregnering

Impregnering skjer  
ca. 1 uke før levering 
og ny syklus

KVALITETSPRODUKTER SIDEN 1970-TALLET 

I våre lokaler på Frøya, tidligere Frøya Havbruksservice, 
er det blitt produsert nøter og annet kvalitetsutstyr til 
havbruksnæringen siden 70tallet. I dag produseres nøter 
i alle størrelser basert på kundenes spesifikasjon. Fra 60 
meters bredde og opp til 120 meter.
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AKKREDITERTE  FORTØYNINGSANALYSER

Dataprogram gjør det mulig å simulere forholdene på 
en gitt lokalitet en stormfull dag. Flytekrager, nøter og 
fortøyningssystem blir modellert i programmet. Ved 
å sette inn strøm, bølge og vinddata for lokaliteten, 
beregner dataprogrammet hvilke krefter forankringer 
og flytekrager blir utsatt for innenfor de sikkerhets
marginer som kreves i standarden NS 9415. Det gjør 
det mulig å optimalisere komponentene som fortøyn
ingssystemet består av. Dette gjøres av vår Marine 
Engineeringavdeling.

PRODUKSJON OG MONTERING

Vi lagerfører alle enkeltkomponenter til fortøyn
ing av flytende oppdrettsanlegg. Alle våre produkter 
er produktsertifiserte i henhold til krav i NS 9415 og  
NYTEKforskriften. Våre erfarne spleisere lager pre
fabrikerte systemfortøyninger med alle komponenter 
ferdig montert og tilpasset hverandre klar for installas

Med utgangspunkt i lokale strøm og bølgedata beregnes hvilke krefter forankringer og flytekrager blir utsatt for.

jon i sjøen. Det forenkler jobben og sparer verdifull tid.
Vi har også lang erfaring med utsett av fortøyningssys
tem i hele verden. Vårt dokumentasjonsgrunnlag gir 
utsetter en detaljert beskrivelse av utsettet, og sam
men med produktsertifikatene til alle komponenter 
får man en komplett dokumentasjon av fortøy
ningssystemet.

DETTE FÅR DU NÅR DU VELGER  
FORTØY NINGSSYSTEM FRA AQUALINE:

– sertifisert i henhold til NS9415
– sertifisert i henhold til NYTEKforskriften
– standardiserte komponenter
– komplett dokumentasjon av fortøyningssystemet
– komplett system – alle deler er tilpasset hverandre
– egne eksperter på fortøyningsanalyser – Marine Engi

neering
– egen og tredjepartskontroll på alle standardiserte

løsninger vi ikke produserer selv
– testet både i simulerte og reelle omgivelser i årevis
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FORTØYNINGSSYSTEM 
DU KAN STOLE PÅ. 

Fortøyningsutstyr skal tåle vær og vind 
på sitt mest ekstreme.
Derfor benytter vi både din kunnskap om eget område, våre 37 år med 
erfaring i bransjen og grundige analyser og beregninger for å sikre utstyrets 
robusthet. Slik at fortøyningssystem fra Aqualine møter både våre, dine og 
myndighetenes krav og blir en sikker og robust investering.



ART. NR. BESKRIVELSE T [MM] VEKT [KG]

301383 Fortøyningsplate Aqualine 8hull 40 38

301384 Fortøyningsplate Aqualine 12hull 40 75

301385 Fortøyningsplate Aqualine 16hull 40 135

300444 Fortøyningsplate Aqualine 8hull 70 65

300445 Fortøyningsplate Aqualine 12hull 70 130

300959 Fortøyningsplate Aqualine 16hull 70 240

ART. NR. Beskrivelse

302099 SABIK m/GPS sync. SBFL 160 – 1.7 YBS, Generasjon 2

301539 Batteri til markeringslys SABIK m/GPS sync. SBFL 160 – 1.7 

YBS 302100 Topp til markeringslys SABIK m/GPS sync. SBFL 160 – 1.7 

YBS 301716 Avstivningsklammer SABIK

ART. NR. BESKRIVELSE Høyde h [mm] Diameter

300355 Aqua 600 liter 1650 770

301144 Aqua 850 liter 1430 1200

300360 Aqua 1100 liter 1650 1200

300831 Aqua 1350 liter 1880 1200

301114 Aqua 1600 liter 2130 1200

300363 Aqua 2000 liter 2280 1170

301245 Aqua 2500 liter 2100 1600

301259 Aqua 3000 liter 2350 1600

301260 Aqua 4000 liter 2350 1940

302200 APB 500 liter 720 1170

301679 APB 1500 liter 750 1800

300365 APB 2200 liter 1450 1800

301443 APB 3000 liter 1940 1800

301082 APB 4400 liter 2450 1800

301108 APB 6600 liter 3350 1800

Vår varmgalvaniserte fortøyningsplate 
er den mest kritiske komponenten i hele 
fortøyningssystemet. Vi leverer robuste 
og slitesterke stålplater som er designet 
for å tåle kreftene de blir utsatt for. Pla
tetykkelser er 40 og 70 mm.

Fortøyningsplate 70 mm er tilpasset 90 
tonns fortøyningssjakkel.

Fortøyningsplate 40 mm er tilpasset 40, 
60 og 90 tonns fortøyningssjakkel.

Aqua og APB  bøyene er bygget opp av et rotasjonsstøpt PE skall som er fylt med polystyren skum 
(EPS) med en trykkfasthet på 5m Vs, densitet 250kg/m3. Den gjennomgående kjettingen er produsert 
av nordisk leverandør og er terminert i hver ende av bøya ved bruk av avlastningsplater som forhindrer 
skade på bøyekroppen. Kjettingen sjakles lett inn på forankringslinen.

Aqua og APB  bøyene er laget for bruk i overflaten og er utstyrt med 4 gule dagslysfluoriserende re
fleksbrikker. Bøyestørrelser fra 1500 liter og oppover er tilpasset SABIKmarkeringslys.

SABIK SBF 160 er et meget robust markeringslys til opp
drettsanlegg. Lyset tilfredsstiller alle krav i gjeldende 
forskrift om farevannsskilt og navigasjonsinnretninger. 
Batteriet har ved bruk i henhold til forskriften en leve
tid på 18 måneder. Lyset er meget enkelt å montere på 
bøyen og krever ingen egen brakett. Sabik markerings lys 
har integrert GPS synkronisering.

FORTØYNINGSUTSTYR

AQUALINE FORTØYNINGSPLATE

SABIK - MARKERINGSLYS

BØYER
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ART. NR. BESKRIVELSE Anker vekt        Holdekraft [tonn]

300369 Aqualine ploganker 700 kg 14

300372 Aqualine ploganker 1000 kg 20

300377 Aqualine ploganker 1500 kg 30

300380 Aqualine ploganker 2000 kg 40

300385 Aqualine ploganker 3000 kg 60

ART. NR. BESKRIVELSE Konstruksjon MBL [tonn]

300334 Tau Aqualine 40 mm 3slått 25.7

300335 Tau Aqualine 48 mm 3slått 36.6

300336 Tau Aqualine 56 mm 3slått 48.7

300942 Tau Aqualine 64 mm 3slått 62.5

300338 Tau Aqualine 64 mm 8flettet 68.2

301263 Tau Aqualine Super Tech 48 mm 3slått 42.5

301264 Tau Aqualine Super Tech 56 mm 3slått 55.4

301268 Tau Aqualine Super Tech 64 mm 8flettet 83.9

301379 Tau Aqualine Super Tech 72 mm 8flettet 105.5

301380 Tau Aqualine Super Tech 80 mm 8flettet 129.9

ART. NR. BESKRIVELSE w[mm] h[mm]

301508 Trossekause 40 mm K3 65 100

301375 Trossekause 48 mm K3 75 130

301066 Trossekause 56  mm K3 85 142

301116 Trossekause 64 mm K3 105 165

301149 Trossekause 72 mm K3 110 200

301161 Trossekause 80 mm K3 120 205

Tau fra Aqualine er produsert i høyfast polyolefin med meget god beskyttelse mot UV 
og motstand mot slitasje. Det er velegnet til spleising og for bruk i fortøyningssystem 
der fleksibilitet er viktig. Andre typer tau som for eksempel synketau lagerføres også.

Aqualine leverer kauser som er utformet for å tåle belastninger som oppstår i 
et fortøyningssystem. I tillegg til Trosskause vist i tabell og bilde leverer vi også 
Trossekause K3B, rørkauser og BS464.

Aqualine ploganker har stor holdekraft i 
forhold til vekt. Ankertypen har gjennom 
flere år vist seg som den mest anven
delige for havbrukslokaliteter. Ankerets 
solide konstruksjon er designet for å 
tåle de store belastninger som den høye 
holde kraften tilsier.

Kombinasjonen av stort plogareal med 
stokk sikrer en stabil gjennomtrengning 
av sjøbunn, slik at man unngår at ankret 
vrir seg ut av posisjon ved installasjon og 
i bruk.

Et ankers holdekraft er avhengig av 
sjøbunnens evne til å holde seg sammen. 
For å oppnå en kompakt masse oppe på 
ankeret er Aqualine ploganker utformet 
slik at de ikke pløyer og smuldrer opp 
sjøbunn.

TAU AQUALINE

KAUSER

ANKER
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VARMGALVANISERTE LØKKER OG RINGER

KJETTINGSLING

GALVANISERT LANGLENKET KJETTING 

For å oppnå et fleksibelt fortøyningssystem med gode dynamiske egenskaper, er det 
viktig å benytte tung ankerkjetting ned mot bunnfeste. Aqualine leverer stolpeløs kjet
ting grade 2.

I øvrige deler av fortøyningssystemet kan 
det være ønskelig med en lettere kjet
tingløsning. Til slike applikasjoner lever
er vi varmgalvanisert langlenket kjetting. 
Grade 6.

For å redusere antall komponenter i fortøyningssystemet leverer Aqualine kjettingsling 
til bruk ved innfestning av flytekrage og i ankerliner. Kjettingslingen består av galvani
sert langlenket kjetting med en innsveiset varmgalvansiert løkke i enden. Løkken trees 
inn i trossekausen slik at man unngår et kontrollpunkt i form av et sjakkel mellom kjet
ting og kause/tau. Lengde på kjetting tilpasses kundens behov.

ART. NR. Beskrivelse MBL [TONN] D [MM]

300344 Stolpeløs kjetting 30 mm 47.6 30

300346 Stolpeløs kjetting 36 mm 68.5 36

301737 Stolpeløs kjetting 40 mm 84.5 40

302123 Stolpeløs kjetting 48 mm 121.9 48

ART. NR. Beskrivelse MBL [T] D [MM] P [MM] W1 [MM]

300210 Kjetting 13 mm galv LL 17.0 13 80 22

300321 Kjetting 16 mm galv LL 24.7 16 100 28

300348 Kjetting 19 mm galv LL 34.8 19 100 28

300349 Kjetting 22 mm galv LL 46.6 22 120 36

300965 Kjetting 25 mm galv LL 64.0 25 140 41

ART. NR. Beskrivelse MBL [T]

301484 Kjettingsling 16 mm m/22 mm master link, 4 m 26.2

 301485 Kjettingsling 19 mm m/28 mm master link, 4 m 37.0

301486 Kjettingsling 22 mm m/28 mm master link, 4 m 49.6

301487 Kjettingsling 25 mm m/34 mm master link, 4 m 64.0

301488 Kjettingsling 22 mm m/28 mm master link, 10 m 49.6

301489 Kjettingsling 25 mm m/34 mm master link, 10 m 64.0

ART. NR. BESKRIVELSE MBL  
[TONN]

D [MM] E [MM] L [MM]

300450 Masterlink galv ø28 mm 60 28 110 190

301004 Masterlink galv ø34 mm 80 34 140 240

301106 Masterlink galv ø40 mm 110 40 150 250

300426 Ring 32. O. 6, galvanisert 68 32 225

300431 Ring 38. O. 6, galvanisert 112 38 225  

300438 Ring 45. O. 6, galvanisert 153 45 265  

ANKERKJETTING
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For sikker kvalitet og styrke leverer vi smidde, varmgalvaniserte Anja 
fortøyningssjakler i seigherdet stål. Grade 6. Sjaklene leveres med 
nedsenket 6kant hode. Ved montering vil boltens 6kant hode bli låst, 
slik at montør kun behøver en nøkkel for tilstrekkelig tilskruing av 
bolt.   Dette vil også fungere som en dobbelsikring for å unngå at bolten 
roterer, med den risiko for utskruing av mutter som dette medfører.

Vi leverer galvaniserte bolter i seigherdet stål. Grade 6.

SJAKLER

FORANKRINGSBOLT 

AR. NR. BESKRIVELSE Ø [MM] L [MM] E [MM] B [MM] K [MM] MBL [T]

301295 Forankringsbolt øyebolt kombi 32 400 38  100 40

301296 Forankringsbolt øyebolt kombi 38 500 46  100 60

301297 Forankringsbolt øyebolt kombi 45 600 54  100 80

301293 Forankringsbolt Tbolt kombi 32 400 35 300 100 40

301294 Forankringsbolt Tbolt kombi 35 400 38 300 100 50

301370 Forankringsbolt Tbolt kombi 38 500 42 350 100 60

300440 Forankringsbolt Tbolt kombi 45 600 45 400 100 80

301733 Forankringsbolt Tbolt 50 700 50 450  100

ART. NR. BESKRIVELSE MBL [T] E [MM] A [MM] C [MM] D [MM] D2 [MM] D1 [MM]

300393 Sjakkel MBL 28T forankring 28 58 44 100 19 47 22

300394 Sjakkel MBL 40T forankring 40 68 52 125 22 50 25

300399 Sjakkel MBL 60T forankring 60 89 62 150 28 58 28

300402 Sjakkel MBL 90T forankring 90 98 82 170 32 72 32

301813 Sjakkel MBL 110T forankring 110 150 112 200 42 90 45

301107 Sjakkel MBL 150T forankring 150 140 126 248 50 105 50
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NYHET! HURTIGKOBLING

bruksområde er prøvetaking av fisk.

Alle kastenøter lages etter kundens spesi 
fikasjon: hvit eller sort notlin, med eller 
uten snurping. Og de monteres slik at de 
passer perfekt til omkrets og dybde på 
notposen.

HAMSTERHJUL OG TÅRN
Begge modellene har flyterør fylt med 
isopor, som sikrer full oppdrift ved punk
tering eller skade. Stativene er svært stabile, 
også i dårlig vær. Det er mulig å montere ut
styr som undervannslys og kamera på dem.

Fuglenettstativene fortøyes i midten av
flytekragen. Stativene er produsert i PE
plastrør, og har ingen skarpe kanter som 
kan skade fuglenettet. Rørene har tykke 
vegger som gir en kraftig konstruksjon og 
økt levetid.

DØDFISKHÅV
Dødfiskhåv brukes til fjerning av død fisk fra 
nota og er konstruert for å redusere risiko 
for skade på notposen til et minimum.

Aqualine har lang erfaring med produk
sjon av dødfiskhåv. Håvene produseres i 
omkretser på 1 og 1,5 meter, og kan leveres 
med enkel eller dobbel ring.

FUGLENETTSTENGER
Aqualine sine fuglenettstenger er laget 
i glassfiberarmert polyester (GFRP) og  
utviklet basert på analyser og testing. 
Sammen med stengene leveres dedikerte 
fester og trinser for innfesting til klammer 
og fuglenett. Innvendig tauføring i stenger.

TAKNETT
Sidene i våre taknett kan løftes opp/ned  
etter samme prinsipp som en liftgardin, og 
er designet for enklere tilgang til merden. 

Ved bruk av PE kan vi gå ned til 1,2 mm 
tråd. Sammen med lav vekt gjør det at  
toppen av taknettet henger i samme høyde 
over hele merden, også i senter. 

Bruk av kun 1,2 mm tråd gir også langt  
mindre luftmotstand når det blåser. 
Taknettet står stramt og fint under alle 
forhold, og man slipper at det poser seg 
ut i gangbanen.

Et annet poeng som bør nevnes, er at 
PE ikke trekker vann i samme grad som  
nylon.

KASTENOT
Aqualine leverer kastenøter til en rekke  
ulike formål. Det mest vanlige bruksom 
rådet er innringing av større mengder  
fisk slik at pumping opp til brønn 
båt går raskt, trygt og effektivt. Et annet 

EKSTRAUTSTYR

Vår nyutviklede notadapter gjør hverdagen på 
merdekanten både tryggere og mer effektiv,  
blant annet som følge av mer stabil og enklere 
innfesting av nota til flytekragen. 

– forenkler innfesting av not til flytekragen
– gir stabil innfesting
– gir lik forspenning for alle innfestinger av 

not til flytekragen
– forbedrer HMS. Unngår belastningsskader 

på personell
– gir ikke rom for feil innknyting
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Vi leverer også elektro eller skrumuffe for skjøting av slangene.

Aqualine leverer fôrslanger i standard svart, transparent 
(hvit) farge og den helt nye antistatisk fôrslange. 

Den nye 90 mm SDR13,6 antistatiske fôrslangen er ut
viklet i tett samarbeid med Hallingplast og SINTEF Energi. 
Kvaliteten er solid og motstår de normale kreftene som 
påvirker under transport, montering og i bruk. 

Med en transparent fôrslange er det lettere å oppdage og 
forhindre eventuelle oppsamlinger, slitasje og opphoping av 
støv. En transparent slange blir heller ikke like oppvarmet i sola. 

Vi leverer følgende dimensjoner: 
63, 75, 90 og 110 mm i PE80 kvalitet.

Forslangeholder, sikrer innfesting av forslangen til merda 
på en solid og forsvarlig måte

Dimensjoner Max lengde pr. kveil

63 mm 1000 m

75 mm 750 m

90 mm 500 m

110 mm 100 m

Kveiler kan leveres i ønsket lengde.

SLANGER  FÔRSLANGER

Gode gangbaner gir det sikreste og beste arbeidsmiljøet 
for røkterne som passer fisken i all slags vær. Gangbaner 
øker også effektiviteten, ettersom arbeidsoppgavene kan 
utføres enklere og raskere.

Vi tilbyr gangbaner til alle våre merdetyper.

Aqualine gangbaner:
– er svært sklisikre
– festes slik at de ikke ødelegger merdens fleksibilitet
– kan lett ettermonteres på tidligere leverte merder

GANGBANER 
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NYE TILLEGGSPRODUKTER

Aqualine jobber hele tiden med å finne 
nye løsninger og bedre produkter som gjør 
hverdagen på merdekanten tryggere og mer 
effektiv for røkterne.

Plaststøpt Adapter for sikker gjennomføring 
av kabel inn til håndlist.

Adapter til lastbærende konstruksjon for  
innføring av hanefotlast fra fortøynings
klammer til dyneematau. Kan etterin
stalleres.

Fender for fortøyningsklammer for beskyt
telse av fortøyningsøre på klammer. Kan 
etterinstalleres.

Leddet bunnringsklammer for repara
sjoner og modifikasjoner.

Redningsstige som installeres på gang
banen, med deksel. Kan brukes på både 
gamle og nye Aqualine flytekrager.

KABELINNFØRING TIL 
HÅNDLIST

ADAPTER LASTBÆRENDE 
KONSTRUKSJON

FENDER FOR  
FORTØYNINGSKLAMMER

LEDDET BUNNRINGSKLAMMER REDNINGSSTIGE MED 
DEKSEL 
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Vær og klima blir røffere. Likevel blir nye, større og mer  
værutsatte lokasjoner stadig mer aktuelt. Samtidig som medias 
fokus på rømning, lusproblematikk og forurensing øker, blir 
myndighetenes krav til bransjen strengere og konkurransen om  
nye konsesjoner større. Svaret på disse utfordringene er å  
intensivere arbeidet og øke innsatsen på forskning,  
innovasjon og produktutvikling.

Hvert år bruker Aqualine 4 5 % av om
setningen til forskning og utvikling. Vi 
samarbeider tett både med Sintef og  
andre forskningsinstitusjoner – og selvsagt 
med kundene våre. Dette har blant annet 
resultert i verdens første rømningssikre 
merdkonsept: Aqualine Midgard® System. 
I tillegg til en rekke andre små og store 
produktforbedringer. Detaljer og innova 
sjoner som ikke alltid er like lette å få 
øye på, men som utgjør viktige forskjeller  
mellom et ganske sikkert og et veldig  
sikkert anlegg.

Aqualine Subsea System er testet i SINTEF MARINTEKS havlaboratorium med strømhastigheter opptil 0,7 meter i sekundet og 
med signifikant bølgehøyde opptil 9 meter, som tilsvarer bølgehøyder på hele 18 meter.

4-5 % av omsetningen brukes til forskning
og utvikling. 

Omsetning

PRODUKTUTVIKLING OG 
INNOVASJON

FORANDRING,  
FORSKNING OG FREMTID

Aqualine Subsea System er et system under utvikling som kan bidra til  
å løse luseproblemene. Systemet er godt egnet til bruk på eksponerte lokaliteter. 

INNEBYGD VINSJ

Nota heves og senkes i 
løpet av 1 minutt

TESTET I SINTEF MARINTEKS 
HAVLABORATORIUM

Tester viser at det er  
mindre belastning i ned-
senket tilstand enn ved 
tradisjonell drift

REDUSERT BEGROING

Forholdene på den enkelte 
lokalitet vil avgjøre behovet 
for spyling

NOTA SENKES TIL UNDER 
LUSEBELTET

ca 10 meter

av omsetningen til 
forskning og  

utvikling

2013 2014 2015 2016
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ALT HENGER SAMMEN

STYRKEN TELLER

FLYTEKRAGER NØTERMARINE  
ENGINEERING

FORTØYNING

aqualine.no
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