
Ny, robust fôrflåte med v-bunn
beregnet for tøffe norske forhold

AC 600 PV er den første flåten som leveres
med v-bunn på 13 grader. Flåten har også
fått en 63 cm dyp kjøl.

Den nye v-bunnen gir flåten mye høyere
stabilitet i høy sjø og dette gir bedre 
arbeidsforhold i storm og uvær.

De nye automatiske silolukene 
kan åpnes enkelt og trygt med 
et nyutviklet, fjernstyrt 
elektronisk system.

Your Aquaculture Technology and Service Partner

AC 600 PV fôrflåte

AKVA group har sammen med Eidsfjord Sjøfarm utviklet en 

ny type fôrflåter med v-bunn. Den nye Wavemaster AC 600 PV 

bygger på vår tidligere modell AC 400 Panorama Fjord og er 

beregnet for lokaliteter med ekstra tøffe værforhold. Dette er 

den første fôrflåten som er designet med v-bunn og dyp kjøl. 

Rørsystemet for ensilasjen og lensepumpene er nå plassert 

nede i kjølen, dette gjør at det blir mye enklere å lense ut både

vann og fôrspill etter rengjøring.

 



AC 600 PV fôrflåte

• Akvakulturprosjekter • Resirkuleringsanlegg • Plastmerder • Stålmerder • Fortøyninger • Nøter • Notvasking • Arbeidsbåter 

• Fôrflåter • Fôringsanlegg • Kamera- og sensorsystemer • Undervannslys • Software for oppdrett og sjømat

Your Aquaculture Technology and Service Partner
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www.akvagroup.com

AKVA group er ledende leverandør av 
servicetjenester og teknologi til fiske-
oppdrett, og står bak flere sterke merke-
navn som: Wavemaster, Polarcirkel, 
Fishtalk og Akvasmart.

Wavemaster AC 600 PV er en ny smart 
flåteløsning skreddersydd for tøffe, 
norske forhold.

AKVAconnect prosesskontroll plattform
gir optimal kontroll over alle prosesser 
og aktiviteter i oppdrettsanlegget. 

Med en god serviceavtale kan røkteren 
fokusere på produksjonen, mens våre 
teknikere sikrer at utstyret fungerer.

                                                         

Wavemaster AC 600 PV fôrflåte                                    

Fôkapasitet:                                        635 tonn (8 siloer)

Ensilasjetank:                                              65m3

Dieseltank:                                                  25m3

Ferskvannstank:                                            4m3

Septiktank:                                                   3m3

Flåtespesifikasjoner

Totallengde på flåte:                                     37,25m

Bredde:                                                      12,0m

Oppdrift:                                                     1045t 

Dødvekt:                                                      760t

Lettskipsvekt:                                                285t

Maks dypgående:                                          5,17m

Romslig tankkapasitet

Fôrkapasiteten på AC 600 PV er 635 tonn fordelt på 8 siloer.
Ensilasjetankene er frittstående og er bygd i polyetylen, 
dette gir minimalt vedlikehold. Flåtene er utstyrt med fem 
sylindriske ensilasjetanker med total kapasitet på 65 m3.
Dieselkapasiteten er 25m3 og industrivannstanken er 12m3 
med takoppsamling og filter. Industrivannet benyttes til rengjøring 
om bord ved hjelp av dieselfyrt høytrykkvasker med internt 
rørnett og slangetromler.

V-bunn 

Ny v-bunn gir bedre stabilitet og økt komfort i høy sjø

Stabiliteten til fôrflåter med v-bunn er høyere enn på flåter med 
vanlig flat bunn, spesielt under tøffe værforhold. V-bunn-konseptet 
gjør at en større del av skroget vil være i kontakt med sjøen hele 
tiden. Når bunnen av flåten får bedre sjøkontakt vil dette redusere 
uønsket krenging og slag ved høy sjø. Til og med i mer skjermede 
oppdrettsanlegg vil både arbeidsforhold og komfort bli forbedret. 
En v-bunn vil også gi økt kontroll over tyngdekraften i midten av 
flåten og holde den i riktig posisjon. Plasseres solid ballast langs 
v-bunnen vil dette gi de nye fôrflåtene enda bedre stabilitet.

Kontrollrom 

Kabinnivå

Garderobe

Maskinrom Lager
Verksted


