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Polarcirkel 630 og 500-R
Polarcirkel 630 og 500-R. Polarcirkelmerdene er laget av PE-rå-
varer spesielt egnet for den dynamiske belastningen i havet, og er 
tilgjengelige i et bredt spekter av modeller, former og størrelser for 
å passe til individuelle behov. Polarcirkel 500-R leveres med HD-
PE-braketter og med forbedret HMS.

Fortøyningssystemer fra Egersund Trading
Vi kan tilby et innovativt fortøyningssystem som forenkler for-
tøyningsprosessen og forbedrer merdens strukturelle styrke. 
Systemet er godt egnet for utsatte steder, og sørger for at kreftene 
spres likt over hele anlegget.

Culmarex-nøter
Culmarex-nøter er utviklet av Egersund Net og Culmarex med 
designelementer fra Bridgestone. Nøtene sys for hånd i en 
svært robust, sekskantet maske og har blitt brukt i utsatte 
havområder i over 20 år. En forsterkning i vannlinjen gjør nettet 
fleksibelt og gir beskyttelse selv om merden skulle kollapse.
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Polarcirkel 1050, 860 og 790 
Polarcirkel RBB-skrog (Rigid Buoyancy Boat) er selvlensende og 
har stive pontonger fylt med polystyren. Kombinert med 21 gra-
der V-formet skrog, er disse båtene tilnærmet synkefrie. Polar-
cirkel 1050 arbeidsbåt er sertifisert for 6 meter signifikant bølge-
høyde. Polarcirkel 790 (åpen arbeidsbåt) og 860 er sertifisert for 
4 meter signifikant bølgehøyde.

Polar Lifting System, PLS 500
PLS 500 bruker åtte vinsj-enheter på merden for å heve og senke 
bunnring og nett. Dette øker spenningen i nøtene og gjør merdene 
mer stabile - perfekt for steder med høy energi.

AC 600 PVDB & AC 800 PVDB
AC 600 PVDB og AC 800 PVDB er perfekte fôrflåter for røffe og 
værutsatte steder. Flåtene er sertifisert for 6 meter signifikant 
bølgehøyde og leveres komplett med Akvasmart CCS Fôrings-
system, generator(er), kontrollrom, oppholdsrom, sikkerhets-
utstyr og alt annet ekstrautstyr som for eksempel integrert 
kollisjonssystem, kamera- og sensorsystemer.
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NÅR KUN DET BESTE UTSTYRET ER GODT NOK
Når naturen gjør opprør trenger du utstyr du kan stole på. AKVA group har vært en pioner og teknologidriver i den globale havbruksnæringen i mer enn 45 år. Våre 

produkter er testet under ekstreme forhold over hele verden og har gjennom årene blitt stadig mer optimalisert med tanke på sikkerhet og holdbarhet.

 Polarcirkel 630 og 500-R
Polarcirkel-merdene er laget av råmaterialer som tåler de 
dynamiske belastningene fra havet og er basert på mange 
tiårs forskning og erfaring fra alle verdensdeler. Merdene 
er overlegne når det gjelder strukturell styrke, holdbarhet 
og UV-motstand. Ekstra sterke og stive PE-klammer 
(polyetylen) eliminerer rustproblemer og minimerer risikoen 
for dyrt og vanskelig vedlikehold, og øker levetiden betraktelig 
sammenlignet med stålklammer. 

 Nøter fra Egersund Net

Egersund Net leverer knuteløs supernot, sekskantnot og standard knuteløs notlin. 
Notlinet blir produsert i Nylon 6- og Dyneema-filamenter med bruddstyrke opp til 220 kg. 
Stor elastisitet gjør at konstruksjonen lever mer i takt med naturkreftene den utsettes for. 
Dette vil også øke fisketrivselen og redusere slitasje på merd og not.
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 Polarcirkel 1050, 860 og 790
Polarcirkel 1050 kabinbåt er en skreddersydd arbeidsbåt 
med mange praktiske løsninger og smarte detaljer. Båten 
er selvlensende, har doble flytepontonger i 500 mm PE-rør 
og tre trykktestede kammere. Dette sørger for veldig god 
oppdrift. Alle Polarcirkel-båter er designet i henhold til 
kundens behov.

 Fortøyning fra  Egersund Trading
 
Egersund Trading leverer komplette, bærekraftige 
fortøyningssystemer av høy kvalitet til oppdrettsanlegg over 
hele verden. Systemet, inkludert fortøyningsliner og bøyer, 
er skreddersydd den enkeltes behov for å forsikre at de store 
kreftene blir fordelt jevnt over hele anlegget.
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 AC 600 PVDB og AC 800 PVDB fôrflåte
AC 600 PVDB er dimensjonert for signifikante bølgehøyder 
på 6 meter og er det perfekte valget for tøffe og eksponerte 
lokaliteter med utfordrende værforhold. Med et dobbelt, 
V-formet skrog skiller den seg ut fra andre modeller i 
markedet, og sikrer overlegen stabilitet selv under krevende 
forhold. Smarte detaljer som innebygd fôrvelger og et 
metallisert skrog over vannlinjen for beskyttelse mot vær og 
vind bidrar til å skape trygge driftsforhold ombord. 
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Redline har blitt brukt siden 1970-tallet for 
å beskrive en grense man ikke må passe-
re uten at det får alvorlige konsekvenser. 
Det antyder ideen om et fysisk skille som 
markerer forskjellen på hva som er aksep-
tabelt og hva som er uakseptabelt, og er 
relatert til uttrykk som ’å gå over streken’.

”Å NESTEN GÅ
OVER GRENSEN  
FOR HVA SOM ER
AKSEPTABELT”


