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	 	 Seaflex	-	förankring
Det mest vanliga förankringen 
av bryggor i Sverige är kät-
ting, trots att vi har en Sven-
skutvecklad produkt som är 
välkänd i de större marinorna 
runt om i världen, Seaflex. 

I stället för långa kättingar 
spänner man upp bryggan 
med flätat tågvirke och starka 
fjädrar av gummikonstruktion. 
Metoden är patenterad av det 
svenska förtaget Seaflex.

Den största fördelen är att 
installationen i det närmaste är 
underhållsfri. Bryggorna kan 
också upplevas som stadigare 
eftersom de är i uppspänt läge. 
Installationen måste ske av 

certifierad personal och
Hamnab är en av få firmor i 
Sverige som har detta certifi-
kat.

Betongankarna har rostfria 
öglor för att fästa gummitros-
sen. Betongankare för seaflex 
tillverkar vi själva.

Varje installation är skrädd-
arsydd och Seaflex erbjuder 
livstids-support.

Läs mer på www.seaflex.net
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Fördjupad	information
För att kunna tillverka utrust-
ning till just er installation krävs 
information om: 

- Djup
- Skillnad mellan hög och låg  
  vatten, 
- Våghöjder
- Vindhastighet
- Ström
- Storlek på båtar
- Designen på anläggningen.

Ett beräkning och kalylering-
sprogram räknar ut komponen-
terna till installationen.

Alla delar förutom beton-
gankarna tillverkas av Seaflex.

Hamnab sköter hela installa-
tionen och gör även regelbund-
na dykinspektioner om kunden 
önskar.

Vi vet ännu inte hur länge en 
Seaflexinstallation klarar innan 
det är dags att byta hela eller 
delar av installationen. 

Den älsta installation vi har 
i Sverige är Gräddömacken 
i Stockholm Norra skärgård. 
som installerades 1989 och 
efter 29 år av stormar och is är 
den fortfarade i perfekt kondi-
tion. 

Hamnkapten Sten Hallstrand 
är såklart väldigt nöjd med sin 
installation.

Under 30 år kan man uppskat-
ta att Gräddömacken borde 
bytt förankring mellan 3 och 4 
gånger. På sikt är således en 
Seaflexinstallation det mest 
kostnadseffektiva alternativet.

En annan installation vi besik-
tigat är Morarnas båtklubb på 
Gålö. Även här gör vi dykin-
spektioner regelbundet med 
oförändrat resultat.

Brygginstallationer på stort 
djup görs även dessa förde-
laktigt med Seaflexlösningen 
då man slipper långa tunga 
kättingar som har förmågan 
att röra på sig, där istället man 
spänner upp bryggan med 
Seaflexlinan raka vägen ner till 
förankringen.

Kontakta oss för att göra en 
offert för just er anläggning.


