Tekniske spesiﬁkasjoner

TriaMarina Flytebrygge
Lengde

Bredde

Egenvekt

Oppdrift

Fribord

6m

2,5m

930 kg

4x750 liter

50 cm

12m

2,5m

1785 kg

8x750 liter

50 cm

Produktbeskrivelse
Bryggen er en rammekonstruksjon i stål, oppbygd av vår unike skinneproﬁl som
kombinerer funksjon og styrke i en enhet.
Samtlige stålkomponenter er i varmgalvanisert utførelse med sklisikker overﬂate.
Bryggens midtfelt i kompositt er 87 cm bredt og inndelt i seksjonsﬂak som er festet med
beslag i bryggen. Flakene kan enkelt løsnes for tilgang til strømkabler, vannslanger,
fortøyninger etc.
Vår spesialutviklete skinneproﬁl som danner sidevanger på bryggen gir muligheter for
en trinnløs innfesting av utrigger og fortøyningsbom.
Flottørene er laget i polyetylen med fylt kjerne i ekspandert polyestyren. De blir festet
til ﬂytebryggen ved hjelp av et solid innfestingssystem.
I hjørnene på bryggen er det inspeksjonslokk for enklere montering og inspeksjon av
bryggekoblinger og fortøyninger.

TriaMarina skinnen

Innfesting av ﬂottører

Med M20 spesialbolter blir utriggere

Alle bolteforbindelser har

og fortøyningsbommer festet til bryggen.

gjennomføringer med inn-

Dette gjør det enkelt å justere plassbredde.

støpte syrefaste stålhylser.

Hengsling
Bryggen har bryggekoblinger i gummidempende utførelse.

Tilleggsutstyr
Baufender som enkelt kan festes til skinneproﬁlen på siden av bryggen.
Strøm, lys og vannpullerter kan festes til risteproﬁl (innfestingspunkter tilrettelagt).

Bruksbetingelser
Våre flytebrygger er beregnet for bruk i beskyttede områder. Bølgehøyden må ikke overstige
40 cm signiﬁkant bølgehøyde og max. 2,5 sekund bølgelengde. Dette tilsvarer en Hmax.
på 75 cm (fra bølgebunn til bølgetopp).
På lokaliteter hvor det det kan fryse til må landfortøyningene slakkes før isen legger
seg. Ved fare for drivis må bryggen tas på land eller skjermes på annen måte. Hvis isen
ikke beveger seg kan bryggen fryse inne.

Tlf: +47 56 15 20 50 • Epost: ﬁrmapost@tria.as
Storebotn 6A, N-5309 Kleppestø
www.triamarina.no

Flytebrygge

Solid flytebrygge
med stabile egenskaper

God bæreevne og høyt fribord
Lang brygge gir rolige bevegelser

TriaMarina-skinnen
kombinerer styrke
og funksjon

Trinnløs plassering av utrigger/bom
Sklisikkert sidefelt
Vedlikeholdsfritt midtfelt i kompositt
Gummidempende bryggekoblinger
Synkefrie flottører
Forberedt for forsyningssøyler

Trinnløs innfesting av
utrigger og fortøyningsbom

