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Tilpasset forholdene «på yttersia» - der naturkreftene rår.

Med NOFI Yttersia Flytekrage har vi utviklet teknologi for 
det tøffeste miljø.  Hemmeligheten ligger blant annet i  
materialenes egenskaper – sterkt, men fleksibelt.  
Ikke-korrosivt. 



NOFI Flytekrage Yttersia

NOFI Yttersia møter havbrukerens krav om tøffere utstyr, brukervennlighet og en  
tryggere arbeidsplass.

Fortøyningsklammerne – hanefotens innfesting holdes på plass med unik og utprøvd friksjonsteknologi.  
Siden 2017 har NOFI levert fortøyningsklammere med denne teknologien - ingen stag, kjetting eller tau.
- Enkelt, vedlikeholdsfritt, lave driftskostnader. 

500 EFK - Fortøyningsklammer med friksjonsteknologi

500 CMC - støpt klammer i polyetylen
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Slisser for  
enklere ettermontering

Fenderlister

Flerfunksjonsfeste
Låsekasse for 
sjakkel / kjettingNettstangfeste

Avrundet inngang for fortøyning /
bunnring

Avrundet inngang for fortøyning /
bunnring

Avtagbar ståplate  
med antiskli

Styring til 
fortøyningsstropp

Splittet yttermuffe 
for friksjonsgrep om 
flyterør

ØK FLYTEKRAGENS KAPASITET

Kan ettermonteres på eksisterende 
flytekrager for økt kapasitet og bruk på 
tøffere lokaliteter.

TROMPETFORMET INNGANG

Robust klammer med flere gode 
løsninger. Blant annet trompetformet 
inngang for bunnringoppheng eller  
hanefotpart. Den avrundede formen 
sørger for at lastbæreren ikke får en 
knekk over en kant. Klammeret kan  
benyttes som fortøyningsklammer.
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NOFI Yttersia kan tilpasses den enkeltes behov.  
Vårt innovasjonsmiljø jobber tett med kundene  
i hvert enkelt prosjekt og utvikler utstyret spesielt. 

Som en del av vår kompetanse på flytende fleksible  
konstruksjoner, tar vi hånd om alle prosessene fra  
utvikling til produksjon. 

NOFI Redningsleider  
- for trygghet på arbeidsplassen.

NOFI Redningsleider trekkes enkelt ut av 
en kassett som er integrert i gangbanen. 
Leideren kan ettermonteres på alle våre 
flytekrager og kan tilpasses andre  
systemer på forespørsel.



NOFI er sertifisert og godkjent leverandør i henhold til NS 9415.

www.nofi.no


