PARMA fenderlistar á flotbryggjur og fingur:
desember 2020
Við, hjá KrÓla, vitum að ekki er auðvelt að verja báta fyrir nuddi eða höggum hvort heldur er við fingur eða flotbryggjur. Í viðlegu vilja belgir færast til hliðar og/eða upp fyrir kantlista og bátar næsta
óvarnir. Við fingur er vandamálið stærra þar sem kanturinn á fingrinum er mun minni en á
flobryggju. Best er að “fender-” listar séu fastir og hangi ekki í spottum sem gjarnan slitna ásamt að
vera lýti við snytrilega báta og bryggjur.
Undanfarin ár höfum við boðið fenderlista frá PARMA A/S í Noregi í 2 stærðum 70mm á fingur og
115mm á timbur–kantlista. Nokkur ár þurfti í kynningu en nú, einkum í ár (2020), eru allar nýjar
flotbryggjur afgreiddar með 115mm listum og flestir fingra með 70mm.
Fjallabyggð/Ólafsfjörður (2015) 3 x 20m eining.
115mm PARMA fenderlistar á báðum hliðum.

PARMA fenderlistar eru úr “thermoplastic polyurethane” (TPU) sem er í senn slitsterkt og teygjanlegt
frá -40°C að +80°C. Einingar eru 0.5m samhangandi með festiflöt milli eininga. Gatað loftrör gengur eftir allri lengjuni en rörinu er lokað (á heildarlengju) annars vegar með tappa og hins vegar með
ventli til að dæla lofti í fenderinn með þrýsting allt að 1.5bar. PARMA fenderinn má búta í smærri
einingar en ventil/tappi settur í enda. Ef skemmd, eða gat, kemur á einn hluta má skipta út með
nýrri einingu og tengja annað hvort með tengimúffu og/eða setti: Tappi-Ventill. Eftir viðgerð er lofti
dælt í báða/alla hluta fendersins.

Sauðárkrókshöfn (2014) 70mm
PARMA fender á öllum fingrum.

Uppsetning og frágangur í höfninni
á Skagaströnd 2019.

Uppfærsla (2020) á viðlegu fyrir
björgunarsk. Sveinbjörn Sveinsson á Vopnafirði. Fenderinn er
Parma 115mm.

Endurnýjun fingra í Kópavogshöfn (2019) VIKING 0.6 x
8m—3 x 400ltr. Flot 70mm PARMA fenderlistar.

Nýr PARMA 80mm í 2 litum: gulur
og koks-grár
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