LANDGANGER
SJØVANNSBESTANDIG
ALUMINIUM

TRYGG FERDSEL
OPP OG NED FRA KAI
Marina Solutions lagerfører landganger i

Landgangssikring og glideskinner er

Ålesund og i Bergen. Landgangene har gode,

tilleggsutstyr. Dette er anbefalt for å hindre at

funksjonelle kvaliteter og er produsert i

landgangen faller i sjøen.

sjøvannsbestandig aluminium. Overflaten og
gangfeltet er sklisikkert og gir god drenering av Heavy Duty landganger er modeller for havbruk,
vann.

fiskeri og industri. De har forsterket sveiset
fagverkskonstruksjon/ Z-rekkverk i firkant-

Rekkverket har høy fotlist. Standard landgang

utførelse.

i de korteste lengdene har knelist, mens 10
og 12 meters standard landgang leveres

Vi tilbyr også større landganger etter

forsterket med Z-rekkverk i samme rørutførelse forespørsel. Kontakt oss for mer informasjon.
som de kortere modellene. Høy fotlist og trygt
rekkverk sikrer ferdsel for brukere i alle aldre, i
tillegg til rullestolbrukere.

Landganger utformet

STANDARD LANDGANGER
Lengde

Bredde

Egenvekt

Rekkv., ant./høyde

Belastning

og dimensjonert for

4 meter

1m

89 kg

1 side / 1m

200 kg/m²

5 meter

1m

125 kg

2 sider / 1m

200 kg/m²

sikker ferdsel til- og

6 meter

1m

145 kg

2 sider / 1m

200 kg/m²

8 meter

1m

190 kg

2 sider / 1m

200 kg/m²

10 meter

1m

293 kg

2 sider / 1m

200 kg/m²

12 meter

1m

348 kg

2 sider / 1m

200 kg/m²

fra flytebrygga

FLAPS

GLIDESKINNER

LANDGANGSSIKRING

Flaps på enden av landgangen mot

Skinneføring eller glideskinner mon-

Stolpene på siden hindrer landgan-

brygga, gir bedre tilgang for bl.a.

tert på flytebryggen sikrer at land-

gen i å falle i sjøen ved dårlig vær.

rullestolbrukere og letter transport av

gangen ikke sklir sideveis. Glideskin-

Dette er tilleggsutstyr.

utstyr fra land til brygge.

nene er produsert i vedlikeholdsfri PE

Dette er tilleggsutstyr.

plast. Kantene er høye for å hindre
avsporing. Dette er tilleggsutstyr.

LANDGANGER
Solid bæreevne

Kaiplate med svingfunksjon

Sklisikkert gangfelt

Vedlikeholdsvennlig

Sjøvannsbestandig aluminium

Stilrent design

Lav vekt

Vi leverer også mellomlandganger, repos og flaps

Tilpasset rullestolbrukere

for en mer sømløs overgang til bryggen. Enkelte

Rekkverk med knelist og høy fotlist

lengder leveres også med ekstra bredde, 1,5 m.

HEAVY DUTY LANDGANGER

KAN KJØRES PÅ MED ATV

Utført i sjøvannsbestandig aluminium og leveres med flaps på land- og bryggeside.

Denne landgangen tåler en belastning på 300 kg pr m². Derfor kan du

Lengde

Bredde utv.

Egenvekt

Rekkv., ant./høyde

Belastning

fint bruke ATV for å frakte utstyr til

12 meter

1,45 m

547 kg

2 sider / 1m

300 kg/m²

og fra brygga.

12 meter

1,80 m

608 kg

2 sider / 1m

300 kg/m²

SPESIALLANDGANGER
Vi kan prosjektere og bygge landganger etter behov. Våre spesiallandganger kan også dimensjoneres for lette kjøretøy.
Bildet viser en landgang som er 22 m og levert til Munkholmen.

www.marinas.no

TILBEHØR
Vi leverer ulike løsninger for mellomlandgang og fundament
Vår standard mellomlandgang er 2,5 x 1 m med flaps i begge ender. Det er også mulig å bruke
standard 4 meter landgang, dersom man ønsker å ha et rekkverk på ene siden.
Standard repos for landgang er 1,8 x 1,5 x 0,3 m høy. Vi har også andre typer repos eller ramper
for tilpasninger fra fast kai, eksempelvis hvor det er behov for vinkelendring. Kontakt oss for ditt
prosjekt. Ta også kontakt dersom du har behov for portløsning til flytebryggene.
MARINA SOLUTIONS AS

post@marinas.no

Ivar Aasen gate 10		

+47 70 30 08 90

6150 ØRSTA			

eller kontakt en av våre selgere: marinasolutions.no/kontakt

4 METERS LANDGANG MED REPOS
Her er det brukt standard 4 meters
landgang med repos mellom flytemolo og flytebrygge.

MELLOMLANDGANG

REPOS

Vi leverer mellomlandgang med målene 2,5 x 1 meter, med flaps i begge ender.

Repos til landgang 1,8 x 1,5 meter.

Produsert i sjøvannsbestandig aluminium, og sklisikkert dekke. Mellomlandgangen

Høyde 0,3 meter.

leveres uten rekkverk.

