
MARINA OCEAN

MARINA OCEAN
er en Haarek boat som er levert i 2013 av Hemnes Mekaniske. Båten, som er bygget i aluminium, er 
arrangert med isolert overbygg over to dekk. På 1. dekk er det innredet 3 lugarer med totalt 6 køyer. 
Det er også sittegruppe og messe. På 2. dekk er styrehus, og det er også innredet sofagruppe. Det er 
gangvei rundt styrehus. Marina Ocean måler 14,99 m lang og 8m bred . Servicefart med operativ last 
er ca. 8-9 knop.

MASKINERI
Fremdriften besørges av to Sabb Iveco C90 380 dieselmotorer hver på 380 hk v/2000 o/min som 
er koblet til 2 x Finnøy G18 reduksjonsgear med oversetning 2,48:1 og har PTO for hydraulikkpumpe 
på hvert fremdriftsanlegg. De to propellanleggene er type Helseth 4H70-900HS. Styremaskin 
og to hydrauliske sidethrustere på henholdsvis 50 hk foran og 30 hk bak er fra Sleipner. CO2 
brannslukkingsanlegget er en Alf Lea & Co Brannvern leveranse.

DEKKSUTSTYR
Kranen er type Palfinger PK 65002 på 65 t/m, Tennfjord Industrier har levert 2 x capstan på 
henholdsvis 3 og 5 tonn. Varpevinsj er levert av MB hydraulikk og er av typen 1-VA-15-AHB. Vinduer 
kommer fra Ertec, og Polyform har supplert fendere. Viking life service har levert Viking redningsflåte 
med tilhørende pyro etc, katamaranen er oppmalt med Hempel malingssystemer. De to førerstolene 
er fra NorSap. 

ELEKTRONIKK 
De elektriske installasjonene er utført av Elektroreparatøren Fredriksen, og navigasjonsutstyr 
kommer fra Florvaag elekronikk AS. Furuno kartplotter, radar, ekkolodd. Sailor og comnav 
kommunikasjonsutstyr, autopilot og to ror-indikatorer samt JRC satelittkompass. Det er også 
montert OLEX kartsystem for nøyaktig posisjonering av anlegg samt at det er et godt hjelpemiddel 
for oss når vi legger ut fortøyninger.

DIVERSE 
Marina Ocean er innredet i skrog med flere lager rom med reoler til reservedeler og utstyr samt 
luftkompressor. Der er også lagt ned et stort parti med tredekke på dekk. Katamaranen har 
hjelpemotor fra Frydenbø aggregat på 30 kW, alarmsystemer for vanninntrenging og brann, samt 1 
redningsflåte for seks personer og 1 for 8 personer. 

Marina Solutions er oppdatert på moderne utstyr, spesielt tilpasset de ulike 
oppdragene vi håndterer. Kranbåten ”Marina Ocean” kan benyttes til alt fra 
forankring, servicearbeid, vedlikehold, sjøentreprise og ROV-inspeksjon på 
forankringsstrekk og moringer. 

“Marina Ocean”, 

kranbåt med stor 

kapasitet. 

L: 15m, B: 8 m.

DEKKSKRAN: LØFT 65 TONN/METER

ANKERVINSJ: 15 TONN

NOKKER: 2 STK. NOKKER OMBORD, HHV. 5 OG 3 TONN.

KARTSYSTEM: OLEX KARTSYSTEM FOR NØYAKTIGE BUNNUNDERSØKELSER

DEKKSLAST: INNTIL 40 TONN

BRANNKANON: 1500 LITER/MIN.

ROMSLIG ARBEIDSDEKK

“Marina Ocean” har stor kran-

kapasitet og håndterer de fleste 

forankringsjobber i havna.


