
centa moves

centaFLeX-M

marinekobling

nominelt moment 0.25 – 0.5  knm

centaFLeX-acV

marinekobling

nominelt moment 0.1 – 14  knm

centaLInK

lydsvag drivaksel

nominelt moment 2.5 – 540  knm

centa KoMpoSItaKSLer

Kulfiber- og glasfiberaksel

ubegrænset momentområde 

i forhold til anvendelse

centaFLeX-rS & rV

torsionel kobling

nominelt moment 0.25 – 15  knm

centa cp

Flangehus med integreret 

til- og frakobling

nominelt moment 1.6 – 6.3  knm

centaFLeX-DS

to-trinskobling

nominelt moment 0.25 – 2  knm

centaX-Sec

superelastisk koblingssystem

nominelt moment 2.25 – 650  knm

Fleksible marine fremdrivningskoblinger og drivaksler reducerer støj og 

kompenserer for fejlopretning i fartøjer af alle typer og størrelser. 

momentområde op til 650 knm.

Fleksible koblinger til marine
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DONG-I
Marine gear

- Effekter fra 25-1350 HK
- Passer til alle  
 motorfabrikater
- Høj kvalitet
- Kan leveres med  
 slireventil
- Konkurrence- 
 dygtige priser
- Kraftudtag på  
 mange modeller
- Robust udførelse
- Bredt lager i Esbjerg

Certifikater til de fleste anerkendte 
klassifikationsselskaber kan leveres

Flytter du? 
Så husk at meddele fiskeri 

Tidende 
din nye adresse - for avi-

sen flytter ikke 
automastisk med dig.

projekt med 
mindre fartøjer 
er afsluttet

Af Lone HAnSen 

Hvis et lille fiskefartøjs 
stabilitet skal vurderes, 
kan en tommelfingerregel 
være at se på fartøjets fri-
bord i forhold til fartøjets 
bredde. Hvis fribordet er 
mindre end 12 procent af 
skibets bredde, er der stor 
sandsynlighed for, at fartø-
jet ikke kan klare en stabi-
litetstest. Og hvis fribordet 
er mere end 12 procent af 
fartøjets bredde, er der en 
stor sandsynlighed for, at 
stabiliteten er i orden.

Fem ud af 12 var ok
Procentreglen er en af de 
konklusioner, der er kom-
met ud af et stabilitetspro-
jekt, som Fiskeriets Ar-
bejdsmiljøråd har stået bag. 
Ole Christensen fra firmaet 
OC Consult har gennemført 
stabilitetstest og målinger 
på i alt 12 mindre fiskefar-
tøjer, og blandt dem var det 
kun fem, hvor stabiliteten 
var i orden. De resterende 
syv fartøjer havde blandt 
andet problemer med fri-
bordet, og ejerne fik gode 
råd til, hvordan stabiliteten 
kunne forbedres.

På nogle af fartøjerne var 
løsningen at flytte ballasten 
rundt og få tyngdepunk-
tet længere ned. Alene det 
at flytte en redningsflåde 
fra styrehustaget eller at få 
opbevaret garn under dæk 
kan bedre stabiliteten på en 
jolle, nævnte Ole Christen-
sen, da han orienterede om 
resultaterne på havnesik-
kerhedsudvalgenes semi-
nar i fredags.

For nogle fartøjer var det 
nødvendigt med ændringer 
i en dyrere prisklasse, for 
eksempel at få mere opdrift 
i lønningen eller mere bal-
last.

Status på 
dynamometerprøver
Ole Christensen redegjorde 
på seminaret også for resul-
taterne af de mange dyna-
mometerprøver, der blev 
foretaget i foråret 2011, 
både af ham selv og flere 
andre skibsingeniører. Han 
gav bl.a. et eksempel med 
en Læsøkutter, hvor hans 
forslag havde været, at gøre 
fartøjet bredere. Det har 
skipperen gjort nu, så han 
har øget bredden på fartø-
jet med 1,10 meter fra 2,60 
meter til 3,70 meter, og han 
har netop fået sejltilladelse 
og må sejle med et ton i 
takkelkassen på dækket og 
800 kg i lasten, fortalte Ole 
Christensen.

Tjek utætheder
På de fartøjer, der har fået 
lavet dynamometerprø-
ver, hvor fartøjet krænges 
ved hjælp af en kran, kan 
utætheder være et stort 
problem. Det kan for ek-
sempel være luftindtag til 
maskinen under lønningen 
eller sjuskede gennemfø-
ringer. Så generelt bør folk 
med små fartøjer tjekke, om 
der for eksempel er hule 
lønningsstøtter, sagde Ole 
Christensen.

Han opfordrede også til, 
at hvis man er på vej til at 
købe et fartøj, som har fået 
udført en .dynamometer-
prøve, skal man tjekke sta-
bilitetsbogen.

- Det er vigtigt at vide, 
hvad fartøjet er godkendt 
til at sejle med, sagde han.

Gennem et år har Søfarts-
styrelsen været i gang med 
syn på fiskefartøjer under 
15 meter. Der skal gennem-
føres et syn hvert femte 
år, så den første femtedel 
af fartøjerne - fartøjer med 
et dimensionstal på 20, 
men en længde under otte 
meter - var planlagt til at 

skulle synes i 2011. Men af 
de 131 planlagte syn blev 
der kun gennemført 64, 
oplyste regionsleder Jens 
F. Carstens fra Søfartssty-
relsen på HSU-seminaret 
i Thyborøn. Det skyldtes 
blandt andet, at 32 fartøjer 
blev målt om, så de kom 
ned under dimensionstal 

20, der er grænsen for de 
krævede syn, og der var 
også nogle oplæggerfartøjer 
og nogle, der var blevet til 
lystfartøjer. 

Blandt de gennemførte 
syn var der 28 fartøjer, der 
blev tilbageholdt som følge 
af synene. I 2012 begynder 
synene for fartøjer fra otte 

meter og opefter. Når en 
fartøjsejer får besked om et 
syn, vil der typisk være en 
frist på to måneder, inden 
synet skal gennemføres, 
nævnte Jens Carstens.

-lo

Af Lone HAnSen 

Redningsudstyr skal afprø-
ves, inden det går galt. Det 
var et af budskaberne på 
seminaret for havnesikker-

hedsudvalg, som Fiskeriets 
Arbejdsmiljøråd stod bag i 
Thyborøn i sidste uge. 

Undervisere fra Fiskeri-
skolen havde gjort klar til 
at demonstrere forskellige 
typer af udstyr med kur-
susskibet Athene som ud-
gangspunkt. De præsente-
rede, hvordan man samler 
en mand op af vandet med 
en redningssele, hvordan 
man kan fange en mand 
med en kejs og en kran om-
bord, og hvordan en reb-
stige kan gøre det lettere at 
komme ombord, hvis man 
er faldet i vandet. 

Derefter fik seminarets 
deltagere tilbud om en tur 
i havnen for at afprøve, 
hvordan det er at blive 
bjærget med en rednings-
sele eller vende en red-
ningsflåde, hvis den ligger 

med bunden opad i vandet.
10-12 af seminarets del-

tagere sagde ja til at låne 
en redningsdragt og hoppe 
i vandet. Et par stykker 
prøvede at blive samlet op 
med en redningssele, men 
de fleste valgte i stedet at 
prøve kræfter med at vende 
redningsflåden. 

Et tredje tilbud måtte til 
manges ærgrelse aflyses. 
Der var lavet aftale med 
redningsstationen i Thybo-
røn om, at der var mulighed 
for en sejltur i den hurtig-
gående LRB-redningsbåd. 
Men lige inden de første 
skulle gøre sig klar til at 
gå ombord til en prøvetur, 
blev redningsbåden kaldt 
ud. Et skib ved Oddesund 
havde rorproblemer, og så 
måtte redningsfolkene sej-
le til assistance.

Første 64 fartøjer under 15 meter er synetBedre styr på 
stabiliteten

En tur i havnen for sikkerhedens skyld
De af seminardeltagerne, 
der havde lyst, lånte red-
ningsdragter og sprang 
i havnebassinet for at 
afprøve noget af udstyret. 
foto: Lone Hansen
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