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Marina News

Sublift By Swede Ship
Af Peter Hartzell, Sublift by
Swede Ship

SUBLIFT By Swede Ship
er udviklet sammen med
den svenske flåde med de
formål at skabe en hurtig
og robust vogn til bådoptagning.
SUBLIFT er en brugervenlig, selvkørende vogn,
som tager både på land
via havnens slæbested.
En Sublift fungerer lige så
godt til både med stativer
som med støtter.
En stor fordel med
Sublift er, at den kan erstatte kran, trailer og traktor. SUBLIFT betjenes af
en person med en trådløs
fjernbetjening. Det er en
alt i én løsning, der giver
lave investeringsomkostninger.

Rammen er af en åben
U-type, der er hydraulisk
indstillet i bredden, så den
svarer til forskellige behov.
En SUBLIFT kan for
eksempel spænde over en
bådtrailer eller en lastbil,
der giver en effektiv bådhåndtering. De hydrauliske løftearme roterer for
at finjustere til de forskellige bådbredder. Både kan
samles og parkeres individuelt, når de anbringes i et
fiskebensmønster, hvilket
maksimerer udnyttelsen af
vinterpladsen. På grund af
sin størrelse og smidighed
er SUBLIFT også perfekt
til bådhåndtering på små
værfter og i haller.
I
Danmark
kører
SUBLIFT indtil videre
på Marina Minde, Frederiksvæk Havn AMBA og

Fredericia Lystbådehavn
drevet af ADP A/S.
’Vi overtog Subliften
sammen med lystbådehavnen i 2014. Vores kunder
er meget glade for, at vi
bruger subliften, da den er
mere skånsom for båden,
end en lastbil kran, når de
skal tages op og sættes i
vandet. Vi har kunder der
kommer sejlende til fra andre havne for at blive taget
op og sat i vandet med vores sublift.” siger Kenneth
Frederiksen fra ADP A/S,
som driver havnen.
Der er bygget 200 eksemplarer siden 1990 og
alle er fortsat i drift.
Fire søværn og 10 væfter
i tilknyting til fiskerihavne
bruger Subliften dagligt.
Subliften har en kapacitet
fra 12 til 90 tons.

