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For å gjenskape et mest mulig naturlig miljø for rensefisken leverer TESS to ulike materialer/slitestyrker på tareskjul. 
Dette for å enkelt tilpasse behov på hver enkelt lokalitet. Materialet i skjulene har god kvalitet og leveres i PVC eller 
PP (Polypropylen). 

Begge varianter leveres i standard lengde 10,8 meter med 2 meter tau oppe og 1 meter tau nede for feste av bl.a 
flottør og vekt til taren. Skjulene kan leveres ferdig montert i ønsket antall strenger eller løse strenger med eller uten 
vekt. 

TESS leverer en håndsydd modell for tørking på ring. Disse kan enkelt trekkes ut og inn som en gardin. Individuelle 
strenger kan enkelt byttes ut. Tauene for inn/ut trekk har fargekoding, og er NS9415 produktsertifiserte. Tauene er 
spleiset – ikke knytt. Flytetare balanserer seg bedre i sjø og forbedrer fiskevelferd.  Det er dokumentert med kamera 
at rognkjeks trives godt i PVC skjul, og er et ønsket skjulested, festeplass og hvilested i merden.

Varenr.: Beskrivelse Enhet
WW10138 TARESTRENG PVC SORT 10,8 stk
WW10139 TARESTRENG PVC SORT std lengde 50 mtr
WW10140 TARESTRENG PP SORT 10,8 stk
WW10141 TARESTRENG PP SORT std lengde 50 mtr

 

Leveres i storsekk
- Klargjort for utsett Ferdig utstyrt med 1T løftestropp

Ferdigmonterte skjul i ønsket antall strenger mm. på forespørsel.
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GJENFANGSTSYSTEM
Gjenfangstsystem levert av TESS er designet for effektiv og skånsom gjenfangst. Dette gir bedre fiskevelferd 
og bedre lønnsomhet. Gjenfangstsystemene er testet og funnet godt funksjonelle.

Gjenfangstsytemene balanserer godt i vannet, og rensefisken vil naturlig ta i bruk systemet som sitt nye skjul 
før planlagt gjenfangst. For å sikre fiskevelferden til rensefisk skal rensefisk som hovedregel sorteres ut før laks 
behandles mot lakselus eller annet. Unntaket er bruk av luselaser eller hvis rensefisken trenger behandlingen.

Varenr.: Beskrivelse
WW10145 GJENFANGSTSYSTEM
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