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BANANPINGEREN
Reduserer bifangst av sjøpattedyr

TEKNOLOGI SOM VIRKER BÅDE FOR FISKERNE OG FOR MILJØET

Fiskerensfavoritt

Reduserer bifangst av sjøpattedyr, men påvirker ikke selve fisket

Fest og Glem
Påvirker ikke verken fangst,
setting eller haling av garn.

Slitesterk
Tåler bruk til 1000m dybde.

Utprøvd Design
Utprøvd i millioner av
garntimer.

Svært Effektiv
Dokumentert effekt mot
bifangst av sjøpattedyr.

Robust enhet med avansert akustikk

Selsikker
Sel tiltrekkes ikke av
pingeren.

Fangstsikker
Påvirker ikke fangst av fisk.

God kvalitet
Anerkjent som markedsledende 
av fiskere over hele verden.

Godkjent
Godkjent i henhold til lovgivning  
i EU, USA og Norge.



Unit 1a Webbers Way, Dartington, Devon, TQ9 6JY, United Kingdom
Tel: +44 (0)1803 225253   Email: info@fishtekmarine.com

fishtekmarine.com

BANANPINGEREN: Testet og godkjent for bruk i Norge

Godkjent etter norsk lovgivning

Tiltrekker ikke sel

Installasjon av Batteri

Ta pingeren ut av
gummidekselet og skru
av lokket.

Sett i batteriet og pass på
at polariteten er riktig.

Sett på lokket igjen og skru
godt til, så O-ringen
klemmes godt.

Legg pingeren tilbake i
dekselet sånn at du kan se
det blinkende lyset
gjennom hullet i tuppen av
dekselet.
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Sjekke Batteritilstand
Det er enkelt å sjekke batteritilstand: se gjennom
hullet i tuppen av bananen og tell hvor mange
ganger LED-lyset blinker.

SE VIDEO
PÅ NETT

LED-blink Batteritilstand
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Bytt batteri!

Knyt en pinger fast for hvert 7. garn (hver 192 m) 
Fest pingeren i lina mellom to garn.
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PINGER FLYTETAU

BLYLINE

27,5m

Fest en pinger per 192m (eller hvert 7. garn)

Fest pingeren på et eget tau
Det anbefales at tauet er minst 1,8m langt 
type Danline

Tauet som går gjennom pingeren (A) må 
være lenger enn tauet det er festet på (B).

Dette gjør at pingeren ikke havner under 
spenning når garnene hales (se punkt 3).
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SPLEIS EN LØKKE

SPLEIS PINGEREN
PÅ TAUET

Fest pingeren i flytetauet mellom to garn
Fest pingeren på en sånn måte at belastningen når garnet hales kommer på tauet 
over pingeren. Når garnet hales, bør ikke pingeren komme under spenning.
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Anbefalt Festemåte
Dette er bare et forslag. Du kan feste pingeren på andre måter, dersom du 
mener det er hensiktsmessig.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

LED-indikator Ja

Automatisk
saltvannsbryter Ja

Maks dybde 1000 m

Batteritid >4000 timer sammenhengende 
bruk (ca. 6 mnd.)

Batteritype Alkalin C-celle (LR14)

Vekt i vann 37 gram

Dimensjoner 185mm x 52mm x 42mm

Garanti 12 mnd. fabrikkgaranti

AKUSTISKE EGENSKAPER

Frekvens 50-120kHz

Signalstyrke - SPL 
(re 1µPa at 1 m) 145 dB ±5dB

Varighet på ping 300 millisekunder

Varighet mellom ping 4-12 sekunder

Anbefalt avstand
mellom pingere Maks 200 m

Pingeren skal kunne bevege seg fritt selv om flytetauet er stram.

(A)

(B)

UNDER SPENNING




