
STABILISERINGSTANKER      -      FREQUENCY MODULATED ANTI-ROLL TANKS 

Frekvensstyrte 
stabiliseringstanker  
-en vei til et bedre 
arbeidsmiljø.
Et typisk trekk ved de 

fleste fiskefartøy er at man har stor variasjon i 
lastkondisjoner i løpet av drifts-syklusen.
I tillegg vil man oppleve stor variasjon i vind 
og vær. Alt dette påvirker sterkt hvordan  og 
hvor mye båten ruller. 

Men arbeidet ombord må 
uansett gjøres og slitasjen på 
mannskapet kan bli stor.

For å motvirke dette har Mjo-
sundet Båt og Hydraulikk AS 
utviklet sin spesielle stabiliser-
ingstank.

Vårt reguleringssystemt som gjør at tanken 
kan tilpasses ulike rullefrekvenser pga 
lastkondisjoner og båreforhold. Vi sier at 
tanken er frekvensregulert. 
Tanken virker derfor over hele spektret og 
man unngår helt den rulleforsterkninga som 
man ellers kunne fått ved ekstra lange, tunge 
bevegelser, spesielt på låringa.

Hver tank er tilpasset den enkelte båten. 

Montering
En stabiliseringstank leveranse frå oss består 
normalt av

• Tank m/dropventiler, sjåglass, lufting og 
fylling

• Indikator for tankjustering
• Rattpumpe for å justere tanken

Rattpumpe og indikator monteres i styrhus. 

Mindre fartøy greier seg oftest med manuelle 
dropventiler, men både fjernutløsing av dropp-
ventiler og fjernavlesing av nivå kan leverast 
som tillegg. Det siste blir vanligvis bare bestilt 
i kombinasjon med fastmontert opplegg for 
fylling.

Fishing vessels are 
experiencing 
considerable changes 
in loading conditions 
during time at sea.

In addition you have changes in wind and wave 
systems. All this effects the movements and 
behaviour of the vessel. Regardless of this, work 
has to go on, increasing the physical and mental 
stresses experienced by the crew.

To improve conditions for the 
fishermen, MBH developed its 
stabilising tank. Our dampening 
system secures the movement 
of oil within the tank will 
counter any given wave fre-
quency, resulting in less roll. We 

say the tank is frequency modulated.

Each tank is designed to fit the actual vessel.

Installation
Delivery of an anti-roll tank normally includes:

• Tank including drop valves, level indicator, 
airing and filling system

• Indicator for tank adjustment
• Adjustment pump

Adjustment pump and indicator for tank adjust-
ment is mounted in wheelhouse.

For smaller vessels it is sufficient with manual 
drop valves. Distant release and level indicator 
for the tank can be supplied on order. This option 
is common only in connection with a mounted 
system for filling.
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