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FINNSNES DYKK & ANLEGGSERVICE AS 
2 x Minibløgger
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INNHOLD I FABRIKK

• Bløggelinje i 20-fots-container for plassering på dekk, og 
oppfyller myndighetenes krav til hygiene. 

• Isolert for å unngå kondens på vegg og tak. 

• Hygienesluse inndelt i ren og skitten sone for hygienisk vask 
og skiftning av klær. 

• Vegger i hygieniske plater og dørk utstyrt med slukrist. 

• Utstyr for manuell grovvask, såpepålegging og desinfeksjon. 
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PROSESSBESKRIVELSE
• Fisk pumpes direkte fra merd til silkasse montert på 

containerens side. Vann fra silkasse går tilbake til sjø. 
Fra silkassen går fisk i en renne til el-bedøver. Et eget 
utløp er plassert ved silkassen for utsortering av fisk 
uegnet for el-bedøver, f.eks. rensefisk.

• Etter elektrisk bedøvelse går fisken til 
bløggebord/bufferbord for manuell avliving og 
utblødning. Fisken blir ført ut av containeren for 
kjøling og lagring i klargjorte transporttanker. Ved 
endt slakting eller ved behov transporteres tankene til 
nærmeste slakteri.

• Et eget utløp er plassert på motsatt side av 
containeren for lagring av utsortert fisk i egen 
tank/kar. Videre ensilering skjer avgrenset fra 
slaktelinjen. 

• Prosessvann (blod, vann og kjemikalier) samles opp i 
dreneringsrenner og føres ut av containeren for 
lagring i egnede tanker. Dette leveres til landanlegg 
etter hver operasjon for vannbehandling. 
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MINIBLØGGER

• 20’’ container med personaldør

• Avsiler i rustfritt AISI304 med returvann til sjø. 

• Rom isolert og kledd med hygieniske plater

• Hygienesluse inndelt i soner. Utstyrt med håndvask 
med varmtvannsbereder, og oppheng for arbeidsklær.

• Dørk med sluk for prosessvann. 

• To utløp for utsortert fisk, ett utløp for slaktet fisk. 

• Lys og varmeovn

• Utstyr for manuell vask og desinfeksjon

• Elektrisk bedøver

• Bløggebord for manuell bløgging og utblødning

• Renne ut til lagringstank
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LAGRINGSTANKER

• Isolerte lagringstanker for slaktefisk

• Forberedt for kranløft og truck

• Innløpsluke for topp og utløp med luke i ende

• System for overrisling, pumpe og sugerist for intern 
sirkulasjon

• Temperaturmåling (ikke integrert til kontrollsystem) 

• Mulighet for tilkobling av vaskedyse 
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SLANGETROMMEL OG PUMPE

• Slangetrommel for fiskepumpeslange 

• Kompressor med luftheis/mammutpumpe

• Kamera med lys på slangeinnsug 
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ISPRODUKSJON

• 20’’ container med personaldør

• 2 seaice maskiner med total kapasitet is 5000kg/døgn

• 1 kompressor med maks kapasitet 3,25m3 /min ved 7,5 bar

• Dørk med sluk for drenering 

• For bruk med sjøvann, men med mulighet for ferskvann

• Sjøvannspumpe montert i konteiner for mobilt bruk

• Lys og ventilasjon
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THE FUTURE SOLUTIONS FOR LIVE FISH
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THE FUTURE SOLUTIONS FOR LIVE FISH
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