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Pigghåen har skarpe tenner og svært sterke kjever. 

Øvre og nedre tannrekke er like, med store skråstilte spisser. Disse glatte og skarpe “knivene” kutter
eller sager opp byttet når det dras over tennene.

Pigghåen holder byttet fast med kjevene, mens den rister kraftig på hodet. Denne sidebevegelsen gjør at 
byttet sages opp over tannrekkene. 

Pigghåen sitt bitt

Upper jaw 

Lower jaw 
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Bitestyrke hos pigghå: 

Kilde: Comparative Analysis of Methods for Determining Bite Force in the Spiny Dogfish Squalus acanthias, JOURNAL OF EXPERIMENTAL

ZOOLOGY 301A:26–37 (2004)

Bitestyrken til pigghå har blitt målt til 19,57 N, som tilsvarer en kilogramkraft på 2 (KgF). Kombinert med 
trekkreftene under lenger biteangrep økte styrken med 1,5 til 2,5, som tilsvarer en kilogramkraft på 5 (KgF)

Fig: Skisse av et pigghåhode som viser gjennomsnittlig bitestyrke på tennene i underkjeven
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Sapphire UltraGuard – Notlin mot pigghå

 S. UltraGuard notlin har fem ganger høyere kuttstyrke enn
nylon nett

 S. UltraGuard er et stivt notlin som hindrer pigghåen i å få

tak og dermed fra å bite/sage i det. 

 S. UltraGuard har svært høy våt bruddstyrke (MBS) og

tilsvarende høy motstand mot slitasje.

 S. UltraGuard har lav diameter på trådene. Det gir mindre

drag og bedre gjennomstrømning. 

 S. UltraGuard kan resirkuleres



5

Garware er verdens største produsent av notposer

IMMID
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• Til stede i 75 land

• 5000+ ansatte

• Produserer over 80 tonn

produkter hver dag

• 20 000 ulike varianter

• Stor forskningsavdeling med 22 

forskere og 5 doktorander (PHD)

• Mange innovative produkter utviklet 

for kunder over hele verden

57
Patenter søkt siste
fem år

16
Tildelt

Garware Technical Fibres Ltd (GTFL)
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www.garwarefibres.com
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Kontakt oss

For mer informasjon:  

Globalt : Sales@garwarefibres.com

Norge : pkorn@garwarefibres.com

Pål Korneliussen
Country Manager – Norway
T: +47 911 955 88
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