ΠΛΩΤΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ
ΤΎΠΟΎ ΦΡΑΧΤΗ

F-Series Fence Boom
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Διαθέτει άκαμπτους, ορθογώνιους πλωτήρες που διατηρούν το σχήμα του φράγματος και διευκολύνουν τη χρήση τους
• Ο λεπτός και συμπαγής σχεδιασμός του, μειώνει τον απαιτούμενο όγκο αποθήκευσης
• Ενισχυμένο πολυεστερικό ύφασμα εμποτισμένο με PVC το οποίο απαιτεί ελάχιστη συντήρηση
• Σχεδιασμένο για μακροχρόνια χρήση και μόνιμη τοποθέτηση
• Κατασκευάζεται σε διάφορα μεγέθη και μήκη, ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις του πελάτη

Τα Πλωτά φράγματα τύπου φράχτη Scorpion F Series, είναι μικρού βάρους, ταχείας ανάπτυξης συστήματα,
ιδανικά για μακροχρόνια χρήση σε παράκτιες και λιμενικές εγκαταστάσεις. Ο ειδικός σχεδιασμός τους
επιτρέπει στο φράγμα να διπλώνει και να αποθηκεύεται εύκολα λόγω του μικρού του όγκου. Οι λεπτοί
πλωτήρες είναι κατασκευασμένοι από αφρό πολυαιθυλενίου κλειστής κυψελίδας, και προσφέρουν
ανθεκτικότητα, πλευστότητα και δύναμη στο φράγμα, καθιστώντας το ιδανικό για μακροχρόνιες και μόνιμες
εγκαταστάσεις, ενώ η τοποθέτηση και ανάκτησή του είναι ιδιαίτερα εύκολη.
• Τα Scorpion F Series είναι κατασκευασμένα από ευδιάκριτο πολυεστερικό ύφασμα εμποτισμένο με PVC
• Οι πλωτήρες είναι κατασκευασμένοι από αφρό πολυαιθυλενίου κλειστής κυψελίδας (PET)
• Διαθέτει δύο στοιχεία αξονικής φόρτισης: Έναν ιμάντα PET, στην κορυφή και μια αλυσίδα θερμού γαλβανισμού στο κάτω μέρος
• Ο ιμάντας και η αλυσίδα, παρέχουν στο φράγμα άριστη κατανομή αξονικής τάσης η οποία είναι πολύ σημαντική για την μακροχρόνια
εφαρμογή του
• Τα Πλωτά Φράγματα τύπου Φράχτη διαθέτουν συνδέσμους ΙΝΟΧ U-bolt ή ASTM
• Κατασκευάζονται σε διάφορα μεγέθη και μήκη, σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τύποι F-Series
Ύψος (mm)
Έξαλα (mm)
Βύθισμα (mm)
Μήκος τμήματος (m)
Βάρος (kg/m)
ASTM F818-16
Πλωτήρες
Ύφασμα
Χρώμα

Σύνδεσμοι

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΎΣΗΣ

350F
350
200
150
10

500F
500
200
300
15

750F
750
300
450
15

920F
920
300
620
15

1150F
1150
420
730
15

2.3

3.4

4.0

4.3

5.1

Πολυαιθυλένιο κλειστής κυψελίδας 30kg/m3
Πολυεστέρας εμποτισμένος με PVC
Κίτρινο

Stainless Steel U-bolts / ASTM

•

Ύδραυλική ανέμη

•

Σκελετοκιβώτια

•

Σκελοτκιβώτιο με οδηγούς έχμασης

•

Ρυμουλκούμενο όχημα (trailer)

•

Κοντείνερ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΎΣΤΗΜΑ
• Ύδραυλική ανέμη αποθήκευσης
• Μονάδα παροχής ισχύος
• Τρίγωνο ρυμούλκησης
• Σετ αγκύρωσης, κιτ ανταλλακτικών
• Σύνδεσμοι Y
• Προσαρμογέας σύνδεσης
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