ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΠΛΩΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ
ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗ ΠΛΩΤΟΎ ΦΡΆΓΜΑΤΟΣ

ScorStore
Boom
Reel
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Ευέλικτη και ελαφριά κατασκευή που ελαχιστοποιεί την χειρονακτική εργασία
• Υδραυλικής κίνησης
• Σύστημα ελέγχου και διακοπής της κίνησης για μεγαλύτερη ασφάλεια (reel brake)
• Δυνατότητα παράδοσης με τροχήλατη βάση μεταφοράς (trailer) συμβατή με τους ισχύοντες 		
κανονισμούς της ΕΕ, κάλυμμα και τηλεχειριστήριο
• Δυνατότητα ειδικών κατασκευών

Οι καινοτόμες ανέμες αποθήκευσης πλωτών φραγμάτων ScorStore Boom Reel της New Naval αποτελούν
την πιο αποτελεσματική και αξιόπιστη λύση για την ασφαλή αποθήκευση και εύκολη ανάπτυξη/ανάκτηση των
πλωτών φραγμάτων. Είναι κατασκευασμένες από υψηλής ποιότητας χάλυβα γαλβανισμένο εν θερμώ (HDG)
και τύμπανο από ενισχυμένο πολυεστέρα (GRP). Έχουν δυνατότητα αποθήκευσης μέχρι και 250 μέτρα
πλωτού φράγματος διάφορων τύπων. Η ανέμη είναι υδραυλικά κινούμενη ενώ διαθέτει και σύστημα ελέγχου
περιστροφών. Η ανέμη είναι κατασκευασμένη για παράκτιες και υπεράκτιες εφαρμογές, όπως λιμένες, πλοία
κλπ.
• Δυνατότητα αποθήκευσης έως και 250 μέτρα φράγματος
• Ελαφριά κατασκευή που διαθέτει υποδοχές για μεταφορά από περονοφόρο όχημα ή ανύψωση από γερανό
• Το κατασκευασμένο από πολυεστέρα τύμπανο της ανέμης είναι ιδιαίτερα ελαφρύ, δεν διαβρώνεται και απαιτεί ελάχιστη συντήρηση
• Οι ανέμες ScorStore λειτουργούν υδραυλικά, σε συνδυασμό με πετρελαιοκίνητη ή ηλεκτρική μονάδα παροχής ενέργειας
όπως το ScorPack της New Naval
• Δυνατότητα κατασκευής ανέμης ειδικών διαστάσεων ή προδιαγραφών κατόπιν παραγγελίας και ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη
• Διατίθεται και με τροχήλατη βάση μεταφοράς (trailer), συμβατή με τους ισχύοντες κανονισμούς της ΕΕ, κάλυμμα (HD PVC Tarpaulin)
και τηλεχειριστήριο

ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΕ:

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τύποι
Φράγματων
Μήκος (χιλ)
Πλάτος (χιλ)
Ύψος (χιλ)
Βάρος (κιλά)
Πλάτος
τυμπάνου (χιλ)
Υδραυλική
κίνηση/ροή
Μέγιστη
υδραυλική
πίεση

250m 920A* 250m 1500A*

180m 1150F *

210m 920F *

1995 mm
1800 mm
2157 mm
400 kg

2590 mm
1800 mm
2020 mm
440 kg

3500 mm
1800 mm
2370 mm
550 kg

3500 mm
1800 mm
2370 mm
550 kg

1450 mm

2100 mm

2980 mm

2980 mm

30 l/min

37 l/min

37 l/min

37 l/min

150 bar

150 bar

150 bar

150 bar

• Φράγματα Scorpion A Series
• Φράγματα Scorpion C Series
• Φράγματα Scorpion F Series
• Ειδικές κατασκευές φραγμάτων
• Φράγματα άλλων κατασκευαστών

*΄Η μικρότερο

Η New Naval διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των χαρακτηριστικών χωρίς προηγούμενη ενημέρωση
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