ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΠΛΩΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ
ΡΥΜΟΥΛΚΟΎΜΕΝΟ ΌΧΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΆΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ

ScorStore Trailer
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Κατάλληλο για τη μεταφορά φραγμάτων, συστημάτων ανάκτησης πετρελαιοειδών και εξοπλισμού 		
		
αντιρρύπανσης
• Κατασκευασμένο από ανθεκτικά υλικά
• Δυνατότητα κατασκευής τρέιλερ ειδικών διαστάσεων ή προδιαγραφών κατόπιν παραγγελίας και σύμφωνα με τις απαιτήσεις
του πελάτη
• Διαθέτει διπλό άξονα και (4) τέσσερις τροχούς
• Κατασκευάζεται σύμφωνα με τον κανονισμό 2007/46/EC

To ScorStore Trailer είναι μια πρακτική λύση για την μεταφορά εξοπλισμού αντιρρύπανσης όπως φράγματα,
μονάδες παροχής ισχύος (power packs), συστήματα ανάκτησης πετρελαιοειδών (Skimmers) κλπ. Το τρέιλερ
είναι κατασκευασμένο για να έλκεται από τα κατάλληλα επιχειρησιακά οχήματα, με ικανότητα έλξης έως 2500
κιλά, ενώ πάνω του μπορεί να προσαρμοστεί ανέμη αποθήκευσης φραγμάτων. Η βασική έκδοση έχει
σχεδιαστεί έτσι ώστε να χωράει σε standard container 20’. Κατασκεάζεται σε διάφορα μεγέθη, ανάλογα με τις
απαιτήσεις του πελάτη.
• Ο σκελετός του είναι κατασκευασμένος από ενισχυμένο χάλυβα γαλβανισμένο εν θερμώ (HDG) ενώ οι υπόλοιπες επιφάνειες (πλαϊνά
τοιχώματα και πάτωμα) κατασκευάζονται είτε από κόντρα πλακέ θαλάσσης, είτε από διάτρητα φύλλα χάλυβα
• Η βαρέως τύπου καρότσα, διαθέτει διπλό άξονα και (4) τέσσερις τροχούς, ενώ είναι εξοπλισμένη με ισχυρό σύστημα πέδησης και 		
ελατήρια ανάρτησης, ούτως ώστε να μπορεί να υποστηρίξει βάρος μέχρι και 2500 κιλά
• Κατασκευάζεται σύμφωνα με τον κανονισμό 2007/46/EC
• Υπάρχει η δυνατότητα κατασκευής τρέιλερ διαφόρων διαστάσεων κατόπιν παραγγελίας και σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη
• Είναι ανθεκτικό στην διάβρωση

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Δυνατότητα αποθήκευσης
φραγμάτων

Πλαίσιο
Πλαϊνά τοιχώματα
Δάπεδο
Μέγιστο φορτίο
Διαστάσεις

ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ
Έως 300 m
Χάλυβας Θερμής Γαλβάνισης (HDG)

Κόντρα Πλακέ Θαλάσσης / Διάτρητα Φύλλα
Χάλυβα

• Υδραυλική ανέμη αποθήκευσης
• Σκελετοκιβώτια αποθήκευσης
• Υδραυλική μονάδα παροχής 		
ισχύος
• Συστήματα ανάκτησης (Skimmers)
• Δεξαμενές προσωρινής 		
αποθήκευσης / απορρύπανσης

Κόντρα Πλακέ / Χαλύβδινα Φύλλα / Διάτρητα
Χαλύβδινα Φύλλα
Έως 2500 kg

Ανάλογα με τις απαιτήσεις

ΕΠΙΠΛΈΟΝ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ
• Κατά παραγγελία χρώματα
και λογότυπο
• Προβολείς

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