ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
ΔΕΞΑΜΕΝΉ ΚΛΕΙΣΤΟΎ ΤΎΠΟΥ

ScorTank Bladder (5, 10,12.5, 25)
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Χρήση σε χερσαίες ή θαλάσσιες εφαρμογές
• Γρήγορη και εύκολη συναρμολόγηση
• Κατάλληλη για αποθήκευση πετρελαιοειδών αλλά και άλλων επιβλαβών ουσιών
• Ανθεκτικό σε φθορές, σχισίματα και προσβολή από υδρογονάνθρακες
• Εύκολη αποθήκευση και μεταφορά

Το ScorTank Bladder (5,10,12.5,25) κλειστού τύπου, είναι μία δεξαμενή (τύπου κύστης) που έχει σχεδιαστεί για
προσωρινή αποθήκευση πετρελαιοειδών, για χρήση τόσο στην ξηρά όσο και τη θάλασσα. Μπορεί επίσης να
ρυμουλκηθεί στη θάλασσα από κατάλληλο σκάφος. Είναι κατάλληλη για την αποθήκευση των περισσότερων
τύπων υγρών αποβλήτων, ιδιαίτερα των πετρελαιοειδών. Όταν είναι άδεια μπορεί να τυλιχτεί για ευκολότερη
αποθήκευση και μεταφορά. Η μετάγγιση γίνεται με συνδέσεις τύπου Camlock.
• Η χωρητικότητα της δεξαμενής είναι 5m³, 10m³,12.5m³, 25m³
• Κατασκευάζεται από υψηλής ποιότητας ύφασμα πολυεστέρα εμποτισμένο με PVC
• Κατασκευάζεται με υψηλής συχνότητας συγκόλληση, χωρίς ραφές (SEAMLESS), που αυξάνει την ανθεκτικότητα της δεξαμενής και τη
δυνατότητά της να διογκώνεται
• Κατάλληλη για αποθήκευση πετρελαιοειδών και ανθεκτική στο θαλασσινό νερό, την UV ακτινοβολία, τα χημικά διασκορπιστικά κλπ.
• Εύκολη στον καθαρισμό και τη συντήρηση

ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τύποι
Χωρητικότητα (m3)
Μήκος (άδεια) (m)
Πλάτος (άδεια) (m)
Μήκος (σε ανάπτυξη)
Πλάτος (σε ανάπτυξη)
Ύψος(σε ανάπτυξη)
PVC Εμποτισμένο με
πολυεστέρα
Βάρος (άδειο/γεμάτο)
Μέγιστη ταχύτητα
(άδεια)
Μεγιστη ταχύτητα (σε
ανάπτυξη)

5
5
2.5
6.5
5.8
2
0.8

10
10
2,5
11
10
2
0.8

12.5
12.5
2.0
12.0
11.0
1.4
0.8

25
25
2.5
21.0
20.0
2
0.8

1000 ή 1800gr/
m2

1000 ή 1800gr/
m2

1360 gr/m2

1800 gr/m2

40/72κg

60/108kg

88 kg

198 kg

12 knots
6 knots

• Προσωρινή αποθήκευση 			
πετρελαιοειδών
• Προσωρινή αποθήκευση άλλων 		
υγρών
• Χρήση στη θάλασσα
• Χρήση στην ξηρά
• Δυνατότητα ρυμούλκησης

ΕΠΙΠΛΈΟΝ ΕΠΙΛΟΓΈΣ
• Σετ ρυμούλκησης
• Βαλβίδα αποστράγγισης
• HD Webbing Tension Members
• ScorSafe Ground Mat (30,100)

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