ΣΚΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ /ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ
ΣΚΑΦΗ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

9/10 Rapid Responder

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Σκάφος άμεσης επέμβασης και υποστήριξης εργασιών πρόληψης/καταστολής θαλάσσιας ρύπανσης
• Σχεδιασμένο για αντιμετώπιση ρυπάνσεων αλλά και γενικότερες υποστηρικτικές επιχειρήσεις αρωγής
• Διαθέτει δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαιοειδών και χημικών διασκορπιστικών ουσιών
• Ειδικά σχεδιασμένο για ανάπτυξη, έλξη, τοποθέτηση ή εγκατάσταση εξοπλισμού αντιρρύπανσης
• Διαθέτει κατάστρωμα για την τοποθέτηση και εγκατάσταση εξοπλισμού αντιρρύπανσης

Το Seaguardian 9/10 Rapid Response είναι ένα ταχύπλοο σκάφος άμεσης επέμβασης και υποστήριξης
εργασιών πρόληψης/καταστολής θαλάσσιων ρυπάνσεων και ναυαγιαιρεσιών. Η υψηλή του ταχύτητα μειώνει
σημαντικά το χρόνο απόκρισης σε έκτακτα περιστατικά. Η τετράγωνη πρυμναία κατασκευή του, οι εσωτερικές
ενισχύσεις και τα σημεία πρόσδεσης από ανοξείδωτο χάλυβα, επιτρέπουν τη ρυμούλκηση πλωτών
φραγμάτων και την ανάπτυξη ειδικού εξοπλισμού απορρύπανσης (π.χ. Skimmer). Το κατάστρωμα έχει όλες
τις απαραίτητες υποδομές για την εγκατάσταση και χρήση εξοπλισμού πρόληψης και καταστολής θαλάσσιας
ρύπανσης. Το μικρό του βύθισμα δίνει τη δυνατότητα για λειτουργία σε ρηχά νερά ενώ είναι εξίσου
αποτελεσματικό στην ανοιχτή θάλασσα.
• Μηχανές πετρελαίου 2x200HP
• Διαθέτει δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαιοειδών χωρητικότητας 3000 λίτρων
• Κατάλληλο και για εργασίες ψεκασμού χημικών διασκορπιστικών ουσιών (ΧΔΟ)
• Κατασκευασμένο από ενισχυμένο πολυεστέρα (Reinforced GRP)
• Δυνατότητα οδικής μεταφοράς του σκάφους με τρέιλερ
• Κατάλληλο για συμμετοχή σε έλξη φραγμάτων σε σχηματισμό U ή Z

ΕΠΙΛΟΓΈΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ
• Γερανός καταστρώματος
• Ηλεκτρική γεννήτρια

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μήκος
Πλάτος
Χωρητικότητα δεξαμενών αποθήκευσης
Ταχύτητα
Υλικό κύτους
Τύπος κύτους
Μηχανές

•Πλήρης εξοπλισμός ναυσιπλοΐας
9.90 m
3.30 m
3000 lt
1-19 knots
Ενισχυμένος πολυεστέρας
Monohull
2 x 200 HP

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

(radar /GPS/ echo sounder κτλ)
• Χώρο διαμονής
• Τρέιλερ για οδική μεταφορά

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

• Υποστήριξη εργασιών πρόληψης/
καταστολής θαλάσσιας ρύπανσης
• Μεταφορά και έλξη εξοπλισμού
• Πόντιση φραγμάτων και Skimmer
• Αποθήκευση πετρελαιοειδών
• Βοηθητικές εργασίες αρωγής
• Ψεκασμό χημικών - διασκορπιστικών
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