A LEGRÖVIDEBB
ÖSSZESZERELÉSI IDŐT IGÉNYLŐ
ÁRVÍZVÉDELMI RENDSZER

Árvízvédelmi rendszerek

A TURBOswiss árvízvédelmi rendszerek vízzel töltött

Ügyes, stabil szerkezet és intuitív kezelhetőség

gátakkal győzik le az árvizet, amelyek a legrövidebb időn

A BIG BOX zsilipelem a TURBOswiss rendszerek lelke. A katasz-

belül, minden tetszőleges helyen, minimális ráfordítással

trófahelyzetekben történő sikeres alkalmaás előfeltétele az intuitív

felállíthatóak. Ez a speciális, strapabíró anyagból készült

kezelhetőség és a megbízható funkcionalitás. A bevált készelemek ma-

gát két, párhuzamosan fekvő, 94 cm torlódási magasságú

gas funkcionalitást biztosítanak. A mentő-csapatok számára ez ismert

tömlőből áll. A szabványos tömlők hossza 25 m. Az egyedü-

csatolófelületeket megbízható, betanult kezelési folyamatokat, gyors

lálló, szabadalmazott kapcsolórendszerrel/zsilipelemmel

összeszerelést – biztos és intuitív kezelhetőséget jelent! A főtest kiváló

tetszőlegesen hosszú gátakat lehet építeni, és speciális

minőségű, eloxált, hajlított alumíniumlemez részekből áll, amelyeket

elemek nélkül, mind a 3 dimenzióban irány változtatásra

több merevítéssel egy nagyon erős szerkezetté szegecselnek össze. A

képes. A TURBOswiss-gátakat minden terepen és talajon

külön előállított készelemek ügyes kombinációjának köszönhetően a fe-

fel lehet állítani, lehorgonyzás és alátámasztás nélkül. A

jlesztés és a termék alkalmazása is hatékonyan alakítható.

TURBOswiss árvízvédelmi rendszer előnyei közé tartozik a
nagyon rövid összeszerelési idő, az egyszerű kezelhetőség,
az intelligens részletkidolgozás és a magas minőségi színvonal; a kifejlesztésén dolgozó csapatnak, a hosszú évek
tapasztalatának, a termékismeretnek és az egyedi knowhownak köszönhetően rengeteg továbbfejlesztést sikerült
végrehajtani:

•

—––––––––––––—————
A BIG BOX zsilipelem a
TURBOswissrendszerek
lelke:
Intuitív kezelhetőség
és biztos
funkcionalitás.

gyors és egyszerű felépítés
(nincs szükség időrabló felfújásra, rendkívül rövid
az összeszerelési idő)

•

Legegyszerűbb kezelés
(Felépítés és szétszerelés erő kifejtés nélkül a
TURBOswiss-Caddy-vel)

•

Az összekötések jobb tömítettsége

•

A feltöltő és leeresztő csatlakozások mindig
szabadon hozzáférhetőek

—––––––––––––—————
A fő funkcionalitást
bevált készelemek
biztosítják.

—––––––––––––—————
Az ismert elemek
lehetővé teszik
a betanult
kezelési folyamatokat,

•

Csekély személyzetigény –
A felépítés 2 személlyel lehetséges

a gyors összeszerelést,

•

Jól tárolható kis helyen

intuitív kezelhetőséget.

•

Terepen lehorgonyzás nélkül alkalmazható

•

Nincs szükség sarokelemekre, nincsenek
leszakadó alkatrészek

•

Az átjárók nyitva hagyhatók, röviddel az
áradat előtt lezárhatók

•

KEDVEZŐ BÉRLETI-VÁSÁRLÁSI FINANSZÍROZÁS

A TURBO

a

meglévő

rendszerek

a biztos és

következetes

továbbfejlesztése és optimalizálása – a gyorsabb
felépítés és az egyszerűbb kezelhetőség érdekében.

Használat közben

—–––––––––––——–———

—–––––––––––—————–

A nagy védekező-

... a BIG BOX

tömlőket a TURBO-

zsilipelembe.

Caddy segítségével
a veszélyeztetett
területre
szállítják.

—––––––––––––—————

—–––––––––––————–—

A tömlőket

A kapcsolókar

párhuzamosan

állításával

lerakják ...

a tömlők célzottan
feltölthetők.
Így az átjárók a
végsőkig nyitva
maradhatnak.

—–––––––––––——–———

—–––––––––––—————–

... és a

A felfelé spriccelő

zsilipelem

vízsugár jelzi,

segítsé-

ha a munkanyomást

gével összekötik

elérték és a

egymással.

feltöltés befejeződött.

—––––––––––––—————

—–––––––––––—————–

A szabványos elemek

50 perc múlva kész a

lehetővé teszik

75 méter hosszú,

az egyszerű, intuitív

alig 1 méter magas

használatot.

és 100 tonnás védelem
az áradat ellen.

—–––––––––––———–——

—–––––––––––————–—

A tömlőket hosszant,

A legmagasabb vízszint

karabinerekkel

elérve – a védelem tart.

összekötik, a
záróelemeket leeresztő
szerelvényekkel
szerelik fel.

—–––––––––––————–—

—–––––––––––————–—

A parancsnok

A parancsnok

utasítást ad

ellenőrzést hajt végre.

a vízpumpák
indítására.

—–––––––––––———–——

—–––––––––––—————–

A közelben

Az áradat után a

lévő vizekből a

vizet leengedik a

tűzoltótömlőkön

tömlőkből.

keresztül vizet

Az egész felszerelés

pumpálnak ...

30 percen belül
visszabontható.

Összehasonlításban

A TURBOswiss árvízvédelmi rendszerek a tömlőrend-

Összeszerelési idők:

szerekkel történő árvízvédelem nemzetközileg szaba-

Vízzel töltött tömlőrendszerek

dalmaztatott továbbfejlesztését testesítik meg. Egy 75

Elhelyezés

Felfújás

Vízzel történő feltöltés

m hosszú, 94 cm védelmi magasságú gát megépítésé-

—————————————————————————————————

hez 6 férfinak 2 pumpával 50 perc szükséges.

TURBO®swiss

Egy ugyanilyen méretű, homokzsákokból készülő gát-

Elhelyezés
Feltöltés		
				

hoz kb. 80 tonna homokot kellene odaszállítani, majd
meg kellene tölteni 4 500 - 5 000 zsákot, melyeket
ezt követően rétegekbe kellene rakodni. Ehhez szünet
és pihenés nélkül 60 férfinak kereken 8 órára lenne
szüksége.

BIG BOX
alkalmazási lehetőségek
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