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Příslušenství: 
napouštěcí koleno

R
Kulový kohout C52

Velkokapacitní nádrž 
se skládací konstrukcí
Nádrž slouží jako zásobník užitkové vody nebo sběrná jímka na nebezpečné 
látky. Díky rychlému nasazení a nízké hmotnosti je vhodná např. při hašení 
požárů vrtulníkem za použití bambi vaku nebo pro přečerpávání v těžko 
dostupných místech.

l
Materiál je odolný vůči chemickým a ropným látkám, 
a tím se zvyšuje možnost využití při ekologických 
haváriích. Jednoduchá a pevná konstrukce je vyrobena 
z lehké slitiny a nerezu.

l
Nádrž lze rychle naplnit pomocí napouštěcího kolena 
s koncovkou C52 (B75) v horní části konstrukce. 
Ve spodní části nádrže je umístěna tlaková spojka 
s víčkem. Nádrž je vyrobena z vysoce odolného PES/
PVC s teplotním rozsahem použití -30°C až +70°C.

l
Skládací nádrže s konstrukcí jsou standardně 
dodávány o objemu 5000–35 000 litrů. Pokud není 
nádrž umístěna na vyrovnaném hladkém povrchu, 
doporučujeme použít pod dno nádrže ochrannou 
podložku.

x
K napnutí a rozložení 
dna nádrže slouží 
upevňovací úchyty, 
konstrukci je možné 
ukotvit přes otvory 
v patce

Objem (l) 5000 7500 20 000 35 000

Průměr (mm) 2300 2700 4200 5500

Výška (mm) 1300 1300 1500 1500

Počet stojnic/podpěr 6/2 6/2 10/4 12/4

Rozměr balení (mm)  
a hmotnost konstrukce (kg)

300 x 200 x 1350
30

300 x 200 x 1350
30

350 x 250 x 1550
50

400 x 300 x 1550
60

Rozměr balení (mm)  
a hmotnost fólie (kg)

450 x 400 x 650
18

450 x 400 x 650
25

500 x 450 x 700
48

550 x 500 x 800
65

 
Příslušenství
Ochranná podložka (mm) 2500 x 2500 3000 x 3000 4500 x 4500 6000 x 6000

Napouštěcí koleno C52/B75 • • • •

Kulový kohout C52/B75 • • • •

Redukce C52/B75 • • • •
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Celou nádrž 
postaví jeden 
člověk během 
několika minut

h
Nádrž a konstrukci lze sbalit 
do překvapivě malého rozměru

v
Skládací podpěrná noha pro 
nakloněnou rovinu

v
K montáži není 
potřeba žádné 
nářadí, díly spojují 
zajišťovací kolíky

5000  
až 35 000  
litrů


