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Veľkokapacitný zásobník kvapalín ST

Vaky radu ST sú vyrobené z polyesterovej látky
. Je zaručenáobojstranne potiahnuté PVC

odolnosť voči UV žiareniu, hnilobe a plesni. Vaky môžu
byť vybavené guľovými ventilmi D alebo
C zakončenými spojkami v rôznych kombináciách.

Vaky môžu byť vybavené preodvzdušňovacím ventilom
odtok prebytočnej vody. Vaky môžu byť
vybavené úchytmi na lano pre zaistenie vakov v ťažkom
teréne.

Ku každému vaku je dodávaný transportný vak a
ochranná podložka.

Vaky radu ST sa používajú ako prizásobníky kvapalín
hasičských zásahoch, nehodách a únikoch
nebezpečných látok.

Vaky sú vhodné ako pri hasení požiarov,zdroj vody
zberné nádržky pri únikoch nebezpečných látok,
zberné nádrže k dekontaminačným stanom,
kanalizačné uzávery, a iné.

ST 100 ST 300
ST 600 ST 1000 ST 1500HASIČI - URBARIÁTY - VODÁRI

Parametre ST100 ST300 ST600 ST1000 ST1500

Objem 100l 300l 600l 1000l 1500l

Hmotnosť 2.26kg 4.00kg 6.25kg 8.60kg 10.40kg

Priemer základne 700mm 1040mm 1260mm 1620mm 1900mm

Výška 517mm 731mm 848mm 850mm 900mm

Pracovná teplota -40 - +70C



VÝROBA SLUŽBY SERVIS
Komplexné služby pre hasičov

florian@florian.sk www.florian.sk0911 164 424

PARAMETRE
K dispozícii sú vaky s objemom 100, 300, 600, 1000 a 1500 litrov .
Vaky radu ST sú jedinečné svojou konštrukciou, kedy je vak zložený z vlastného samonosného
tela a krku, ktorým možno vak uzavrieť a prevážať naplnený kvapalinou.

pomocou ktorých možno s vakmi ľahko manipulovať.Vaky sú vybavené madlami,
Konštrukcia vaku zaručuje ľahkú prenosnosť a skladovateľnosť.

Popis Kapacita Ventil Cena bez DPH

ZÁSOBNÍK ST100 100 litrov 1xD25 203,00 €

ZÁSOBNÍK ST300 300 litrov 1xD25 248,00 €

ZÁSOBNÍK ST600 600 litrov 1xD25 312,00 €

ZÁSOBNÍK ST1000 1 000 litrov 1xC52 413,00 €

ZÁSOBNÍK ST1500 1 500 litrov 1xC52 505,00 €

17,00 €

34,00 €

4,00 €

Armatúra D 25 ( podložky, tesnenie, predĺženie, guľový ventil, spojka D25 )

Armatúra C 52 ( podložky, tesnenie, predĺženie, guľový ventil, spojka C 52 )

Držiak na lano

Vaky môžu byť vybavené jedným, dvomi alebo
tromi guľovými ventilmi D25 / C52 zakončenými
spojkami.

Vaky sú vybavené štandardne transportným vakom,
v ktorom je možné vaky prevážať a uchovávať.

Vaky sú vybavené štandardne ochrannou podložkou,
ktorá je umiestnená medzi podkladom a vak.
Chráni vak pred možným poškodením v teréne.

Vaky môžu byť vybavené držiakmi, vďaka ktorým
možno vaky pevne zaistiť proti presunom, či už na
korbe pick-upu alebo v lese vo svahu.

Vaky pri plnení kvapalinou držia stále svoj tvar a
nepotrebujú preto žiadnu mechanickú konštrukciu.

Vaky sú vyrobené z materiálu, ktorý je odolný voči
UV žiareniu, hnilobe a plesni.
Materiál je odolný voči chemickým látkam.

Vaky sú vybavené hrdlom, ktoré po naplnení vaku
kvapalinou slúži ako uzáver. To umožňuje
prenášanie plných vakov bez rozliatiu kvapaliny.

Vaky sú osadené rozmernými madlami, ktoré
umožňujú prenášanie plných vakov.
Môžu slúžiť na prikotvenie vakov pomocou povrazov.


