BARREIRA DE CONTENÇÃO MAXIMAX E MINIMAX

Fornecido em paletes ou em enroladores para uma rápida aplicação.

A gama de barreiras MaxiMax e MiniMax é ideal para uma rápida aplicação e retenção dos óleos em
diversas aplicações. Este tipo de barreira, apresenta um pequeno volume de armazenagem podendo
deste modo ser armazenado em paletes ou em enrolado à volta de um enrolador (bobine). Este tipo de
sistema é especialmente útil em portos e marinas, onde uma resposta de actuação rápida é
necessária.
As barreiras MaxiMax e MiniMax são constituídas por flutuadores paralelepipédicos, completamente
envolvidos por tela exterior, dispostos em células estanques; por lastros de corrente galvaniza, sistema
de tracção em aço inoxidável, assim como uma diversa oferta de telas. As barreiras estão igualmente
equipadas com pegas e pontos de tracção e uma diversa oferta de acessórios – âncoras, luzes, kits de
reparação, jogo de cordas, reflectores, etc.

AGRICORTES AMBIENTE

MAXIMAX
As barreiras MAXIMAX são para águas de corrente livre. Conforme o fim existe uma variada linha de
secções (quarteladas), com diversas dimensões e profundidades (calados):
Altura

Bordo livre

Calado

430 mm

150 mm

280 mm

635 mm

230 mm

400 mm

760 mm

250 mm

500 mm

915 mm

280 mm

635 mm

1066 mm

380 mm

685 mm

1100 mm

400 mm

700 mm

Secções:
Tela:
Enroladores:
Lastro:
Peso:
Uniões:

15 ou 30 mts
PVC, Poliuretano ou XR5B
até 900 mts
corrente galvanizada de 12 mm
7,5 Kg/mt
UNICON

MINIMAX
As barreiras MINIMAX são para águas paradas ou portos internos. São constituídas por flutuadores
finos e compactos, tornando-a fácil de transportar e ideal para armazenar num enrolador. A força
adicional permitida pelos duplos tensionadores, superiores e inferiores, tornam-na ideal para a
contenção de derrames ou para a utilização permanente em águas protegidas.
O sistema de tracção superior é por cabo de aço de 5mm; o sistema de tracção inferior é constituído
em corrente galvanizada de 5mm. Batentes em fibra de vidro entre cada secção para melhor suporte.
Flutuadores paralelepipédicos, com bordo livre de 15 cm.
Altura

Bordo livre

Calado

430 mm

150 mm

280 mm

Secções standard:
Tela:
Enroladores:
Peso:
Força de ruptura:
Uniões:

30 mts
22 oz. PVC
até 900 mts
1,8 Kg /mt
2.636 Kg
Universal ou ASTM “Z”
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