
Duplakamrás tömlő

Mobil – biztonságos –
gyors – gazdaságos

Kiterítés – befogás – feltöltés – kész

Mobil medence

Az Öko-Tec duplakamrás tömlőt, 2 személy gond 
nélkül, bármilyen talajon le tudja fektetni és fel 
tudja tölteni. 

Egy körben a talajra lefektetett a célnak megfelelő, 
vizet át nem eresztő, 150 m hosszú, duplakamrás 
tömlő, 35 cm magasan feltöltve egy 650.000 liter 
befogadóképességű 
mobil medencét 
eredményez. A 
tömlők szorosan 
illeszkedő egymás-
ra helyezésével a 
medence igény 
szerint növelhető.

Az Öko-Tec duplakamrás tömlő egy biztonságos, 
gyors és gazdaságos mobil árvízvédelmi eszköz. 
Használható a tűzoltásnál elhasznált víz felfogásá-
ra, vagy káros anyagok (olajok, stb.) elleni gátként, 
szárazföldön és vízen egyaránt.

Nagyon jó taktikai opciókat kínál a következő 
helyzetekben: 
• árvíz
• tűzoltásnál elhasznált víz felfogása
• olaj-, lúg-, sav- stb. szivárgás gátak közé 
 szorítása
• olaj-, ill. károsanyag-gát vízfelületeken
• víztároló és ivóvíz tartály
• szállítótartály
• gátkiegészítés patakok mentén stb.

A bevetéseken, illetve a 
talajfelületek és vízfelü-
letek hatékony védelme 
érdekében már hosszú 
évek óta kipróbált 
Öko-Tec duplakamrás 
tömlő az ipari, magán 

és kereskedelmi terület, valamint a mindennapos 
tűzoltó bevetések nélkülözhetetlen használati 
eleme.

A duplakamrás tömlőpalást különösen kiváló szakí-
tószilárdságával, nagy terhelhetőségével meggyő-
ző, UV-álló és antisztatikus. 

Az Öko-Tec kapocsrendszer szerszámmentes 
megoldásával megkönnyíti a szerelést és szállítást, 
így időt és személyzetet takarít meg.



A duplakamrás tömlő az egyszerű szállítás érdeké-
ben egy nagyon kompakt rendszer, ugyanis a 150 m 
tömlő egy tömlődobra helyezve, 2 kapoccsal együtt 
nem foglal több helyet az értékes málhatérből, mint 
max. 2 m2.

A komplett duplakamrás tömlőkészlet 35 cm vagy 
55 cm duzzasztási magassággal:  
• 150 m duplakamrás tömlő, 
 200μ vastag speciális PE fóliából
• 30 m (35 cm magasság) ill.
 50 m (55 cm magasság) duplakamrás 
 gyakorlótömlő
• 1 db lecsévélő, az egyszerű tömlőcsere 
 érdekében levehető oldalrésszel
• 2 db kapocs, 1000 x 250 / 1600 x 280 mm, 
 800 x 280 mm-re összecsukható
• 4 db Storz B-75 2 1/2" kapocs alumínium 
 kupakkapcsokkal
• 1 db UV-védő fólia tépőzárral
• 2 db szállító/tároló alumínium táska, a kapcsok 
 számára
• 1 db vödör a nagyobb egyenetlenségek 
 szigetelésére. 

A 35 cm magas komplett duplakamrás tömlőkészlet

Számítási példa: 
homokzsákok kontra duplakamrás tömlő

35 cm duzzasztási magasság és 150 m 
összhossz esetében.

Itt nem vettük figyelembe a hulladékmentesítés 
költségeit (kb. 2 €/zsák).

Tartozékok

• Kézikocsi tömlődob hordozóval, a tömlő 
 szállításához és lecsévézéséhez
• Benzinmotoros légfúvó, vízen történő 
 használathoz
• 20 m B-tömlő Storz kapoccsal
• Gömbfejes elzáró szerelvény
• PP úszóka – összekötőelem, 
 vízen történő használathoz

Homokzsákok

Alap darabszám 10.500 1
Raklapok száma 150 1
Homokigény 210 t 0
Időigény, 
munkaóra/fő 330 1 
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