Konstruktér a výrobce
pružných vaků

PRUŽNÝ VAK • PŘEPRAVNÍ

PITNÁ
VODA

VODA

VÝPUSTĚ

Jako celosvětový standard ve svém odvětví nabízí francouzský výrobce CITERNEO širokou škálu přepravních pružných
3
vaků o kapacitě do 10 m . CITERNEO také nabízí velký výběr speciálního příslušenství pro bezpečné, moderní
a přizpůsobivé skladování, se snadnou instalací pro všechny druhy vozidel.
Tento produkt je navržen a testován tak, aby bezpečně odolal omezením při přepravě.

VÝHODY
Úsporné řešení
Uzavřený systém chránící kapalinu
Jednoduchý systém upevnění
Francouzský výrobce
ISO 9001 osvědčení
Vyhovuje směrnici REACH

POUŽÍVÁNÍ
Přeprava pitné vody pro všechna polní zařízení - obecní, humanitární
Přeprava kapalných hnojiv a vody pro zavlažování - zemědělství, průmysl
Přeprava odpadních vod - zemědělství, průmysl, obce, výstavba
Přeprava chemických látek - průmysl
CITERNEO vám zajistí efektivní a vysoce kvalitní skladovací řešení,
které dokonale odpovídá vašim potřebám.
www.ftvaky.cz
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Řada

DW / XE / WR

Typ povlaku

PVC
Oboustranný lak

Provedení

Hořlavost

Ohnivzdornost

ROZMĚRY

EXOM+

ISO 3795

<100 mm/min
Mez pevnosti

4200/4000 N/50 mm

NF EN ISO 1421/V1

500 N/50 mm

NF EN ISO 1421/V1

4000 N/50 mm

NF EN ISO 1421/V1

Odolnost proti porušení tkan. poutka
Pevnost sváru v tahu

180 N

Odolnost vůči průrazu

NF EN 388

-30 / +70 °C

EN 1876-2

Materiál

PES

ISO 2076

Vlákno - hustota (nosnost) tkaniny

1100 dtex

ISO 2060

Vazba

P2/2

Suchý obsah

Objem
pružného vaku pro
přepravu

Rozměry

1 m3

1.48 x 2.40 x h 0.50 m

2m

3

2.19 x 2.48 x h 0.60 m

3m

3

2.19 x 3.66 x h 0.60 m

4m

3

2.19 x 4.43 x h 0.65 m

5m

3

2.19 x 5.00 x h 0.70 m

6m

3

2.19 x 6.08 x h 0.70 m

7m

3

2.19 x 6.99 x h 0.70 m

8m

3

2.19 x 7.98 x h 0.75 m

9m

3

2.19 x 8.85 x h 0.75 m

10 m

3

2.19 x 9.98 x h 0.75 m

PŘÍSLUŠENSTVÍ

DN 140 revizní / vstupní otvor se šroubovým uzávěrem
Plnící / vypouštěcí odborčka s ventilem DN 50 s možností
symetrického připojení
Sada pro upevnění popruhy s ráčnou, přizpůsobená
objemu cisterny

ZÁVAZEK KVALITY
ISO 9001 certiﬁkace pro konstrukci a výrobu pružných vaků, kterou
skupina společností Citerneo získala v roce 2012 a která je
každoročně obnovována zaručuje dokonalou výrobní návaznost a
kvalitu.

Length
of the strap

Quantity of sets
of stowage and ratchet

16 m

8

16 m

8

20 m

10

20 m

10

24 m

12

24 m

12

24 m

12

24 m

12

28 m

14

28 m

14
Jiné objemy a rozměry
na vyžádání na
www.ftvaky.cz
a info@ftvaky.cz

K tomu navíc, inovační politika vedená oddělením výzkumu a vývoje s
vlastní laboratoří zavádí přísný protokol kontrol kvality, aby byla
zajištěna integrita našich potahovaných tkanin a procesních
parametrů pro výrobu našich pružných vaků.
Naše technické tkaniny jsou vhodně použity pro technologie
exkluzivních pružných vaků EXOM+, zaručujících dlouhodobě velkou
kapacitu skladování.
Všechny naše vaky jsou vyráběny ve Francii, ve městě Amboise.

MADEIN
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