
Αντιμετώπιση Θαλάσσιας Ρύπανσης

Ανέμη
Αποθήκευση / Ανάπτυξη / Περισυλλογή  πλωτών φραγμάτων

Η υδραυλική ανέμη χρησιμοποιείται για την 
αποθήκευση και την εύκολη ανάπτυξη/περισυλλογή των 
πλωτών φραγμάτων. Ο σχεδιασμός και η άριστη 
κατασκευή της ανέμης βασίζεται στην πολυετή εμπειρία 
της ΤΠΠ Α.Ε. για πάνω από 40 χρόνια.

Κατασκευάζεται από ανθεκτικό χάλυβα υψηλής 
ποιότητας και βάφεται με ηλεκτροστατική βαφή για 
μεγιστοποίηση της αντισκωριακής προστασίας. 
Λειτουργεί με υδραυλική κίνηση και συνοδεύεται  με 
πετρελαιοκίνητη ή ηλεκτροκίνητη μονάδα παροχής 
ισχύος (power pack) μέσω της οποίας επιτυγχάνεται η 
κίνηση του τυμπάνου. Η κατασκευή χαρακτηρίζεται από 
αυτονομία και ευελιξία μεταφοράς.

Κάθε ανέμη αποτελείται από:
1.  Tο μεταλλικό περιστρεφόμενο τύμπανο, στο οποίο   
     τυλίγεται το φράγμα
2.  Tη μεταλλική βάση στερέωσης
3.  Tο υδραυλικό δίκτυο, τον κινητήρα και διάταξη  
      φρένου για την ελεύθερη περιστροφή της



210 40 60 000 www.epe.grepe@epe.gr, spillresponse@epe.gr

Γενικά:

O άξονας του τυμπάνου είναι ø 50 μασίφ καλυμπρέ ενώ η βάση του τύμπανου είναι κατασκευασμένη από κοιλοδοκό. 
Η μονάδα παροχής ισχύος παρέχει την απαραίτητη ισχύ στο υδραυλικό μοτέρ του τυμπάνου.

Η κατασκευή είναι άριστης ποιότητας και υψηλής αντοχής, ενώ η ταχύτητα περιστροφής πλήρως ελεγχόμενη. Πρόκειται 
για μια ασφαλή και ιδιαίτερα αξιόπιστη κατασκευή. Διασφαλίζει την απρόσκοπτη περισυλλογή των πλωτών φραγμάτων 
με το ελάχιστο προσωπικό.

Πλεονεκτήματα :   
Ενσωμάτωση του υδραυλικού μοτερ πάνω στον άξονα του τυμπάνου με πολύσφηνο
Διαθέτει σημεία έχμασης και στήριξης, για μεταφορά με πλήρη φορτίο από γερανοφόρο και περονοφόρο όχημα.
Δύναται να αποθηκεύσει εως 250 m πλωτού φράγματος 
Διαθέτει κάλυμμα  από ενισχυμένη πλαστική ύλη, ανθεκτική σε τρυπήματα και ξυσίματα, με φίλτρα προστασίας 
κατά της υπεριώδους ακτινοβολίας και αντοχή σε θερμοκρασίες από -30οC εως +70οC, καθώς και αντοχή σε 
βροχή, θαλασσινό νερό και γενικά δυσμενής καιρικές συνθήκες
Διατίθεται και με τροχήλατη βάση μεταφοράς (trailer) για την εύκολη μεταφορά της, η οποία είναι 
κατασκευασμένη σύμφωνα με του ισχύοντες κανονισμούς της ΕΕ και του Κ.Ο.Κ.
Όλα τα  υλικά από τα οποία αποτελείται η ανέμη είναι κατάλληλα για ναυτική χρήση (σε προβλήτες, πάνω σε 
σκάφη, σε προβλήτες δίπλα στη θάλασσα κλπ).
Δυνατότητα κατασκευής ειδικών διαστάσεων και προδιαγραφών για συγκεκριμένα project
Ανάπτυξη και χωρίς την χρήση του Power pack

Κάθε ανέμη αποθηκεύει περίπου 200-250m πλωτό φράγμα Polyboom  


