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MOBİL KIZAKLI - KANCALI  KONTEYNER

 • Hidrolik tahrikli kayan dalgıç pompalı konteyner
 • Hortum konteyneri
 • Hortum toplama birimi ve hidrolik güç paketi için dolap

 • Ekipman dolabı

 • Hortumlar için dolap

 Boyutlar: ( isteğe göre dizayn edilebilmektedir. )
 • Toplam uzunluk: 5.950 m

 • Toplam genişlik: 2.500 m.
 • Toplam yükseklik: 2.142 m.

 Ağırlıklar:
 • Toplam ağırlık (yaklaşık): 10,450 kg
 • Pompa Ağırlık: 68 kg - 190 kg 

POMPA KONTEYNERİ:

 • Kapasite: 4.000 lpm - 60.000 lpm
 • Hidrolik hortum makarası uzunluğu: 65 m

HORTUM KONTEYNERİ:

 • Kapasite: 100 - 1.100  metre



GENEL

Pompa seti tasarımında modüler bir tasarım konsepti benimsenmiştir. 

Çalışma, Pompa konteyneri ile  su tarafına manüel olarak taşınan dalgıç pompanın kullanılması 
üzerine kurulmuştur.

Pompa hidrolik olarak beslenilir ve hidrolik güç bir hortum makarasında 65 metrelik hidrolik 
hortumla beslenir.

Pompa konteyneri , açık suyun doğrudan bulunduğu mahalde ayrı olarak konumlandırılabilir. 
Yüzer pompanın ağırlığı 68 kg ile 190 kg arasında değişiklik göstermektedir.
Su 6 inc - 12 inc basınç hortumları ile bo şaltılır.

Hortumlar, konteynerlerin arkasından aracın sürülmesiyle yol yüzeyine çekilebilir.

Hortum  konteyneri pompa konteyneri ile aynı şekilde ayrı olarak konumland ırılabilir. Max. 6

"hortum kapasitesi 1.100 metre dir.

Pompalama sonrasında hortumları hidrolik tahrikli hortum toplama birimi ile toplamak

mümkündür.

Hidrolik vinç ile yüzer pompayı pompa konteynerine geri çekmek mümkündür. Çekme kuvveti 
400 kg dır.

Hortumlarda basınç kaybı:

4000 l / dk kapasiteli 1000 metre hortum ile basınç kaybı yaklaşık. 5,6 bar. Düşük debilerde 
basınç kaybı azalır, ünite 3000 m'yi aşan pompa kapasitesine sahiptir. Ayrıca, suyu 60 m'den

Her konteynerin de 4 emniyet kilit sistemi vardır.



 • Yüzen pompa konteyneri
 • Hortumlarla birlikte konteyner
 • Hortum Toplama ünitesi ve hidrolik güç paketi için dolap
 • Ekipman için dolap
 • Hortumlar için dolap

Özel olarak tasarlanmış sağlam çelik üst yapıdan yapılmıştır. Doğru kullanım ve bakım için 
kapı ve açıklıklar mevcuttur. Kapılar ve taban paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

Pompa konteyneri ve hortum konteyneri, temel çerçeveye mekanik olarak kilitlenmiştir. 
Serbest bıraktıktan sonra konteynerleri yol yüzeyine ayrı ayrı indirmek mümkündür. 

HORTUM TOPLAMA  ÜNİTESİ: 

• Marka: HOSE MULE

• Tip: 6 "(152 mm)

• Hidro güç: PTO tahrikli

Hortumları geri toplanirken, hortum toplama birimi çalışma konumuna kolayca yerleştirilebilir. 

Hortum toplama birimi , hidrolik olarak araç PTO sisteminden beslenir. Bir PLC kontrol cihazı 
ile donatılmıştır. Hortum, 2 silindirle preslenen bir konveyör bandının üzerinden konteynere 
beslenir. Elektronik gözler, bir kuplaj yaklaştığında silindirlerden birini kaldırmaktadır. Böylece 
hortum sürekli olarak alınabilir. 

Hortumlar hortum toplama birimi  tarafından konteynerin içine çekilir, ancak mevcut alanı en 
uygun şekilde kullanmak için kabın içinde insan gücü ile konumlandırılması gerekmektedir. 

ANA SİSTEM



EKİPMAN DOLABI:

Asagidaki ekipman için alanlar mevcuttur: 

• 4 adet 6 "Y
• 5 adet 5 metre uzunluğunda 6 "hortum
• 8 adet 6 "valf
• 1 geri dönüşsüz valf
• 3 adet 150 / 2x110 Y
• 2 adet basınç göstergesi 0-25 bar
• B tipi turbojet püskürtme uçları 2 adet
• 2 adet C tipi turbojet püskürtme uçları
• 2 adet 6 "/ 5x2,5" distribütör (manifold)
• 10 adet 6 "kuplaj anahtarı
• Araç erişim rampası: 152 mm'ye kadar hortumlar için 2 parça (1 çift)

RAMPA (Opsiyonel) 

Rampa boyutları: 1970 x 2635 x 100 mm. 

Ağırlık: 25kg (Her biri) 

Malzeme: Geri dönüştürülmüş plastikten yapılmış bir set rampa ve 3 parça alüminyum orta 
sıkıştırmadan oluşan 4 üniteden oluşmaktadır.

HORTUM DOLABI:

* Maks. 1.100 metre, 150 mm deşarj hortumu.

Ekipmanlar dolaplar içinde  sağlam depolanır ve kanca kaldırma işlemi sırasında 
konumlarında kalır. 



POMPA KONTEYNERİ

Kanca kaldırma işlemi için özel olarak tasarlanmış sağlam çelik üstyapıdan yapılmıştır. Doğru 
kullanım ve bakım için kapı ve açıklıklar mevcuttur 

Çatallı forklift ile kaldırmaya olanak sağlamak için zemin çerçevesinin kenarlarında çerçeve açıklıkları 
bulunur 

Arka kısımda bir rampa ve  Açıldiginda, kayan pompayı bu rampanın üzerinde taşımak kolaydır. Bu 
kayan pompayı yol yüzeyine getirmeyi kolaylaştırır. Mevcut vinç ile kabın içindeki yüzen pompayı geri 
yüklemek kolaydır. 

Dalgıç pompa, minimum 6 inc hortumları bağladıktan sonra suya yerleştirilebilir. 

Yüzen pompanın geri çekilmesi için hidrolik vinç, 65 metrelik çelik kabloyla sağlanır. 



POMPA SİSTEMLERİ

KOMPOZİT TİP

ALÜMİNYUM TİP

PASLAMAZ ÇELİK TİP

Ağırlık : 110 Kg

Ağırlık  : 68 Kg

Ağırlık   : 190 Kg



HİDROLİK SİSTEM

Hidrolik güç paketi yüzer pompanın hidrolik motorunu tahrik eder ve 320 Bar'da 200 l / m 
kapasiteye sahiptir. Yüzen pompanın deşarj ve geri dönüş hattı vardır. Kaçak yağı geri dönüş 
hattına entegre edilmiştir. 

Güç paketi gürültüye karşı izole edilmiştir ve yaklaşık 85 dB (A) gürültü seviyesine sahiptir. 

* Deutz turbo şarjlı dizel motor TCD 2013L62V, 6 silindir, 156 kW @ 1800 rpm, Aşama 3a, 
soğutucu dahil. Bu motor, Avrupa Çevre şartlarına uygundur. Gerekli hidrolik yağ akışı için motor 
devri 1800 rpm'dir.

* Adaptör ve kuplaj

* Elektronik ses kontrolü sağlayan Kawasaki K3VL112 hidrolik pompa

* Aksesuarlara sahip hidrolik yağ deposu, arka filtre, kaçak filtresi, muayene kapağı vb.

* Hidrolik yağ soğutucu

* 250 L Aksesuarlar içeren dizel yakıt tankı

* Emme hidrolik yağı için valf

* Motor kontrol paneli

* Acil durdurma düğmesi her iki tarafta 



HİDROLİK HORTUM MAKARASI

Hortum makarasında basınç hortumu ve biri de dönüş hortumu için olmak üzere 2 bölüm 
vardır. Yüzen pompaya bağlı 2 x 65 m hidrolik hortum mevcuttur. Hortum makarası, hidrolik 
olarak güçlendirilmiş ve kablolu uzaktan kumanda ile çalıştırılmaktadır. 

Pompa konteynerinde yüzer pompayı geri çekmek için bir hidrolik vinç mevcuttur. Bu vinç  
400 kg çekme gücüne sahiptir. 



HORTUM  KONTEYNERİ

Kanca kaldırma işlemi için özel olarak tasarlanmış sağlam çelik üst yapıdan yapılmıştır. 
Doğru kullanım ve bakım için kapı ve açıklıklar mevcuttur 

Çatallı forklift ile kaldırmaya olanak sağlamak için zemin çerçevesinin kenarlarında çerçeve 
açıklıkları bulunur 

Arka kısımda bir kapı vardır. Açıldığında yüzen pompayı bu kapıya taşımak kolaydır. Bu, 
kayan pompayı yol yüzeyine getirmeyi kolaylaştırır. Mevcut vinç ile kabın içindeki yüzen 
pompayı geri yüklemek kolaydır. 

Arka kısımda, hortumları yol yüzeyine sürerken, çalışma esnasında hortumu bağlantı ile 
yönlendirmek için bir kapı sağlanmıştır. 

Hortum bölmesi

Hortum konteynirin toplam hacmi maks. 1.100 metre 6 "yassı hortum 152 mm basınç 
hortumu Hortumları yol yüzeyine azami bir hızda tahrik etmek mümkündür. 25 km / s. 

Hortum Toplama bölmesi 

Hortumun yol yüzeyinden hortum konteynirina  geri toplanmasi için bir hortum toplama 
ünitesi bulunmaktadır. 

Ayrı hidro paket gürültü izolasyonlu bir dolaba monte edilir. Gürültüyü yaklaşık olarak 
azaltmak için. 85 dB (A). 



KONTROL PANELİ

Motor, işletim panelinden başlatılır. İlgili tüm motor detayları mevcuttur. Çalışma paneli üst yapıdaki 
ayrı bir kapının arkasında bulunur. 

İlgili tüm kontroller ve gerekli tüm bilgiler ekranda mevcuttur ve kullanım paneli kullanımı kolaydır. 
Sistem, özel yazılımlarla programlandığından, müşterilerin isteklerine göre belirli gereksinimleri 
eklemek kolaydır. 

Arıza durumunda yazılım alarm günlüğü sağlar. Alarmlar hakkında bilgi ekranda mevcuttur. 

Acil durdurma düğmesi ünitenin her iki tarafında bulunmaktadır. 

GÖSTERGE PANELİ

* Sıcaklık soğutma sıvısı motoru
* RPM sayacı
* Saat sayacı
* Dizel yağı içeriği dizel tankı
* Yağ basıncı
* Oll seviyesi
* Sinyal sıcaklığı yüksek
* Sinyal yağı basıncı düşük
* Sinyal dizel seviyesi düşük
* Sinyal sıcaklığı hidrolik yağı
* Sinyal yüksek basınçlı hidrolik yağı
* Sinyal düşük seviyeli hidrolik yağı
* Otomatik devir kontrol



PROFI İtfaiye Hortumları
Tam ekstrüde edilmiş “sargılı” Basma Hortum

Ağır İş
A l m a n  Y a p ı m ı  K a l i t e d e

Unified Hose Construction

Kılıf

 (Takviye)

% 100 sentetik iplik, dairesel sarma
Maks. 4% uzunluğunda değişim
Maks. % 4 çapında değişim

Astar ve Kapak Oldukça kaliteli NITRILE-sentetik kauçuk
sargılı ekstrüde
Düşük sürtünme kaybı için çok düz iç yüzey
Yüksek aşınma direnci ve kullanım kolaylığı 
için pervazlı dış kapak

Standard renk kırmızı ve siyah

İç çap Ağırlık Patlama basıncı Çalışma basıncı Duvar kalınlığı
Güvenlik Oranı

mm inç g/m bar 
2:1 
bar 

3:1 
bar mm 

19 ¾ 190 60 30 20 1,70 
25 1 220 60 30 20 1,70 
32 1 ¼ 280 60 30 20 2,10 
38 1 ½ 330 60 30 20 2,10 
42 350 60 30 20 2,10 
45 1 ¾ 380 60 30 20 2,10 
52 2 440 50 25 17 2,30 
64 2 ½ 570 50 25 17 2,30 
70 2 ¾ 620 50 25 17 2,30 
75 3 700 50 25 17 2,60 
90 3 ½ 990 40 20 13 2,60 
102 4 1120 40 20 13 3,00 
110 4 ⅓ 1350 40 20 13 3,00 
125 5 1430 30 15 10 3,00 
152 6 1750 30 15 10 3,00 

   204** 8 2500 24 12 8 3,50 
   250** 10 3000 24 12 8 3,50 
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*Hortumun tavsiye edilen maksimum çalışma basıncı ya da
düşük olan ek bileşenlerin maksimum çalışma basıncı

**Sadece siyah renkte

PARSCH 

Hortum ve Armatürleri

Ltd. Şti. & A.Ş.
Gildestraße 16 49477 

Ibbenbüren/ALMANYA Telefon: 
+49 (0) 5451 9 29-0 Fax: +49

(0) 5451 92 92 92

www.parsch.de 

info@parsch.de 

http://www.foxitsoftware.com/shopping


PROFI 

İtfaiye Hortumları

Tam ekstrüde edilmiş “sargılı” Basma Hortum
-

Ağır İş 

dış kapak

Standard uzunluklar

metre adım
15 50 

18 60 

20 - 

23 75 

25 - 

30 100 

150 m – 450 ft kadar maksimum uzunluk

PROFI siyah

BS Bağlantısı

ÖZELLİKLER Ağır iş hortumu-çok yüksek aşınma dayanımı 
ve son derece uzun ömürlü, yağ, yakıt ve 
kimyasal ürünlere dayanıklı, hafif ve esnek - 
bükülmez, minimum bakım ve temizlenmesi 
kolay, kullanıldıktan sonra kurutma 
gerektirmez, 30 ° C ye kadar soğuğa 
dayanıklı, + 80 ° C ye kadar ısıya dayanıklı, 
tamir etmesi kolay (Istek üzerine tamir 
malzemesi ve lastik kaynak makinesi)

UYGULAMALAR Belediye itfaiye teşkilatları, 
Sanayi itfaiye teşkilatları
Tarım, örneğin sulama
Gemi bordası
Rafineriler
İnşaat sahaları
Genel endüstriyel kullanım

RENK Standart renk kırmızı ve siyah
İsteğe bağlı özel renkler sarı ve mavi
(minimum kalitede 1.000 m)

BAĞLANTILAR Sistem Storz, BS, NEN, DSP ve NST 

 DIN EN ISO 9001 : 2008 göre 
onaylı

 QKalite işletim Sistemi
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prEN 1924 sınıf 4, BS 6391:2009 tip 3, NEN 2242
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Tel: 0332 351 01 44 




