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Elastyczne wały przeciwpowodziowe z PCV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elastyczne wały przeciwpowodziowe PCV służą do ochrony środowiska przed skutkami powodzi. W sytuacjach 
kryzysowych zbiorniki mogą służyć także jako elastyczne zbiorniki na wodę (czystą bądź skażoną). 
 
 
Do głównych zalet wałów przeciwpowodziowych z PCV należą: 
 

 prosty transport spakowanych wałów na miejsce akcji – Jeden samochód zastępuje kilkanaście pojazdów 
załadowanych tradycyjnymi workami z piaskiem. 

 brak konieczności stosowania dodatkowych stałych elementów konstrukcyjnych, możliwość rozkładania w 
każdym terenie, w tym także na obszarach częściowo zalanych, 

 prosta, intuicyjna obsługa, bez konieczności użycia drogiego sprzętu i dużej ilości ludzi, 
 duża wytrzymałość i stabilność, 
 możliwość wykorzystania do innych celów np. jako zbiorniki na wodę, 
 możliwość współdziałania z innymi systemami zabezpieczeń np. z workami z piaskiem; 
 możliwość przemieszczania w inne miejsca zagrożone, w przypadku przemieszczania się fali powodziowej. 
 wał o długości 15 metrów i piętrzeniu 0,8 m zastępuje ok. 300 worków z piaskiem 
 wały mogą być wielokrotnie używane. 
 gwarantowana trwałość - minimum 10 lat (przy prawidłowym magazynowaniu) 
 szczelność, możliwość magazynowania spakowanych w pokrowce zbiorników jeden na drugim.  

 
 
Konserwacja polega wyłącznie na rozwinięciu wału raz na rok z pokrowca, rozprostowaniu i włożeniu go 
ponownie do pokrowca.  
 
Konstrukcja: 
 
Wały wykonane są 5-warstwowej tkaniny wodoszczelnej zbrojonej siatką poliestrową. Wał napełniany jest wodą 
do ciśnienia 0,6 atm. Zapewnia to jego odpowiednią twardość i sztywność oraz szczelne przyleganie do podłoża. 
Wał przeciwpowodziowy wykonany jest w postaci zamkniętego zbiornika na wodę, 
wyposażony jest w zawór do napełniania i opróżniania oraz zawór odpowietrzający. Wały można napełniać z 
hydrantu, wozu strażackiego lub wykorzystać wodę powodziową, którą można napełnić zaporę przy pomocy np. 
pomp pływających. Wały posiadają specjalne rękawy do napełniania i wypompowywania wody.  



 

 
 
 
W wersji standardowej rękawy uszczelniane są przy pomocy pasków zaciskowych z tworzywa sztucznego. Paski 
są jednorazowe. Na specjalne zamówienie można zakończyć rękawy złączem strażackim STORZ 52. Pojedynczy 
wał ma średnicę 40 lub 80 cm. Można układać je w piramidy do max wysokości odpowiednio 95 lub 210 cm. Wały 
można łączyć między sobą specjalnymi paskami parcianymi (opcja). 
 
Wały są spakowane w małych pokrowcach, co ułatwia transportowanie. Mogą być układane w dowolnych 
miejscach, nawet trudno dostępnych. 
 
Do każdego wału dołączony jest zestaw naprawczy, w postaci kleju i łatek. 
 
Jako wyposażenie dodatkowe (opcjonalne) proponujemy uchwyt - pasek parciany o szerokości 2,5 cm, długości 
4,7 m, zakończony klamrą zaciskową, służący do łączenia wałów. 
 
 
Materiał: 
 
Wały wykonane są z tkaniny poliestrowej pokrytej dwustronnie polichlorkiem winylu w mieszance z poliuretanem, 
odpornej na UV i procesy starzenia.  
Zakres temperatur użytkowania noszy –35st.C - +70st.C 
Materiał ten w przeciwieństwie do materiałów z gumy szlachetnej jak np. Hypalon nie wymaga specjalnej 
konserwacji podczas przechowywania. 
 
 
Podstawowe dane techniczne: 
 
WAŁY O ŚREDNICY 80cm i DŁUGOŚCI 10mb:                             
Ilość komór: 1szt 
Ilość zaworów odpowietrzających: 1szt 
Ilość rękawów przystosowanych do założenia końcówki „52” : 1szt 
Waga: 17kg 
 
Wyposażenie : 
1) Uchwyt: 2x. 
2) Worek transportowy z kieszonka (A4) na dokumenty: 1x 
3) Pasek parciany o szer. 2,5cm, dł.4,7m zakończony klamrą zaciskową, służący do łączenia wałów: 1x. 
 
 
WAŁY O ŚREDNICY 80cm i DŁUGOŚCI 15mb:            
Ilość komór: 1szt 
Ilość zaworów odpowietrzających: 1szt 
Ilość rękawów przystosowanych do założenia końcówki „52” : 1szt 
Waga: 26kg 
 
Wyposażenie : 
1) Uchwyt: 2x  
2) Worek transportowy z kieszonka (A4) na dokumenty: 1x  
3) Pasek parciany o szer. 2,5cm, dł.4,7m zakończony klamrą zaciskową, służący do łączenia wałów: 1x  
 
 
WAŁY O ŚREDNICY 80cm i DŁUGOŚCI 25mb: 
Ilość komór: 1szt, Ilość zaworów odpowietrzających: 1szt 
Ilość rękawów przystosowanych do założenia końcówki „52” : 1szt 
Waga: 43 kg 
 
Wyposażenie : 
1) Uchwyt: 2x 
2) Worek transportowy z kieszonka (A4) na dokumenty: 1x. 
3) Pasek parciany o szer. 2,5cm, dł.4,7m zakończony klamrą zaciskową, służący do łączenia wałów: 1x  
 



 

 
 
 
WAŁY O ŚREDNICY 40cm i DŁUGOŚCI 10mb: 
Ilość komór: 1szt, Ilość zaworów odpowietrzających: 1szt 
Ilość rękawów przystosowanych do założenia końcówki „52” : 1szt 
Waga: 9kg 
 
Wyposażenie : 
1) Uchwyt: 2x  
2) Worek transportowy z kieszonka (A4) na dokumenty: 1x. 
3) Pasek parciany o szer. 2,5cm, dł.4,7m zakończony klamrą zaciskową, służący do łączenia wałów: 1x. 
 
 
WAŁY O ŚREDNICY 40cm i DŁUGOŚCI 15mb: 
Ilość komór: 1szt, Ilość zaworów odpowietrzających: 1szt 
Ilość rękawów przystosowanych do założenia końcówki „52” : 1szt 
Waga: 13kg 
 
Wyposażenie : 
1) Uchwyt: 2x  
2) Worek transportowy z kieszonka (A4) na dokumenty: 1x  
3) Pasek parciany o szer. 2,5cm, dł.4,7m zakończony klamrą zaciskową, służący do łączenia wałów: 1x. 
 
 
WAŁY O ŚREDNICY 40cm i DŁUGOŚCI 25mb: 
Ilość komór: 1szt, Ilość zaworów odpowietrzających: 1szt 
Ilość rękawów przystosowanych do założenia końcówki „52” : 1szt 
Waga: 22kg 
 
Wyposażenie : 
1) Uchwyt: 2x  
2) Worek transportowy z kieszonka (A4) na dokumenty: 1x. 
3) Pasek parciany o szer. 2,5cm, dł.4,7m zakończony klamrą zaciskową, służący do łączenia wałów: 1x. 
 
 
 
Uwaga:  
Standardowo rękawy do napełniania wałów woda zamykane są specjalnymi samozaciskowymi paskami z 
tworzywa sztucznego. Do każdego wału dodawane jest 10 pasków. Nowe paski dostępne są każdej hurtowni 
elektrycznej. Paski są jednorazowe, po użyciu są odcinane. Dzięki takiemu rozwiązaniu zmniejsza się koszt 
pojedynczego wału oraz możliwość jego uszkodzenia przez metolowe złącze. 
Na życzenie każda końcówka może być wyposażona w złącze typu STORZ 52 z pokrywą 
 
Do każdego wału dołączony jest zestaw naprawczy, w postaci kleju i łatek. 
 
 
 
 
Więcej informacji i ceny tel. 22 750 62 49 lub 801 310 224 


