
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 trady-

cyjnymi workami z piaskiem.

• Brak konieczności stosowania dodatkowych stałych elemen-

tów 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 przy-

padku przemieszczania się fali powodziowej.

Począwszy od pamiętnej powodzi w 1997 roku, łodzie aluminiowe 

stanowią niezbędne wyposażenie specjalistyczne zarówno Ochot-

niczych jak i Państwowych Straży Pożarnych. Z uwagi głównie na 

niewielkie zanurzenie łodzie tego rodzaju są najczęściej stosowane 

w jednostkach obejmujących swoim działaniem niewielkie jeziora, 

rzeki czy tereny zalewowe.

W NASZEJ OFERCIE ZNAJDUJĄ SIĘ DWIE SERIE ŁODZI.
Seria JON z wywłaszczonym dziobem przeznaczona głównie do 

pracy na rozlewiskach, niewielkich i płytkich rzekach, żwirowniach, 

gliniankach i napędu silnikami niewielkiej mocy sterowanymi rum-

plem oraz szybszych łodzi o tradycyjnym kształcie dzioba i wy-

właszczonym dnie wyposażonych w boczną konsolę sterową sto-

sowaną głównie na rzekach i niewielkich jeziorach o trudnej linii 

brzegowej.

Łodzie płaskodenne aluminiowe
GŁÓWNE ZALETY JEDNOSTEK TEGO TYPU:
• niewielka masa w stosunku do gabarytów

• duża odporność na uszkodzenia mechaniczne

• wypłaszczone dno zapewniające niewielkie zanurzenie

• dobre osiągi przy zastosowaniu silników niewielkiej mocy

• możliwość przewożenia licznej załogi

• duża ładowność

• duża stabilność poprzeczna

• możliwe przepychanie po płyciznach

• łatwy dojazd w miejsca o trudnej linii brzegowej

• łatwe wodowanie lub przenoszenie na miejsce akcji

• łatwe magazynowanie i przewożenie na lekkich przyczepach

• nie wymagają konserwacji.

ZASTOSOWANIE (AKWENY):
płytkie rozlewiska, rzeki, miejsca z linią brzegową utrudniającą wo-

dowanie, akweny z licznymi przeszkodami znajdującymi się pod 

wodą, zbiorniki o niewielkim zafalowaniu, żwirownie, glinianki.

GŁÓWNE PRZEZNACZENIE:
akcje powodziowe, ewakuacja ludności i drobnego inwentarza, 

przewożenie ładunków, poszukiwania itp.

• 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 po-

krowce zbiorników jeden na drugim. 

Coraz cześciej jednak wały te zastępuje się wałem z kołnierzem bocz-

nym. Czytaj na kolejnych stronach.

SPRZĘT PRZECIWPOWODZIOWY
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