
FLOM 
VARIÁBILIS MOBIL ÁRVÍZVÉDELMI GÁT

A víz áramlási irányának 
szabályozására, 
valamint özönvíz 
jellegű vízmennyiségek 
terelésére áradások 
és heves esőzések 
esetén. Nincs szüksége 
alépítményre, könnyen 
mozgatható és különböző 
terepviszonyok között is 
felállítható.

GAZDASÁGOS MEGOLDÁS
Számos okból kifolyólag a leggazdaságosabb megoldás 

- nincs szükség alépítményre, csupán egyszeri 

befektetésről van szó, amely ismételten felhasználható, 

a homokzsákok esetében használt környezetbarát 

megsemmisítés igénye nélkül, speciális tárolási igények 

nélkül.

GYORS TELEPÍTÉS
Egyszerű össze- és szétszerelés Az elemek kis súlya 

megkönnyíti a kezelést és az összeszerelést. A mobil 

árvízvédelmi gát különböző talajtípusokon - füvön, 

kavicson, aszfalton és a vízben egyaránt felállítható.

JÓL BEVÁLT MINŐSÉG
A mobil árvízvédelmi gátat lökéshullámok és úszó 

tárgyak nekiütődésével szembeni terheléspróbákkal 

tesztelték.  Laboratóriumi és valós körülmények között 

egyaránt tanúsították és próbálták.
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fólia

rögzítő pánt

lemez - egyenes rész

FLOM kapcsoló 

elemkitámasztó láb

kitámasztó talp

sarokrész
(belső - sarok, 
külső)

terhelő lánc

VÁLTOZATOK
FLOM H500 FLOM H800 FLOM H1300

Vízoszlop magassága 500 mm 800 mm 1 300 mm

Méretek (szélesség x magasság) 1565 × 930 mm 1180 × 1480 mm 960 × 2220 mm

Tömeg 13,5 kg 22,5 kg 31,2 kg 

Sarokrész

méret (szélesség x 
magasság)

990 × 790 mm 1050 × 1640 mm 1100 × 2200 mm

súly 5,8 kg 9,2 kg 10,5 kg

100 m hosszú mobilgát 2 ember általi 
összeállításának időigénye

30 min 80 min 120 min

100 m mobilgát tárolóhely igénye 5 m3 15 m3 21 m3
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FLOM H1300FLOM H800FLOM H500

A TERMÉK LEÍRÁSA

A LEMEZ horganyzott acéllemezből vagy tengervíznek elle-
nálló alumínium ötvözetből (EN AW-5754) készül. Az egyszerű 
és gyors összekapcsolás érdekében a lemezek FLOM kötőele-
mekkel rendelkeznek.

A FÓLIA az árvízvédelmi gát aláázásával szemben véd, az 
alsó részen láncokkal és földdel terhelt, a felső részen rögzítő 
pántokkal van a szerkezethez hozzáfogatva.

A terephez alkalmazkodó TALP és a kitámasztó láb különböző 
felületeken biztosítják az egész árvízvédelmi gát stabilitását. 

MEGJEGYZÉS: Minden típust horganyzott acéllemez vagy alumínium ötvözet kivitelben szállítjuk. A táblázatban szereplő értékek az alumínium változata vonatkoznak.
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FLOM KONTRA HOMOKZSÁKOK  (100 m hosszú és 0,5 m magas akadály)

FLOM HOMOKZSÁKOK

Hozzávetőleges össztömegét 900 kg Hozzávetőleges össztömeg 40 t
Térfogat 5 m3 Térfogat körülbelül 30 m3

Az összeszerelés 4 ember esetén körülbelül 15 percig tart Összeállítás 11 ember 5 óra alatt

Gyors és egyszerű szétszerelés Bonyolult és hosszadalmas eltávolítás – további 10 óra

20 év élettartam (többször használatos) Kizárólag egyszeri használatra

Egyszeri befektetés Ismétlődő ráfordítást igényel

Az árvizet követően csak meg kell tisztítani Árvíz utáni környezetbarát megsemmisítés

+ Tanúsított rendszer

+ A kezelőszemélyzet egyszerű betanítása

TELEPÍTÉS HÁROM LÉPÉSBEN
1.  A lemez összekapcsolása a kitá-

masztó lábbal és talppal.
2.  A szomszédos lemezek összekapc-

solása speciális FLOM elemekkel.
3.  A fólia rögzítése a felső élhez rög-

zítő pánttal és az alsó terhelt rés-
zen terhelő lánc segítségével.

TÁROLÁS
Minden komponens úgy került megtervezésre, hogy illesz-
kedjen a szabvány konténerekhez és raklapokhoz. A rendszer 
a tároló konténerekben közvetlenül a telepítési helyszínre 
szállítható.

KARBANTARTÁS
Használat után a mobilgátat nem kell környezetbarát módon 
megsemmisíteni, elég tiszta vízzel lemosni, és újból eltárolni
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Tartóláb részlet a súlyelosztó lemezzel

FLOM H1300 economy összeállítás

A mobilgát irányának módosítása

FLOM H500 összeállítás A víz áramlási irányának módosítása

ATIPIKUS
VÍZZÁRÓ

MEGOLDÁSOK

VÍZZÁRÓ
KAPUK

LINEÁRIS AKADÁLY
INOVA AL

ALJÉPÍTMÉNNYEL

KONTAMINÁCIÓ 
ELLENES GÁT

MOBIL
GÁT INOVA AL

MOBIL
JPZ AKADÁLY

VÍZZÁRÓ
PPD AJTÓ

TOVÁBBI LEHETSÉGES ÁRVÍZVÉDELMI MEGOLDÁSOK

HASZNÁLAT
Ez az mobil árvízvédelmi gát ideális megoldást jelent a kerületek, városok vagy vízgyűjtő területek esetében. Az ötle-
tes konténeres tárolásnak köszönhetően szükség szerint mindig azonnal kész a bevetésre az árvíz által veszélyeztetett 
területeken. A FLOM mentési rendszerek részeként is használható, esetleg iparvállalatok és ipari területek védelmére is 
alkalmas.
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