
 550-CLE סוללת גלילים

550-CLE 550    סוללת גלילים-CLE סוללת גלילים    
  

    

תיאור כללי תיאור כללי 

סוללות הבלונים מסדרה 550 מיועדותסוללות הבלונים מסדרה 550 מיועדות
לספק פתרון ללקוחות אשר מעונינים במקורלספק פתרון ללקוחות אשר מעונינים במקור
גיבוי או אספקת גז בנפח מעל 6 בלונים אשרגיבוי או אספקת גז בנפח מעל 6 בלונים אשר

מעונינים לצמצם את הלוגיסטיקה הכרוכהמעונינים לצמצם את הלוגיסטיקה הכרוכה
בשינוע הבלונים למילוי וצמצום השטחבשינוע הבלונים למילוי וצמצום השטח

המוקצה .המוקצה .
סוללות הבלונים מתוכננות לאיגוד קבוצותסוללות הבלונים מתוכננות לאיגוד קבוצות
בלונים בכמויות קבועות על מנת לאפשרבלונים בכמויות קבועות על מנת לאפשר

שינוע מאוחד באופן מהיר. החיסכון בהליכישינוע מאוחד באופן מהיר. החיסכון בהליכי
השינוע הוא היבט חיסכון אחד ישנם מספרהשינוע הוא היבט חיסכון אחד ישנם מספר

היבטי חיסכון נוספים , סעפת החיבורהיבטי חיסכון נוספים , סעפת החיבור
מצומצמת לספירלה אחת עד שתיים במקוםמצומצמת לספירלה אחת עד שתיים במקום

6 ומעלה , חיסכון בזמן העבודה לחיבור6 ומעלה , חיסכון בזמן העבודה לחיבור
ופירוק בלונים בודדים .ופירוק בלונים בודדים .

לטווח ארוך למרות עלות הקניה הראשוניתלטווח ארוך למרות עלות הקניה הראשונית
סוללת הבלונים מחזירה את ההוצאה בזמןסוללת הבלונים מחזירה את ההוצאה בזמן

קצר .קצר .
סוללות הבלונים  בנפח עד 12 בלונים ניתנותסוללות הבלונים  בנפח עד 12 בלונים ניתנות

לשינוע על ידי עגלות משטחים כך שרכישתלשינוע על ידי עגלות משטחים כך שרכישת
סוללות אילו אינה מצריכה ציוד הרמה יקר .סוללות אילו אינה מצריכה ציוד הרמה יקר .
סוללות בלונים מסופקות כסטנדרט עם ברזסוללות בלונים מסופקות כסטנדרט עם ברז

בלון בודד המשמש לצריכה ומילוי גם יחד.בלון בודד המשמש לצריכה ומילוי גם יחד.
בסוללות בנפח עד 12 בלונים ניתן להזמיןבסוללות בנפח עד 12 בלונים ניתן להזמין

את הסוללה עם ברזי בלון לכל בלון בנפרד,את הסוללה עם ברזי בלון לכל בלון בנפרד,
במבנה זה ניתן לפרק בלונים בודדיםבמבנה זה ניתן לפרק בלונים בודדים

מהסוללה ולצמצם או להרחיב את הסוללהמהסוללה ולצמצם או להרחיב את הסוללה
לפי הצורך .לפי הצורך .

על פי הזמנה ניתן ליצר את הסוללה להרמהעל פי הזמנה ניתן ליצר את הסוללה להרמה
מלמעלה ,לשינוע למקומות עם גישהמלמעלה ,לשינוע למקומות עם גישה

מוגבלת . מאפיינים:מוגבלת . מאפיינים:
•    מבנה מסיבי .•    מבנה מסיבי .
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•    חיסכון משמעותי בשטח אחסון ותפעול .•    חיסכון משמעותי בשטח אחסון ותפעול .

•    חיסכון משמעותי בעלויות לוגיסטיות .•    חיסכון משמעותי בעלויות לוגיסטיות .
•    חומרי מבנה איכותיים .•    חומרי מבנה איכותיים .

) PSI3,000  התאמה ללחץ עבודה של    •) PSI3,000  התאמה ללחץ עבודה של    •
210 אטמ210 אטמ
מאפיינים מאפיינים 

סוללות הבלונים עשויות מארז מתכת קשיחסוללות הבלונים עשויות מארז מתכת קשיח
מפרופילי פלדה בגימור צבע אפוקסי בשתימפרופילי פלדה בגימור צבע אפוקסי בשתי
שכבות בגוון לפי סוג הגז , במבנה המארזשכבות בגוון לפי סוג הגז , במבנה המארז

בסוללות עד 12 בלונים ,מיועד לבלוניםבסוללות עד 12 בלונים ,מיועד לבלונים
במצב אנכי עם אופציית פירוק לכל גלילבמצב אנכי עם אופציית פירוק לכל גליל
בנפרד ובסיס מותאם לעגלת משטחים .בנפרד ובסיס מותאם לעגלת משטחים .

בסוללות מ-16 בלונים ומעלה מותאםבסוללות מ-16 בלונים ומעלה מותאם
המבנה לבלונים במצב אופקי ללא אופצייתהמבנה לבלונים במצב אופקי ללא אופציית

פירוק לכל גליל , בסיס הסוללה מותאםפירוק לכל גליל , בסיס הסוללה מותאם
למלגזה ובחלקה העליון מותקן כסטנדרט וולמלגזה ובחלקה העליון מותקן כסטנדרט וו

הרמה .הרמה .
ניתן לשלב בסעפת הפנימית בסוללה מדניתן לשלב בסעפת הפנימית בסוללה מד
לחץ , ברז צריכה מהירה ,  ברזי חלוקהלחץ , ברז צריכה מהירה ,  ברזי חלוקה
פנימית לסוללה או ברזי שימוש נוספים .פנימית לסוללה או ברזי שימוש נוספים .

חלוצי התעשיה 15 ת.ד. 10573, מפרץ חיפה, מיקוד 26119 חלוצי התעשיה 15 ת.ד. 10573, מפרץ חיפה, מיקוד 26119   קלינטיקה   קלינטיקה 
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