AMGDS 2000
Modul a GDS 2000 vegyimentesítő anyaghoz

Könnyű alkalmazás
Elektromos meghajtású szivattyú rendszer

Nagy hatékonyság

Optimális alkalmazás a nagy hatékonyságú
GDS 2000 mentesítő anyaghoz

Többcélú alkalmazás
Opcionális működtetés önálló egységként
vagy mentesítő rendszerbe integrálva

Járművek, felszerelések és
útszakaszok mentesítése
Az AMGDS 2000 egy új
fejlesztésű mentesítő modul a nagy hatékonyságú,
nem vizes bázisú GDS
2000 mentesítő anyaghoz.

nával együtt elegendő mentesítő anyagot tartalmaz
400 m² (5 harcjárműnek
megfelelő) felület mentesí(1)
téséhez.

A duplaszivattyús modul
biztosítja a mentesítő
anyag könnyű, teljesen
automatikus alkalmazását, különösen a kétpálcás
permetszórási módban. A
beépített tömlődobra felcsévélt 15 m-es tömlővel a
mentesítendő objektum
könnyen elérhető, minden
oldalon elvégezhető a
mentesítő anyag felhordása a modul mozgatása
nélkül.

A modul minden eleme csővázas keretbe van beépítve. A fogantyú és a két szerelt kerék könnyű mozgatást biztosít.

Az AMGDS 2000 önálló alkalmazású vagy mentesítő rendszerbe
integrált modulkéntlett tervezve

Az AMGDS modul 40 literes tartálya, a hozzá csatlakoztatható 20 literes kan-

GDS 2000 nem vizes bázisú mentesítő anyag
Új megoldás a speciális mentesítési feladatokhoz

Egy harckocsi mentesítéséhez
szükséges mentesítő anyag:
(1)

eny nagy méretű katonai jármű
számvetési felülete 75 rrr2.
Mentesítő anyag összmennyiség:
40 l a tartályban + 20 l a kannában.

Műszaki adatok:
méretek (H*Sz*M):
tömeg:
tápfeszültség:
szivattyú nyomás:
szivattyú teljesítmény:
mentesítő anyag tartály:
működési hőmérséklettartomány:
AMGDS 2000

Tételszám

GDS 2000 előnyös tulajdonságai a hagyományos
mentesítő anyagokhoz
képest:
700*600*780 mm
A GDS 2000 bármely
130 kg
NATO alkalmazási terüle400 l, 50 Hz, 3 kW
ten használható, bármi10-150 bar
lyen időjárási körülmé1 ÷ 8 l/perc
nyek között, beleértve a
40 l
téli időszakot is.
o
-32 ÷ 50 C
Összehasonlítva más
készletébe tartozik:
mentesítő anyagokkal /vi15 m-es tömlő (dobon), zes alapú mentesítő oldaszórópisztoly,
tok, mentesítő emulziók,
szórólándzsa,
hab/ a GDS 2000 alkalfuvóka
mazásra kész állapotban
1.306-011.0
érhető el, nincs szükség

12-24 liter
5-10 perc

külön berendezésre a terepen való előállításhoz,
csak a kijuttatását kell
biztosítani.
A GDS 2000 viszonylag
magas aktivitása még
alacsony hőmérsékletek
esetén is minimalizálja a
reakcióhoz szükséges időt.
Ez a mentesítés idejének
jelentős csökkenéséhez
vezet, és lehetővé teszi a
mentesítendő gépjárművek, berendezések gyorsabb áteresztési képességét.

