
RO-FENCE 
Kestävä öljynhallintapuomi  
 

 RO-FENCE -puomi 
on rakenteeltaan 
pitkäikäinen 

 

 Sisältää iskuja ja 
hankausta kestävät 
kellukkeet 

 

 Vankka perus-
materiaali 

 

 Valikoima jakson 
pituuksia ja 
päätykiinnikkeitä 

 

 Äärimmäisen 
toimintavarmuuden 
saavuttamiseksi 
vaihtoehtona myös  
vaahdolla täytetyt 
kellukkeet 

 

 Yksinkertainen 
kunnostaa 

 

 Ihanteellinen öljy-
vuotojen, roskien ja 
muiden kelluvien 
epäpuhtauksien 
torjuntaan 

Kelluva RO-FENCE -puomi on 
vankka ja luja puomi pitkä-
aikaiseen käyttöön. Puomi on 
valmistettu kestävistä materiaa-
leista. Se on suunniteltu 
kestämään hankauksen, UV-
säteiden, öljyn ja meriveden 
aiheuttamia ankaria vaikutuksia.  
 
Kirkkaan väriset kellukkeet on 
valmistettu hyvin hankausta 
kestävästä aineesta. Nämä 
muottiin valetut HD polyeteeni 
kellukkeet kiinnitetään puomi-
kankaaseen korroosion-
kestävillä liittimillä. Molempiin 
puomikokoihin käytetään 
samoja kellukkeita, joten 
varaosat ovat yhtenäiset. 
 
RO-FENCE -puomi soveltuu 
parhaiten sisämaan vesistöihin.  
 
Tarvittaessa kellukkeet voidaan 
irrottaa puomikankaasta 
puhdistamista varten. 
Vaurioitunut kelluke voidaan 
vaihtaa helposti.  
 

Ankkurin silmukat voidaan 
asettaa säännöllisin välein 
kellukkeisiin tai 
päätykiinnikkeeseen.   
 
RO-FENCE -puomin jokai-
sen kellukeparin alla on 
painolastina lyijypainot. 
Vaihtoehtoina ovat myös 
ruostumattomat blokkipainot 
tai galvanoitu ketjupaino. 
 
Jokaisen jakson päädyt 
voidaan varustaa 
kiinnikkeillä. Standardi 
kiinnike on ASTM. Muun 
tyyppisiä kiinnikkeitä 
voidaan asentaa pyynnöstä.   
 
RO-FENCE -puomi voidaan 
toimittaa halutuilla jakson 
pituuksilla aina 200 m asti.  
 
Äärimmäisen toiminta-
varmuuden saavuttamiseksi 
vaihtoehtona myös 
vaahdolla täytettävät suuria 
rasituksia kestävät 
kellukkeet. 
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TEKNISET TIEDOT  Toukokuu 2002 
 

RO-FENCE 610  
Vapaalaita: 0.25 m  
Syväys: 0.36 m  
Puomikangas: Suurta rasitusta kestävää neopreenikumia. Ulkopinta Hypalonia. Ainutlaatuinen 

yksiosainen valurakenne, jossa puomikankaan täydellinen ristiin vulkanointi. Ei 
saumoja. Korkea hankauksen, kuoriutumisen ja vedon kestävyys.    

Puomin seinämän vetolujuus:  250 N/mm  
Kellukkeiden mitat: 0.45 x 0.25 x 0.15 m  
Asennetun puomin leveys:  0.31 m  
Standardi kiinnikkeet: ASTM pikaliitin lukkotapilla  
Puomin paino: 5.4 kg / m 
Levittäminen: Kellukkeet asennetaan ensimmäisen levittämisen yhteydessä. 
Toimitustilavuus  100 m puomia ja 200 kelluketta: 6.8 m²  
 
RO-FENCE 900 
Vapaalaita: 0.35 m  
Syväys: 0.55 m  
Puomikangas: Suurta rasitusta kestävää neopreenikumia. Ulkopinta Hypalonia. Ainutlaatuinen 

yksiosainen valurakenne, jossa puomikankaan täydellinen ristiin vulkanointi. Ei 
saumoja. Korkea hankauksen, kuoriutumisen ja vedon kestävyys.   

Puomin seinämän vetolujuus: 250 N/mm  
Kellukkeiden mitat: 0.45 x 0.25 x 0.15 m  
Asennetun puomin leveys:  0.31 m  
Standardi kiinnikkeet: ASTM pikaliitin lukkotapilla  
Puomin paino: 6.6 kg / m  
Levittäminen: Kellukkeet asennetaan ensimmäisen levittämisen yhteydessä. 
Toimitustilavuus:  100 m puomia ja 200 kelluketta varusteineen: 8.9 m² 
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RO-FENCE 
Kestävä öljynhallintapuomi 

RO-FENCE voidaan toimittaa pyynnöstä 
jopa 200 metrin jakson pituudella.   
 
Kellukkeet voidaan täyttää vaahdolla 
äärimmäisen toimintavarmuuden 
saavuttamiseksi.  
 
RO-FENCE toimitetaan normaalisti 
kellukkeet irrotettuna puomista 
toimitustilavuuden minimoimiseksi.  
 
RO-FENCE voidaan toimittaa 
vaihtoehtoisilla seinämämateriaaleilla.   


