
 

 

 

 

 

 

RO-BOOM 1300  
Suuritehoinen öljyntorjuntapuomi 
• Hankausta, öljyjä ja 
auringonvaloa kestävä 
puomi. 

• Yksittäiset ilma-kammiot 
lisäävät RO-BOOM 
-puomin luotettavuutta ja 
turvallisuutta.  

• On tyhjänä litteä 
säilyttämisen sekä 
puhdistuksen 
helpottamiseksi.  

• Ruostumattomasta 
teräksestä valmis-tettuja 
ja kuuma-sinkitettyjä 
osia. 

• Hyvin havaittavissa 
oleva merkkiviiva. 

• Saatavilla keloja ja 
säiliöitä. 

• Levittyy nopeasti. 

RO-BOOM 1300 
öljyntorjuntapuomi on 
erityisesti suunniteltu 
käytettäväksi useimmissa 
satamissa, terminaaleissa ja 
rannikkoalueilla.  Puomin 
minimaalinen säilytyskoko 
tekee suurien puomi-
määrien säilytyksen, 
lastauksen sekä 
kuljettamisen 
yksinkertaiseksi.   
 
Puomin levittäminen käy 
erittäin nopeasti käyttämällä 
korkean suorituskyvyn 
puhaltimiamme.  
 
Puomin rakenne kestää 
toistuvat levitykset ja 
harjoitukset. Kiinnikkeet, 
kuten silmukat ja 
kannattimet, on tehty 
ruostumattomasta 
teräksestä, AISI 316. 
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Puomilla on muottiin 
valetut täytettävät 
kammiot. Sen vapaalaita 
on noin 0.44 m, kun taas 
puomin kokonaiskorkeus 
täytettynä on noin 1.10 m. 
Yksittäisillä ilma-
kammioilla on erilliset 
ilmaventtiilit. Tämä 
merkitsee, että 
puhkeamisen 
epätodennäköisessä 
tapauksessa vain yksi 
kammio menettää ilmaa 
eikä puomin eheys 
heikkene.   
 
Tyhjän RO-BOOM -
puomin sileä pinta 
helpottaa puhdistamista. 
Useat öljyt eivät tartu 
puomiin ollenkaan. 
 



  

RO-BOOM 1300 
Suuritehoinen öljyntorjuntapuomi 
TEKNISET TIEDOT    Elokuu 2002 
 
RO-BOOM 1300 öljyntorjuntapuomi on valmistettu kestokäyttöön tarkoitetusta 
neopreenikumista, jolla on Hypalon-pinnoite. Tällä ainutlaatuisella yksiosaisella muottiin 
valetulla komposiittirakenteella on täydellinen kumin ja vahvistekankaiden ristiinvulkanointi. 
Rakenne on saumaton, ja sillä on korkea hankauksen ja kuoriutumisen kestävyys sekä 
vetolujuus. RO-BOOM on tyhjänä täysin litteä, mikä mahdollistaa sen helpon puhdistamisen ja 
säilyttämisen. Puomin yksittäiset ilmakammiot turvaavat eheän kokonaisuuden. RO-BOOM 
-puomiin on asennettu ruostumattomat teräskiinnikkeet ja kuumasinkitetyt paino-/kiristysketjut. 
Sisäiset lasikuitutangot on varmistettu ruostumattomasta teräksestä tehdyillä kannattimilla. 
Nämä tangot varmistavat puomin optimaalisen muodon hinauksessa. ASTM pikaliittimet on 
asennettu vakiona. 
  
Kokonaisleveys tyhjänä:  1.30 m  
Jaksojen vakiopituudet:   25, 50, 100, 200, 250 m 
Vapaalaita toiminnassa:   0.44 m  
Reunan syväys toiminnassa:   0.66 m 
Paino toiminnassa (sisältää ketjun):  8.0 kg/m 
Ilmakammiot:  Pituus 3.0 m  
 
Vakioväri:  Musta hohtavilla keltaisilla merkkiviivoilla  
Puomin seinän vetolujuus:   250 N/mm  
Ketjun murtokuormitus:  90 kN 
Lämpötila-alue toiminnassa:   -30°C – +60°C 
Lämpötila-alue varastoituna:   -60°C – +70°C
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Ilmanpuhaltimella varustettu      
5.2 kW monitoiminen 
voimayksikkö. 
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Tanska: 
 

LEAN DESMI A/S 
B Hestehaven 
5260, Odense S 

Denmark 

0201 Fax +45 65 908877 
Edustus Suomessa: 
 

Kaukomarkkinat Oy 
Ympäristötuotteet 

PL 40 (Kutojantie 4) 
02631 Espoo 

 
58 9 5211 Fax +358 9 521 2728 


