Heliwell

TM

Tanque de Grande Capacidade para
ó ptero e para
Abastecimento de Helicó
Armazenamento de água

D escrição
Este tanque grande, transportável e montado em campo,
é sufficientemente grande para encher facilmente um
Bambi Bucket de 7570 Litros (2000 Galões US/1665 Gal.
Imp.) e pode reter 55,980 Litros (14,900 Gal. US/12,400
Gal. Imp.) de água.
O Heliwell é eficiente: a montagem leva menos de uma
hora (com 3 pessoas) e pode-se desmontar e transportar
com facilidade. Quando desmontado, os 10 painéis de
alumínio podem ser transportados na superfície plana de
um caminhão, carrinha ou içados por um helióptero.

Aplicações
O Heliwell permite fazerem-se misturas com retardantes de
longa duração e o abastecimento de helicópteros com um
balde de qualquer tamanho, incluindo os modelos de
maior capacidade. Isto permite um manuseamento mais
eficiente do fogo ao reduzir o número de abastecimentos,
enchimentos e o tempo que se leva a controlar o fogo.
Para armazenamento de água em locais remotos ou para
emergências, o Heliwell pode ser usado como um grande
reservatório, já com revestimento interior e tampa para
água potável incluídos.

Características
• Montagem rápida: menos de 1 hora com 3 pessoas
• Enche em menos de 1 hora (com bomba a 300 galões
US/min., 250 galões/min. our 1125 litros/min.)
• Grande abertura (cerca de 4.9 metros de diâmetro)
• Painéis de alumínio por fora, dividido em 10 partes
• Interior em tecido de vinil
• Tecido alternativo e para água potável

Opções & Acessórios
Cada Heliwell inclui todo o equipamento necessário para
montar o tanque, mais capa para colocar debaixo deste.
Este tanque também pode ser colocado num Insta-Berm,
que oferece mais protecção do exterior.
Acessórios Extras:
• Tampa e revestimento interior para água potável
• Cesto de alumínio para transporte por terra ou como
carga suspensa em helicóptero
• Almofada amortecedora por baixo
• Instrumento de medição do nível do líquido
• Rebordo lateral para enchimento ou descarga
• Mangueira*
• Tubo para enchimento*
*opcional uma vez que o Heliwell pode ser enchido ou vazado com
qualquer mangueira.

Especificaç
Especificaçõõ es
Modelo
HW-050
Capacidade 5650 USG
21,225 L
Diâmetro
12’8”
Altura
6’ (1.8m)
Peso
1150 lb.
522 kg

HW-1000
9425 USG
35,410 L
(3.9m)
10’ (3m)
1925 lb.
874 kg

HW-1500
14,900 USG
55,980 L
16’ (4.9m)
10’ (3m)
1925 lb.
875 kg
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