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ПОПЛАВКИ ПУЛЬПОПРОВОДУ

              Пульпопровод – трубопровід, що застосовується для транспортування пульпи (суміші води та ґрунту або
гірської породи, одержуваної при земляних та гірничих роботах гідравлічним способом) із земснаряду або іншого
гідротехнічного  обладнання  до  точки  скидання.  Плавучий  пульпогін  призначається  для  з'єднання  працюючого
земснаряду  з  береговим  пульпопроводом.  Пульпопровод  дозволяє  здійснювати  робоче  маневрування,  служить
несучою конструкцією для кріплення живильного та контрольних кабелів, переміщення персоналу на земснаряд або
на  берег.  Монтаж  плавучих  пульпопроводів  проводиться  на  поплавцях,  кількість  яких  залежить  від  довжини
пульпопроводу. 

Нашим підприємством, вперше в Україні, розроблено та запущено у виробництво поплавки для
пульпопроводу поліетиленові.

Поплавки  пульпопроводу  виготовлені  із  поліетилену  методом  ротаційного  формування.  Робоча
температура від -40°С до +60°С, стійкі до ультрафіолетового випромінювання. 

Базова  модель  поплавця  пульпопроводу  виготовляється  пустотілою.  Можливе  заповнення  поплавців
спеціальною піною, що забезпечує додаткову міцність та непотоплюваність, перешкоджає деформації поплавця
під дією льоду.

Поплавці  стягуються  стяжками,  хомутами,  ременями або поліпропіленовою стрічкою (не  входить  в
комплект поставки). 

Гарантія на поплавки – 1 рік.

                

Модель поплавка
Довж
ина,
мм

Діаметр
вн., мм

Діаметр
зов., мм

Кріплен
ня

*Плавуч
ість,
літри

Ціна
поплавка,
грн. с НДС

**Ціна
поплавка з

пінонаповне
нням, грн. з

ПДВ
Элемент поплавка пульпопровода

110 - 140*
600 140 500

Belt
90 (60) Уточняйте Уточняйте

Элемент поплавка пульпопровода
150 - 160*

600 160 500
Belt

90 (60) Уточняйте Уточняйте

Элемент поплавка пульпопровода
160 - 220*

1200 220 500
Belt

170 (115) Уточняйте Уточняйте

Элемент поплавка пульпопровода
220 - 280*

1200 280 600
Belt

250 (175) Уточняйте Уточняйте

Элемент поплавка пульпопровода
300 - 400*

1200 400 940
Belt

610 (410) Уточняйте Уточняйте

Элемент поплавка пульпопровода
420 - 650***

1250 650 1200
Belt

986 (658) Уточняйте

*Вказано запас плавучості при повному зануренні поплавка та в робочому положенні (часткове занурення приблизно на 
2/3 діаметра поплавка).

**Піною заповнюється верхня частина поплавка..

***Поплавок 420-650 випускається тільки у варіанті з пінонаповненням.

Можливе проектування та виготовлення поплавців за ескізами або кресленнями замовника.

mailto:info@ukrhimplast.com
http://www.ukrhimplast.com/
http://www.ukrhimplast.com/
http://www.ukrhimplast.com/
http://www.ukrhimplast.com/
http://www.ukrhimplast.com/
http://www.ukrhimplast.com/

