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Namiot na stalowym stelażu, przeznaczony jest do wykonywania pełnego zakresu prac
obsługoworemontowych szerokiej gamy uzbrojenia i sprzętu wojskowego w warunkach polowych. Dzięki
uniwersalnej konstrukcji doskonale sprawdza się także w innych aplikacjach między innymi, takich jak przestrzeń
reprezentacyjna, socjalna, hangar czy garaż. Wykorzystane materiały zapewniają pewność stosowania nawet
w trudnych warunkach klimatycznych w temperaturach od -30°C do 50°C, dużej wilgotności powietrza i przy
dużym nasłonecznieniu.
Namiot wyposażony jest w wiele niezawodnych rozwiązań znanych z wcześniejszych konstrukcji, a także
w szereg ulepszeń i elementów powiększających funkcjonalność. Konstrukcja namiotu oparta jest na stabilnym,
dwuspadowym stelażu stalowym, składającym się z 6 przęseł z trwale zamocowaną powłoką namiotu,
umożliwiającą swobodny spływ wody opadowej, ograniczającą jednocześnie gromadzenie się śniegu.
Ochronę przed czynnikami atmosferycznymi i wodoodporność zapewniają starannie dobrane materiały
o najwyższej jakości, a także precyzyjne łączenie powierzchni tkanin przy pomocy zgrzewania. Ściany czołowa
i tylna mają możliwość podniesienia lub pełnego demontażu, co umożliwia swobodny przejazd sprzętu.
Dzięki wykorzystaniu specjalnych elementów modułowych, namiot można łączyć z kolejnymi jednostkami
szeregowo lub równolegle, co daje nieograniczone możliwości rozszerzenia powierzchni i wzrostu
funkcjonalności. Namiot mocowany jest do podłoża przy użyciu naciągów i szpilek o przekroju redukującym
możliwą deformację. Fartuch wokół dolnej krawędzi poszycia daje dodatkową możliwość dociążenia przy
pomocy np. worków z piaskiem. Poszycie wyposażono w dziesięć okien na ścianach bocznych i po dwa
w części czołowej i tylnej. Okna wyposażone są na stałe w moskitierę oraz opcjonalnie rozwijaną szybę
wykonaną z przeźroczystego plastiku. Powłoka namiotu wyposażona jest w otwory techniczne do instalacji
niezbędnych mediów, takich jak elektryczność, wentylacja, czy klimatyzacja.
Parametry techniczne
Powierzchnia użytkowa
Wymiary
Waga
Czas rozstawienia

Parametry techniczne
76m2

Ilość osób do rozstawienia

6

dł. / szer. / wys. 12 / 6,5 / 4,6 [m]

Transport

8 skrzyń

całość 910 kg, stelaż 670 kg,
poszycie 240 kg

Materiał

poliester powlekany PCW 570
g/m2, wodoszczelny, trudnopalny

120 min.

Stelaż

stalowy
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