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  لجسور العائمةا
  ةة والزراعة المائية وحماية البيئللرياضة المائي

  
 برنامج تقني على تطبيق  صناعة األجسام العائمة عالوةخمس وعشرون سنة من الخبرة في مجال

ة ألنظمة  القاعدة األساسيتاج، هي العناصر التي تشكلالتطور واستخدام أحدث وسائل االنق فائ
تي تتناسب مع آل االحتياجات ألقصى ال  Maritime Technic TM من طراز الوحدات العائمة

 توصلنا   قانون التماسك الفيزيائي وربطه مع ارتفاع المنسوب التلقائي استفادتنا منمن خالل. حد
  .إلى ثبات وأمان على سطح الماء لم يسبق لهما مثيل

  
 370 قدرة هائلة على التحمل تبلغ ا االستعمال ولهة سهلآلغ وهي 6.2  حواليوحدةوزن آل يبلغ 
 سم حسب 40 فوق سطح الماء حوالي االرتفاع سم يكون 50×50×50 االحجاموفي . 2م/آلغ

اومة لألشعة ما فوق البنفسجية ومقمقاومة  تتكون الوحدات من مادة بالستيكيةو. المعايير المعروفة
 وهناك امكانية تصنيع  األخضر أو األزرق،نونيللاات تأتي بهذه الوحد. طويلة األجلوللتعفن 

بواسطة مفتاح (ل للغاية ترآيبها سه.  وحدة عائمة1000طلب أآثر من  عند األلوان األخرى
 ببعضها المشابكعن طريق وصل ) متر مربع واحد( يتم ترآيب آل أربع وحدات ، حيث)الترآيب
  .ة ترابطًا ثابتًا ودقيقًا المنظومبواسطة مسمار قالووظ ليعطيالبعض 

  
يمكن توسيع أو تغيير ، حيث )المكعبات مبدأ(لقياسات ال حدود له  فان التنوع في األشكال والذا

اضافة الى ذلك .  من قيمتهاان دون الخسارة على هذا المنوال في أي وقت آالوحدات العائمة
 صيانة وهي مقاومة للصقيع ال تحتاج الى  Maritime Technic TMالوحدات العائمة من طرازف

آما يمكن اخراجها . وال تتأثر بمياه البحر واألحماض، لذلك يمكن ترآها في المياه على مدار السنة
  .من المياه ورصها فوق بعضها

  
وبما أنه لن يتآآل مع الزمن . اد لالنزالق ويوفر خطوات آمنةالجسر مصمم على أن يكون مضسطح 

  من جراء النثرات بالجروح خطر االصابة الجسور الخشبية العادية فليس هناكآما هو الحال مع
سام العائمة المغلقة، آمن  على خالف االج، هذا النظام. أو المسامير الصدئة أو الخشب الهشالخشبية

وهو مصنوع من مواد .  وال يتقوس من جراء تأثير أشعة الشمسضد دودة الخشب ودودة السفن
 على نقاء المياه ويتناغم مع المناظر فاظحيساهم في الو. البيئةب غير ضارةيرها ويمكن اعادة تدو

 قيمة ثابتة عالية وهو اقتصادي وال يحتاج هعطيهذه المواصفات ت.  حوله بشكل انسيابي رائعالطبيعية
  .الى اية مصاريف جانبية

  
فقية للسور المحيط وساللم أل والدعامات االسكك الجانبية لدينا تغطي تشكيلة الملحقات الموجودة

 تمامًا مع النظام ومع جميع  تتناسب ومرابط السفن واماآن الرساء السفن اتالسباحة والحلق
 العائم، جميعها مكملة لبعضها بشكل  على الجسريمكن ترآيبها في أي مكانالتي االحتياجات و

ماصات  وا المنزلقات ومنهمصممة خصيصًا وبمقاسات مناسبة  اضافية ملحقاتولدينا . مالئم
 قفز مزالق مائية ورفاصات البنفسجية والصدمات المتنوعة الوظيفة وحبال مقاومة لألشعة ما فوق

مع او بدون (وصنابير مياه الشرب ) ائيمع او بدون موزع آهرب( أيضًا  للبحارةأعمدة انارةو
  .)حصاالت آلية

  
  اختراع نمساوي مسجل
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