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DOOWIN™ Enclosed Pillow Type Lift Bags 

 

DooFlex™ Enclosed Pillow Lift Bags  zijn veelzijdige hefzakken met volledig omsloten kussen type. 

Deze luchtzakken kunnen worden ingezet in ondiep water met de maximale hefcapaciteit voor de 

bergingswerkzaamheden en sleepwerkzaamheden. Ze zijn in elke positie rechtopstaand of plat te 

gebruiken en kunnen binnen en buiten een structuur worden ingezet om maximale lift te 

verkrijgen. Perfect inzet baar voor het bergen van schepen, als nood drijfsysteem voor schepen, 

als bergingshulp voor auto's voor gebruik met ROV's. 

 

Enclosed Pillow Lift Bags zijn gefabriceerd uit hoge-sterkte 

PVC gecoat weefsel, welke hoog slijtvast is en UV 

bestendig. 

 

Iedere Enclosed Pillow Lift Bag is uitgevoerd met een heavy 

duty harnas met aan de onderzijde een enkel aanhaakpunt 

voorzien van een harpsluiting. Overdrukventielen voor 

extra veiligheid. Roestvaststalen kogelkranen voor 

luchttoevoer en snelsluitingen. Op aanvraag zijn ook 

andere afmetingen en aanhaakpunten mogelijk. 

 

Eigenschappen en voordelen: 

 

• Geproduceerd uit heavy duty PVC gecoat polyester doek (Made in Germany) 

• Voorzien van RF gelaste naden voor sterkte en integriteit 

• Handzaam en compact dus snel inzetbaar 

• Compact op te vouwen voor efficiënte opslag 

• Harnasbanden met een enkelvoudig aanhaakpunt 

• Geschikt voor een breed scala aan drijfwerkzaamheden 

• Uitgevoerd met automatische overdrukventielen 

• Ontworpen met een veiligheidsfactor van 6:1 

• ¾” BSP roestvaststalen luchtinlaat kogelkranen, snelkoppelingen 

• Direct gereed voor gebruik 

• Klant specifieke afmetingen op aanvraag 

 

Toepassingen: 

 

• Geschikt voor ondiep water gebruik 

• Te gebruiken voor lange termijn toepassingen 

• Militaire toepassingen 

• Ondersteuning voor bruggen 

• Pontons 

• Marine Berging van gezonken objecten 

• Extra drijfvermogen voor in water drijvende kabels en buizen 

 

Gegarandeerde kwaliteit: 

All DooFlex™ Total Enclosed Air Lift Bags zijn geproduceerd en getest in overeenkomst met de 

IMCA D016, Rev3-june 2007 Richtlijnen. Kwaliteit is goedgekeurd door SGS & UKAS in 

overeenstemming met ISO9001:2008. 

 

 



 

 

 

Specificaties: 

 

 

   Model 

Lift 

Capaciteit 

in KG 

Lift 

Capaciteit 

in LBS 

Afmetingen 

(meter) 

Lengte 

Afmetingen 

(meter) 

Breedte 

¾” BSP 

Kogel- 

kranen 

Opgevouwen 

Afmetingen 

In meter  (ca.) 

Droog 

gewicht 

in KG 

EP-100 100 220 1.02 0.76 Yes 0.40x0.30x0.20 5.50 

EP-250 250 550 1.32 0.82 Yes 0.45x0.31x0.22 9.30 

EP-500 500 1100 1.30 1.20 Yes 0.45x0.35x0.25 14.50 

EP-

1000 

1000 2200 1.55 1.42 Yes 0.50x0.35x0.25 23.00 

EP-

2000 

2000 4400 1.95 1.78 Yes 0.56x0.38x0.35 32.10 

EP-

3000 

3000 6600 2.90 1.95 Yes 0.68x0.45x0.35 41.20 

EP-

4000 

4000 8400 3.23 2.03 Yes 0.78x0.50x0.38 52.50 

 

Notities: 

 

1. Andere afmetingen op aanvraag. 

2. Contact ons voor een gedetailleerde datablad. 

3. Oranje en geel zijn de standaard kleuren. Overige kleuren op aanvraag. 

4. De specificaties in dit datablad zijn ter informatie en worden gebruikt als praktische 

standaard informatie. 

 

DOOWIN™ DooFlex™ Bewezen In De Praktijk. 

 

Een zeer breed scala aan producten voor het laten drijven van objecten in ondiep water. 

 

 
 

 

 

 

DOOWIN™ DooFlex Producten Import en Distributie door RMN 

 
 


