
СПЕЦИФІКАЦІЯ 

балонів для стисненого повітря 

Примітки: 

1). Тип 2, безшовний сталевий лейнер, обгорнутий вуглецевими волокнами 
2). Довжина без вентиля 

3). Вага без вентиля і повітря 

4). Товщина стінки 3,7 мм                                                               
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БАЛОНИ ВИСОКОГО ТИСКУ ДЛЯ 

СТИСНЕНОГО ПОВІТРЯ  

І ПРОМИСЛОВИХ ГАЗІВ 

 

Сталеві балони високого тиску виробництва Worthington Cylinders GmbH призначені для застосування в різноманіт-

них галузях завдяки високій якості, більш легкій вазі, широкій поверхні опуклого дна (понад 87% діаметра) і відмін-

ній поверхневій обробці. Система порошкового фарбування «Longlife Powercoat» гарантує високу корозійну стій-

кість, відмінну адгезію і опірність зовнішнім ударам. Для застосування в дихальних апаратах, Worthington пропонує 

сталеві і композитні балони стисненого повітря високого тиску 300/200 бар, серед 

них найлегший у світі 6-літровий сталевий балон з робочим тиском 300 бар, що 

має вагу 7,1 кг (без вентиля), а також композитний баллон (Тип 3) з робочим тис-

ком 300 бар, об'ємом 6,8 літра і масою 3,9 кг (без вентиля), має найкраще співвід-

ношення вага / об'єм. 

Пожежні команди на чотирьох континентах високо цінують полегшені балони, які 

роблять їх працю значно легшою. 

Металоомпозитні балони 2 Типу виробляються зі сталевим лейнером, обгорнутим 

вуглеволокном, застосовуються для технічних газів, в т.ч. стисненого повітря. 

Вони здатні протистояти підвищеному тиску при більш низькій масі в порівнянні 

зі сталевими балонами. 

Композітні балони нового покоління виробництва Worthington призначені для найширшого спектру застосування. 

Доступні із 15-річним, 20-річним, 30-річним та необмеженим терміном служби. 

Worthington Cylinders GmbH виготовляє балони згідно з існуючими світовими стандартами, такими як EN 1964/1,  

EN 1964/2, ISO 4705,  IS7285, DOT 3AA, TC 3AAM, BS 5045, ISO 9809/1, ISO 9809/2, ISO 9809/3 . 

Особливою популярністю у професійних водолазів і водолазів спеціальних підрозділів користуються балони для 

дайвінгу CARBON-DIVE 300 з робочим тиском 300 бар. Вони забезпечують пірнаючого запасом кисню на 40%  

більше, ніж звичайно. 

Об'єм, 

л 
Матеріал, тип 

Робочий тиск, 

бар 

Діаметр, 

мм 

Довжина2) 

мм 

Вага3), 

кг 
Профіль основи 

3,0 сталь 200 115 395 3,4 

випуклий 

3,0 сталь 300 115 415 5,1 

6,0 сталь 200 140 515 6,0 

6,0 високоміцна сталь 300 140 510 7,1 

6,8 високоміцна сталь 300 140 580 8,2 

7,0 високоміцна сталь 300 140 595 8,44) 

7,0 високоміцна сталь 300 140 600 9,4 

9,0 високоміцна сталь 200 178 500 9,7 

6,8 Композит1) 300 139 590 6,1 

6,8 CARBON DIVE1) 300 139 595 6,3 
випуклий  

з гумовим 

башмаком 

10,0 CARBON DIVE1) 300 181 543 10,2 

12,0 CARBON DIVE1) 300 181 633 11,7 


