Chủ tàu và nhà điều hành của nạo vét các hạm đội năm 1996:
LLC "BALTDRAGA" đã được đăng ký 24 tháng 12 năm 1996 trở đi;
Giấy chứng nhận số 193/4-DSRO-27072015;
Tất cả tàu đăng ký tại Maritime Nga đăng ký vận chuyển;
Chứng chỉ ISO 9001: 2008 số 15.0435.026
Loại hình hoạt động:
Nạo vét, kỹ thuật, phù sa và khảo sát các công việc trong tiếng Nga

Ống thiết bịnạo vét, bao gồm:
1. Tự hành nạo vét «Gibralatar»
Khả năng giữ 4.700 M3
KM * L1 A2 RMRS
Lá cờ-Síp
2. Tự hành nạo vét "Polaris" (Irbe)
Khả năng giữ 1.365 M3
KM * L1 A2 RMRS
Lá cờ-Thổ Nhĩ Kỳ
3. Phòng Không tự hành quay nạo vét "Pechora"

Ứng dụng:
1. Giấy chứng nhận của các dự án thực hiện
2. Đặc điểm kỹ thuật hạm đội

Với loại regards,
Tổng Giám đốc
Bliznyukov Evgeny
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Các dự án ở Liên bang Nga:
Danh mục chính

Vịtrí

Loại công trình

Thể tích (m³)

Tàu

2000-2006

Port Ust’-Luga

5,2 triệu

Nhà thầu nói chung (-9 m, 10.5 m, 14 m) vốn đầu tư xây
dựng của các phương pháp tiếp cận kênh, phù sa than
terminal, giao hàng tận nơi nhà nước. Đặt hàng

Irbensky

2008-2009

Port Ust’-Luga

2,5 triệu

Lãnh thổ aggradation Tehflota, South Terminal-2 và các
sản phẩm dầu chất lỏng

Pechora

2005

Cảng Murmansk

0,5 triệu

Bảo trì nạo vét ở Saida Guba-20 m

Irbensky

2006

«MORSKOY facade»,
St. Petersburg

1,5 triệu

Nạo vét và các kênh tiếp cận; phù sa trong Terminal

Pechora

2011

Eo biển Nevelskoy

0,8 triệu

CTA
Sakhalin-Khabarovsk-Vladivostok,
Nevelskoy âm mưu

2014

Kronstadt

> 0,2 triệu

Sự hình thành của rãnh dưới đổi mới cáp (2 đề)

Pechora
Irbensky

2013-2015

MMTC «Bronka»

> 3,3 triệu

Sâu sắc của cách tiếp cận kênh (1,2-CI queue
-11.2m,-14.4 m)

Gibraltar
Irbensky

2016

Biển đen

> 1,4 triệu

Phát triển và backfilling rãnh cho đường ống, với chiều
dài 14.5 km. Nạo vét kênh tiếp cận và bến tàu nền

Pechora
Irbensky

2017

Cảng Novorossiysk

0,31 triệu

Nạo vét Wharf mới và đê chắn sóng

Gibraltar

2018-2019

Bagayevsky HPP

0,31 triệu

Tạo ra một khe vận chuyển và các trang web phù sa

Pechora
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eo

biển

Gibraltar

Dự án nước ngoài:
Danh mục chính

Vị trí

Loại công trình

Thể tích (m³)

Tàu

1998-2004

Sân bay Changi
Singapore

18 triệu

Phù sa ở sân bay

Gibraltar

2002-2010

Israel, Ashkelon,
Hadejra, Haifa

5,2 triệu

Bảo trì nạo vét các cảng và tàu thuyền dọc theo kênh

Irbensky

2005

Qatar, Doha port

2,5 triệu

Nạo vét công trình, khu vực thành lập lãnh thổ

Gibraltar

2006-2010

Ở Ấn Độ, eo biển Palk

12 triệu

Làm việc về việc xây dựng các kênh giữa Ấn Độ và Sri Gibraltar
Lanka

2010-2011

Sri Lanka
cảng Colombo

1 triệu

Sâu sắc của cách tiếp cận kênh và bộ mới chứa thiết bị
đầu cuối (HYUNDAI E & C), che chắn phù sa Molla

2011-2012

Đài Loan, Taipei

2,5 triệu

Làm sâu sắc thêm các kênh đối diện hình tròn và phương Gibraltar
pháp tiếp cận

2011-2013

Equatorial Guinea,
cảng Bata, Malabo

3,5 triệu

Công trình xây dựng và cải tạo lãnh thổ sân bay mới

Irbensky
Pechora

2012

Ma-Rốc, Tangier port

0,1 triệu

Làm sâu sắc thêm du thuyền đậu xe

Pechora

2013

Malaysia, cổng Bentulu

0,6 triệu

Aggradation lãnh thổ dưới sự mở rộng cảng

Gibraltar

2014

Thổ Nhĩ Kỳ

> 0,6 triệu

Aggradation lãnh thổ đang xây dựng nhà ga container
DP World

Pechora

2017-2018

Thổ Nhĩ Kỳ, các
đường ống dẫn khí
của TANAP,
Dardanelles cầu cảng
khác nhau

> 1,0 triệu

Backfilling rãnh (-28 m), nạo vét của phương pháp tiếp cận Polaris
kênh, bến cảng và cổng mở rộng

3

Gibraltar

Dredger «Gibraltar"(trước đây là" giáo sư Goryunov»)

Chiều dài
Chiều rộng
Kéo xe bốc dỡ / tải
Tốc độ
Tổng trọng tải
Khối lượng của tổ chức
Max. nạo vét sâu
Đường kính ống hút
Máy bơm nước ngầm
Máy bơm nước xói mòn
Blade hệ thống đất:

110,1 m
20,40 m
5,1 m / 8,5 m
10 trang web
7.086 / 2.125 mt
4.700 m³
25 m
2 x 700 mm
2 x 810 kW IHC HOLLAND, e. Sức chứa: 2 x 7020 m / h
2 x 350 kW @ 1000 m3/h, 8 kg / cm, e.
2 x 9 cửa thủy lực dưới cùng
Tiêu chuẩn cung lắp ghép, kết nối với nổi qua ID 750 mm,
khoảng cách 1000 m cầu vồng ~
bơm bên ngoài các công trình hút + 45 m

Thruster
Động cơ chính
Cài đặt điện

MÔI SINH V. 500 kW
2 x MAK M32 8 C (đã cài đặt mới-2011) mỗi kW 3250
6.500 kW
Mt IFO 120-14/12:00 am

Tiêu thụ
Động cơ
Phân loại
Xưởng đóng tàu xây dựng
Cổng đăng ký
Lá cờ
Dấu hiệu cuộc gọi
Số IMO

Ôxít MAGIÊ – ít hơn 1 MT/12:00 am
2 vít với CPP
Nga hàng hải đă ng ký vận chuyển
Nă m 1986, Hà Lan
Limassol
Cộng hoà Síp
5BHA3
8505678
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Dredger "Polaris" (trước đây là "Irbe)

Chiều dài
Chiều rộng
Kéo xe bốc dỡ / tải
Tốc độ
Tổng trọng tải
Tổ chức năng
Max. nạo vét sâu
Đường kính ống hút
Máy bơm nước ngầm
Máy bơm nước xói mòn
Blade hệ thống đất:
Thruster
Động cơ chính
Cài đặt điện
Tiêu thụ
Động cơ
Phân loại
Xưởng đóng tàu xây dựng
Cổng đăng ký
Lá cờ
Dấu hiệu cuộc gọi
Số IMO

80,5 m
15,1 m
4,0 m / 5,6 m
10 trang web
2.607 / 782 mt
1.365 m³
22 m
2 x 600 mm
2 x 460 kW IHC HOLLAND, e.
2 x 147 kW @ 560 m3/h, 7 kg / cm, e.
2 x 7 cửa thủy lực dưới cùng
On-board máy bơm kết nối
Cầu vồng ngoài hút hoạt động 45° ± 35 m
JW BERG A 260 kW
2 x Sulzer, 1,108 mỗi kW
2.216 người kW
Gasoil-8.5 Mt/12:00 am
2 vít với CPP
Nga hàng hải đăng ký vận chuyển
Năm 1980, Ford-split, Croatia; SH/Y No 333
Istanbul
Thổ NhĩKỳ
TCA4905
7905766
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Gầu bánh xe dredger – Beaver 6016 W Pechora

đường kính ống 60 = 600 mm
tối đa 16, nạo vét sâu = 16 m
W-cánh quạt

Kích thước
Chiều dài với khung tăng
Chiều dài của các bộ phận phao
Chiều rộng
Chiều sâu
Mớn nước ở tải đầy đủ
Chiều sâu: Max. nạo vét
Đường kính Ext. hút. đường ống và
đường ống accessor
Đường kính Ext. ugnetat. đường ống
và đường ống accessor
Tổng số điện năng
Tổng trọng lượng khô

Đất máy bơm

56,00 m
44,00 m
12,44 m
2,97 m
2,10 m
16,00 m
650 mm
600 mm
2602 kW (3538 hp)
455 t

Loại hình
Trục điện
Lái xe động cơ

IHC HR/MD 121-26-60
1493 kW (2030 hp)
Caterpillar 3516 B, công suất 1588 kW (2160 hp) 1600 rpm,
nhiên liệu tiêu thụ 193 g/kW

Động cơ chính

Caterpillar 3512 DI-TA, quyền lực
1014 kW (1360 hp) 1600 rpm
nhiên liệu tiêu thụ 214 g/kWh
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Gầu bánh xe dredger – Beaver 6016 W Pechora

Cài đặt điện
Sức mạnh
Công suất
Điện áp
Tải trọng

Bánh công tác
Loại hình
Trục điện
Đường kính
Max. Tốc độ

Tời kéo
Kéo quân (t)
Max. tốc độ (m/min)
Cáp đường kính (mm)
Trống đường kính (mm)

24 V
550 Ah
230/400 V, AC 50 Hz
25 kVA
4458
585 kW (795 hp)
4400 mm
có cự ly khoảng 13 RPM

tời thang
29,0
20
40
813

tời xoay
15,0
20
28
610

Ổ đĩa thủy lực
Bàn tời dùng Papilonazhnye được trang bị với cáp dài 150 m và neo đến 800 kg

Cọc
Chiều dài
Đường kính
Trọng lượng

Sự trỗi dậy của cọc
Sức mạnh
Xi lanh thủy lực
Khoảng hoạt động vận chuyển

Cần cẩu on-board
Nâng công suất
Phạm vi quy mô

21,4 m
900 mm
13,8 t
79,8 t
2,60 m
khoảng 3,65 m
3,0 t
3,8 m
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