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TENDA POMPA 

Fitur : 

 Cepat dan mudah dalam pemasangan 

 Tenda yang otomatis 

 Tempat yang luas 

 Instalasi hanya 2 orang maksimum 

 Mudah di angkut dan dipindahkan 

 Nyaman untuk digunakan 

 

 

Standar and Spesifikasi :  

● Pintu depan dan pintu belakang. 

● Resleting yang bisa dibuka dari dalam dan dari luar tenda. 

● Mempunyai jala pelindung dari cacing. 

● Katup untuk memompa terdapat di kanan dan kiri bagian depan tenda. 

● Terdapat katup bantuan untuk mencegah tekanan berlebih. 

● Terdapat jendela di kanan dan kiri. 

● Terdapat sambungan udara untuk penambahan AC atau pemanas. 

● Terdapat gantungan untuk lampu dan lain lain. 

● Terdapat pemegang pasak di lantai. 

● Terdapat pita cahaya untuk pengenal tenda. 

 

Bahan : 

Frame: 850 – 110 g/m2 heavy duty inflatable PVC fabric 

Cover: 250g/m2 fire retardant fabric 600D PU coated, water proof 

Floor: 320g/m2 abrasion resistance fabric, 1000D PU coated, water proof 

Semua material bisa dirubah dalam rangka perbaikan kualitas tanpa pemberitahuan.  

 

Aplikasi : 

Kantor SAR 

Pusat Komando 

Tenda darurat polisi dan pemadam 

Pusat relawan dan regu penolong 

Ruang penanganan P3K 

Rumah sakit keliling 

Ruang investigasi forensik polisi 

Ruang penyimpanan jenazah ( sementara ) 

Ruang Engineering lapangan 

Ruang dekontaminasi 

Perumahan darurat bencana 

 

Tenda Pompa dapat didirikan hanya dengan memompa tenda dengan angin . Tenda pompa 
berukuran luas dan kuat untuk pemakaian luar. Installasi bisa dilakukan hanya dengan satu 
atau dua orang dengan waktu yang singkat. Tenda ini adalah yang terbaik yang selama ini 
sudah diciptakan. Aplikasi tenda ini bisa digunakan untuk rumah sakit darurat, pusat 
komando dan perumahan darurat bencana. 

TENDA POMPA 
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Model I 3045 I 3060 I 4070 I 5672 

Ukuran (LxPxT) 10’x15’x9’ 
(3*4.5*2.7m) 

10’x 20’x9’ 
(3*6*2.7m) 

13’x 23’x 9’ 
(4*7*2.7m) 

18’x23’x9’ 
(5.6*7.2*2.7m) 

Berat (perkiraan ) 165 lbs 
(75Kg) 

200 lbs 
(90Kg) 

220 lbs 
(100Kg) 

310 lbs 
(140Kg) 

Volume (perkiraan) 50”x24”x20” 50”x24”x24” 60”x24”x30” 60”x30”x30” 

Standard Peralatan : 

Tenda pompa sudah termasuk pipa tekanan tinggi dan SCBA adaptor, repair kit dan instruksi  

manual. Pompa listrik and tabung tekanan udara adalah pilihan. 

Ukuran : 
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