Trailer

MODELO SHARK

Descrição do Produto

A Argus oferece ao mercado uma extensa linha de trailers para
utilização em combate a incêndios envolvendo líquidos combustíveis
ou inflamáveis.
Os Trailers Modelo Shark são unidades móveis e possuem todos os
acessórios necessários para um combate rápido e eficaz.
Com uma base construída em aço carbono e acabamento especial
em epóxi, estes equipamentos proporcionam excelente resistência a
ambientes corrosivos e são extremamente duráveis.
Os trailers são fornecidos com tanques de LGE de 1000, 2000 ou
3000 litros de capacidade e podem ser fornecidos com reservatórios
fabricados em polietileno de alta densidade ou em versões opcionais
em PRFV (plástico reforçado com fibra de vidro), aço carbono com
revestimento interno especial ou aço inoxidável.
Os Trailers Modelo Shark são equipados com Canhão Monitor Fixo Modelo Scorpion. O canhão é fabricado em latão fundido, com base flangeada
de 4”, dotado de válvula hidráulica de controle modelo RAF-01FP (fabricada em ferro fundido com revestimento especial Rilsan). Catálogos
específicos dos produtos citados estão disponíveis em HYPERLINK “http://www.argus-” www.argus- engenharia.com.br.

Outras Características

• Podem ser fornecidos com esguichos autoedutores, com vazões entre 150 a 1250 gpm.
• Alguns modelos de esguichos podem ser fornecidos com lança, para proporcionar aeração, com a consequente obtenção de uma maior taxa
de expansão para a espuma.
• Os Esguichos Autoedutores da Argus utilizam um princípio de Venturi para operação. Eles produzem uma espuma de excelente qualidade, na
dosagem correta, em grandes vazões e com excelente alcance.
• Os esguichos são dotados de tubos especiais de coleta (tubos pick – up) que são interligados diretamente aos reservatórios para facilitar e
agilizar ao máximo as operações de combate.
• Possuem conexões de entrada do tipo engate rápido de 2 ½” nas duas laterais, permitindo fácil montagem das mangueiras, independente da
posição do equipamento.

Outras Vantagens

• Fácil transporte e operação.
• Pode operar com todos os tipos de LGE.
• Grande capacidade de armazenagem de produto.
• Excelente alcance.
• Ampla gama de vazões.
• Estrutura fabricada em chapa de aço.
• Canhão monitor em latão fundido.
• Esguichos tipo autoedutores com faixa de vazão entre 150 a 1250 gpm.
• Tanques de LGE fabricados em polietileno de alta densidade.
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Modelos Disponíveis
MODELO

CAPACIDADE DO TANQUE DE LGE EM LITROS

Shark 1

1.000

Shark 2
Shark 3

2.000
3.000

• Área de operação dotada de piso antiderrapante.
• Possui 2 compartimentos laterais para armazenagem de acessórios (mangueiras, chaves, EPIs, etc.).
• Dotado de freios elétricos.
• Canhão com movimento horizontal de 360° e com movimento vertical de 70° acima e 70° abaixo do plano horizontal.

Principais Aplicações

• Tanques de armazenagem de líquidos combustíveis ou inflamáveis.
• Diques de contenção.
• Áreas de processo.
• Destilarias.
• Hangares.

Opcionais

• Lança de aeração para alguns tipos de esguichos.
• Freio hidráulico.
• Capa protetora para o(s) reservatório(s).
• Tanques fabricados em PRFV, ou aço carbono com revestimento interno especial ou em aço inoxidável.
• Projetos especiais com customização de acordo com a necessidade do cliente.

Nota
Nos empenhamos em manter as informações sobre nossos produtos sempre atualizadas e corretas. No entanto, não podemos prever todos os
usos e aplicações, nem antever todas as exigências ou situações específicas.
Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvida ou para informações adicionais, entre em contato com a
ARGUS: www.argus-engenharia.com.br ou argus@argus-engenharia.com.br.
Matriz Vinhedo/SP (19) 3826-6670 – Filial Belo Horizonte (31) 2519-5555 – Filial Rio de Janeiro (21) 2440-1496.
Todos os direitos Reservados: Argus - Produtos e Sistemas Contra Incêndio ltda.
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