
    
 
 
 

 

 

        
 
DESCRIÇÃO 
 
O Iron Man é um Trailer de alta vazão,  
que utiliza um esguicho de jato 
compacto 
do tipo não aspirado, capaz de operar 
com vazão de água ou de solução de  
espuma em até 6000 gpm (22713 
lpm),  
dependendo do modelo escolhido.  
Pode ser fornecido com esguicho de 
6”ou 8”, dependendo da vazão de trabalho necessária. 
Requintes opcionais para ambos os monitores, também estão disponíveis.  
Todos os esguichos são desenvolvidos para operação com pressão de trabalho 
máximade até 115 psi (8 kgf/cm²). 
Os esguichos possuem inovador canal de passagem de água fabricado em aço 
inoxidável, com emprego de alta tecnologia, resultando em em um excelente 
alcance e qualidade de espuma gerada, para prevenção e combate a incêndios. 
Um sistema de barras estabilizadoras protege os operadores, permitindo o combate 
com capacidade total nos 360º horizontais do monitor, enquanto outros aspectos 
também favorecem sobremaneira a operação, tais como: suspensão independente, 
deck antiderrapante, sistema elétrico break-away e lâmpadas de LED aprovadas 
DOT, proporcionam operação e manutenção segura com operação facilitada. 
Os trailers também podem sofrer customização, com configuração desejada pelos 
operadores, tais como, diâmetro de quantidade de entradas de mangueiras e 
entrada de LGE. 
 
CARACTERÍSTICAS 
 Não necessita de tanque de lastro 
 Esguicho com requintes desmontáveis para operações com 2000, 4000, 5000 

ou 6000 gpm (7571, 15142, 18927 e 22713 lpm) @ 115 psi (8 kgf/cm²). 
 Possibilidade de seleção de vazão 
 Excelente alcance 
 Padrão de jato ideal para resfriamento 
 Pode ser utilizado com água doce ou salgada 
 Customização das entradas de água 
 Estabilidade garantida nos 360º de movimentação horizontal 
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 Atende os requisitos da DOT e NFPA 1901 
 Macacos ajustáveis e conversíveis 
 Suspensão independente 

 
APLICAÇÕES 
 Combate a incêndio em tanques 
 Resfriamento de tanques 
 Proteção de cais 
 Proteção de portos 
 Combate a incêndios florestais 
 Combate e prevenção de incêndios em áreas industriais 
 Combate a incêndios em áreas de mineração 
 
ESPECIFICAÇÃO 
 
Monitor e esguicho: 
 Os monitores de 6” e 8” devem possuir corpos, juntas giratórias e esguicho 

em aço inoxidável AISI 316, com vedações em Viton. 
 Devem possuir conexão de entrada no padrão ANSI classe 150 FP. O 

conjunto monitor/esguicho deve possibilitar operação com movimentos 
verticais de +15º a +90º, em relação ao plano horizontal. 

 Devem possibilitar operação com movimentos verticais de 360º. 
 Monitor deve possuir volantes, um para controle dos movimentos 

horizontais e outro para comando dos movimentos verticais. 
 O monitor não deverá ter capacidade de alterar sozinho a sua posição. 
 O esguicho modelo GS deverá possuir comando hidráulico, que 

possibilitará a alteração da forma do jato entre o padrão compacto e meia 
neblina. 

 O esguicho modelo GS deverá ser dotado de requintes intercambiáveis, 
para alteração da vazão. 

  O esguicho deve ter capacidade de gerar uma espuma de excelente 
qualidade, com mínima perda no trajeto. 

 Um manômetro deve ser fornecido para monitoração da vazão e da 
pressão do sistema. 

 A área anelar dos requintes dos esguichos  devem propiciar vazões de 
operação de 2000, 4000, 5000 e 6000 GPM (7571, 15142, 18927 e 22713 
lpm) @ 115 psi (8 kgf/cm²). 

 
Canal de água: 
 Fabricado em tubo de aço inoxidável AISI 304 schedule 10 de 12”. 
 Canal com design para otimizar o fluxo 
 Com entradas para conexão com mangueiras customizadas, de acordo 

com a necessidade do usuário. 



    
 
 
 

 

 Entradas de água em ângulo para criar uma eficiente transição e evitar 
dobras nas mangueiras entre o trailer e o piso. 

 Todas as soldas executadas de acordo com a norma AWS B1.1, 
realizadas por soldadores profissionais e qualificados. 

 
Trailer: 
 Fechamentos laterais do corpo do Trailer devem ser construídos 

com a utilização de canais estruturais. 
 Superfície e placa superior devem ser fabricados com chapa de aço 

laminada de alta espessura. 
 Deve ser dotado de indicadores de nível nas laterais e na área de 

entrada de mangueiras, para correto nivelamento do equipamento, 
antes de sua operação. 

 Todas as soldas devem ser executadas de acordo com a AWS B1.1 e 
realizadas por soldadores qualificados. 

 
Eixos:  

 O trailer deverá possuir duas suspensões independentes, montadas 
em conjunto, com freios elétricos. 

 4 Rodas com pintura especial e dotadas de pneus radiais. 
Freios elétricos completos com sistema de engate de segurança break-away.  

 
Macacos: 

 4 conjuntos de macacos estabilizadores, cada um com capacidade de 
12.000 lbs (5443 kg) de capacidade de carga, soldados nas 
extremidades do trailer para utilização durante a operação do 
conjunto de canhão monitor e esguicho. 

 Um conjunto de macaco de mesma capacidade de carga também 
deverá ser montado na parte frontal do trailer para as manobras de 
engate e desengate do reboque. 

 Os macacos devem ser retráteis e posicionados na horizontal 
quando do reboque do trailer. 

 Plataformas corrugadas devem ser fornecidas para montagem entre 
o solo e os macacos para aumentar a área de contato, durante a 
operação do conjunto monitor e esguicho.   

 
Engate 
 O trailer deverá possuir um engate com ajuste de altura aprovado DOT 

do tipo esfera ou opcionalmente um engate de 3” tipo luneta. 
 2 correntes de segurança também devem ser fornecidas, com os elos e 

ganchos fabricados em aço galvanizado para resistência a corrosão.  
 

Pintura: 



    
 
 
 

 

 O trailer deve ter acabamento na cor vermelha, com áreas de manobras 
revestidas com pintura especial antiderrapante na cor preta. Para 
segurança, tiras refletivas na cor branca devem ser fixadas nas laterais e 
parte traseira com chevron refletivos na cor amarela. 

 
Elétrica 
 O trailer deve ser equipado com faróis de LED aprovados DOT e 

conexão entre veículo e trailer deverá ser do tipo tomada de 7 polos. 
 Toda fiação deverá atender os requisitos DOT, bem como os terminais e 

conduites deverão atender aos requisitos DOT à prova de tempo. Todos 
os componentes poderão ser removíveis, desconectando o conector 
elétrico DOT. 

 
Abrigo de acessórios 
 Um abrigo é montado na parte frontal do trailer para armazenar os 

acessórios do conjunto  
 
Para informação de alcance do jato em diversos ângulos do canhão e pressão de 
entrada. Consultar o departamento técnico da Argus. 
 

 

 
              



    
 
 
 

 

   
          

  
       
 

 
 
 
 



    
 
 
 

 

OPCIONAIS: 
 Entrada para injeção direta de LGE 
 Customização da entrada de mangueira(s) 
 Passagem de água em aço inoxidável AISI 316 
 Outros tipos de engate 
 Pintura customizada 
 Logos corporativos 
 Vazões e pressões diferenciadas 
 O Iron Man também está disponível com configuração para vazões de 

4.000 gpm a 12.000 gpm, consultar o departamento técnico da Argus 
para datasheet específico. 
 

 
 
 
IRON MAN EM FUNCIONAMENTO: 
 

 
 
 


