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MODELO ABCarretel Mangotinho (Hose Reel) 

Descrição do Produto
O Carretel Tipo Mangotinho, também conhecido como Hose Reel, Modelo AB, 
foi desenvolvido para possibilitar rápido acionamento e facilidade no manuseio, 
propiciando um eficaz e seguro combate a incêndio.
O Mangotinho Modelo AB possui discos laterais para armazenagem da 
mangueira fabricados em chapa de aço carbono e mangueira semi-rígida têxtil 
de 1”, que atende às especificações da norma europeia EN 694, disponível para 
fornecimento nos comprimentos de 15, 20, 25 ou 30 metros.

Esguicho Modelo D7
O Carretel Tipo Mangotinho Modelo AB possui Esguicho Modelo D7, de jato 
regulável fabricado em POM (Polioxiletileno), um termoplástico de excelente 
resistência mecânica, com internos em aço inoxidável. O Esguicho Modelo D7 
possibilita operação com jato compacto, meia neblina e neblina total e também 
propicia o fechamento total do bocal.

Características
• Equipamento de fácil e rápida operação.
• Passagem interna fabricada em latão.
• Discos laterais em chapa de aço.
• Pintura na cor vermelha.
• Dotado de esguicho regulável modelo D7.
• Dotado de sistema basculante, que possibilita operação para ambos os lados com fácil desenrolar da mangueira.
• Fornecido com mangueira semi-rígida de 1” atendendo os requisitos da norma EN 694.
• Disponível nos comprimentos de 15, 20, 25 e 30 metros.
• Fornecido com guia de mangueira para fixação na parede.
• Aprovação CE.
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PRESSÃO (bar) VAZÃO (L/min) ALCANCE (m)

1 45 9

2 65 13

3 80 16

4 92 18

5 103 20

6 110 21

Dados de performance

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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