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HC/ARExtintor de Incêndio Sobre Rodas
com Espuma Mecânica

Descrição do Produto
Extintor de Incêndio Sobre Rodas, em conformidade com a norma ABNT NBR 15809, com 
carga de espuma mecânica, sendo 3 litros de líquido gerador de espuma (HC-AR 3%/3%) 
e 47 litros de água potável. Recipiente confeccionado em aço inoxidável (AISI 304L) e 
extintor pressurizado com nitrogênio. 
Destinado à proteção e combate a incêndio das classes A (sólidos inflamáveis) e B 
(líquidos inflamáveis). Fornecido na capacidade de 50 litros de agente extintor, com 
pressão de serviço de 14 kgf/cm² (1,37 Mpa) e pressão de teste de 35 kgf/cm² (3,43 
Mpa) no recipiente.

Normas Aplicáveis
ABNT NBR 15809

Especificações
• Recipiente construído em chapa plana de aço inoxidável, calandrado com fundo e cúpula 
estampados a frio, soldado pelo processo MIG.
• Teste hidrostático feito a uma pressão de 35 kgf/cm².
• Pintado com esmalte sintético na cor vermelho segurança.
• Válvula com manômetro e rosca 1/8” NPT.
• Mangueira em borracha com trama de nylon, diâmetro interno mínimo de 5/8” x 5000 mm, 
pistola com empunhadura em alumínio anodizado.

Dados Técnicos
Capacidade: 50 L.
Capacidade Extintora: 6A : 40B.
Volume Hidráulico: 68,15 L.
Diâmetro do Recipiente: 395 mm.
Diâmetro da Roda: 12”.
Peso Cheio: 100 kg.
Peso Vazio: kg.
Altura Total: 1150 mm.
Altura Frontal: 590 mm.

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.


