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MODELO KRLanças de Espuma

Descrição do Produto
As Lanças Modelo KR da Argus foram projetadas para trabalhar em linhas 
manuais de espuma, normalmente em conjunto com Proporcionadores do Tipo 
LP e mangueiras de combate a incêndio de 1 ½” ou 2 ½”. Estas lanças são 
fabricadas em alumínio, possuem conexão tipo engate rápido e um sistema de 
aeração, que propicia a geração de espuma de combate a incêndio, com taxa 
de expansão entre 1:10 a 1:15 com excelente alcance.

Especificações
• Disponível em 3 modelos KR-2, KR-4 e KR-8 com vazão nominal de 200 L/min, 
400 L/min e 800 L/min, respectivamente.
• Fabricadas com tubo e sistema de aeração em alumínio.
• Conexão de entrada tipo engate rápido.
• Taxa de expansão entre 1:10 a 1:15.
• Acabamento em pintura na cor vermelha.
• Modelos KR-4 e KR-8 dotados de empunhadura. 

Características
• Podem operar com todos os tipos de LGE.
• Não necessitam de manutenção.
• Excelente alcance e taxa de expansão.
• Fácil operação.
• Ideais para operação em conjunto com proporcionadores modelo LP.
• Também podem ser utilizadas com outros sistemas de proporcionamento.

MODELO PRESSÃO
(kgf/cm²)

VAZÃO
(L/min)

ALCANCE
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PROPORCIONADOR
RECOMENDADO

COMPRIMENTO
(mm)

DADOS TÉCNICOS

KR-2 3,5
3,5
3,5

200
400
800

12
15
21

LP-6
LP-12
LP-20

715
814
966

KR-4
KR-8

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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