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Extintor Costal Anti-incêndio com tanque rígido (Bomba Costal)
Modelo S4

Código 0431.30.00

Tanque rígido de polietileno soprado, de cor laranja, com capacidade total de 22 litros e capacidade útil de
20 litros, peso líquido 4,20 kg, com alça de transporte incorporada, suporte para fixação do bico aerador,
nicho vertical para fixação da bomba, dispositivo interno anti-abaulamento e chassi em plástico reforçado.
Apresenta bomba de pistão confeccionada em latão, com manopla dupla, anatômica, de plástico rígido.
Apresenta mola na extremidade da mangueira, com função de abraçadeira e para proteger a mangueira,
evitando dobras. Apresenta filtro na outra extremidade da mangueira, que fica em contato com a água
dentro do tanque. Mangueira reforçada, de borracha com trama de poliéster. Bico regulável de latão com
capa plástica protetora, para jato dirigido de longo alcance, até 12 metros, e jato pulverizado de curto
alcance, até 3 metros. Vazão máxima do bico com jato sólido (longo alcance): 4,2 l/minuto. Bico aerador
para aplicação de espuma supressante de chamas. Bocal de enchimento de 110 mm com peneira de
filtragem e tampa de plástico rígido de rosca com válvula. Possui correias de sustentação reguláveis, de
tecido reforçado e mosquetões para fixação da bomba de pistão.

Peso líquido 4,20 kg
Embalagem de despacho Caixa de papelão nas dimensões de 455 x 180 x 533 mm
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Extintor Costal Anti-incêndio com tanque rígido (Bomba Costal)
Modelo S4
Peças para reposição
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Extintor Costal Anti-incêndio com tanque rígido (Bomba Costal)
Modelo Dupla Ação

Código 0431.50.00

Tanque rígido de polietileno soprado, de cor laranja, com capacidade total de 22 litros e capacidade útil de
20 litros, peso líquido 4,20 kg, com alça de transporte incorporada, suporte para fixação do bico aerador,
nicho vertical para fixação da bomba, dispositivo interno anti-abaulamento e chassi em plástico reforçado.
Apresenta bomba de pistão de dupla ação que permite lançamento de água a cada acionamento,
confeccionada em latão, com manopla dupla, anatômica, de plástico rígido. Apresenta mola na
extremidade da mangueira, com função de abraçadeira e para proteger a mangueira, evitando dobras.
Apresenta filtro na outra extremidade da mangueira, que fica em contato com a água dentro do tanque.
Mangueira reforçada, de borracha com trama de poliéster. Bico regulável de latão com capa plástica
protetora na cor laranja, para jato dirigido de longo alcance, até 12 metros, e jato pulverizado de curto
alcance, até 3 metros. Vazão máxima do bico com jato sólido (longo alcance): 4,2 l/minuto. Bico aerador
para aplicação de espuma supressante de chamas. Bocal de enchimento de 110 mm com peneira de
filtragem e tampa de plástico rígido de rosca com válvula. Possui correias de sustentação reguláveis, de
tecido reforçado e mosquetões para fixação da bomba de pistão.

Peso líquido 4,20 kg
Embalagem de despacho Caixa de papelão nas dimensões de 455 x 180 x 533 mm
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Extintor Costal Anti-incêndio com tanque flexível (Mochila Flexível)
Modelo Plus

Código 0431.20.00

Mochila costal flexível para transporte de água e combate a incêndios, confeccionada em manta de PVC
repelente a chamas, de cor amarela e soldada eletronicamente. Tanque ergonômico, com capacidade total
de 21 litros e capacidade útil de 19 litros, com alça dupla e formato tipo envelope projetado para facilitar o
abastecimento, permitindo o posicionamento do bocal na horizontal. Bocal de enchimento com 110 mm de
diâmetro e tampa plástica rígida, de rosca, com válvula e cordel de segurança. Possui tirantes internos com
função de quebra ondas que permitem melhor fixação da mochila nas costas do operador. Possui duplo
reforço na base do tanque e porta etiquetas para identificação do brigadista. Apresenta engate rápido
metálico com válvula de corte de fluxo; e espirais metálicos de proteção nas extremidades da mangueira.
Apresenta mangueira reforçada, de borracha com trama de poliéster. Bomba de pistão metálica com
manopla dupla e grampo de fixação da bomba. Bico regulável de latão com capa plástica protetora para
jato pleno de até 12 metros e jato pulverizado de até 3 metros. Vazão máxima do bico com jato sólido
(longo alcance): 4,2 l/minuto. Correias de sustentação com ombreiras almofadadas e fivelas metálicas
reguláveis. Possui dois mosquetões na correia para a fixação da bomba permitindo o transporte da mochila
e da bomba com as mãos livres.

Peso líquido 3,3 kg
Embalagem de despacho Caixa de papelão nas dimensões de 465 x 215 x 165 mm
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Extintor Costal Anti-incêndio com tanque flexível (Mochila Flexível)
Modelo Plus
Peças para reposição
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Extintor Costal Anti-incêndio com tanque flexível (Mochila Flexível)
Modelo Ecofire

Código 0431.25.00

Mochila costal flexível para transporte de água e combate a incêndios, confeccionada em manta de PVC, de
cor amarela e soldada eletronicamente. Tanque ergonômico, com capacidade total de 21 litros e
capacidade útil de 19 litros, com formato tipo envelope projetado para facilitar o abastecimento,
permitindo o posicionamento do bocal na horizontal. Bocal de enchimento com 110 mm de diâmetro e
tampa plástica rígida, de rosca, com válvula e cordel de segurança. Possui tirantes internos com função de
quebra ondas que permitem melhor fixação da mochila nas costas do operador. Apresenta engate
metálico, rosqueável; e espirais metálicos de proteção nas extremidades da mangueira. Mangueira de PVC
com trama de poliéster. Bomba de pistão metálica com manopla em plástico e grampo de fixação da
bomba. Bico regulável de latão para jato pleno de até 12 metros e jato pulverizado de até 3 metros. Vazão
máxima do bico (jato sólido): 4,2 l/min. Correias de sustentação com ombreiras almofadadas e fivelas
metálicas reguláveis. Possui mosquetão na correia para a fixação da bomba permitindo o transporte da
mochila e da bomba com as mãos livres.

Peso líquido 2,7 kg
Embalagem de despacho Caixa de papelão nas dimensões de 465 x 215 x 165 mm
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Extintor Costal Anti-incêndio com tanque flexível (Mochila Flexível)
Modelo Ecofire
Peças para reposição
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Queimador para Incêndios Controlados
Modelo QIC-5 L

Código 0432.00.00

Tanque de aço inoxidável (AISI-316) com capacidade total de 6,5 litros (1,7 galões), capacidade útil de 5,0
litros (1,3 galões), com alça externa, peso líquido 2,1 kg. Tanque com 300 mm de altura e diâmetro interno
de 200 mm. Autonomia para 2.000 metros de linha de fogo, com tempo de vazão de 35 minutos. Dotado de
tubo de descarga sifonado, anti-retorno, com mecha de papel cerâmico, protegida. Conjunto de descarga
com 300 mm de comprimento. Apresenta torneira de controle de fluxo de combustível e torneira de
controle de fluxo de ar. Bocal de abastecimento com tampa de alumínio fundido sob pressão.

Peso líquido 2,1 kg
Embalagem de despacho Caixa de papelão nas dimensões de 235 x 235 x 325 mm
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Queimador para Incêndios Controlados
Modelo QIC-5 l
Peças para reposição
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Queimador para Incêndios Controlados
Modelo QIC-1 l

Código U7387.00.00

Tanque em alumínio com capacidade total de 1,1 litros e capacidade útil de 1 litro. Peso líquido 0,5 kg.
Tanque com 280 mm de altura e diâmetro interno de 100 mm. Autonomia para 500 metros de linha de
fogo aproximadamente. Dotado de tubo de descarga sifonado, anti-retorno, com mecha protegida. Tubo
de descarga com 200 mm de comprimento. Apresenta torneira de controle de fluxo de combustível e de
fluxo de ar. Bocal de abastecimento com tampa roscada de alumínio. Permite o acondicionamento do tubo
de descarga dentro do tanque de combustível, quando não está em operação.

Peso líquido 0,5 kg

15

Guarany Indústria e Comércio Ltda

Soprador para combate a Incêndios
Modelo TK65

Código 0408.00.20

Equipamento desenvolvido para combate direto e indireto a incêndios, formação de linhas frias (aceiros).
Motor de combustão marca Kawasaki modelo TK65 de dois (2) tempos a gasolina, refrigerado a ar,
cilindrada 64,7 cm³, potência de 4,6 HP (3,4 KW), com rotação mínima de 2.600 RPM e máxima de 7.300
RPM, ignição eletrônica, partida auto-enrolavel (retrátil), carenagem nas partes aquecidas e filtro de ar do
tipo elemento de papel (seco) para retenção de partículas de ate 25 micrometros. Nível de ruído 98 ± 1(dB).
Estrutura de suporte (chassi) confeccionado em plástico reforçado, com propriedades mecânicas e
dimensões adequadas a sustentação do conjunto do moto-ventilador, através de coxins anti-vibratorios.
Sua face de contato com as costas do operador possui almofada de encosto, cintos de sustentação peitoral
e abdominal, com fivelas reguláveis para um melhor conforto durante o combate/trabalho. Alças de
transporte apresentam correias de sustentação almofadadas com dois (2) mosquetões sendo um (1) em
cada alça para fixação de cantis ou outros acessórios. Possui cinto peitoral com fivela em plástico reforçado
para melhor fixação do equipamento ao corpo do operador, cinto abdominal com fivela em plástico
reforçado e grampo de travamento com engate rápido. Tanque de combustível de 2 litros, confeccionado
em polietileno (translucido) de alta densidade, aditivado contra os efeitos dos raios solares, com tampa
rosqueável, guarnição, válvula de respiro e filtros. Ventoinha (turbina) centrifuga de alto rendimento
acoplado ao eixo do motor, com volume de ar em torno de 20 m³/min e velocidade de saída do ar de 97
m/s. Lança sopradora composta de mangote flexível sanfonado, tubo de plástico rígido rotativo
(articulável), e extensão fixa, ambos protegidos contra os raios UV. Bocal soprador composto de um (1)
bocal reto, um (1) bocal chato e um (1) adaptador curvo. Dimensões: Comprimento do tubo rotativo +
mangote sanfonado (sem bocal): 1,10m. Comprimento do tubo rotativo + mangote sanfonado (com bocal
chato): 1,30m. Comprimento do tubo rotativo + mangote sanfonado (com bocal reto): 1,40m. Diâmetro do
tubo plástico: interno 70 mm, externo: 70,5 mm Comando unificado (Joystick) contempla os principais
comandos da máquina ao lado da mão do operador (aceleração/ interrupção do motor). Incluso
ferramentas, protetor auricular e recipiente de mistura de combustível. Manuais de operação,
manutenção, peças e certificado de garantia nos idiomas português, espanhol e inglês e ferramentas
essenciais, fornecidos junto a cada maquina. Garantia contra defeitos de fabricação de um (1) ano.

Peso líquido 10,8 kg
Embalagem de despacho Caixa de papelão nas dimensões de 410 x 460 x 500 mm
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Tanque Flexível - Pick-up Truck Tank (somente o tanque)

Código U4944.00.00

250 l

Código U4942.00.00

400 l

Código U4939.00.00

700 l

De cor amarela, confeccionado em vinil de textura grossa (PVC), com capacidade para 250 litros, e peso
líquido de 7 kg. Possui bocal de descarga de 1” com válvula de controle de fluxo. Apresenta perfil baixo e
quebra ondas interno para melhor distribuição do peso e máxima estabilidade do veículo. Bocal de
abastecimento de 110 mm com tampa plástica rígida com cordel de segurança, peneira para filtragem e
borda flutuante para facilitar o abastecimento. Apresenta tirantes nas extremidades, para melhor ajuste
do tanque na carroceria da pick-up antes do abastecimento. Apresenta reforço para a base e lateral do
tanque, confeccionado em PVC, de cor preta, com cinta de poliéster e cordão.

Capacidade

Dimensões (comprimento x largura x altura)

Peso

250 l

980 x 960 x 400 mm

7kg

400 l

1.300 x 1.070 x 430 mm

8,5kg

700 l

1.600 x 1.250 x 450 mm

12kg
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Tanque Flexível - Pick-up Truck Tank (somente o tanque)
250 l / 400 l / 700 l
Peças para reposição
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Supressante de Chamas (Líquido Gerador de Espuma LGE)
WD-881

Código U4679.00.00

Concentrado sintético a base de produtos tensos ativos formulados para formar espumas em soluções
diluídas, a serem utilizadas como supressante de curto prazo para o combate a incêndios de Classe A
(materiais sólidos). Utilizado em pequenas concentrações, de 0,1 a 1,0%, com proporção recomendada de
diluição de 0,5%, podendo utilizar-se água doce ou salgada. Embalado em baldes plásticos de 19 litros (5
GAL). Os princípios ativos do produto não são tóxicos ao homem ou ao meio ambiente sendo facilmente
biodegradáveis. Componente: Solução Alfa olefina sulfonato 60-100 (% por peso), 2-metil-2,4-pentanediol
107-41-5 CAS 10-30 (% por peso), 1-dodecanol 112-53-8 CAS 1-5 (% por peso), d-limonene 5989-27-5 CAS
1-5 (% por peso). Densidade 8,55 lbs/US gallon (1,027 kg/litro), PH 7.0 – 8.0 (tipicamente 7.5).

Prazo de validade 10 anos desde que armazenado na embalagem original, nas condições indicadas pelo
fabricante.

Certificação NFPA 1150 (National Fire Protection Association)
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Mc Leod (Enxada + Rastelo)
Cabo de madeira

Código U6529.00.00

Ferramenta do tipo versátil, estampada, produzida em aço de têmpera especial (12), combinando em uma
só peça, enxada e rastelo, de alta resistência. Utilizada para construir faixas corta fogo, construir aceiros,
cavar, cortar e rastelar. Possui cabo de madeira com 124 cm de comprimento. Largura da lâmina de corte:
24,75 cm, com 6 dentes de 8,9 cm de comprimento. Lâmina parafusada no cabo e com sistema de
travamento através de 4 furos que se encaixam em 4 ressaltos de peça metálica fixada no cabo, para
melhor fixação da lâmina.

Peso 2,3 kg

Certificação US Forest Service: Spec no. 5100-0326
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Pulaski (Machado + Picareta)
Cabo de madeira

Código U6528.00.00

Ferramenta forjada, do tipo versátil combinando machado e picareta em uma só peça, com a finalidade de
cortar e picar materiais em brasa além de cavar pequenas linhas impedindo o avanço do fogo. Ideal para
cavar em profundidade impedindo o avanço do fogo pelas raízes. Peça forjada em aço de têmpera especial
e pintada na cor vermelha. Cabo de madeira com 91 cm de comprimento.

Peso 2,3 kg

Abafador (3 mm)
Cabo de madeira

Código 0467.03.00

Ferramenta usada para o combate direto ao fogo apagando-o por abafamento. Construída de lâmina
(‘flap’) de borracha compacta, com duas lonas internas, e com as seguintes dimensões: comprimento de 40
cm, largura de 30 cm e espessura de 3 mm, parafusada em armação de ferro em forma de T com furação
para 4 parafusos, e angulação de 45o para maior ergonomia do operador durante o combate. Cabo de
madeira torneado e lixado, flexível e resistente a impactos, comprimento 1,50 m e diâmetro de 28 mm.

Peso 2,0 kg
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Abafador (5 mm)
Cabo de madeira

Código 0467.08.00

Ferramenta usada para o combate direto ao fogo apagando-o por abafamento. Construída de lâmina
(‘flap’) de borracha compacta com 12 furos, com duas lonas internas, e com as seguintes dimensões:
comprimento de 45 cm, largura de 35 cm e espessura de 5 mm, parafusada em armação de ferro em forma
de T com furação para 4 parafusos, e angulação de 45o para maior ergonomia do operador durante o
combate. Cabo de madeira torneado e lixado, flexível e resistente a impactos, comprimento 1,50 m e
diâmetro de 28 mm.

Peso 2,4 kg

Abafador (6 mm)
Cabo de madeira

Código 0467.06.00

Ferramenta usada para o combate direto ao fogo apagando-o por abafamento. Construída de lâmina
(‘flap’) de borracha compacta, sem furos, e com as seguintes dimensões: comprimento de 40 cm, largura de
30 cm e espessura de 6 mm, parafusada em armação de ferro em forma de T com furação para 4 parafusos,
e angulação de 45º para maior ergonomia do operador durante o combate. Cabo de madeira torneado e
lixado, flexível e resistente a impactos, comprimento 1,50 m e diâmetro de 28 mm.

Peso 2,4 kg
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Fire Fighting Shovel (Pá de Combate)
Cabo de madeira

Código U6794.00.00

Pá de combate com lâmina de duplo corte, de têmpera especial e desenho para uso em operações
florestais. Possui dobras nas extremidades com o objetivo de reter melhor o material depositado na lâmina.
Dimensões da lâmina: 18 x 27 cm e cabo reto, de madeira, com 103 cm.

Certificação US Forest Service: Spec no. 5100-0326

Rake (Rastelo Simples)
Cabo de madeira

Código U6902.00.00

Ferramenta especial para uso em combate a incêndios, dotada de lâmina metálica, de aço de alta têmpera,
com 4 dentes, capaz de cortar e rastelar. Cabo reto, de madeira, com 137 cm de comprimento.

Peso 1,4 kg
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Gorgui
Cabo de madeira

Código U7386.00.00

Ferramenta que combinada para os seguintes usos: cortar, raspar, cavar e sufocar (em rescaldo). Concebida
com cabo de madeira e uma só folha com funções individualizadas que lhe confere multifuncionalidade,
sem existir a necessidade de transportar diversas ferramentas. Sendo uma boa opção para equipes
helitransportadas.

Peso 2,5 kg

Cabo de Madeira

1500 mm

Suporte de Metal

250 mm x 150 mm

Enxadão

150 mm x 100 mm

Enxada

250 mm x 60 mm

Picareta

100 mm x 80 mm

Rastelo

200 mm x 50 mm (dente)
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McLeod (Enxada+Rastelo)
Cabo de fibra

Código U7126.00.00

Ferramenta do tipo versátil, estampada, produzida em aço de têmpera especial (12), combinando em uma
só peça, enxada e rastelo, de alta resistência. Utilizada para construir faixas corta fogo, construir aceiros,
cavar, cortar e rastelar. Possui cabo de fibra com 60” (152 cm) de comprimento, estilo clássico. Largura da
lâmina de corte: 24,75 cm, com 6 dentes de 8,9 cm de comprimento. Lâmina parafusada no cabo e com
sistema de travamento especial para melhor fixação da lâmina ao cabo da ferramenta.

Peso 2,3 kg

Pulaski (Machado+Picareta)
Cabo de fibra

Código U7191.00.00

Ferramenta forjada, do tipo versátil combinando machado e picareta em uma só peça, com a finalidade de
cortar e picar materiais em brasa além de cavar pequenas linhas impedindo o avanço do fogo. Ideal para
cavar em profundidade impedindo o avanço do fogo pelas raízes. Peça forjada em aço de têmpera especial
e pintada na cor vermelha. Cabo de fibra com 36” (91 cm) de comprimento e “grip” (garra) na extremidade.

Peso 3,8 kg
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Fire Fighting Shovel (Pá de Combate)
Cabo de fibra

Código U7192.00.00

Pá de combate com lâmina de duplo corte, de têmpera especial e desenho para uso em operações
florestais. Possui dobras nas extremidades com o objetivo de reter melhor o material depositado na lâmina.
Dimensões da lâmina: 9” x 1.½”, estilo Hollow Back. Cabo reto, de fibra, com 60” (152 cm) de comprimento
e “grip” (garra) na extremidade.

Peso 2,5 kg

Rake (Rastelo Simples)
Cabo de fibra

Código U7308.00.00

Ferramenta especial para uso em combate a incêndios, dotada de lâmina metálica, de aço de alta têmpera,
com 4 dentes, capaz de cortar e rastelar. Cabo reto, de fibra, com 60” (152 cm) de comprimento e “grip”
(garra) na extremidade.

Peso 2,25 kg
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Bush Hook (Foice)
Cabo de fibra

Código U7092.00.00

Ferramenta especial para uso em áreas florestais, em operações de combate a incêndios. Cabo de fibra
com 36” (91 cm) e lâmina de aço de alta têmpera, de corte simples, com travas para melhor fixação ao
cabo.

Peso 1,8 kg

Halligan
Cabo de fibra

Código U10741.00.00

Ferramenta para arrombamento tipo Halligan com cabo em fibra na cor preta. Dotada nas extremidades de
arrombadores padrão Swat/Police, produzidos em aço inoxidável. Comprimento do cabo: 30” (76 cm).

Peso 4,80 kg
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Conjunto de Combate para Pick-ups – CCP TF
Tanque Flexível

Código 0446.20.00

250 l

Código U4924.00.00

400 l

Código U4926.00.00

700 l

Conjunto composto por um tanque flexível de PVC nas capacidades de 250, 400 ou 700 litros, uma moto
bomba, mangueiras de sucção e de descarga, e pistola de descarga de água com jato sólido (pleno) ou
neblina (spray).

Componentes do Conjunto

Tanque flexível

Confeccionado em vinil de textura grossa (PVC) repelente a chamas, na cor amarela. Possui bocal de
descarga de 1” com válvula de controle de fluxo. Apresenta perfil baixo e quebra ondas interno para
melhor distribuição do peso e máxima estabilidade do veículo. Bocal de abastecimento com 110 mm.
Tampa plástica rígida com cordel de segurança, peneira para filtragem e borda flutuante para facilitar o
abastecimento. Apresenta tirantes nas extremidades para melhor ajuste do tanque na carroceria da pick-up
antes do abastecimento. Apresenta reforço para a base e lateral do tanque, confeccionado em PVC, de cor
preta, com cinta de poliéster e cordão.

Capacidade

Dimensões (comprimento x largura x altura)

Peso

250 l

980 x 960 x 400 mm

7 kg

400 l

1.300 x 1.070 x 430 mm

8,5 kg

700 l

1.600 x 1.250 x 450 mm

12 kg
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Conjunto moto bomba

Moto bomba montada em uma estrutura de ferro com pintura epóxi preta, composta por um motor Honda
GX160 K1, 4 tempos com um (1) cilindro refrigerado a ar, com alerta de nível de óleo, 163 cilindradas e
potência de 5,5 HP. Consumo / Hora de 1,52 litros, capacidade do tanque de 3,6 litros, óleo do cárter SAE
20W-50 / 0,6 litros, peso de 15 Kg. Acoplado por um redutor 1:5 (óleo SAE 90 / 0,15 litros) a uma bomba
Imovilli Pompe M35, autoescorvante, tipo membrana, pressão máxima de trabalho de 40 bar e vazão 39
l/min, óleo SAE 40 / 0,34 litros.

Pistola de descarga

BRAGLIA modelo Turbine com ponta de 3,5 mm, pressão máx. 60 bar, comprimento 600 mm, peso 1,6 kg.

Mangueiras

Mangueira de sucção: espiralada translúcida, diâmetro interno 1”, comprimento 3 metros;

Mangueira de descarga: de PVC com trama de poliéster, diâmetro interno 1/2”, diâmetro externo ¾”, cor
laranja, comprimento 30 metros, pressão de trabalho 700 PSI, com engates em latão, roscados, recravados
nas extremidades da mangueira. Peso aproximado do rolo de 30 metros com engates: 8 kg.

Conexões

Conexões rápidas em latão, recravadas.

Acessórios opcionais

1- Kit de indução de espuma: com bico aerador em policarbonato, de cor amarela, vazão máxima de 8 GPM
(30,3 l/min), reservatório tipo mochila costal flexível, de cor amarela, com capacidade volumétrica máxima
para 9 litros de supressante de chamas / LGE, dotado de mangueira trançada, cristal, de ½”. Mochila com
formato envelope e alça dupla para facilitar o abastecimento de LGE. Apresenta correias de sustentação
reforçadas com proteção para os ombros. Bocal de enchimento de 110 mm, com tampa plástica e cordel.
Apresenta engate rápido de latão na saída da mochila, para conexão/desconexão rápida da mangueira.
Apresenta kit de válvula dosadora de LGE para dosagem de espuma: na posição 45º = 0,5% de
concentração de LGE, na posição 90º = 1,0% de concentração de LGE. Válvula com função on-off.
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2- Carretel de alta pressão, manual, acoplado em suporte metálico, com estrutura tubular, para até 60
metros de mangueira. Apresenta eixo com rodas para facilitar o transporte. Comprimento do eixo: 584 mm
entre rodas. Possui alça para transporte, com regulagem de altura e manopla em plástico injetado. Laterais
do carretel com diâmetro de: 350 mm x 323 mm de comprimento do eixo central. Espiga de engate
roscado em latão na saída e entrada de água. Nicho para acoplamento da pistola. Rodas reforçadas, na cor
preta. Eixo para manivela e manivela ajustável. Estrutura metálica com pintura em epóxi, na cor preta.
Carretel em chapa reforçada na cor laranja.

3- Kit de reparos: contém dois retalhos de PVC (vinil) e um tubo de cola especial adesiva para PVC flexível, a
frio. Peso líquido: 17 g.
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Conjunto de Combate para Pick-ups – CCP WF TF
Versão com Moto bomba Mini-Striker – Wildfire e Tanque Flexível

Código U8106.00.00

400 l

Código U8107.00.00

700 l

Conjunto composto por um tanque flexível de PVC, uma moto bomba centrífuga, mangueiras de sucção e
de descarga, e esguicho regulável para descarga de água com jato sólido ou neblina.

Componentes do Conjunto

Tanque flexível

Confeccionado em vinil de textura grossa (PVC) repelente a chamas na cor amarela. Possui bocal de
descarga de 1.½” com válvula de controle de fluxo. Apresenta perfil baixo e quebra ondas interno para
melhor distribuição do peso e máxima estabilidade do veículo. Bocal de abastecimento de 110 mm de
diâmetro, com tampa plástica rígida, peneira para filtragem e borda flutuante para facilitar o
abastecimento. Apresenta tirantes nas extremidades para melhor ajuste do tanque na carroceria da pick-up
antes do abastecimento. Apresenta reforço para a base e lateral do tanque, confeccionado em PVC, de cor
preta, com cinta de poliéster e cordão.

Capacidade

Dimensões (comprimento x largura x altura)

Peso

400 l

1.300 x 1.070 x 430 mm

8,5 kg

700 l

1.600 x 1.250 x 450 mm

12 kg

Conjunto Moto bomba

Motor: HONDA GXH 50, 4 tempos, a gasolina, 1 cilindro, refrigerado a ar, 49,4 cilindradas, 2,5 HP (1,8 kW)

Bomba: WILDFIRE, centrífuga, 1 estágio, construída em alumínio com eixo de aço inoxidável, sucção 1.½’’ e
descarga 1.½’’, vazão máxima: 256 l/min, pressão máxima: 85 psi. Chassi em plástico reforçado com coxins
de borracha. Peso total do conjunto: 8,75 kg.
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Pistola de descarga

WILDFIRE, tipo regulável (jato pleno e neblina), confeccionado em policarbonato (termoplástico), com
entrada de engate rápido em alumínio para mangueiras de 1” ou 1.½”. Peso: 226 g.

Mangueiras

Mangueira de sucção: espiralada translúcida, diâmetro interno 1.½”, comprimento 3 metros com engate
rápido em alumínio;

Mangueira de descarga: tipo flat, sintética com revestimento interior que minimiza perdas de pressão por
fricção. Confeccionada em poliéster 100% virgem utilizando tecido extremamente fino para evitar
enganche e desgaste prematuro. Possui revestimento em T.P.U. (Termoplástico Uretano) um elastômero
resistente ao envelhecimento e as concentrações de ozônio. De alta resistência e leve em peso, apresenta
as seguintes características: Pressão de trabalho: 250 PSI Pressão de ruptura: 900 PSI Dimensão e peso: 1” x
30 metros ( peso do rolo de 30 m sem acoples: 3,9 kg);

Conexões rápidas em alumínio.

Válvula de retenção

Válvula de pé metálica, crivada, 1.½”, com filtro, para montagem no mangote de sucção, utilizada na
operação de auto abastecimento.

Chave universal de mangueiras

Chave de mangueira modelo universal para ajuste dos acoplamentos, em alumínio.

Adaptador Macho 1”

Adaptador de acople rápido, em alumínio, 1”, com rosca macho (NPSH) em uma das extremidades.

Adaptador Fêmea 1.½”

Adaptador de acople rápido, em alumínio, 1.½”, com rosca fêmea (NPSH) em uma das extremidades.
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Conjunto de Combate para Pick-ups – CCP TR
Tanque Rígido
Código U10128.00.00 400 l Partida Manual

Código U11174.00.00 400 l Partida Elétrica

Código U10129.00.00 600 l Partida Manual

Código U11175.00.00 600 l Partida Elétrica

Conjunto compacto desenvolvido para montagem rápida em qualquer modelo de pick-up transformando-a
em um veículo autônomo, de pronta resposta, altamente eficiente no combate a incêndios. Permite o auto
abastecimento, captando água através de hidrojetor com mangueira de sucção com filtro e flutuador na
extremidade.

Componentes do Conjunto
Tanque Rígido
Confeccionado em fibra de vidro na cor laranja com quebra ondas interno para melhor distribuição do peso
e máxima estabilidade do veículo. Bocal de abastecimento com tampa plástica rígida com 110 mm.
Apresenta hidrojetor (abastecedor) para reabastecimento do tanque com mangote de sucção de 7 metros
e filtro na extremidade. Carretel de alta pressão em chapa reforçada na cor vermelha, manual, acoplado
em suporte metálico, para até 60 metros de mangueira. Laterais do carretel com diâmetro de 350 mm e
comprimento do eixo central 323 mm. Espiga de engate roscado em latão na saída e entrada de água. Eixo
para manivela e manivela ajustável. Filtro externo com tela plissada na entrada para a moto bomba.

Capacidade

Dimensões (comprimento x largura x altura)

Peso

400 l

1.045 x 666 x 600 mm

50 kg

600 l

1.065 x 800 x 700 mm

55 kg

Conjunto Moto bomba

Moto bomba montada em uma estrutura de ferro com pintura epóxi preta, composta por um motor Honda
GX160 K1, 4 tempos com um (1) cilindro refrigerado a ar, com alerta de nível de óleo, 163 cilindradas e
potência de 5,5 HP. Consumo / Hora de 1,52 litros, capacidade do tanque de 3,6 litros, óleo do cárter SAE
20W-50 / 0,6 litros, peso de 15 Kg. Acoplado por um redutor 1:5 (óleo SAE 90 / 0,15 litros) a uma bomba
Imovilli Pompe M35, autoescorvante, tipo membrana, pressão máxima de trabalho de 40 bar e vazão 39
l/min, óleo SAE 40 / 0,34 litros.
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Pistola de descarga

BRAGLIA modelo Turbine com ponta de 3,5 mm, pressão máx. 60 bar, comprimento 600 mm, peso 1,6 kg.

Mangueiras

Mangueira de sucção espiralada translúcida, diâmetro interno de 1” e 7 metros de comprimento, com filtro
e flutuador na extremidade.

Mangueira de descarga de alta pressão de borracha sintética negra resistente ao óleo, intempérie, abrasão
e raios UV. Tubo interno sem costura de borracha sintética resistente a óleo. Reforço de 1 trama de aço de
alta resistência sem costura, diâmetro interno 12,7mm, diâmetro externo 20,7mm, cor preta, comprimento
30 metros, pressão de trabalho 2320 PSI, com engates em latão, roscados, recravados nas extremidades da
mangueira. Temperatura de trabalho de -40ºC a +120ºC (temperatura máxima recomendada para fluídos à
base de água +70ºC; temperatura máxima recomendada para ar +60ºC). Terminais prensados série 23 com
capas série 20. A mangueira tem uma pressão de trabalho e de ruptura muito superior à mangueira
somente Norma SAE 100R1AT, por cumprir igualmente a Norma Europeia DIN EN 853 1SN. Conforme
Norma ISO 1436 / Norma DIN EN 853 tipo 1SN / Norma SAE J517 tipo SAE 100R1 AT. Pressão de ruptura:
640 BAR. Pressão de trabalho: 160 BAR.

Acessórios opcionais

Kit de indução de espuma (U4957.00.00)

Kit de indução composto por bico aerador em policarbonato, de cor amarela, vazão máxima de 8 GPM
(30,3 l/min), reservatório tipo mochila costal flexível, de cor amarela, com capacidade volumétrica máxima
para 9 litros de supressante de chamas / LGE e mangueira trançada, cristal, de ½”. Mochila com formato
envelope e alça dupla para facilitar o abastecimento de LGE. Apresenta correias de sustentação reforçadas
com proteção para os ombros. Bocal de enchimento de 110 mm, com tampa plástica e cordel. Apresenta
engate rápido de latão na saída da mochila, para conexão/desconexão rápida da mangueira. Apresenta kit
de válvula dosadora de LGE para dosagem de espuma: na posição 45º = 0,5% de concentração de LGE, na
posição 90º = 1,0% de concentração de LGE. Válvula com função on-off.
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Rolos adicionais de mangueira ½” x 30 metros com acoples (U11000.00.00)

Mangueira de descarga de alta pressão de borracha sintética negra resistente ao óleo, intempérie, abrasão
e raios UV. Tubo interno sem costura de borracha sintética resistente a óleo. Reforço de 1 trama de aço de
alta resistência sem costura, diâmetro interno 12,7mm, diâmetro externo 20,7mm, cor preta, comprimento
30 metros, pressão de trabalho 2320 PSI, com engates em latão, roscados, recravados nas extremidades da
mangueira. Temperatura de trabalho de -40ºC a +120ºC (temperatura máxima recomendada para fluídos à
base de água +70ºC; temperatura máxima recomendada para ar +60ºC). Terminais prensados série 23 com
capas série 20. A mangueira tem uma pressão de trabalho e de ruptura muito superior à mangueira
somente Norma SAE 100R1AT, por cumprir igualmente a Norma Europeia DIN EN 853 1SN. Conforme
Norma ISO 1436 / Norma DIN EN 853 tipo 1SN / Norma SAE J517 tipo SAE 100R1 AT. Pressão de ruptura:
640 BAR. Pressão de trabalho: 160 BAR.
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Conjunto de Combate para Pick-ups – CCP PRO TR
Tanque Rígido
Código U10130.00.00 400 l
Código U10131.00.00 600 l

Conjunto composto por um tanque rígido em fibra de vidro, moto bomba, mangueiras de sucção e de
descarga, carretel em aço com suporte, hidrojetor com mangueira de 7 metros, modulo de controle com
indicadores de agua e LGE, tanque de LGE integrado e pistola para descarga de água com jato pleno ou
spray. Equipamento de combate a incêndios com tecnologia padrão, ou seja, aplica água e espuma de baixa
expansão, formada na pistola especial de aplicação.

Componentes do Conjunto

Tanque Rígido para água

Confeccionado em fibra de vidro na cor laranja, com quebra ondas internos para melhor distribuição do
peso e máxima estabilidade do veículo. Bocal de abastecimento com tampa plástica rígida com 110 mm.
Apresenta hidrojetor (abastecedor) para reabastecimento do tanque com mangote de sucção de 7 metros
e filtro na extremidade.

Capacidade

Dimensões (comprimento x largura x altura)

Peso

400 l

1.045 x 650 x 600 mm

50 kg

600 l

1.065 x 800 x 700 mm

55 kg

Tanque Rígido para LGE

De cor laranja, confeccionado em fibra de vidro, com capacidade de 20 litros (na regulagem padrão,
suficiente para formar o mínimo de 2.000 a 4.000 litros de espuma, nas concentrações de 1% e 0,5%
respectivamente de LGE), conexões em material inoxidável, com sensor de nível. Acoplado no tanque de
água.
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Indutor de LGE

Dosadora de alta pressão, com propulsão hidráulica indireta e regulador de vazão de LGE, com regulagem
mecânica da vazão de 0 a 100% da capacidade dosadora, suficiente para injetar o LGE na concentração
indicada, de 0,1 e 1% (25 litros de água por minuto = 25 a 250 ml de LGE por minuto), ou mais (a dosadora
pode chegar a mais de 600 ml/minuto), com acionamento através de botão no painel de controle ou
controle remoto.

Conjunto Moto bomba

Moto bomba montada em uma estrutura de ferro com pintura epóxi preta, composta por um motor Honda
GX160 K1, 4 tempos com um (1) cilindro refrigerado a ar, com alerta de nível de óleo, 163 cilindradas e
potência de 5,5 HP. Consumo / Hora de 1,52 litros, capacidade do tanque de 3,6 litros, óleo do cárter SAE
20W-50 / 0,6 litros, peso de 15 Kg. Acoplado por um redutor a uma bomba Annovi Reverberi AR 403, , tipo
pistões (3) e membrana, pressão máxima de trabalho de 40 bar (580 PSI) e vazão 40 l/min, rotação de 550
RPM, potência 3,8 CV.

Carretel

Carretel em aço galvanizado com pintura eletrostática na cor vermelha, eixos em alumínio com rolamentos,
com junta rotativa de alta pressão (mais de 100 bar) em alumínio e com guia para mangueira também em
alumínio, com manivela removível para enrolamento e desenrolamento manual da mangueira. Medidas:
620 X 520 X 560 mm (altura).

Pistola de descarga

BRAGLIA modelo Foam Mix de dupla função para aplicação de água e espuma (espuma formada na própria
pistola com admissão de ar) com ponta de 4,5 mm, pressão de máxima 250 bar, comprimento 785 mm,
peso 2 kg.

Filtros

Filtro externo com corpo em plástico transparente e elemento filtrante em tela plissada de inox na entrada
da moto bomba. Pré filtro do tanque de LGE com corpo em plástico transparente e elemento filtrante em
tela de aço inox.
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Mangueiras
Mangueira de sucção espiralada translúcida, diâmetro interno de 1” e 7 metros de comprimento, com filtro
e flutuador na extremidade.
Mangueira de descarga de alta pressão de borracha sintética negra resistente ao óleo, intempérie, abrasão
e raios UV7. Reforço de 1 trama de aço de alta resistência sem costura, diâmetro interno 12,7mm,
diâmetro externo 20,7mm, cor preta, comprimento 30 metros, pressão de trabalho 2320 PSI, com engates
em latão, roscados, recravados nas extremidades da mangueira. Temperatura de trabalho de -40ºC a
+120ºC (temperatura máxima recomendada para fluídos à base de água +70ºC; temperatura máxima
recomendada para ar +60ºC). Terminais prensados série 23 com capas série 20. A mangueira tem uma
pressão de trabalho e de ruptura muito superior à mangueira somente Norma SAE 100R1AT, por cumprir
igualmente a Norma Europeia DIN EN 853 1SN. Conforme Norma ISO 1436 / Norma DIN EN 853 tipo 1SN /
Norma SAE J517 tipo SAE 100R1 AT. Pressão de ruptura: 640 BAR. Pressão de trabalho: 160 BAR.

Conexões

Entre as mangueiras com engates rápidos em inox, alumínio e latão. Demais componentes,

com pressão: em latão. Demais componentes, sem pressão: em latão e pvc.
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Conjunto de Combate para Pick-ups – CCP CAFS 500 TR
Tanque Rígido
Código U10132.00.00 400 l
Código U10133.00.00 600 l
Conjunto composto por um tanque rígido em fibra de vidro, moto bomba, mangueira de descarga com
revestimento anti-chamas, carretel em aço com suporte, compressor de ar, painel de controle com
indicadores de nível agua e LGE, tanque de LGE integrado e esguicho regulável para jato pleno ou spray.
Equipamento de combate a incêndios com tecnologia CAFS (Compressed Air Foam System), ou seja, aplica
água e espuma de baixa expansão, formada com injeção de ar através de compressor rotativo, permitindo
regulagem de espuma. Consumo de agua em torno de 25 a 30 l/min para gerar cerca de 500 l/min de
espuma.

Componentes do Conjunto

Tanque Rígido para água e LGE
Confeccionado em fibra de vidro na cor laranja. Tanque com quebra-ondas, para melhor distribuição do
peso e máxima estabilidade do veículo. Bocal de abastecimento com tampa plástica rígida com 110 mm.
Apresenta hidrojetor (abastecedor) para reabastecimento do tanque com mangote de sucção de 7 metros
e filtro na extremidade. Tanque de LGE integrado ao tanque de água com capacidade de 20 litros, com
sensor de nível, bocal de abastecimento com 110 mm e tampa plástica rígida.

Capacidade

Dimensões (comprimento x largura x altura)

Peso

400 l

1.045 x 650 x 600 mm

50 kg

600 l

1.065 x 800 x 700 mm

55 kg

Indutor de LGE
Dosadora de alta pressão, com regulador de vazão, com seletor para regulagem de (3) três tipos de
espuma: 1- Espuma úmida, proporção de água/ar (1/20), vazão de LGE de 40 ml/min (0,17% na água),
vazão água de 24 l/min. 2- Espuma média, proporção de água/ar (1/20), vazão de LGE de 80 ml/min (0,33%
na água), vazão água de 24 l/min. 3- Espuma seca, proporção de água/ar (1/20), vazão de LGE de 160
ml/min (0,67% na água), vazão água de 24 l/min. Permite também aplicação de ar e água, proporção de
água/ar (1/20), vazão de LGE de 0 ml/min (0% na água), vazão água de 24 l/min.
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Conjunto Moto bomba

Moto bomba a gasolina montada em uma estrutura de ferro com pintura epóxi preta, composta por um
motor Honda GX 390 QX, 4 tempos com um (1) cilindro refrigerado a ar, partida manual retrátil, com alerta
de nível de óleo e tacômetro, 389 cilindradas e potência de 13 HP. Capacidade do tanque de 6,1 litros, óleo
do cárter SAE 20W-50 / 1,1 litros. Acoplado por um redutor a uma bomba Annovi Reverberi AR 403, tipo
pistões (3) e membrana, pressão máxima de trabalho de 40 bar (580 PSI) e vazão 40 l/min, rotação de 550
RPM, potência 3,8 CV.

Painel de Controle

Painel de controle com indicadores de nível de agua e de LGE com Led, horimetro e botões/alavancas de
acionamento. Indicador de rotação do motor, indicador de nível do tanque (led) destacando o ponto de
reabastecimento, manômetro indicador de pressão da água, alavanca para seleção entre reabastecimento
e combate a incêndios, botão liga/desliga do sistema de ar comprimido, manômetro indicação de pressão
do ar, alerta visual sobre excesso de pressão e temperatura do sistema, indicador do nível do tanque de
LGE, alavanca de liga/desliga do LGE, seletor de tipos de espuma: seca, média e úmida.

Compressor de ar

Compressor de ar rotativo (fluxo contínuo), tipo palhetas. Vazão de 600 litros/minuto à pressão de 12 bar.
Rotação: 1.760 RPM. Potência consumida: 5,4 cv. Peso: 32 kg. Válvulas mecânicas de alívios pré-reguladas
em 10 bar. Pressostato para desligamento e religamento automático em função da pressão e termopar
para proteção contra temperaturas elevadas.

Carretel

Carretel em aço galvanizado com pintura eletrostática na cor vermelha, eixos em alumínio com rolamentos,
com junta rotativa de alta pressão (mais de 100 bar) em alumínio e com guia para mangueira também em
alumínio, com manivela removível para enrolamento e desenrolamento manual da mangueira.
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Mangueiras

Mangueira de sucção espiralada translúcida, diâmetro interno de 1” e 7 metros de comprimento, com filtro
e flutuador na extremidade.

Mangueira de descarga de borracha semi-rígida, com reforço com fio de poliéster e tecimento, com
revestimento com material (silicone) anti-chama, com diâmetro interno 25,4 mm (1”), diâmetro externo de
cerca de 32 mm (já com revestimento anti-chama), comprimento 50 metros, pressão de ruptura 63 bar,
pressão de trabalho máxima recomendada 20 bar e pressão máxima de trabalho real 10 bar (máxima
pressão de trabalho regulada para o compressor).

Pistola de descarga

Tubo em aço inox com ponta com esguicho em latão, regulável para jato pleno e spray.

Filtros

Pré-filtro externo com corpo em plástico transparente e elemento filtrante em tela plissada de inox na
entrada da moto bomba. Pré-filtro do tanque de LGE com corpo em plástico transparente e elemento
filtrante tipo cartucho, não corrosivo.

Conexões

Conexões de alta pressão: em inox, alumínio ou latão. Conexões de baixa pressão: em PVC

ou latão.
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Moto bomba Honda GX 160 / Imovilli Pompe M35

Código 04927.00.00
Código 04937.00.00 (Opcional com partida elétrica)

Moto bomba montada em uma estrutura de ferro com pintura epóxi preta, composta por um motor Honda
GX160 K1, 4 tempos com um (1) cilindro refrigerado a ar, com alerta de nível de óleo, 163 cilindradas e
potência de 5,5 HP. Consumo / Hora de 1,52 litros, capacidade do tanque de 3,6 litros, óleo do cárter SAE
20W-50 / 06 litros, peso de 15 Kg. Acoplado por um redutor 1:5 (óleo SAE 90 / 0,15 litros) a uma bomba
Imovilli Pompe M35, autoescorvante, tipo membrana, pressão máxima de trabalho de 40 bar e vazão 39
l/min, óleo SAE 40 / 0,34 litros.

Disponível com partida elétrica

Peso Total 22 kg
Embalagem de despacho Caixa de papelão nas dimensões de 840 x 395 x 450 mm
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Moto bomba Honda GX 160 / Imovilli Pompe M35
Peças para reposição

CONJUNTO MOTO BOMBA COMPLETA
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Moto bomba Honda GX 160 / Imovilli Pompe M35
Peças para reposição

BOMBA M 35
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Moto bomba Honda GX 160 / Imovilli Pompe M35
Peças para reposição

REDUÇÃO
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Moto bomba Honda GX 160 / Imovilli Pompe M35
Peças para reposição

COMANDO
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Moto bomba Mark-3

Código 0466.00.00

Moto bomba portátil, motorização Rotax, 2 tempos de ata pressão. 185 cilindradas e 10 HP de potencia,
peso 18,16 kg. Acoplado a uma Bomba em alumínio anodizado com eixo em aço inoxidável. Equipada com
tanque de combustível com capacidade para 19 litros e linha de alimentação, possui interruptor de parada
automática. Bomba Wildfire centrifuga, 4 estágios desacoplável, peso 6,84 kg. Sucção de 2” e descarga de
1.1/2” . Vazão máxima de 370 litros/min e pressão máxima de 380 PSI. Possui certificação USDA FOREST
SERVICE Specification 5100-274E.

Peso Total 25 kg
Embalagem de despacho Caixa de papelão nas dimensões de 620 x 490 x 590 mm

Desenho Técnico

Comprimento 23’’ (58 cm)

Largura 12’’ (31 cm)

Altura 16.1/4’’ (41 cm)

Peso 59.8 lbs (27.1 Kg)
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Moto bomba Mini - Striker

Código 0466.02.00

Moto bomba portátil, motorização Honda GX H50, 4 tempos, 49,4 cilindradas e 2,5 HP de potencia.
Acoplado a uma Bomba Wildfire com tanque de combustível com capacidade para 1,2 litros e reservatório
para óleo 4 tempos de 0,25 litros, integrados ao conjunto; bomba centrifuga, 1 estágio. Sucção de 1.1/2” e
descarga de 1.1/2”. Vazão máxima de 256 litros/min e pressão máxima de 85 PSI.

Peso Total 9 kg
Embalagem de despacho Caixa de papelão nas dimensões de 420 x 321 x 321 mm

Desenho Técnico

Comprimento 12.1/4’’ (31 cm)

Largura 10.1/2’’ (27 cm)

Altura 15.3/4’’ (40 cm)

Peso 20 lbs (9 Kg)

48

Guarany Indústria e Comércio Ltda

Moto bomba Moskito

Código U6808.00.00

Moto bomba portátil, motorização Honda GX 31, 4 tempos, 31 cilindradas e 1,5 HP de potencia. Acoplado a
uma Bomba Wildfire com tanque de combustível com capacidade para 0,65 litros e reservatório para óleo 4
tempos de 0,10 litros, integrados ao conjunto; bomba centrifuga, 1 estágio. Sucção de 1.1/2” e descarga de
1.1/2”. Vazão máxima de 102 litros/min e pressão máxima de 82 PSI.

Peso Total 6 kg
Embalagem de despacho Caixa de papelão nas dimensões de 410 x 330 x 330 mm
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Mangueira Spec 1

Código U10810.00.00 1.1/2” x 30 m
Código U10811.00.00 1” x 30 m

Mangueira de incêndio florestal de uma camada para trabalho até 300 PSI.

Rolo de Mangueira Sintética própria para Incêndio Florestal 1” ou 1.½” com 30 metros de comprimento.
Mangueira florestal totalmente sintética com revestimento externo na cor branca, possibilitando a
passagem de água sem perda de pressão por fricção. Confeccionada em uma única capa com 100 % de fio
de poliéster virgem, filamentado, com o mínimo de 10 fios por polegada de enchimento na jaqueta, . O
tubo de intervalo de temperatura de serviço deve ser -50 ° F a 110 ° F. A mangueira possui acoples de
alumínio polido tipo engate rápido universal nas duas extremidades.

Pressão de prova 600 PSI
Pressão de trabalho 300 PSI
Pressão de ruptura 900 PSI
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Mangueira Spec 2

Código U10812.00.00 1.1/2” x 30 m
Código U10813.00.00 1” x 30 m

Rolo de Mangueira Sintética própria para Incêndio Florestal 1” ou 1.½” com 30 metros de comprimento.
Mangueira florestal totalmente sintética com revestimento externo na cor branca e interior com tubo
interno de borracha sintética na cor preta que minimiza o desgaste causado por raios solares e grandes
concentrações de ozônio, possibilitando a passagem de água sem perdas de pressão por fricção.
Confeccionada em uma única capa com 100 % de fio de poliéster virgem, filamentado, com o mínimo de 10
fios por polegada de enchimento na jaqueta, a espessura do revestimento interno 0,010” e de borracha de
etileno-propileno-dieno, para ter uma maior durabilidade ao calor latente. O tubo de intervalo de
temperatura de serviço deve ser -60 ° F a 140 ° F (-51 ° C a 60 ° C). Possui revestimento em EPDM resistente
ao envelhecimento e as concentrações de ozônio. A mangueira possui acoples de alumínio polido tipo
engate rápido universal nas duas extremidades.

Pressão de prova 1000 PSI
Pressão de trabalho 600 PSI
Pressão de ruptura 1600 PSI
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Mangueira Spec 187

Código U6533.00.00

1.1/2” x 30 m

6,3 kg

Código U6892.00.00

1” x 30 m

3,9 kg

Mangueira florestal totalmente sintética e com revestimento interior que minimiza perdas de pressão por
fricção. Confeccionada em poliéster 100% virgem utilizando tecido extremamente fino para evitar
enganche e desgaste prematuro. Possui revestimento em T.P.U. (Termoplástico Uretano) um elastômero
resistente ao envelhecimento e as concentrações de ozônio. De alta resistência e leve em peso, apresenta
as seguintes características:

Pressão de prova 600 PSI
Pressão de trabalho 300 PSI
Pressão de ruptura 900 PSI

Disponível em rolos de 30 metros com acoples rápidos em alumínio.
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Mangueira Staflo

Código U6534.00.00

1.1/2” x 30 m

6,3 kg (com acoples)

Código U6809.00.00

1” x 30 m

3,9 kg (com acoples)

Mangueira florestal totalmente sintética e auto molhável (a trama do tecido permite umedecê-lo
exteriormente formando uma superfície úmida constante), construção única da jaqueta 100% fio de
poliéster virgem, com grande resistência ao desgaste e a rupturas. A gama de temperaturas de serviço da
mangueira é - 60 ° F a 140 ° F (- 51 °C a 60 °C). Teste de abrasão FM de 1.000 ciclos mínimos. Ideal para uso
em rescaldo. Apresenta revestimento interno para reduzir as perdas de pressão por fricção, e as seguintes
características:

Pressão de prova 300 PSI
Pressão de trabalho 150 PSI
Pressão de ruptura 900 PSI

Disponível em rolos de 30 metros com acoples rápidos em alumínio.

ATENDE OU EXCEDE AS ESPECIFICAÇÕES DA GSA FEDERAL SUPPLY CONFORME GS-07F-5128ª e ULC S519.1-95
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Mangueira Hotline

Código U10894.00.00

1.1/2” x 30 m

6,0 kg

Código U7105.00.00

1” x 30 m

3,9 kg

Mangueira para incêndios florestais, leve, compacta e de alto rendimento, provada a 600 psi, com
encapsulado ENCAP que aumenta a durabilidade. De cor amarela, é facilmente visível no campo e em áreas
florestais. Possui tecido apertado para reduzir as perdas por fricção ao mínimo. Possui tubo de Desmopan
transparente, um elastômero superior resistente a altas concentrações de ozônio e ao envelhecimento.

Pressão de prova 600 PSI
Pressão de trabalho 300 PSI
Pressão de ruptura 900 PSI

Disponível em rolos de 30 metros com acoples rápidos em alumínio.

ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES DA GSA FEDERAL SUPPLY CONFORME GS-07F-5128A
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Mangueira Econoflo

Código U7233.00.00

3/4” x 15 m

0,7 kg

Mangueira para incêndios florestais, de alta pressão, produzida em poliéster 100% virgem, com forro de
DESMOPAN®, leve e resistente. Seus usos incluem abastecimento de tanques, proteção de áreas de
operação, combate direto, construção de linhas frias e rescaldo.

Oferecida com 15 metros de comprimento e nos diâmetros de 5/8” (16 mm) e ¾” (19 mm) e acoples de
latão, rosqueáveis.

Pressão de prova 300 PSI
Pressão de ruptura 600 PSI
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Mangueira com Trama de Poliéster

Código U4960.00.00

3/4” x 30 m

9 kg

Mangueira de descarga de PVC com trama de poliéster, diâmetro interno 1/2”, diâmetro externo ¾”, cor
laranja, comprimento 30 metros, pressão de trabalho 700 PSI, com engates em latão, roscados, recravados
nas extremidades da mangueira.

Mangueira com Trama de Aço

Código U11000.00.00 1/2” x 30 m

15 kg

Mangueira de descarga de alta pressão de borracha sintética negra resistente ao óleo, intempérie, abrasão
e raios UV. Tubo interno sem costura de borracha sintética resistente a óleo. Reforço de 1 trama de aço de
alta resistência sem costura, diâmetro interno 12,7mm, diâmetro externo 20,7mm, cor preta, comprimento
30 metros, pressão de trabalho 2320 PSI, com engates em latão, roscados, recravados nas extremidades da
mangueira. Temperatura de trabalho de -40ºC a +120ºC (temperatura máxima recomendada para fluídos à
base de água +70ºC; temperatura máxima recomendada para ar +60ºC). Terminais prensados série 23 com
capas série 20. A mangueira tem uma pressão de trabalho e de ruptura muito superior à mangueira
somente Norma SAE 100R1AT, por cumprir igualmente a Norma Europeia DIN EN 853 1SN.

Conforme Norma ISO 1436 / Norma DIN EN 853 tipo 1SN / Norma SAE J517 tipo SAE 100R1 AT

Pressão de ruptura: 640 BAR
Pressão de trabalho: 160 BAR
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Uniforme de Proteção anti-chamas Pyrovatex ®

Código U6700.00.00

P

Código U6701.00.00

M

Código U6702.00.00

G

Uniforme anti-incêndio confeccionado em brim com tratamento anti-chamas (Pyrovatex®), disponível nos
modelos calça e blusão de mangas longas.

Calça: Com zíper reforçado na barra, dois bolsos grandes frontais e dois bolsos traseiros, cintura com
elástico e cordel para fixação. Disponível na cor laranja.

Blusão: De mangas longas, com três bolsos frontais, punhos ajustáveis em velcro e opção de botões, velcro
ou zíper para o fechamento frontal. Disponível na cor laranja.

CA 19.402
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Capacete Bullard 911H

Código U6536.00.00

Capacete de proteção, tipo chapéu, na cor amarela, com casco rígido, leve, construído em policarbonato
(P.P.C. Lexan), para proteção superior contra impactos e grande resistência a penetração. Apresenta travas
para sustentação de óculos ou lanterna. Estrutura interna com seis pontos de sustentação, ajustável na
cabeça e testeira em SportekTM, para oferecer maior conforto ao usuário e reter o suor, facilmente
removível e lavável. Apresenta faixas reflexivas de segurança.

Certificações NFPA 1977-2011 (National Fire Protection Association) e ANSI/ISEA Z89.1, TYPE I, CLASS E & G

Peso 0,57 kg
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Capacete Vallfirest VF

Código U10352.00.00

Capacete de proteção, tipo chapéu, na cor amarela, com casco rígido, leve, fabricado em uma só peça de
PC, dispõe de sistema de ventilação, suporte para óculos, suporte para encaixe de sistema de luz frontal,
suporte para lanterna e sistema para encaixe de tela de proteção. Permite ainda incorporar protetores
auditivos, protetores de nuca, sistemas de rádio e vídeo. A estrutura interna tem desenho multi-tamanho,
XS a XL, com função de distribuir os impactos absorvidos. Dispõe de um sistema de ajuste por rolete,
juntamente com tecidos acolchoados transpiráveis, que conformam uma estrutura completamente
ergonômica e confortável.

Normativa
EN 397:2001
5.13 Resistencia a chama EN 397
EN 443:1997 em separado
5.13 Resistencia a chama EN 443
EN 12495
EN 352
EN 1731

Peso 0,790 kg
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Máscara Facial tipo bandana

Código U7859.00.00

Respirador confeccionado em algodão 100%. Incorpora uma tela de carvão ativado dinâmica,
estrategicamente posicionada na sobre a zona de respiração, e laminada entre duas camadas de algodão
100%. Apresenta fator de proteção contra fumaça, pós-irritantes, ozônio de baixo nível, gases ácidos, óxido
de chumbo, fumaça de petróleo e diesel. Possui estrutura ajustável sobre o nariz (trava nasal em alumínio e
capa de neoprene) e cordel regulável com trava, para fixação abaixo do pescoço, que permite melhor
fixação da máscara na face do operador. Lavável, não requer o uso de filtros de reposição. Vida útil de 6 a
12 meses, variando de acordo com a intensidade de uso. Filtro de carvão Dynamic ACC (DACC™)

Peso 0.170 kg
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Máscara Facial com filtro descartável

Código U10353.00.00

Máscara tipo bandido, com filtro substituível em carvão ativado. Produzida em camada dupla de meta
aramida (Nomex ®), na gramatura de 260 g/m2. Para intervenção em situações de incêndios florestais ou
rurais, onde haja partículas em suspensão, poeiras, pós-irritantes e fumaça. Apresenta nicho para
acomodação de filtro removível de carvão ativado com válvula. Apresenta velcro na parte posterior para
fixação na face do operador, bem como tirante ajustável. Possui duas faixas refletivas de alta visibilidade na
parte frontal, de cor prata. Possui elástico incorporado entre as duas camadas de tecido, logo abaixo do
bolso para incorporar o filtro, para melhor fixação do filtro, e ajuste da máscara na face do operador.

Embalagem Saco plástico em caixa de papelão

Certificada pelas seguintes normas

Máscara EN 531 (A B1 C1), EN 15614
Filtro EN 149:2001 FFP1
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Óculos de ampla visão

Código U7220.00.00

Óculos de segurança, modelo ampla visão, constituído de armação confeccionada em uma única peça de
polipropileno na cor cinza, recoberta com borracha natural que se acomoda perfeitamente na face do
usuário. Apresenta sistema de ventilação indireta composto de treze pequenos orifícios. Apresenta tirante
de elástico na cor cinza, dotado de presilhas plásticas nas extremidades e fivela plástica para ajuste do
comprimento. Lente de ampla visão em policarbonato transparente, ante embaçante e com proteção antirisco. Indicado para proteção contra pós, fumaça, impacto de partículas externas e para uso em locais onde
há exposição ao vento.

CA 16.461
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Luvas de couro Vaqueta

Código U7290.00.00

M

Código U7291.00.00

G

Código U7292.00.00

GG

Luva de segurança para bombeiro confeccionada em couro vaqueta com forro, dorso liso, permanecendo
macias e maleáveis, mesmo depois do trabalho pesado e de molhadas. Apresentam punho em para
aramida sanfonado, oferecendo proteção, conforto e inibindo entrada de calor. Apresenta tira de reforço
entre o polegar e o indicador. Composta em multicamadas, para operações com temperaturas e produtos
líquidos e abrasivos. Camada externa: couro vaqueta para resistir temperaturas elevadas com resistência à
abrasão e cortes. Primeira camada interna: Barreira de vapor - Filme de poliuretano anti-chama na cor
branca, para inibir passagem de produtos químicos e líquidos. Segunda camada interna: Barreira de Calor
Manta de: 100% fibra aramida, "fire flame kent" com 240 g/m2, atua como barreira térmica. Elástico no
dorso em costura zig-zag com fios de para-aramida. Punho em malha para-aramida 300 g/m2, sanfonado
para inibir entrada de produtos e calor. Toda a costura da luva é feita em linha para-aramida. Indicação:
Luva para bombeiros e brigadistas. Resistentes ao corte e abrasão. Resistente à temperatura de até 300º C.

CA 20.670
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Luvas em malha meta e para-aramida

Código U10354.00.00 P
Código U10559.00.00 M
Código U10560.00.00 G
Código U10561.00.00 GG
Código U10562.00.00 EG

Luva para combate a incêndio confeccionado em malha 50% para aramida e 50% meta aramida, com
aproximadamente 230 g/m2, resistência a calor de contato a 250 Cs de no mínimo 15 segundos em
conformidade com a norma EN659/03 e EN407, resistência ao rompimento de no mínimo 60 N (nível 3) e
de perfuração de no mínimo130 N(nível 3) conforme norma EN659/03 e EN388/03, resistência a abrasão
mínima de pelo menos 3500 ciclos (nível 3) conforme norma EN659/03 e EN388/03. Apresenta reforço na
palma e dorso em couro; e dedeiras em couro com espessura mínima de 5/7 linhas e máxima de 8/10
linhas. O reforço do dorso em couro apresenta 5 cm de largura com costura em forma de 3 (três) a 4
(quatro) retas paralelas para melhor fixação do reforço. A luva apresenta reforço no dorso interno para
melhorar a sua estrutura. O dorso é confeccionado em malha de aramida com aproximadamente 225 g/m2
de alta performance, anti-chama. Possui barreira de umidade com membrana de microporos 100%
impermeável e respirável e totalmente selada com resistência a penetração de líquido conforme norma
EN659/03 e EN368. Forrada com malha antialérgica com gramatura aproximada de 255 g/m2, aumentando
a performance térmica. Lateral interna dos dedos indicador e mínimo em malha 50% para aramida e 50%
meta aramida (mesma malha da palma). Os dedos médio e anelar tem a lateral interna e externa com
couro com espessura de 5/7 linhas até 8/10 linhas. Ajuste do punho com tira para regulagem em fecho de
argolas e gancho e elástico embutido. Todas as costuras feitas com linha de aramida com resistência de
tração >350N conforme norma ISO13935/2 e norma EN659/03. Apresentam o logotipo bordado na tira de
ajuste com a marca do fabricante e o tamanho. Os tecidos de para-aramida e meta-aramida devem
apresentam resistência ao calor conforme norma ISO17493(não derrete / não queima e não goteja).

64

Guarany Indústria e Comércio Ltda

Kit de Reparo para Mochilas e Tanques Flexíveis
Código U4720.00.00

Composto por dois retalhos de PVC, na cor amarela e tubo de cola adesiva vinílica para PVC. Embalagem
plástica.

Protetores de rosca

Código U6542.00.00

1.1/2”

Código U6531.00.00

2”

Para uso nas moto-bombas centrífugas, usados com o objetivo de proteger a rosca de sucção e de descarga
da moto-bomba, evitando o desgaste das mesmas. Também pode ser utilizado em outros equipamentos
com rosca standart. Oferecido nas dimensões de 50 mm (2”), 38 mm (1.½”) e 25 mm (1”). Leve, produzido
em alumínio anodizado, resistente a corrosão e com anel de vedação em neoprene. Rosca padrão NPSH.

Adaptadores

Código U6894.00.00

Rosca Macho

1.1/2”

Código U6532.00.00

Rosca Fêmea

1.1/2”

Código U6893.00.00

Rosca Macho

1”

Código U6810.00.00

Rosca Fêmea

1”

Desenhados para suportar pressão de 600 PSI, os adaptadores possuem rosca macho ou fêmea em uma
das extremidades e engate rápido na outra. Confeccionados em alumínio anodizado, resistente a corrosão
com anel de vedação de neoprene. Oferecidos nas dimensões de 38 mm (1.½”) e 25 mm (1”).
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Adaptador de Alumínio Storz x Rosca NPSH Macho

Código U10817.00.00

Fabricado em alumínio polido com uma extremidade STORZ e outra extremidade com rosca macho NPSH
de 1.½”, para ser utilizado com engate rápido universal fêmea de 1.½” (uma e meia polegada ).

Peso 0,285 kg

Jogo de Ferramentas para moto bomba Mark-3

Código U6527.00.00

Composto por:

-

Chave tipo inglesa (ajustável) de 203 mm

8”

-

Chave de boca / rosca de 13 mm

½”

-

Chave de boca / rosca de 10 mm

1.¾”

-

Chave de boca 13 x 14 mm

½” x 9/16”

-

Chave de fenda 51 mm

2”

-

Chave de velas

-

Chave para regulagem do carburador

-

Chave de fenda 102 mm

-

Medidor de lâminas para velas e abertura de platinado

-

Chave de boca 5 x 8 mm

-

Bolsa para acondicionar as ferramentas
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Esguicho de Jato Regulável

Código U6811.00.00

1”

Código U6521.00.00

1.1/2”

Confeccionado em policarbonato, leve, durável, resistente a chamas e a corrosão. Apresenta nervuras no
corpo para melhor empunhadura e anel de borracha na ponta. Entrada fêmea de 1.½” (38 mm) e saída de
7/16” (11 mm) para jato pleno e ajustável para jato pulverizado (spray). Possui engate rápido em alumínio.
Corpo do esguicho com 14 cm (5,5”) de comprimento e diâmetro de 8 cm (3,2”).

Peso 0,226 kg

Esguicho de Jato Pleno Alumínio

Código U10814.00.00

1.1/2”

Código U10815.00.00

1”

Esguicho de descarga de 1.½” e 1” tipo jato pleno fabricado em alumino injetado com 02 (dois) módulos ,
1º modulo bico conjugado com 02 (dois) orifícios um de 5 mm e outro de 10 mm para jatos com maior e
menor vazão fabricado em alumínio de alta resistência e peso de 65 gr , 2º modulo bico maior fabricado
em alumínio com rosca macho para o acoplamento do bico conjugado.

Peso 0,32 kg
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Esguicho de Jato Pleno

Código U6520.00.00

1.1/2”

Confeccionado em policarbonato (termoplástico), leve, durável, resistente a chamas e a corrosão. Entrada
fêmea de 1.½” (38 mm). Corpo do esguicho com 23 cm (9”) de comprimento e diâmetro de 7,5 cm (3”).
Possui engate em alumínio para acoplamento rápido nas mangueiras. Apresenta capa rosqueável na ponta
do esguicho com duas opções de furos, possibilitando alterar vazão e alcance do jato.

Peso 0,255 kg

Esguicho Cordova com válvula

Código U7037.00.00

Confeccionado em alumínio fundido, durável, resistente a chamas e a corrosão. Apresenta empunhadura
ergonômica tipo pistola, entrada 1.1/2” NPSH com saída em jato pleno e jato spray (regulável). Com válvula
tipo esfera, corpo do esguicho com 225 mm de comprimento.

Peso 1,382 Kg
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Esguicho de Jato Regulável Plástico

Código U10816.00.00

1.1/2”

Esguicho de 1.½ ” polegada, selecionável em vazão e amplitude; com empunhadura com ranhuras .
O esguicho deverá ser classificado como sendo do Tipo jato regulável. O corpo do esguicho deverá ser
construído em alumínio ou plástico ABS ,o alumínio ou plástico ABS deverá ser injetado ou forjado. O
esguicho deverá ter acoplamento universal para mangueira de combate a incêndio de 1” polegada ou 1.½ ”
polegada , rosqueado ao corpo do esguicho e fabricado em alumínio . A conexão “engate rápido”, ou seu
elemento de ligação deverão permitir a rotação da junta infinitamente de modo a impedir a desconexão do
esguicho e não torcer a mangueira de incêndio. A vazão do esguicho deverá ser selecionável por meio de
controle rotativo manual montado ao redor do corpo do esguicho, localizado posteriormente à seleção de
amplitude do jato; deverão existir no mínimo três seleções de vazão possíveis; sendo uma entre 40 e 50
LPM (litros por minuto), outra entre 80 e 100 LPM e ficando a vazão máxima compreendida entre 130 e 150
LPM. Para todas as vazões deve ser considerada uma pressão mínima de 60 PSI em operação.
A identificação da vazão no esguicho deverá ser em litros por minuto ( LPM ) ou em galões por minuto
(GPM). A rotação da cabeça de seleção de amplitude do jato do esguicho deverá ser de, no mínimo, 280º.
Num extremos a seleção para jato sólido, compacto (considera-se esta posição 0º); no outro extremo da
cabeça de seleção de amplitude do jato, sua amplitude máxima, totalmente “neblinada” (a rotação para se
atingir este ponto deverá ser de, no mínimo, 280º). A mudança de amplitude deve ocorrer tão logo haja a
rotação do seletor de amplitude. A abertura e o fechamento deverão ser realizados por meio de peça de 3
cm (três centímetros ) de comprimento fabricado em bronze ou alumínio , controlada por manopla ou
alavanca localizada na parte inferior do esguicho na oposição da empunhadura do esguicho.
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Mangueira de sucção para Mini-Striker / Moskito

Código U7122.00.00

1.1/2”

Mangueira de sucção, espiralada translúcida, na cor azul com as seguintes dimensões: 1.½” x 2,5 m.
Apresenta conexões rosqueáveis em latão.

Peso 1,75 kg

Mangueira de sucção para Mark-3

Código U7083.00.00

2”

Mangueira de sucção, fabricada em borracha com trama de poliéster, com as seguintes dimensões: 2” x 3
m. Apresenta conexões rosqueáveis em alumínio.

Peso 6,8 kg

Chave Universal para Mangueiras

Código U6526.00.00
Para uso em incêndios florestais, para acoplamento e desacoplamento de conexões de mangueiras e
motobombas. Disponível para acoplamentos de 1 " , 1.½" , 2 "e 3". Fabricada em aluminio.
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Válvula de pé 1. ½”

Código U7020.00.00

1.1/2”

Válvula de pé crivada 1.½”, com filtro, produzida em latão.

Peso 0.4 kg

Válvula de pé 2”
Código U6516.00.00

2”

Válvula de pé crivada de 2”, com filtro, produzida em alumínio.

Peso 1 kg

Válvula de retenção (Ball Check Valve)

Código U6519.00.00

2”

Produzida em alumínio anodizado. Apresenta dois adaptadores de ½” (38 mm) e uma válvula de alívio em
latão.

Comprimento 160 mm Diâmetro 85 mm
Peso 0.785 kg
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Estrangulador de mangueiras

Código U6523.00.00

Fabricado em alumínio, pintado na cor vermelha para evitar a perda no campo. Leve e resistente à
corrosão, comprimento total de 29 cm (1.½”). No ponto de estrangulamento da mangueira é encapado
com borracha para evitar qualquer dano nas mangueiras quando estranguladas. Apresenta duas posições
de trabalho; 1/4” ou 1/8” (6 ou 3 mm), podendo estrangular mangueiras de diferentes diâmetros. Essa
peça de borracha de proteção é substituível.

Peso 0.682 kg

Escorvadeira manual em Termoplástico

Código U6517.00.00

Produzida em termoplástico para uso nas moto-bombas centrífugas com descarga de 1.½”. Possibilita o
escorvamento de uma moto-bomba com mangueira de sucção de 2” x 3,0m em menos de 20 segundos.
Apresenta adaptador de 1.½” com rosca fêmea NPSH.

Comprimento 255 mm
Diâmetro 60,5 mm
Peso 1,2 kg
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Escorvadeira manual em Alumínio

Código U7085.00.00

Produzida em alumínio para uso nas moto bombas centrífugas com descarga de 1.½”. Possibilita o
escorvamento de uma moto bomba com mangueira de sucção de 2” x 3 m em menos de 20 segundos.
Apresenta adaptador de 1.½” com rosca fêmea NPSH.

Comprimento 254 mm
Diâmetro 60,5 mm
Peso 1,1 kg

Derivante com válvula 1.½”

Código U6518.00.00

Produzido em alumínio anodizado, leve, resistente a corrosão e pintado na cor vermelha para fácil
identificação e para evitar a perda em operações no campo. Suporta pressão de até 600 PSI. Entrada de
1.½” (38 mm) e duas saídas de 1.½” (38 mm), apresenta válvulas bola para controle de fluxo e registros em
alumínio.

Possui engates rápidos de 1.½” (38 mm), em alumínio, na admissão e nas duas saídas, para facilitar o
acoplamento das mangueiras.

Peso 1,8 kg
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Ladrão de água

Código U6522.00.00

Desenhado para instalação na saída da moto-bomba ou em qualquer ponto na linha de mangueiras. Possui
dois acoples rápidos, em alumínio, de 1.½” (38 mm) com anel em neoprene. Apresenta válvula on-off para
liberar passagem de água, confeccionada em bronze com esfera em aço inoxidável. Mangueira de ½” (12,7
mm) x 0,9 m (3’’), para pressão de até 250 PSI. Ponta em metal.

Peso 1,2 kg

Caixa de Ferramentas

Código U7082.00.00

Para transporte e acondicionamento de peças, acessórios e ferramentas destinadas ao uso correto e
manutenção básica das moto-bombas, mangueiras e esguichos, apresenta as seguintes características:
Corpo em metal, com alça plástica para transporte e duas fechaduras com travas rápidas. Apresenta
ressaltos com furação para colocação de cadeado. Bandeja interna com alça e repartições para
acondicionar peças e ferramentas de menor tamanho.

Medidas 20” x 8.½” x 9.½” (50 cm x 21,6 cm x 24 cm)

Peso 2,4 kg
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Correia de Sustentação

Código U4895.00.00

Confeccionada em polipropileno (PP) com ombreira almofadada em PVC. Apresenta fivelas reguláveis de
aço, com tratamento protetivo bicromatizado, para ajuste da correia; e fivelas fixas em aço com
bicromatização, para fixação das correias inferiores no tanque.

Dimensões

Correia superior

comprimento: 140 cm

largura: 4,0 cm

Correia inferior

comprimento: 52 cm

largura: 4,0 cm (duas peças)

Ombreira

comprimento: 26,8 cm

largura: 6,0 cm espessura: 6,0 mm

Peso 0,268 kg

Bico Aerador

Código U4232.00.00

Bico em latão, diâmetro interno de ½” e ¾” externo. Utilizado nas bombas costais e mochilas flexíveis,
proporciona a geração de espuma (LGE). Engate roscado em latão, componentes em termoplástico e
alumínio. 101 mm de comprimento.

Peso 0,093 kg
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Carretel de alta Pressão

Código U8079.00.00 ( Sem mangueira ) Imagem ilustrativa (Carretel sem descarga)
Código U8129.00.00 ( Com 30 metros de mangueira )

Carretel de alta pressão, manual, acoplado em suporte metálico, com estrutura tubular, para até 60 metros
de mangueira. Apresenta eixo com rodas para facilitar o transporte. Comprimento do eixo: 584 mm entre
rodas. Possui alça para transporte, com regulagem de altura e manopla em plástico injetado. Laterais do
carretel com diâmetro de: 350 mm x 323 mm de comprimento do eixo central. Espiga de engate roscado
em latão na saída e entrada de água. Nicho para acoplamento da pistola. Rodas reforçadas, na cor preta.
Eixo para manivela e manivela ajustável. Estrutura metálica com pintura em epóxi, na cor preta. Carretel
em chapa reforçada na cor laranja.

Kit indutor de Espuma 8GPM
Código U4957.00.00

Kit de indução de espuma: com bico aerador em policarbonato, de cor amarela, vazão máxima de 8 GPM
(30,3 L/min), reservatório tipo mochila costal flexível, de cor amarela, com capacidade volumétrica máxima
para 9 L de supressante de chamas / LGE, dotado de mangueira trançada, cristal, de ½”. Mochila com
formato envelope e alça dupla para facilitar o abastecimento de LGE. Apresenta correias de sustentação
reforçadas com proteção para os ombros. Bocal de enchimento de 110 mm, com tampa plástica e cordel.
Apresenta engate rápido de latão na saída da mochila, para conexão/desconexão rápida da mangueira.
Apresenta kit de válvula dosadora de LGE para dosagem de espuma: na posição 45º = 0,5% de
concentração de LGE, na posição 90º = 1,0% de concentração de LGE. Válvula com função on-off.
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Descarga Foam Mix ponta 4,5 mm

Código U7388.00.00

BRAGLIA modelo Foam Mix de dupla função para aplicação de água e espuma (espuma formada na própria
pistola com admissão de ar) com ponta de 4,5 mm, pressão de máxima 250 bar, comprimento 785 mm.

Peso 2,0 kg

Descarga Turbine Evolution ponta 3,5 mm

Código U4956.00.00

BRAGLIA modelo Turbine com ponta de 3,5 mm, pressão máxima 60 bar, comprimento 600 mm. Jato Pleno
e Neblina com ajuste na empunhadura. Com engate rápido roscado.

Peso 1,6 kg
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Cantil Plástico 900 ml (Verde Oliva)

Código U11095.00.00

Cantil Plástico constituído por 3 partes destinado ao transporte de Água Potável sendo Corpo fabricado em
Polietileno de Alta Densidade (PEAD), pelo processo de moldura através de extrusão por sopro. Tampa e
Alça Fabricada em Polietileno de Alta Densidade (PEAD), pelo processo de injeção. Na cor Verde Oliva que é
destinada ao uso em geral principalmente para incursões em mata. Dotada de passador na capa, para ser
preso ao cinto. Capa térmica que ajuda a manter a temperatura do líquido por mais tempo.

Capacidade volumétrica 900 ml
Dimensões Altura 205 mm, largura frontal 124 mm e largura lateral 73 mm
Peso 0,150 kg
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