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LINHA HIDRÁULICA MANGUEIRA

Carrinho para Enrolar mangueiras de incêndio. 

DESCRIÇÃO

Equipamento móvel e rápido para enrolamento de mangueiras e fácil de 
operar. Para mangueiras de até 75mm e de até 20 m de comprimento. 
Maneira simples de manusear. Pode-se aduchar as mangueiras de duas 
maneiras: Aduchada pela ponta e Aduchada pelo seio. 
É so travar manualmente no rolete da manivela, sua dobra quando for pelo seio 
e sua união quando for pela ponta e inicie empurrando a primeira volta e após 
travar continue empurrando o Rolly III até que esteja toda enrolada. Com duplo 
envoltório, através de roda livre entre a mangueira e mantido sempre sob 
tensão com 2 discos, manterão a mangueira uniforme e permite enrolamento 
muito limpo. 
Em seguida tombe lentamente o Rolly III e projete ao chão a mangueira. O Rolly 
III tem um dispositivo pratico para deixa-lo em pé com suporte escamoteavel, 
tem alça retrátil para um transporte compacto e pode ser carregado em 
veiculos pequenos e de bombeiros..

APLICAÇÃO

• Material em aço e pintado em vermelho incendio. 
• Dimensões montado : (C x L) 1400x430 mm 
• Dimensões para transporte (C x L) 750x430 mm 
• Peso de aproximadamente 11,6 k.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

CARRINHO PARA ENROLAR
MANGUEIRAS ROLLY III

Equipamento móvel e rápido para enrolamento de mangueiras e fácil de 
operar. Para mangueiras de até 75mm e de até 20 m de comprimento. 
Maneira simples de manusear. Pode-se aduchar as mangueiras de duas 

É so travar manualmente no rolete da manivela, sua dobra quando for pelo seio 
e sua união quando for pela ponta e inicie empurrando a primeira volta e após 
travar continue empurrando o Rolly III até que esteja toda enrolada. Com duplo 
envoltório, através de roda livre entre a mangueira e mantido sempre sob 
tensão com 2 discos, manterão a mangueira uniforme e permite enrolamento 

Em seguida tombe lentamente o Rolly III e projete ao chão a mangueira. O Rolly 
III tem um dispositivo pratico para deixa-lo em pé com suporte escamoteavel, 
tem alça retrátil para um transporte compacto e pode ser carregado em 
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ILUSTRAÇÃO DE OPERAÇÃO: 

Rolly III permite o enrolamento do centro mangueiras dobradas de uma forma 
simples, confortável: a tensão da mangueira pode ser mantida durante o processo 
de enrolamento por uma manivela dobrável com uma roda livre integrada. Muito 
fácil: colocar a mangueira no enrolador e empurre o enrolador sobre a mangueira 
- pronto! Isto leva 10 seg.
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