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CARRETA DE ESPUMA SC- 200

DESCRIÇÃO
A Carreta de Espuma Modelo SC- 200, é um sistema portátil de espuma utilizado em combate a incêndios em líquidos 
inflamáveis da Classe B ou materiais sólidos Classe A.

APLICAÇÃO
 Ideal para incêndios de derramamento em plantas químicas e áreas de armazenamento de líquidos inflamáveis. 
Uma única unidade móvel pode ser usada para proteger várias áreas de perigo remoto diferentes. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Chassi fabricado em aço carbono, com pintura final na cor preta em poliuretano. Montado sobre duas rodas 
semipneumáticas, diâmetro de 15” e um rodízio giratório que facilita movimentação e manobras em terrenos 
irregulares. Freio de estacionamento, através do pára-choques dianteiro, que também serve para levantar o 
equipamento sobre obstáculos. Duas alças para transporte, localizadas na traseira do equipamento, revestidas com 
manoplas de borracha para facilitar o manuseio.

Reservatório fabricado em polietileno, com capacidade nominal para 200 litros de LGE, na cor vermelha, com alta 
resistência a incidência de raios ultra-violeta. Construído em “monobloco”, com baixo centro de gravidade, 
oferecendo maior segurança, evitando assim, o tombamento durante sua movimentação. Possui visor de nível, que 
facilita o reabastecimento durante a operação. Tampa de enchimento vedada com borracha e com sistema que 
permite a entrada de ar (respiro). Saída com bujão de drenagem para limpeza.

Mangueira de combate a incêndio, confeccionada em fios poliéster, com revestimento interno de borracha sintética 
vulcanizada diretamente no tecido, diâmetro de 2 ½” comprimento 15 metros. Fabricada de acordo com a NBR 11861 
– Tipo 2. Fornecida com uniões tipo engate rápido de 2 ½”.

Proporcionador de espuma modelo SC-PL-350, fabricado em bronze, vazão de 400 lpm. Diâmetro de entrada de 2 ½” 
conexão tipo engate rápido e saída de 2 ½” conexão tipo engate rápido. Possui tubo pick-up para sucção do LGE 
com dosador para regulagem de 1% a 6%.

Esguicho Lançador de Espuma fabricado em alumínio, acabamento polido, vazão de 400 lpm, diâmetro de 
entradavde 2 ½” conexão tipo engate rápido. Possui alça para facilitar o manuseio.
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