
Carretel em coluna tipo Pedestal, com mangueira de 20, 25 

ou 30 metros.  

   CARACTERÍSTICAS: 

• Carretel constituído por dois discos de aço laminado a frio, com  530 mm e acoplados a um tambor de Ø 200 mm;  

• Pintura electrostática a pó termoendurecível, RAL 3001, 70 Micron; 

• Coluna de sustentação, executada em chapa de aço quinada com a dimensão: 1285 x 253 x 110mm  

• União rotativa em latão, com alimentação axial a partir da rede; 

• Válvula macho esférico de 1” em latão; 

• Manómetro para verificação de pressão de serviço incorporado na coluna de sustentação; 

• Mangueira semi-rígida HELIFLEX Heliject SI com 25mm (20m – CR039, 25m – CR039A ou 30m - CR039B), anti-estática, anti-

abrasiva, e pressão máxima de serviço de 1,2MPa. Certificação CERTIF em conformidade com a Norma EN 694:2001; Cor preta; 

Com ponteira fêmea de 1” em cada extremidade; 

• Agulheta IMPARTE de 25mm, com 3 posições – leque, jacto e fecho – construída em ABS, orifício equivalente a 6 mm; Com 

rosca macho de 1”, para fácil manutenção; 

• O alcance eficaz da descarga, a uma pressão de 0,2 MPa não deve ser menor do que: 

       Jacto directo 10 m | Pulverização cónica 6 m – ângulo não inferior a 45° | Pulverização em Leque 3 m – ângulo 90°±5%  
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OPÇÕES  

• Mangueira GRUINSA Satur-25 com 25mm (30m) e 

pressão de serviço de 12 bar. Certificação AENOR em 

conformidade com a Norma UNE-EN 694:2001; cor 

vermelha; 

• Agulheta de 1” em latão ou latão cromado; 

• Coluna e discos do carretel em aço inoxidável 304 ou 316;  

• Colunas e discos do carretel em qualquer cor do catálogo 

RAL; 

• Suporte para extintor na coluna. 
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REFERÊNCIA 

CR039/CR039A/

CR039B  

LEGENDA: 
 
1   - Carretel constituído por dois discos de aço laminado a frio, 570mm, 

com mangueira semi-rígida HELIFLEX Heliject SI, anti-estática,     

anti-abrasiva, 25mm e pressão máxima de serviço de 1,2MPa.; 

2   -  Frente visitável da caixa de pedestal; 

3   -  Dobradiça de piano; 

4   -  Portinhola visitável para ligação da tubagem; 

5   -  Fecho de chave triangular; 

6   -  Tubo de ligação, fornecido com o comprimento desejado; 

7   -  Base da estrutura em chapa de aço com 5mm esp., negativo com 

75mm para passagem da tubagem e acabamento com pintura 

electrostática a pó termoendurecível, RAL 3001; 

8   - União ranhurada de ligação; 

9   - Tubo de alimentação da ligação existente ao carretel; 

10 -  Manómetro 0-16 bar com ligação posterior; 

11 -  Elemento de fixação e suporte da mangueira;  

12 -  Guia de mangueira com rolete; 

13 - Válvula de macho esférico, com ligação ao manómetro; 

14 - Válvula de macho esférico, com ligação directa ao braço 

automático;    

15 – União rotativa macho, de alimentação do carretel; 

16 – Caixa de pedestal com pintura electrostática a pó 

termoendurecível, RAL 3001, 70 Micron e com dimensões 

1280x253x110mm . 


