Canhão Monitor Portátil
Modelo RAM Auto-Oscilatório

Descrição
O canhão monitor portátil de ataque rápido modelo 8296 R.A.M foi projetado
especialmente para proporcionar rapidez no combate. Seu projeto propicia um rápido e
fácil transporte, bem como a montagem e operação no campo.
O canhão monitor portátil de ataque rápido RAM é construído em liga leve de alumínio
e possui um exclusivo sistema de segurança com estabilidade automática. Com um
desenho inovador, através de uma eficiente área de passagem o conjunto é capaz de
reduzir a turbulência, com uma eventual melhora na qualidade do jato e com alcance
superior.
Com a simples substituição do esguicho RAN tradicional pelo RAN Auto-Oscilatório,
temos um canhão que realiza automaticamente os movimentos horizontais de
varredura, sem a necessidade da presença constante de um brigadista no local
sinistrado, resultando em um canhão monitor de ataque rápido ainda mais dinâmico
para as operações de combate a incêndio, para resfriamento de superfícies ou para
separação de ambientes utilizando uma barreira d’água.
O esguicho pode ser alterado entre fixo e Auto-Oscilatorio com a apenas o
acionamento de um botão, assim como, facilmente, regulado o ângulo de varredura
entre 25º e 40º de acordo com as necessidades do momento, fornecendo ao usuário
maior segurança, rapidez e eficiência do que qualquer outro equipamento no mercado.
O Esguicho R.A.N. é dotado de tubo laminador e possibilita uma vazão de até 500 gpm
com pressão de 5 kgf/cm².
Devido ao seu projeto inovador, o esguicho R.A.N pode ser facilmente instalado, sem a
necessidade de ferramentas especiais.

Conexão de entrada do tipo engate rápido de 2, ½”.
Fornecido com cinta de segurança para fixação do conjunto à um ponto fixo.
Especificações
§

Vazão: 500 gpm @ 5 kgf/cm²

§

Corpo: liga leve de alumínio

§

Ângulo de varredura: de 25º a 40º

§

Conexão de entrada: engate rápido de 2, ½”
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Opcionais
O canhão monitor RAM Auto-Oscilatório ainda pode ser fornecido opcionalmente com
o Suporte especial para armazenamento na viatura, que possibilita o rápido acesso as
áreas sinistradas por manter o equipamento montado e conectado a mangueira.

Base Truck
Ideal para rápidos acessos a áreas
sinistrada

