
Canh„o Monitor Port·til
Modelo 8287

DescriÁ„o

O Canh„o Monitor Port·til Modelo 8287 foi projetado para operaÁ„o em conjunto com esguichos, 
de ·gua e/ou espuma, de grandes vazıes. Quando em operaÁ„o com esguichos de ·gua, destina-se 
na maioria dos casos ao resfriamento de estruturas expostas ao calor. Quando em operaÁ„o com 
esguichos de espuma, destina-se ao combate de grandes incÍndios envolvendo lÌquidos inflam·veis.

O material empregado em sua fabricaÁ„o torna-o bastante leve, possibilitando ao operador facilidade 
e rapidez no seu transporte e ainda na escolha do melhor ponto para realizar a aplicaÁ„o de ·gua 
ou espuma, no combate a incÍndios.

EspecificaÁıes

ï Material de fabricaÁ„o: liga leve de alumÌnio; 

ï Conex„o de entrada: 3 x 2 1/2î do tipo engate r·pido, com v·lvulas de retenÁ„o do tipo portinhola 
em cada entrada;

ï Conex„o de saÌda: 3 1/2î, rosca macho NH-6 F.P.P.;  

ï Dimensıes: 495 mm de largura, 533 mm de comprimento e 483 mm de altura; 

ï Vaz„o m·xima: 1.250 gpm (4.731 lpm);

ï Pintura na cor vermelha;

ï Dotado de manÙmetro, pÈs de apoio com extremidades pontiagudas, duas alÁas para transporte 
e manuseio;

ï Testado hidrostaticamente a 21 Kgf/cm2;

ï Peso: 21,8 Kg;  

ï Movimento horizontal, por meio de volante,  de 360° com sistema de travamento em qualquer
posiÁ„o;



Gr·gico de perda de carga

ï Movimento vertical, tambÈm por meio de volante, de 85° m·ximo e 25° mÌnimo, acima da horizontal; 

ï O monitor È equipado com uma trava de seguranÁa no movimento vertical que, quando acionada, 
permite movimento de atÈ 15° abaixo da horizontal;

ï Fornecido com uma corrente de seguranÁa de 3 metros de comprimento, presa ao olhal do pÈ 
dianteiro do canh„o.

AprovaÁıes

ï Petrobras
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