


CARRETEL BANDEIRA FLANGE DE RESERVATÓRIO 
PARA ÁGUA DE PROCESSO 

COMPONENTES BÁSICOS 

FUNÇÕES 
• Limpeza e desobstrução por sucção à alto vácuo ou hidrojateamento de fossas 

sépticas, negras e caixas de gordura; de redes de esgotos, estações de tratamento, 
poços de visita, canais, galerias de águas pluviais, grandes reservatórios de água 
e dutos em geral; e de bocas de lobo, PVs, bueiros, guias, monumentos e praças 

, Transporte de resíduos químicos, orgânicos e sólidos
• Esgotamento de inundações, tanques e piscinas 
, Lavagem e remoção de resíduos industriais e urbanos 

ESTRUTURA 
• Tanque com geometria cilíndrica 
• Capacidades volumétricas de 6000 a 12000 litros 
, Estrutura reforçada através de cintas metálicas e quebra-ondas 
• Caixa para ferramentas 
, Sistema de depurador (filtro de segurança) instalado na lateral do tanque 

com manovacuômetro para controle de pressão de trabalho, visor na lateral 
do tanque com dreno e válvula esfera de 0 1 .1 /4" 

• Chave direcionadora de fluxo de 4 vias ( sistema de lubrificação interna anti-travamento) 
• Alerta sonoro de marcha ré 
, Suporte para pneu sobressalente 
• Pintura interna em epóxi 
, Pintura externa com fundo epóxi e acabamento em poliuretando ( PU) em 1 cor 
• Para-choque traseiro articulável em conformidade com o RTO32/O4 do INMETRO, 

resolução 152/03 do CONTRAN e portaria 11 /04 do DENATRAN 
, Sinalização e itens de segurança em total conformidade a todas as normas de 

trânsito vigentes 

OPCIONAL 

, Sistema hidráulico para abertura da tampa traseira através de pistão instalado 
na parte superior do tanque 

ACIONAMENTO 
• Acionamento mecânico através da PTO/TDF 
, Bomba de vácuo ( anel líquido) com transmissão de rotação e potência através 

de polias e correias, com deslocamento de ar de 13 m3/min, vácuo máximo de 
700 mmhg, rotação de tabalho de 1150 rpm e eixo em cromo duro 

• Bomba de hidrojateamento através de caixa de transferência com montagem 
tipo mid-ship, retirando rotação e potência do eixo cardan do próprio veículo, 
com vazão de 223 I/min, pressão de 250 bar (kgf/cm2], potência de 150 CV, com 
cabeçote anti-corrosão e válvula reguladora de pressão em aço tipo "by pass" 

, Caixa de transferência sob o chassi do veículo e acoplada ao cardan com 
potência de 150 CV. Sistema de engate/desengate pneumático acionado do
interior da cabine do caminhão 

SUCÇÃO 
, Sucção através de mangote de 0 4" x 5 m 

ACESSÓRIOS 
• Carretel principal hidráulico tipo bandeira instalado na traseira do tanque, com 

cubo de diâmetro que não compromete o raio de curvatura da mangueira, com 
dispositivo de articulação e travamento para operar em diversas posições, com 
guia para enrolamento da mangueira para evitar remonte e sobreposição de 
camadas de forma irregular. Acionado hidraulicamente nos dois sentidos de rotação 
com comando de centro fechado. Com mangueira de alta pressão de 0 1" x 120 m, 
para pressão de trabalho de 200 Kgf/cm2 (2900 PSI], de 2 tramas de fibra de 
poliéster e revestida em antiabrasivo em PU (poliuretano) na cor laranja 

, 2 bicos 0 50 rosca 1" de alta pressão para desobstrução de areia 
• 1 bico 0 50 rosca 1" de alta pressão para desobstrução de gordura 
• 1 bocal tipo torpedo 0 4" para limpeza de galerias 
, 1 bocal tipo tijolo (sapo) para limpeza de areia em galerias 
• 1 bocal tipo vortex- PBll 0 4" para limpeza de galerias 

OUTRAS APLICAÇÕES SOB CONSULTA 
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PONTUll PRECISO 1" UNHA .., REllvEIS _. DE 3D ANOS 

LINHA DE 

PRODUTOS 
CARAJÁS OFICINA VOLANTE I EXITUS ABASTECIMENTO E LUBRIFICAÇÃO I EXITUS AIR ABASTECIMENTO E LUBRIFICAÇÃO I ITAIPÚ TANQUES PARA ÁGUA I FOCUS TANQUES PARA COMBUSTÍVEL 
CALDA PRONTA TANQUES PARA HOMOGENEIZAÇÃO I BORRACHEIRO MANUTENÇÃO OE PNEUS I ARES TANQUES PARA ARLA 32 1 CLEAN VAC VÁCUO/ HIOROJATEAMENTO / HIORO-VÁCUO 
CAÇAMBAS BASCULANTES PARA CONSTRUÇÃO I VEÍCULOS E PRODUTOS ESPECIAIS EQUIPAMENTOS PERSONALIZADOS I PLANTUS CARRETAS AGRÍCOLAS I PLATAFORMA AUTOSOCORRO 
ESPARGIDOR DISTRIBUIÇÃO OE ASFALTO I TANQUE ESTACIONÁRIO ARMAZENAMENTO OE FLUIDOS I ACESSÓRIOS PEÇAS PARA IMPLEMENTOS 


	clean_vac_frente
	clean_vac_verso

