
Trailer para container de LGE
Modelo FTT

DescriÁ„o

O trailer modelo FTT re˙ne alta capacidade de armazenagem de LGE com a excelente performance 
do esguicho modelo Gladiator em um sistema completo de combate a incÍndios.

DisponÌvel nos modelos simples e duplo containercom capacidade para 1000 litros cada, ambos atuam 
com containers de 275 ou 330 galıes. O trailer proporciona grande flexibilidade e aumenta sua 
capacidade de combate ao fogo, alÈm de oferecer uma grande variedade de itens opcionais que 
permitem personaliz·-lo de acordo com suas necessidades.

CaracterÌsticas

ï Conex„o direta entre o esguicho e o container atravÈs do tubo pick-up;

ï Trailer com trilhos fabricados em aÁo inoxid·vel deslizantes para um melhor posicionamento do(s) 
container(s);

ï Compartimento para guardar as mangueiras em ambos os lados;

ï Piso anti-derrapante na base do canh„o monitor;

ï Sistema de seguranÁa com r·pido destravamento do container;

ï V·lvula borboleta de 3" em sÈrie com o canh„o monitor.

AplicaÁıes

O trailer modelo FTT È uma Ûtima alternativa para combater incÍndios em lÌquidos inflam·veis. Com 
o trailer previamente preparado, ele pode ser posto imediatamente em aÁ„o e n„o requer um 
posicionamento especial uma vez que a alimentaÁ„o de ·gua do canh„o monitor pode ser conectada 
em qualquer um dos lados do trailer.



Capa protetora em vinil opcional

Caixas de mangueiras fabricadas em 
alumÌnio

Gladiator PÛ - Espuma opcional

Esguicho Gladiator de 500, 750 ou 
1000 GPM

Trilhos de aÁo inoxid·vel e engate
r·pido com trava

Conex„o direta com o esguicho

EspecificaÁıes

ï Trailer com freios elÈtricos nos dois eixos. (Opcional - freios hidr·ulicos);

ï Suporta atÈ 7000 libras nos pÈs de apoio dianteiros e 5000 libras nos traseiros;

ï Canh„o monitor que trabalha com  esguichos Gladiator de 2.1/2", de 500 atÈ 1000 GPM;

ï Entrada de ·gua de ambos os lados do trailer;

ï V·lvula borboleta de 3";

ï Duas caixas de alumÌnio para guardar mangueiras de atÈ 30 metros de comprimento por 2.1/2" de 
di‚metro.



Opcionais

ï Capa de vinil vermelha;

ï Esguicho Gladiator de 2.1/2"  500 gpm com dosagem para 0,5%, 1% , 3% ou 6%;

ï Esguicho Gladiator de 2.1/2"  750 gpm com dosagem para 1 ou 3%;

ï Esguicho Gladiator de 2.1/2" 1000 gpm com dosagem para 1 ou 3%;

ï Esguicho Gladiator para pÛ / espuma.

Modelo Simples

Dimensıes em mm


