
Acessórios

- Esguicho VMX-750, que foi desenvolvido 
especificamente para trabalhar até a vazão 
máxima do canhão, o conjunto tem excelente 
performance na utilização de água ou espuma, 
com mudança rápida do padrão de jato sólido 
para jato neblina.

- Manômetro glicerinado.
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GMF - 750

Sistemas de Água / Espuma

Canhão Monitor fixo, fabricado em bronze fundido. 
Projetado para vazões de até 2.000 GPM dependendo 
dos acessórios utilizados, saída de Ø 3.½”rosca NH. 

-   Ideal para aplicação de espuma no combate a incêndio 
de líquidos inflamáveis ou resfriamento de tanques de 
combustível;

- Aplicado em refinarias, industria química e 
petroquímica, áreas de estocagem de gás natural e GLP, 
industrias de papel e celulose, madeireiras.

Especificações

Vazão Máxima 2.000 GPM ( 7.570 LPM)

Material Bronze, Alumínio ou Latão

Entrada Flangeada Ø 4” 

Saída 3.1/2” NH - 7,5 Fpp

Giro Horizontal 360º (Parada em qualquer posição)

Elevação Vertical -45º / +90º

Pressão de trabalho 200 psi (14 kgf/cm²)

Código do produto 4.150.444.056

FD.SAE.104 - Rev.02

Curva de Perda de Carga

Direitos de reprodução reservados.

Canhão Monitor 
CANHÃO MONITOR

ALTA VAZÃO
MAGNUM - 750

APLICAÇÃO

? Refinarias;

? Indústria química e petroquímica;

? Áreas de carga e descarga de combustíveis; 

? Áreas de estocagem de gás natural e GLP; 

? Indústria de papel e celulose; 

? Madeireiras.

COMPLEMENTOS

O movimento vertical é de 45 abaixo e 90
acima da horizontal, realizado através de 
volante e engrenagem de aço inoxidável 
blindado, passagem totalmente livre de 4”, 
que proporciona baixa perda de carga e 
vazão máxima de 7.570 LPM. O movimento 

ohorizontal é de 360, também controlado por 
volante.

Quando acoplado o esguicho VMX-750 
(foto), desenvolvido especificamente para 
trabalhar até a vazão máxima do canhão, o 
conjunto tem excelente performance na 
utilização de água ou espuma, com mudança 
rápida do padrão de jato sólido para neblina. 
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ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA     

CARACTERÍSTICAS

?

1
? Saída com rosca macho NH  3/";2 

? Elevação vertical de -45º a +90º;

? Giro horizontal de 360º;

? Vazão máxima: 7.570 LPM (2.000 GPM);

? Movimento vertical e horizontal 
controlado por volante; 

? Fabricado em bronze fundido (outros 
materiais sob consulta);

? Manômetro glicerinado (acessório 
opcional). 

OBS.: Os dados acima poderão sofrer alterações sem 
prévio aviso.

 Entrada 4”, flange 150#; 
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 APLICAÇÃO & USO     

 DESCRIÇÃO

canhão monitor Magnum 750 foi 
desenvolvido para obter vazões de até O7.570 LPM (2.000 GPM). Dotado de 

entrada flangeada de 4” 150#, o canhão é  
fabricado em bronze fundido de alta 

1resistência e conexão de saída de 3/ " rosca 2 

macho NH. 

Controle manual das rotações horizontal e 
vertical através de volante.

Ideal para aplicação de espuma em combate 
a incêndios de líquidos inflamáveis ou 
resfriamento de tanques de combustível. 

 
Desenho Técnico

Esguicho fornecido separadamente
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