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MINI KIT PARA COMBATE A INCÊNDIO BIZMAQ MC 400  

Modelos de caminhonetes que possibilitam instalação do Mini Kit: Hillux, S 10, L 200 ou Ranger, todas cabine dupla,  ou sobre a 
carroceria de qualquer veículo de tamanho compatível. 
 
Recomendada para: 
Combater pequenos focos de incêndio em pontos remotos. 
 
Equipado com: 
01 - Chassi fabricado em tubo quadrado de 70x70 mm e de 40x40 mm fixado por 04 parafusos ou cintos de amarração sobre o assoalho da 
carroceria do veiculo compatível, para facilitar sua remoção; 
02 - Suportes metálicos na estrutura do reservatório e carretel enrolador de mangueira; 
03 - Reservatório de água fabricado em polietileno com capacidade para 400 litros; 
04 - Compartimento para transportar 5 garrafas térmicas de 5 litros ou utensílios de uso pessoal;  
05 - Compartimento para transportar 01 soprador e 01 pinga fogo; 
06 - Compartimento para 03 bolsas costais e isca formicida; 
07 - Enrolador de mangueira acionado por manivela equipado com 120 metros de mangueira hidráulica de ½ polegada com uma trama de aço 
para diminuir o risco da mangueira ser danificada pelo fogo; 
08 - Bomba de três pistões com vazão de 15 l/min acionada por motor 12 Volts; 
09 - Motor de corrente alternada com torque compatível com a bomba; 
10 - Filtro na sucção da bomba para reduzir o risco de avarias; 
11 - Cavalete com válvulas esféricas metálicas para direcionar trabalho ou o reabastecimento; 
12 - Mangote de sucção com engate rápido e filtro na ponta; 
13 - Injetor de retardante químico com reservatório em aço inox com capacidade para 1.2 litros; 
14 - Circuito elétrico com chave geral e porta fusível. 
15 - Mangueira de ½” com uma trama, para minimizar o risco de danos pelo fogo, com 120 metros de comprimento. 
 
 
Dimensões 
Comprimento: de acordo com a carroceria do veículo recomendado 
Largura: de acordo com a carroceria do veículo recomendado 
Altura: 400 mm além da carroceria 
Peso Bruto: 180 Kg  


