
Proteja seu pessoal e seus bens em áreas que podem ser ameaçadas por incêndios de 
grandes proporções. Os extintores de incêndio sobre rodas ANSUL® RED LINE permitem que 
um único operador combata incêndios na sua origem e nos ambientes mais difíceis.

Resposta rápida a grandes incêndios 
Os extintores de agente químico seco RED LINE sobre rodas são projetados para perigos 
de incêndio de alto risco. Estes extintores industriais sobre rodas têm maior capacidade de 
agente do que os extintores portáteis de mão, porém são altamente móveis e podem ser 
totalmente operados por uma pessoa. 

As rodas de aço de grande diâmetro permitem transportar os extintores até a origem 
do incêndio com mais facilidade, com atuação rápida e fácil por apenas uma válvula. Os 
extintores sobre rodas são oferecidos com opção entre agente químico seco e de pó seco, 
formulados para classes específicas de incêndio. Todos os extintores sobre rodas são 
fabricados com acabamentos resistentes à corrosão e oferecem opções que incluem válvula 
de abertura rápida, bicos de longo alcance e rodas especiais.

Dois modelos para sua aplicação

Extintores sobre rodas oferecem potência extrema para dominar incêndios, combinada 
com portabilidade e manobrabilidade.  O Modelo C apresenta rodas de maior diâmetro, um 
cilindro de nitrogênio e um tanque de agente. A linha central da roda fica localizada perto 
do centro de gravidade, para um bom equilíbrio e facilidade de manobra. Completamente 
autossuficiente, os extintores sobre roda modelo RED LINE C são dotados de tanques de alta 
capacidade, contendo uma variedade de agentes de extinção:  
FORAY Seco (Classe ABC), Purple-K (Classe AC), PLUS-FIFTY C (Classe AC),  
MET-LX (Classe D), MET-L-KYL (pirofórico) e LITH-X (Classe D).

O modelo D é um extintor mais compacto e econômico, com 
rodas de diâmetro menor, um cilindro de nitrogênio e um tanque 
de agente mais curto para redução do peso do transporte, 
maior capacidade de manobra e armazenamento mais 
fácil. Completamente autossuficiente, os extintores sobre 
roda modelo RED LINE D são dotados de tanques de alta 
capacidade, contendo uma variedade de agentes de extinção 
químicos secos: FORAY, Purple-K e PLUS-FIFTY C. 

Ambos os modelos RED LINE C e D sobre rodas são 
oferecidos com em tamanhos de 68 kg (150 lb) e 159 kg (350 
lb) de tamanhos. (a capacidade real depende do agente 
selecionado.)

Proteção poderosa e portátil

n  Altamente móvel, fácil de manusear
n   Autossuficiente, operado por uma 

pessoa

n   Simplicidade de operação e 
manutenção

n  Catalogado UL/ULC 

n  Aprovação FM e USCG

n  Vários tipos de agentes

n  Acabamento resistente à corrosão

n  Garantia limitada de seis anos

Extintores sobre 
rodas RED LINE

Visão geral dos produtos



Supressão sem limpeza 
Os extintores de incêndio de dióxido de carbono RED LINE sobre rodas são projetados para 
proteger áreas onde possam ocorrer incêndios classe B ou classe C. O dióxido de carbono, 
um agente extintor não corrosivo e não condutor, não deixa resíduos depois de um incêndio. 
Características adicionais do produto incluem operação e manutenção simples, por uma 
pessoa; projeto portátil e compacto; e rodas de borracha semipneumáticas de 16 pol. (406 mm).

O máximo em solução para supressão de incêndios  
A marca ANSUL promete uma gama completa de soluções de qualidade para proteção 
contra incêndio, desde sistemas de supressão e detecção automáticas até uma linha 
completa de extintores portáteis sobre roda e de mão, e muito mais. Além disso, nossa 
ampla rede de distribuidores autorizados ANSUL oferece profissionais treinados na fábrica 
para atender nossos clientes virtualmente em qualquer lugar do mundo.

Paixão por proteção 
Atendimento ao cliente exclusivo Extensa carteira de produtos Excelência em engenharia. 
Marcas confiáveis e aprovadas. Os produtos de proteção contra incêndio da Tyco oferecem 
todas essas qualidades, além de uma paixão por proteção. É o que nos motiva a criar 
soluções para ajudar a proteger o que mais importa: seus valiosos funcionários, bens e 
negócios.

APLIcAçõEs Dos ExtINtoREs 
DE INcêNDIo sobRE RoDAs  
RED LINE 
Instalações em aeroportos

Tanques de imersão e resfriamento

Racks de carregamento de 

combustível

Áreas de armazenamento de 

combustível 

Canteiros de obras pesadas

Plataformas de carregamento

Equipamento de mineração

Plataformas marítimas

Postos de bombeamento de óleo

Cabines de pintura em spray

Linhas de produção

Usinas de aço e ferro

Áreas de fabricação
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