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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Fluxo ao ar livre: 68.300 m3 / h

Taxa de transferência de PPV de acordo com

AMCA 240: 36.180 m3 / h    

Dimensões: 550 x 550 x 490mm

    

Com medidores idênticos, o MT240 é mais 
poderoso que o MT236, graças ao seu motor 
de 5,5 HP. Ele gera uma vazão de 68.300 m³ / 
h.

Robusto, o MT240 está equipado com a cober-
tura monobloco LEADER para reforçar a robus-
tez desta peça muito exposta a choques 
durante operações de incêndio.

Graças à sua inclinação automática e suporte 
estabilizador, o MT240 possibilita a
ventilação nessas situações: portas e janelas 
elevadas, degraus de entrada, patamares ou 
semi-caves.

  Posicionamento variado.

O MT240 pode ser posicionado de 0,90 ma 6 m 
em frente a uma porta sem perda de energia. 
Isso permite que os bombeiros tenham mais 
espaço para manobrar e reduz o nível de ruído 
no interior do edifício ventilado.

O ventilador a gasolina MT240 tem um desem-
penho superior à concorrência em sua classe. 
gera um jato de ar oval altamente concentrado 
e ultra poderoso graças a uma combinação 
ideal:

Hélice de alta resistência adaptada à potência 
do motor

Capa monobloco vermelha de camada dupla 
feita de polietileno reforçado de alta densidade
Grade composta de alta tecnologia.

Motor: HONDA GX ( 4 tempos)
sistema automático de parada do motor em caso
de falta de óleo.

    

Diâmetro da hélice: 420 mm

Nível de ruído: 93 dB a 3m

Tipo de ventilação: sopro de PPV

Inscrição: porta única - casas, pequenos edifícios

Poder do motor: 5,5 HP de acordo com o padrão
SAEJ1349 de 2007 

Autonomia: 2h em velocidade máxima

Peso: 40,5 kg


