GERAÇÃO DE ESPUMA

EasyFoamer
GERADOR DE ESPUMA MANUAL

O EasyFoamer é um gerador de espuma manual desenvolvido para fácil manuseio e diluição no
momento de uso do produto. Limpe e higienize com a espuma e enxágue com a pistola, que é facilmente
desacoplada através de engate rápido.
Com versões de 1,3 e 2,5 litros (nominal), atendendo às necessidades e exigências de diferentes
aplicações. Seu gatilho em metal com pintura eletrostática e reservatório em PEAD asseguram a robustez
e durabilidade esperadas pelo usuário, com excelente custo benefício e ótima mobilidade.
Ideal para limpeza de supermercados, frigoríﬁcos, lavagem automotiva, indústria alimentícia e higiene
geral, açougues, áreas de perecíveis, etc.
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GERAÇÃO DE ESPUMA

VANTAGENS

CARACTERÍSTICAS

• Fácil manuseio, necessitando apenas de uma mangueira de
alimentação de água
• Limpeza com diluição do químico no momento do uso
Reservatório em duas versões, atendendo as necessidades e
exigências de diferentes aplicações
• Gatilho em metal com pintura eletrostática e reservatório em
PEAD asseguram a robustez e durabilidade
• Melhor relação custo-qualidade do mercado
• 11 TIP’s para ajuste da diluição desejada
• Peças de reposição disponíveis individualmente
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Reservatório de 1,3 e 2,5 litros (nominal)
Diluição¹ Mín. 5:1, Máx 600:1
Pressão de Água Mín. 1 bar
Rosca de entrada de água 3/4”
Tampa EasyFoamer: Largura 205mm, Ø 110mm
Reservatório 1,3l: Altura 155mm, Ø 150mm
Reservatório 2,5l: Altura 240mm, Ø 200mm

¹ Utilizando a água. Químicos com viscosidade
diferente podem alterar esse valor

APLICAÇÃO DO EQUIPAMENTO
Enxágue

Opção 1: Pistola

Opção 2: Pistola + Bico de enxágue (opcional)

Tampa Foamer
Engate Rápido
Bico com 9 tipos de jato

Pistola

*Adquirido separadamente

TIP
Rosca 3/4”
Tubo de Sucção
Válvula de Pé
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Reservatório de 1,3L
Produto Concentrado

