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• Mangueira: 15 m / Ø I.D. 8 mm/ Ø O.D 12 mm 
• Pressão Máxima de Operação: 290 PSI
• Conexão de entrada: 1/4" NPT
• Conexão de saída: 1/4" NPT
• Peso: 5kg
• Medidas (mm): 445 (A) x 203 (L) x 457 (C).

Excelente design. Corpo em ABS, proteção em polipropileno de alto impacto, 
resistente a rachaduras, protege a mangueira para uma longa vida ú�l. Suporte 
giratório resistente para maior segurança, permite montagem na parede, no 
teto ou no chão podendo girar de 0 a 180 graus. O mecanismo acionado por 
mola retrai a mangueira de forma rápida, automá�ca e fácil. 

ESBOÇO DE ENTRADA
DA MANGUEIRA

ESBOÇO DE SAÍDA
DA MANGUEIRA



1. Nos dois lados do supor-
te, você o empurra para 
fora na direção conforme as  
setas acima.

2. Re�re o carretel 
do suporte.

3. Fixe o suporte com 
parafuso na parede ou 
teto

4. Encaixe um lado do 
carretel no furo do supor-
te.

5. Pressione o outro lado do 
carretel encaixando, 
coloque o carretel no 
suporte no superior.

6. Empurre na direção 
mostrada pelas setas 
acima.

Posição de instalação: 
Conforme a figura, você 
pode instalar no teto ou na 
parede etc

I - Segurança

II - Instalação

III - Operação

1. Quando u�lizar o carretel, não exceda a temperatura e a pressão conforme indicado.
2. Precisando de reparo, não desmonte pois entre em contato com o distribuidor ou 
fabricante local, o reparo é feito por profissionais.
3. Verificar a pressão da mola antes da desmontagem.

1. Puxe a mangueira: puxe a mangueira na quan�dade de metros desejado até que sinta 
uma trava sonora.
2. Recupere a mangueira: puxe a mangueira até destravar, ela irá enrolar automa�ca-
mente recuando até o carretel. (Observação: não solte a mangueira no momento do 
recuo pois ela voltará com velocidade podendo causar ferimentos.)
3. Pressão da mola ajustada (o produto já está ajustado pressão antes de sair da fábrica, 
não ajuste).
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Parafuso
Tampa
Capa de proteção
Mangueira curta
Acoplamento de saída
Acoplamento rápido
Trava automá�ca
Estojo esquerdo
Junta de saída
Aro
Mangueira longa
Bloco fixo
Bola an�-colisão
Porca
Parafuso
Vedação
Eixo
Mola da placa
Mola
Prensagem da mola da placa
Parafuso
Suporte fixo
Deck de cassetes
Estalar
Mola
Máquina de Lavar
Plactro trancado
Mola de torção
Caso certo
Conduto
Pino
Mola
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