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K-10
K-10 FLEX
FLEX
CARACTERISTICAS TECNICA:
Motor
Sistema de partida

Câmara de combustão
Sistema de nebulização

Consumo de combustível
Chassi
Tanques
Desempenho na configuração “ambiental”

Pulso-jato pulsFOG de alto desempenho, a
gasolina, potência aparente de 24 cv (17,5 kW).
Exclusivo sistema manual / eletrônico pulsFOG, com
4 funções simultâneas e bomba de ar tipo fole.
Alimentação com 4 pilhas comuns de 1,5 V
tamanho D.
Em aço inox refratário, volume de 300 cm³.
Ressonador com saída dupla e duas entradas para
injeção de calda, podendo ser configurado para
aplicação convencional ou subterrânea.
1,5 a 2,0 litros por hora.
Em chapa de aço carbono, tratado com pintura a
pó (eletrostática).
Em polietileno transparente. Formulação: 10 L
Combustível: 2 L.
Vazão máxima de 30 litros por hora, para FOG
seco (óleo mineral, diesel ou querosene).
Espectro de gotas entre 1 e 5 µm DMV.

Desempenho na configuração “subterrânea”

Vazão máxima de 12 litros por hora para FOG
seco (óleo mineral, diesel ou querosene).
Espectro de gotas entre 1 e 5 µm DMV.

Peso e dimensões

Peso vazio: 8,7 kg. - Peso abastecido: 19,1 kg.
Dimensões: 111 x 30 x 37 cm.

Acessórios

Embalagem

Alça de transporte, jogo de bicos dosadores, kit
de peças de reposição, acessórios para limpeza
e abastecimento, kit de peças para conversão.
11,5 kg - 113 x 35 x 39 cm.
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O novo K- 10 FLEX da pulsFOG reúne, em
um só aparelho, as qualidades de dois
termonebulizadores tradicionais da
pulsFOG o K-10 e o K-10 TM. Com o
K-10 Flex o usuário pode, sem necessidade
de troca do kit, converter o equipamento
para aplicações subterrâneas (aplicações
em redes de esgoto, controle de
formigas, etc.) e depois voltar para a
configuração ambiental. Seu exclusivo
sistema de bicos injetores permite total
desempenho nas aplicações convencionais

Configuração ambiental

e, ao mesmo tempo, total segurança para
aplicações subterrâneas.
Configuração “ambiental”: O terminal
curvo do ressonador é retirado.
A máquina trabalha com os dois ramais
de injeção de calda. Nesta configuração,
o desempenho é semelhante ao do
modelo pulsFOG K-10.
Configuração “subterrânea”: O terminal
curvo é instalado e o segundo ramal de

Configuração subterrânea

injeção é desligado. Nesta montagem o
funcionamento é semelhante ao do
modelo pulsFOG K-10 TM.
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