
Ferramenta para preparação de 
superfícies altamente manobrável

O DeckHog é uma ferramenta para preparação de superfícies horizontais de alta produtividade, pois fornece potência máxima 

com o mínimo de mão de obra, removendo rapidamente revestimentos e produtos de corrosão em plataformas de navios, 

fundos de tanques e pisos de fábricas.

O DeckHog opera com um único operador, de modo que os custos de mão-de-obra ficam reduzidos, assim como os riscos de 

acidentes durante a operação. Ele se conecta a uma bomba de hidrojateamento e pode facilmente ser transportado através 

de uma alça acoplada.

O projeto foi desenvolvido para atender às demandas dos clientes por maior produtividade e menores custos operacionais. 

Seus componentes são compatíveis com o fluxo de outras ferramentas de limpeza para pressão ultra elevada, de modo que 

as manutenções são simplificadas e os requisitos de peças de reposição permanecem baixos.

Vantagens
Ÿ Redução dos custos de mão-de-obra em 50% ou mais

Ÿ Fadiga reduzida do operador

Ÿ Aumento significante da produtividade devido a facilidade 

na operação

Ÿ Facilidade no transporte através de uma alça acoplada

Benefícios
Ÿ Guarda de gatilho

Ÿ Desligamento / ventilação pneumático

Ÿ Válvula liga/desliga de alta pressão

Ÿ Alça de transporte destacável

TMDeckHog

A maneira mais limpa e rápida
de remover resíduos em
superfícies planas



Como líder mundial e desenvolvedora do 
jato de água, a Flow é a única empresa que 
pesquisa, projeta e produz sistemas 
completos de corte com jato de água e 
hidrojateamento. Nossa solução é 
exclusiva, pois ela une a melhor tecnologia 
do setor e o nosso compromisso com o 
cliente. Aumente sua produtividade!

DECKHOG

      ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Ÿ Pressão até 40.000 psi

Ÿ Bocal giratório de 8 jatos de pressão 

Ÿ Sistema ultraleve, acionado pneumaticamente

Ÿ Rotor padrão série 2410 giratório

Ÿ Mangueira de alta pressão com blindagem de segurança

Ÿ Filtro de ar e regulador em linha

      DIMENSÕES

Área de
limpeza
180 mm

350 mm

358 mm

787 mm
a

1.016 mm
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