


1

PISTOLAS DE PINTURA

Pistolas de Pintura DeVilbiss de Alto Rendimento para aplicação de tintas e vernizes, 
desenvolvida para pintores profissionais que exijam o melhor em qualidade de aca-
bamentos.

Três espalhadores de ar de tecnologia avançada (uma HVLP e duas Trans-Tech) para 
rendimento optimizado da aplicação dos mais recentes solventes e tintas à base de 
água. Novo desenho ergonómico do corpo da pistola, com equilíbrio e ajuste manual 
melhorados para comodidade e controle.
Os novos bicos de fluido de alto fluxo proporcionam uma versatilidade soberba em 
todo o tipo de viscosidades. O desenho revolucionário das válvulas de ar, permitem 
uma percepção mais apurada no controle ar/tinta, facilitando o maior controlo. Os 
componentes simplificados permitem ao utilizador uma limpeza e manutenção fáceis.

Pistolas de Pintura DeVilbiss de peso reduzido de Alto Rendimento para aplicação 
de tintas e vernizes, desenvolvida para pintores profissionais que exijam o melhor em 
qualidade de acabamentos.

Três espalhadores de ar de tecnologia avançada (uma HVLP e duas Trans-Tech) para

GTI PRO

PROGTI-GHV30-1213 unid./caixa 1 529,47€
PROGTI-GHV30-1314 unid./caixa 1 529,47€
PROGTI-GTE20-1213 unid./caixa 1 529,47€

GTI PRO LITE

COPO DEVILBISS GRAVIDADE

PROL-GHV25-1213 unid./caixa 1 536€
PROLT-GTE20-1213 unid./caixa 1 536€
PROLT-GTE10-1213 unid./caixa 1 536€

COPO GTI/PRO/PRI unid./caixa 1 63,89€
TAMPA P/ COPO DEVILBISS unid./caixa 1 21,58€
RESPIRO P/ TAMPA unid./caixa 1 8,52€

Espalhador de ar HVLP PRO - 100 - H1 K - HVLP 107,37€
Espalhador de ar TRANS-TEK Pro - 100 T1K / T2 K 102,00€
Bico de fluído - PRO 200 - 1.2K / 1.3K / 1.4K 97,89€
Agulha de fluído Devilbis PRO - 300K 34,32€
KIT - Bico + Espalhador + Agulha 170,53€
Dist. ar Devilbiss + junta - SN-17-1k 41,79€

Espalhador de ar TE 10-K / TE 20-K / HV 30-K 104,00€
Bico de fluído 1.2-K / 1.3-K / 1.4-K / 1.5-K 97,89€
Agulha de fluído 32,60€
KIT - Bico + Espalhador + Agulha 170,53€
Dist. ar + junta PRO LITE - SN-69-K 36,67€
Junta p/ pistola Devilbiss . SN-18-1-K2 5,37€
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Compliant smart’/ pistola de pintura de alimentação por gravidade para reparações 
localizadas
Pistola de alimentação por gravidade, totalmente redesenhada para pequenos traba-
lhos de reparação. Pistola nova e mais ergonómica com ajuste à mão optimizado, 
comodidade e controles melhorados. Nova concepção de equilíbrio da válvula de 
ar com consequente facilidade no controle de precisão tinta/ar. Três espalhadores 
opcionais para adaptação aos mais recentes materiais de acabamento. Conjunto de 
4 bicos de tamanhos diferentes para variações em viscosidade e preferências de con-
trolo funcional. Atomização e distribuição regular de tinta com a qualidade de renome 
DeVilbiss. Manutenção mais rápida e mais fácil com os acessórios e ajustes de fácil 
montagem. Blindagem áspera com acabamento anodizado para protecção.

SRI PROL PISTOLA MINI

SRI PROL-HV5.08 unid./caixa 1 360,00€
SRI PROL-HV5-1.0 unid./caixa 1 360,00€
COPO GRAVIDADE SRI 510 unid./caixa 1 49,79€

Pistola de alto rendimento para primários com alimentação por gravidade
Espalhador P1 Trans-Tech de tecnologia avançada. Ideal para todos os primários, 
incluindo a última geração de materiais à base de água. Disponibilidade de todos os 
tamanhos de bicos de fluido para aparelhos e poliésteres. Atomização e distribuição 
de material de primeira classe. Novo desenho da válvula de ar para maior suavidade 
no controle do gatilho. Corpo da pistola renovado, ergonómico, com melhoramento 
no ajuste à mão. Padrões de aspersão alargados para aplicação rápida e fácil. 
Blindagem forjada, com acabamento anodizado resistente para protecção adicional.

PISTOLA DEVILBISS PRILT GPR10

PRILT GPR10-1.8 unid./caixa 1 387,00€

Espalhador de ar TRANS-TEK (TS1 SRI PRO) 107,37€
Bico de fluído - SRIPRO 200K - 0.8K /1.0K / 1.2K / 1.4K 97,89€
Agulha de fluído Devilbis SRI PRO - 300 - 08- 10k / 300 - 10 - 10K 34,32€

Espalhador de ar TRANS-TEK (PRI PRO) 100 - P1 - K 107,37€
Bico de fluído - PRIPRO 210K -1.4K / 1.6K / 1.8K / 2.0K / 2.5K 97,89€
Agulha de fluído Devilbis PRI PRO - 310K 32,60€
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Pistolas de pintura adaptáveis, com alimentação por sucção e por pressão.
Pistola GTi Pro totalmente redesenhada para funcionar com alimentação por sucção 
ou por pressão. Corpo novo, mais ergonómico com controlo e comodidade de ma-
nuseamento cómodos. Adequada para utilização com copos ou bombas de sucção, 
tanques ou copos de alimentação remota. Quatro possibilidades de escolha de espa-
lhadores adaptáveis, para sólidos, metálicos, primários e vernizes. Grande variedade 
de tamanhos de bicos para viscosidades variadas e preferências de funcionamento. 
Utiliza um novo desenho de válvula de ar para controlo e manuseamento do gatilho 
ultra suave. Qualidade de atomização reconhecida da DeVilbiss e distribuição regular 
da tinta. Manutenção mais rápida e facilitada com encaixes e ajustes de fácil utiliza-
ção. Corpo forjado rugoso com acabamento anodizado para protecção extra.

GTI S PRO - C1 - 1.6 unid./caixa 1 573,00€

GTI PRO

FLG 5 

FLG - G5 - 1.4 - Gravidade unid./caixa 1 242,11€
FLG-G5 – 1.8 – Gravidade unid./caixa 1 230,00€
Anilha met. espalhador FLG SGK-0023 unid./caixa 1 13,26€
Espalhador P/FLG-0001-5 unid./caixa 1 34,21€
Bico pistola FLG-SGK-0014-1.8 unid./caixa 1 27,89€
Agulha Pistola Flg-SGK-0414 unid./caixa 1 13,16€
Agulha Pistola Flg SGK-0418 unid./caixa 1 12,50€

A série FLG-5 é adequada para a maior parte dos trabalhos de pulverização em geral, 
satisfazendo as 
aplicações mais exigentes estando disponíveis em dois tipos sucção e gravidade.
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PISTOLAS DE PINTURA

A série SLG é adequada para a maior parte dos trabalhos de pulverização em geral, 
satisfazendo as aplicações mais exigentes estando disponíveis em dois tipos sucção 
e gravidade. 

SLG - 620

Pistola Dvilbiss Grav. 1.3 unid./caixa 1 160,63€
Pistola Dvilbiss Grav. 1.8 unid./caixa 1 160,63€
Copo para pistola SLG unid./caixa 1 40,21€

2,3 Litros de capacidade – maior cobertura – menos reenchimentos.
Versões em Alumínio ou Aço inoxidável (para materiais à base de água).
Punho familiar e gancho para o cinto para comodidade do operador. Botões de 
controlo acessíveis. 
Tampa com manómetro de pressão acoplado.
Disponível com mangueiras de ar e de fluido curtas do copo à pistola.
As forras KB descartáveis facilitam a limpeza e as mudanças de cor.

KIT - KBII SS - Vaso Devilbiss

KB - 522 - SS - 2 litros unid./caixa 1 980,00€
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O diafragma rolante permite uma resposta rápida e um controle de pressão sensível. 
Fornece ar filtrado até 5 microns. 
Máximo fluxo de ar – 3500 l/min (124 cfm).
Pode ser usado em estufas com temperaturas até 100ºC (212ºF).
Três saídas controladas por válvula de esfera.
Botões de controlo da pressão de ar à prova de interferências externas por removíveis 
e possíveis de trancar.

Altos fluxos de ar para pistolas de pintura convencionais e adaptáveis a outras funções. 
Fornece ar filtrado até 0,01 microns adequada a equipamentos de respiração (más-
caras).
Fornece ar filtrado até 5 microns.
Máximo fluxo de ar – 3500 l/min (124 cfm).
Pode ser usado em estufas com temperaturas até 100ºC (212ºF).
Três saídas controladas por válvula de esfera.
O diafragma rolante permite uma resposta rápida e um controle de pressão sensível.

DVFR-1 - REGULADOR DE FILTRAGEM

DVFR-2 - REGULADOR DE FILTRAGEM AGLUTINADOR

filtro regulador unid./caixa 1 387,00€

filtro regulador unid./caixa 1 707,37€
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Processo de filtragem dupla que fornece ar filtrado até 20 microns.
Máximo fluxo de ar – 1700 l/min (60 cfm).
Duas saídas controladas por válvulas de esfera.
Ideal para oficinas em geral ou trabalho de preparação.
Filtro de drenagem semi-automático.

regulador de filtragem unid./caixa 1 292,00€

FILTRO REG. AR CARVÃO - FLRCAC - 1 unid./caixa 1 526,00€

DVFR-3 - REGULADOR DE FILTRAGEM

FILTRO REGULADOR DE AR A CARVÃO

Elevado fluxo de ar para pistolas de pintura versáteis e 
convencionais.
Fornece ar filtrado até 0.01 microns adequado à alimen-
tação de equipamentos respiratórios.
O filtro de carbono activo elimina resíduos de óleo até 
0.003 ppm.
Máximo fluxo de ar – 3500 l/min (124 cfm).
Três saídas controladas por válvulas de esfera.
Ideal para uso em estufas até 100 ºC (212º F).
O diafragma rolante permite uma resposta rápida e um 
controle de pressão sensível.

filtro regulador unid./caixa 1 775,00€

DVFR-8 - REGULADOR DE FILTRAGEM AGLUTINADOR
C/ FILTRO DE CARBONO ACTIVO
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Regulador Digital unid./caixa 1 146,00€
Regulador de ar BSP unid./caixa 1 52,63€
Distorcedor MPV - 60 - K3 unid./caixa 3 86,00€
Copo - GFC - 501 unid./caixa 1 63,89€
Copo Alumínio FLG unid./caixa 1 103,00€
Viscosimetro - 7000 - 114 - K2 unid./caixa 2 32,63€

Filtros gravidade K5 Devilbiss unid./caixa 5 28,63€

ACESSÓRIOS DEVILBISS

Aerógrafo com alimentação por gravidade desempenho e versatilidade para trabalho 
artístico 
Funciona com a maioria das tintas e vernizes para automóveis.
Eficaz, tanto no detalhe fino linear, como nos sombreados e esbatidos de alto fluxo 
de tinta.
Leve e bem equilibrado com gatilho de acção dupla suave.
Espalhador de coroa estandardizada para linhas finas e protecção da agulha.
Blindagem a cobre, níquel e crómio. Punho com pré-definição para precisão no con-
trole de fluxo de tinta. 
Copo de alimentação removível de 9ml.
Passagens de fluido à prova de solventes, montagem Teflon da Agulha. 
Manufacturado com precisão e testado manualmente nos Estados Unidos da América.

DAGR - AERÓGRAFO

DRG - 501G - 35 unid./caixa 1 258,21€
COPO PARA AERÓGRAFO unid./caixa 1 57,35€
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MANGUEIRAS DE AR

Mangueira para aerografo DGR unid./caixa 1 36,40€
Mangueira Voss 9mmx12,5mt unid./caixa 1 108,20€
Mangueira Devilbiss H-6085 - 10mt unid./caixa 1 141,00€

Secadores a ar (dry jet)
Um sistema versátil para acelerar o processo de secagem. Os secadores DMG mul-
tiplicam por 7 a sua entrada de ar, debitando uma generosa quantidade de ar. Um 
suporte completamente ajustável proporciona uma flexibilidade de secagem completa. 
Resistentes a solventes permitindo a sua lavagem em máquinas de lavar pistolas. Os 
secadores DMG incluem filtros para impedir entrada de poeiras e válvulas de corte 
automático de funcionamento.

SECADOR DE AR

DMG - 501 - K - Devillbis unid./caixa 1 185,00€


