
LINHA 
SGK
A SGK é uma linha de pistolas de sucção, pressão 
e gravidade para aplicação de uma ampla gama 
de tintas. Construídas com materiais de alta 
qualidade que garantem uma alta durabilidade 
e vida útil com baixa manutenção. Tem ampla 
disponibilidade de peças. 

Suas características básicas são:
•	Diminuição de névoa 
•	Economia de tinta 
•	Redução de custos

Pistola convencional alimentada por sucção de alta produção. Gatilho 
super leve e preciso. Usa copo de alumínio. Aplica a grande maioria das 
tintas da indústria com o melhor acabamento.

Bico / Agulha: 1.8 mm

Consumo de Ar: 11 cfm a 45 psi

Vazão de tinta: 330 ml/minuto

Pressão na entrada da pistola: 
Até 45 psi

Tamanho do leque: 11” à uma 
distância de 8”

SGK-600-SAA

As SGK-505-622 são pistolas de pressão de alta produção alimentada 
por tanque ou bomba. Fornece uma grande economia de tinta reduzindo 
os resíduos com a vantagem de um menor volume de ar.

Bico / Agulha: 1.1 mm (Modelo 
SGK-505-622-11), 1.4 mm (Modelo 
SGK-505-622-14) e 1.8 mm 
(Modelo SGK-505-622-18)

Consumo de Ar: 11 a 13,5 cfm

Vazão de tinta: 300 a 840 ml/
minuto

Pressão na entrada da pistola: 
de 35 a 45 psi

Tamanho do leque: 13” a 16” à 
uma distância de 9”

SGK-505-622
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A DeVilbiss SGK-600-BV é pistola de gravidade moderna, leve e 
confortável, para aqueles que necessitam de uma pistola de qualidade 
profissional premium que ofereça um acabamento mais fino, a um preço 
econômico.

Bico / Agulha: 1.4 mm

Consumo de Ar: 9,8 cfm a 32 psi

Vazão de tinta: 190 ml/minuto

SGK-600-BV

Pressão na entrada da pistola: 
Até 32 psi

Tamanho do leque:11” à uma 
distância de 7”

A DeVilbiss SGK-600-PR foi desenvolvida para aplicação de prímer, 
inclusive de alto sólidos. Proporciona ótimo acabamento diminuindo 
necessidade de posterior lixamento, reduzindo tempo e custo da 
operação.  

Bico / Agulha: 2.0 mm

Consumo de Ar: 9.8 cfm a 32 psi

Vazão de tinta: 270 ml/minuto

Pressão na entrada da pistola: 
Até 32 psi

Tamanho do leque (polegada): 
11” à uma distância de 7”

SGK-600-PR
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