
LINHA
SLG
A Starting Line é uma linha de pistolas de sucção 
e gravidade, com tecnologia HVLP, projetada para 
quem deseja ter a sua primeira Devilbiss.

Suas características básicas são:
•	Corpo leve e forte que permite uma ação suave e o 

controle de forma precisa do padrão do leque e o 
fluxo de fluidos

•	Empunhadura ergonômica que facilita a aderência 
e conforto nas mãos do operador

•	Capa de ar especialmente projetada para melhorar 
a atomização

•	Reduz a nuvem de tinta ao redor da peça 
(overspray) e economiza tinta, diminuindo os custos 
operacionais gerais

Pistola de pintura convencional alimentada por sucção, projetada para 
economizar tinta e melhorar o desempenho. Inclui válvula de ajuste e 
caneca de alumínio de 1.000 ml.

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

Bico: 1,8 mm

Pressão na entrada da pistola: 
até 45 PSI

Capacidade da copo: 1000 ml

Consumo de Ar: 13 CFM a 45 PSI

Entrada de ar: 1/4” NPS macho

Vazão de tinta: 284 ml / minuto

SuCção

SLG-500S

Pistola HVLP para uso geral, com o melhor custo-benefício, amplamente 
utilizada para a repintura de veículos. Inclui válvula de ajuste e caneca de 
plástico de gravidade de 600 ml.

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

Bico: 1.3 mm (kit 2.0 mm vendido 
separadamente)

Pressão na entrada da pistola: 
até 30 PSI

Capacidade da copo: 600 ml

Consumo de Ar: 14 CFM a 30 PSI

Entrada de ar: 1/4” NPS macho

Vazão de tinta: 200 ml / minuto

GrAVIdAdE
SLG-520G HVLP-Transtec

devilbissnobrasil.com.br



Pistola HVLP de gravidade, de tamanho pequeno, ideal para retoques 
no repintura de veículos. Inclui válvula de ajuste e caneca de plástico de 
gravidade de 125 ml.

Tamanho do leque (polegadas): 
5” à distância de 7”

Bico: 1.0 mm

Pressão na entrada da pistola: 
Até 30 PSI

Capacidade da copo: 125 ml

Consumo de Ar: 4,5 CFM a 30 
PSI

Entrada de ar: 1/4” NPS macho

Vazão de tinta: 110 ml / minuto

GrAVIdAdE
SLG-530rT HVLP-Transtec
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outras linhas que podem lhe interessar
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