
RESUMO PRÁTICO 

A grande maioria das máquinas de pintura no Brasil 

trabalho com médio ou baixo alcance, 

Kamber desenvolveu uma linha

 

Os modelos de pistola de pintura 80 ST e 84LST 

P84 e P86 são os mais usados

 

Caminhão/ Máquina configurado
Caminhão/ Máquina deve ser de

Indicadas as pistolas 84LST

com atomização de ar e com opção de queda por gra

por ser mais econômica e se 

    

 

    

 

 

Caminhão configurado para dupla 
Caminhão deve ser de médio

Indicadas as pistolas 80ST (

microesfera sem atomização de ar

 
 
 

RESUMO PRÁTICO – PISTOLAS KAMBER/ SFEROLUX
 

  
 

 

 

máquinas de pintura no Brasil é configurada para 

ou baixo alcance, ou seja, ≤80psi ≥90psi sendo assi

linha de pistolas que se adéquam a esta realidade.

a de pintura 80 ST e 84LST e os modelos de espargidores de microesferas

os mais usados, assim temos: 

configurado para monoaspersão com 1 pistola de pintura e 1 espargid
ser de pequeno porte (ex. tipo HR Hyundai –

ST (suporta até 6 BAR = aprox 87psi) de pintura

e com opção de queda por gravidade, podendo ainda usar o

se não necessitar de queda por gravidade.  

para dupla aspersão com 1 pistola de pintura e 2
médio porte   

(suporta no mínimo 6 BAR = aprox 87psi) de pin

atomização de ar 

 

KAMBER/ SFEROLUX 

 

para suportar pressões de 

ssim, a fábrica suíça 

a esta realidade. 

e os modelos de espargidores de microesferas 

ola de pintura e 1 espargidor 
– Graco)  

tura e a P84 de microesfera  

, podendo ainda usar o modelo P86 

 

ola de pintura e 2 espargidores 

de pintura e P86 de 



Caminhão configurado para mono
Pintura simultânea de eixo e bordo

Caminhão deve ser de médio

Indicadas as pistolas 80ST (

de microesfera com ou sem 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Caminhão configurado para dupla 
Pintura simultânea de eixo e bordo

Caminhão deve ser de grande

Indicadas as pistolas 80ST (

de microesfera com atomização de ar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

para monoaspersão com 2 pistolas de pintura e 2
Pintura simultânea de eixo e bordo 

médio ou grande porte   

(suporta no mínimo 6 BAR = aprox 87psi) de pin

sem atomização de ar 

 

para dupla aspersão com 2 pistolas de pintura e 4
Pintura simultânea de eixo e bordo 

grande porte   

(suporta no mínimo 6 BAR = aprox 87psi) de pin

atomização de ar  

 

de pintura e 2 espargidores 

de pintura e P86 ou a P84 

de pintura e 4 espargidores 

de pintura e a P84 



Existe ainda a opção da utilização da pistola

geralmente em acessos de vias e rodovias,

lombadas, áreas de retenção, estacionamen

 

Esta pistola manual Kamber é a 8HR

ᴓ10mm e tinta ᴓ12mm sob pressão

 

 

Apenas como complemento deste resumo, segue

monoaspersão: 

 

da utilização da pistola de pintura manual, usada como suporte

acessos de vias e rodovias, faixas de pedestre, pedágios,

lombadas, áreas de retenção, estacionamentos e acabamentos em geral. 

Esta pistola manual Kamber é a 8HR, possui um extensor de 40 cm

sob pressão, pesa 1,2kg. Suporte de pressão de 5.5BAR = 80

 

Apenas como complemento deste resumo, segue imagem de uma configuração básica de 

usada como suporte de pintura 

, pedágios, correções de pintura,  

tos e acabamentos em geral.  

cm e com entradas de ar 

, pesa 1,2kg. Suporte de pressão de 5.5BAR = 80 psi.      

imagem de uma configuração básica de 

 



Pistolas com erro de ajuste, falta de limpeza e pressão desregulada acarretam uma série de 

conseqüências na pintura e na retrorrefletividade das microesferas, assim montamos um 

quadro dos problemas mais comuns nestes quesitos:  

 

 

 

 
   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Qual apoio técnico/ comercial entre em contato conosco: 
  

Da Vinci Brasil Ltda – São José/SC 

48 3031.1200 

sferolux@davincibrasil.com.br 

www.sferolux.com.br 
  


