
www.etalon.gr

Νέας γενιάς πιστόλι βαφής.
Το Devilbiss DV1 είναι ένα ολοκαί-
νουριο πιστόλι βαφής, σχεδιασμέ-
νο από το  μηδέν. Ελαφρύ και ισορ-
ροπημένο με μοντέρνο, εργονομικό 
design το οποίο δίνει τον απόλυτο 
έλεγχο στο χέρι του βαφέα. Εύκολο 
στον χειρισμό και τον καθαρισμό.

Νέα εμπρόσθια αρχιτεκτονική.
Βελτιωμένη διαχείριση αέρα 
και υλικών. Νέα σταθεροποι-
ημένη κατά 75% βεντάλια, για 
ισορροπημένη και ακριβή από-
δοση χρώματος.

Αναβαθμισμένα καπάκια αέρος.
DV1-B – για εφαρμογές χρωμάτων 
νερού και συμβατικών χρωμάτων με 
κατανάλωση αέρα μόνο 395 l/min

Επανασχεδιασμένος ρυθμιστής
της βαλβίδας αέρος.
Το DV1 συνδυάζει  την είσοδο του 
αέρα και την βαλβίδα ρύθμισης του 
αέρα σε ένα ομοαξονικό εξάρτημα. Το-
ποθετημένο σε εργονομική θέση  επι-
τρέπει μεγαλύτερο έλεγχο του αέρα.

Αναβαθμισμένη σκανδάλη.
Ειδικά σχεδιασμένη, για ομα-
λότερη αίσθηση και καλύτε-
ρο έλεγχο ροής αέρα και του 
χρώματος. 

Καινοτόμος σχεδιασμός μπεκ.
Σειρά από τρία μπεκ 1.1mm, 
1.2mm και 1.3mm με μονα-
δική πατενταρισμένη τεχνο-
λογία Devilbiss Laminar Flow 
Architecture™

Καινοτόμα βαλβίδα αέρος.
Νέος σχεδιασμός της βαλβίδας 
αέρος True-Balance για τέλεια 
ευθυγράμμιση της βελόνας και 
μείωση της φθοράς των εξαρ-
τημάτων.

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΒΑΦΗΣ

DV1-C-000-*-B σετ καπάκι και *μπεκ 1.1, 1.2, 
1.3

τεμάχιο

DV1-C-000-*-B+ σετ καπάκι και *μπεκ 1.1, 1.2, 
1.3

τεμάχιο

DV1-C-BAR-*-B πιστόλι με ψηφιακό μανόμετρο 
και *μπεκ 1.1, 1.2, 1.3

τεμάχιο

DV1-C-BAR-*-B+ πιστόλι με ψηφιακό μανόμετρο 
και *μπεκ 1.1, 1.2, 1.3

τεμάχιο
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PROLT-GHV30-1213-* σετ καπάκι HV30 και μπεκ 1,2 και 1,3 τεμάχιο

PROLT-GHV30-1314-* σετ καπάκι HV30 και μπεκ 1,3 και 1,4 τεμάχιο

PROLT-GTE10-1213-* σετ καπάκι ΤΕ10 και μπεκ 1,2 και 1,3 τεμάχιο

PROLT-GTE10-1314-* σετ καπάκι ΤΕ10 και μπεκ 1,3 και 1,4 τεμάχιο

PROLT-GTE20-1213-* σετ καπάκι ΤΕ20 και μπεκ 1,2 και 1,3 τεμάχιο

PROLT-GTE20-1314-* σετ καπάκι ΤΕ20 και μπεκ 1,3 και 1,4 τεμάχιο

PROLT-GT110-1213-* σετ καπάκι T110 και μπεκ 1,2 και 1,3 τεμάχιο

PROLT-GT11O-1314-* σετ καπάκι T110 και μπεκ 1,3 και 1,4 τεμάχιο

* GD = ΧΡΥΣΟ   |   BU = ΜΠΛΕ   |   BK = ΜΑΥΡΟ

Υψηλής απόδοσης επαγγελματικά πιστόλια ψεκασμού. 
- Ένα ελαφρύ πιστόλι DeVilbiss που αναπτύχθηκε για τους πολυάσχολους 
επαγγελματίες βαφείς που χρειάζονται την απόλυτη ποιότητα στο φινίρισμα. 
- Σειρά από τέσσερα καπάκια αέρος προηγμένης τεχνολογίας (ένα HVLP 
και τρία High Efficiency) για βέλτιστη απόδοση στην εφαρμογή χρωμάτων 
είτε συμβατικών είτε νερού. 
- Ο εργονομικός σχεδιασμός του πιστολιού για ακόμα καλύτερη εφαρμογή 
και ισορροπία που προσφέρει άνεση και καλύτερο έλεγχο. 
- Τρία υψηλής απόδοσης μπεκ παρέχουν εξαιρετική ευελιξία σε ευρύ φά-
σμα κλιματικών συνθηκών και πυκνότητας υλικών. 
- Ομοαξονική, ειδικά σχεδιασμένη σκανδάλη πιστολιού  δίνει ομαλότερη 
αίσθηση και ακόμη καλύτερο έλεγχο ροής του αέρα και του χρώματος  
για ευκολία στις δύσκολες εργασίες όπως το σβήσιμο. 
- Το πιστόλι διατίθεται σε τρία διαφορετικά χρώματα, ο κορμός αλουμι-
νίου είναι ανοδιωμένος με μπλε, χρυσή ή μαύρη επικάλυψη,  βοηθώντας 
στο διαχωρισμό με σαφήνεια των πιστολιών για τις διαφορετικές εφαρ-
μογές στο βαφείο.
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SLG-620-** Πιστόλι  SLG με μπεκ* 1.3, 1.8 τεμάχιο

Τεχνολογία ψεκασμού Trans-Tech

Πίεση εισαγωγής αέρα 2 Bar

Κατανάλωση αέρα (καπάκι G5) 277 λίτρα/λεπτό

Δοχείο 560 ml

Βάρος με το δοχείο 642 γρ.

Σπείρωμα 1/4

Πίεση εισαγωγής αέρα 2 Bar

Κατανάλωση αέρα (καπάκι G5) 250 λίτρα/λεπτό

Δοχείο 550 ml

Βάρος με το δοχείο 640 γρ.

Σπείρωμα 1/4

FLG-G5-** Πιστόλι με G5 καπάκι αέρος Transtech 
και μπεκ* 1.4, 1.8

τεμάχιο

Πιστόλι με FLG-5  καπάκι αέρος Trans tech  
και μπεκ 1,4  ή 1,8. Γενικής χρήσης για ψεκα-
σμό υλικών βαφής αυτοκινήτου.
Ιδανικό για ψεκασμό ασταριών και στόκων 
πιστολιού. Ενσωματώνει την μοναδική τε-
χνολογία DeVilbiss High Efficiency.
Εργονομικά σχεδιασμένος κορμός του πι-
στολιού για άνεση στη δουλειά. Πολύ ελα-
φρύς αλλά ταυτόχρονα ανθεκτικός κορμός 
από αλουμίνιο.
Εύκολη ρύθμιση βεντάλιας, ροής χρώματος 
και πίεσης αέρα. Δεν συνίσταται για χρήση με 
υδατοδιάλυτα χρώματα

Πιστόλι  SLG με μπεκ 1,3 και 1,8 για εφαρ-
μογή χρώματος, βερνικιού και ασταριού. Οι-
κονομικό πιστόλι γενικής χρήσης. Ελαφρύς 
κορμός από αλουμίνιο. Άνετη ρύθμιση ροής 
χρώματος και βεντάλιας.

FLG-5 SLG-620
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SRIPROL-HV5-** HVLP * μπεκ 0.8, 1.0, 1.2 , 1.4 τεμάχιο

SRIPROL-TE5-** Trans tech * μπεκ 0.8, 1.0, 1.2 , 1.4 τεμάχιο
PRILT-GPR10-** Πιστόλι με PR10 καπάκι* μπεκ 1.4, 1.6, 1.8, 

2.0, 2.5
τεμάχιο

Πιστόλι βαφής υψηλής απόδοσης για μικρο-
επισκευές.
Το SRiPRO Lite έχει τέλεια αίσθηση σκανδά-
λης που επιτρέπει καλύτερο έλεγχο για τις 
πολύ μικρές επισκευές. Ελαφρύ και βελτιω-
μένο για άνετο χειρισμό.
Εργονομικό σώμα πιστολιού με βελτιωμένη 
αίσθηση, άνεση και έλεγχο. Ο ισορροπημένος 
σχεδιασμός της βαλβίδας αέρα παρέχει ακρι-
βή έλεγχο των χρωμάτων και του αέρα. Δια-
φορετικές επιλογές σε καπάκια αέρος, για να 
ταιριάζουν σε όλα τα σύγχρονα υλικά επανα-
βαφής. Μια σειρά από διαφορετικά σε μεγέθοι 
μπεκ για διαφορετικές πυκνότητες υλικών.
Η περίφημη ποιότητα Devilbiss για τέλειο ψε-
κασμό και ατμοποίηση του χρώματος.

Πιστόλι υψηλής απόδοσης για αστάρια και 
στόκους πιστολιού. Υψηλής απόδοσης κα-
πάκι αέρος PR10 με προηγμένη τεχνολογία 
ψεκασμού.
Κατάλληλο για όλα τα αστάρια, συμπεριλαμ-
βανομένων και των τελευταίας γενιάς υδατο-
διάλυτων υλικών. Διαθέσιμα μπέκ σε διαφο-
ρετικά μεγέθη για αστάρια και πολυεστέρες 
διαφόρων πυκνοτήτων. Πρώτης κατηγορίας 
ψεκασμός και ατμοποίηση υλικού. Χρησιμο-
ποιεί νέα βαλβίδα αέρα σχεδιασμένη για ομα-
λό έλεγχο σκανδάλης.
Νέο εργονομικό σώμα πιστολιού που ταιριά-
ζει στο χέρι και δίνει καλή αίσθηση.
Μεγάλη βεντάλια ψεκασμού για γρήγορη και 
εύκολη εφαρμογή. Σφυρήλατο σώμα πιστο-
λιού με σκληρό ανοδιωμένο φινίρισμα για κα-
λύτερη προστασία. Μεγάλη οικονομία υλικού.
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