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Orientações Gerais 

ATENÇÃO: LEIA TODOS OS AVISOS DE SEGURANÇA E TODAS AS 

INSTRUÇÕES. 

Falha em seguir todos os avisos e instruções listados abaixo pode 

resultar em choque elétrico, fogo e/ou em ferimento sério. 

Prezado usuário: 

Este manual contém detalhes de instalação, funcionamento, operação e manutenção 

da MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS SGT-6000. 

O termo “ferramenta” em todos os avisos listados abaixo referem-se a ferramenta 

alimentada através de seu cordão de alimentação ou a ferramenta operada a bateria 

(sem cordão). 

ATENÇÃO: CASO ESTE EQUIPAMENTO APRESENTE ALGUMA 

NÃO CONFORMIDADE, ENCAMINHE-O PARA A ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA AUTORIZADA SIGMA MAIS PRÓXIMA. 

ATENÇÃO: AO UTILIZAR A MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS SGT-

6000 DEVEM SER SEGUIDAS AS PRECAUÇÕES BÁSICAS DE 

SEGURANÇA A FIM DE EVITAR RISCOS DE CHOQUE ELÉTRICO E 

ACIDENTES. 

Símbolos e seus significados 

 

Instruções de Segurança 

Segurança da área de trabalho 

a) Mantenha a área de trabalho limpa e iluminada. As áreas 

desorganizadas e escuras são um convite aos acidentes.  

b) Não opere ferramentas em atmosferas explosivas, como na presença 

de líquidos inflamáveis, gases ou poeira. As ferramentas criam faíscas 

que podem inflamar a poeira ou os vapores.  

c) Mantenha crianças e visitantes afastados ao operar uma ferramenta. 

As distrações podem fazer você perder o controle. 

 



Segurança Elétrica 

a) O plugue da ferramenta deve ser compatível com as tomadas. Nunca 

modifique o plugue. Não use nenhum plugue adaptador com as 

ferramentas aterradas. Os plugues sem modificações aliados a 

utilização de tomadas compatíveis reduzem o risco de choque elétrico. 

b) Evite o contato do corpo com superfícies ligadas à terra ou aterradas 

tais como as tubulações, radiadores, fornos e refrigeradores. Há um 

aumento no risco de choque elétrico se seu corpo for ligado à terra ou 

aterramento.  

c) Não exponha a ferramentas à chuva ou às condições úmidas. A água 

entrando na ferramenta aumenta o risco de choque elétrico. 

d) Não force o cordão de alimentação. Nunca use o cordão de 

alimentação para carregar, puxar ou o para desconectar a ferramenta 

da tomada. Mantenha o cabo elétrico longe do calor, óleo, bordas 

afiadas ou das partes em movimentos. Os cabos danificados ou 

emaranhados aumentam o risco de choque elétrico. 

e) Ao operar uma ferramenta ao ar livre, use um cabo de extensão 

apropriado para o uso ao ar livre. O uso de um cabo apropriado ao ar 

livre reduz o risco de choque elétrico. 

f) Se a operação de uma ferramenta em um local seguro não for 

possível, use alimentação protegida por um dispositivo de corrente 

residual (RCD). O uso de um RCD reduz o risco de choque elétrico. 

NOTA: O termo “dispositivo de corrente residual (RCD)” pode ser 

substituído pelo termo “interruptor do circuito de falha à terra (GFCI – 

ground fault circuit interrupter)” ou “disjuntor de fuga de corrente (ELCB 

– Earth leakage circuit breaker)”. 

g) Verifique a tensão correta antes de ligar a ferramenta à rede elétrica. 

Tensão alta pode causar acidentes ao operador e danos à ferramenta. 

Tensão baixa pode causar danos à ferramenta.  

h) Se a ferramenta apresentar excesso de faísca dentro da caixa do 

motor, desligue-a imediatamente e leve-a até uma assistência técnica 

autorizada mais próxima, consulte em nosso site nossa rede de 

assistentes técnicos: www.sigmatools.com.br. 

Segurança pessoal 

a) Fique atento, olhe o que você está fazendo e use o bom senso ao 

operar uma ferramenta. Não use a ferramenta quando você estiver 

cansado ou sob a influência de drogas, álcool ou de medicamentos. Um 

momento de desatenção enquanto opera uma ferramenta pode resultar 

em grave ferimento pessoal. 

b) Use equipamento de segurança. Sempre use óculos de segurança. O 

equipamento de segurança tal como a máscara contra a poeira, sapatos 

de segurança antiderrapantes, capacete de segurança, ou protetor 

auricular utilizados em condições apropriadas reduzirão os iscos de 

ferimentos pessoais. 

c) Evite a partida não intencional. Assegure que o interruptor está na 

posição desligada antes de conectar o plugue na tomada e/ou bateria, 

pegar ou carregar a ferramenta. Carregar as ferramentas com seu dedo 

no interruptor ou conectar as ferramentas que apresentam interruptor na 

posição “ligado” são convites a acidentes. 

http://www.sigmatools.com.br/


d) Remova qualquer chave de ajuste antes de ligar a ferramenta. Uma 

chave de boca ou de ajuste conectada a uma parte rotativa da 

ferramenta pode resultar em ferimento pessoal. 

e) Não force além do limite. Mantenha o apoio e o equilíbrio adequado 

toda vez que utilizar a ferramenta. Isto permite melhor controle da 

ferramenta em situações inesperadas. 

f) Vista-se apropriadamente. Não use roupas demasiadamente largas 

ou joias. Mantenha seus cabelos, roupas e luvas longe das peças 

móveis. A roupa folgada, joias ou cabelos longos podem ser presos 

pelas partes em movimento. 

g) Use protetores auriculares. A exposição ao ruído pode causar perda 

auditiva.  

h) Segurar a ferramenta pela superfície isolada de manuseio, ao realizar 

uma operação onde o acessório de corte pode entrar em contato com a 

fiação não aparente. O contato do acessório de corte a um fio “vivo” 

pode tornar “vivas” as partes metálicas expostas da ferramenta e pode 

resultar ao operador um choque elétrico. 

Uso e cuidados da ferramenta 

a) Não force a ferramenta. Use a ferramenta correta para sua aplicação. 

A ferramenta correta faz o trabalho melhor e mais seguro se utilizada 

dentro daquilo para a qual foi projetada.  

b) Não use a ferramenta se o interruptor não ligar e desligar. Qualquer 

ferramenta que não pode ser controlada com o interruptor é perigosa e 

deve ser reparada. 

c) Desconecte o plugue da tomada antes de fazer qualquer tipo de 

ajuste, mudança de acessórios ou armazenamento de ferramentas. Tais 

medidas de segurança preventivas reduzem o risco de se ligar a 

ferramenta acidentalmente.  

d) Guarde as ferramentas fora do alcance das crianças e não permita 

que pessoas não familiarizadas com a ferramenta ou com esta 

instruções operem a ferramenta. As ferramentas são perigosas nas 

mãos de usuários não treinados. 

e) Manutenção das ferramentas. Verifique o desalinhamento ou coesão 

das partes móveis, rachaduras e qualquer outra condição que possa 

afetar a operação da ferramenta. Se danificada, a ferramenta deve ser 

reparada antes do uso. Muitos acidentes são causados pela inadequada 

manutenção das ferramentas. Para manutenções encaminhe a 

ferramenta a uma assistência técnica autorizada, consulte nossa rede 

de assistentes técnicos autorizados em nosso site: 

www.sigmatools.com.br.  

f) Use a ferramenta, acessórios, suas partes etc. de acordo com as 

instruções e na maneira designada para o tipo particular da ferramenta, 

levando em consideração as condições e o trabalho a ser 

desempenhado, O uso da ferramenta em operações diferentes das 

designadas podem resultar em situações de risco. 

g) Cuide da ferramenta. Mantendo-a sempre limpa. Siga corretamente 

as instruções de lubrificação e troca de acessórios. Inspecione o cordão 

elétrico periodicamente, assim como as escovas de carvão. Caso seja 

necessário à troca procure uma assistência técnica autorizada, em 

nosso site www.sigmatools.com.br temos uma lista completa de 

http://www.sigmatools.com.br/
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assistentes técnicos autorizados SIGMA. Mantenha os pontos onde o 

operador segura a ferramenta sempre limpos, secos e livres de óleo ou 

graxa. 

h) Nunca substitua peças ou partes pessoalmente, e nem peça a outra 

pessoa para fazê-lo. Leve sempre a ferramenta à uma assistência 

técnica autorizada mais próxima. www.sigmatools.com.br. 

i) Utilize somente partes, peças e acessórios originais. 

j) Sempre ligue a máquina antes de entrar em contato com o material a 

ser trabalhado. 

Cabos de extensão 

1. Pulverizadores aterrados exigem um cabo de energia de três fios. Os 
pulverizadores com isolamento duplo podem usar um cabo de energia de dois 
ou três fios. 

 
2. À medida que a distância da tomada aumenta, você deve usar um cabo de 

extensão mais pesado. A utilização de cabos de extensão com fio de tamanho 
inadequado provoca uma queda súbita na tensão, resultando em perda de 
potência e possíveis danos no pulverizador. 

 
3. Quanto menor o número de bitola do fio, maior a capacidade do cabo. por 

exemplo, um cabo de calibre 14 pode transportar uma corrente mais alta que 
um cabo de calibre 16. 

 
4. Ao usar mais de um cabo de extensão para compensar o comprimento total, 

certifique-se de que cada cabo tenha pelo menos o tamanho mínimo de fio 
necessário. 

 
5. Se você estiver usando um cabo de extensão para mais de um pulverizador, 

adicione os ampères da placa de identificação e use a soma para determinar o 

tamanho mínimo necessário do cabo. 

 

6.  Certifique-se de que o 

cabo de extensão 

esteja conectado 

corretamente e esteja 

em boas condições 

elétricas. Sempre 

substitua um cabo de 

extração danificado ou 

conserte-o por um 

eletricista qualificado 

antes de usá-lo. 

 

 

 

 

 

Calibre de fio mínimo recomendado para cabos de 
extensão (120/240 volts) 

Plugues de placa de 
identificação (a plena 

carga) 

Comprimento do cabo 
de extensão 

25' 50' 75' 100' 150' 

0 - 2.0 18 18 18 18 16 

2.1 - 3.4 18 18 18 16 14 

3.5 - 5.0 18 18 16 14 12 

5.1 - 7.0 18 16 14 12 12 

7.1 - 12.0 18 14 12 10 - 

12.1 - 16.0 14 12 10 - - 

16.1 - 20.0  12 10 - - - 

Com base na limitação da queda de tensão da 
linha para volts ativos em 150% dos amperes 
classificados. 
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Interruptor prime / spray 

Este interruptor alterna a unidade entre o modo de preparação e o modo de 

pulverização. 

 

Bloqueio do gatilho  

Quando engatado, este mecanismo impede que o gatilho seja puxado acidentalmente 

Trancar sempre que não utilizar  

 

Bocal   

O bocal é reversível e removível para facilitar a limpeza e desobstrução. Gire para a 

posição de pulverização (>) para usar a pistola de pulverização. Gire para limpar 

(ejetar) a posição para limpar o bocal. 

 



Botão de controle de pressão  

O botão de controle de pressão pode ser ajustado para pulverização de alta pressão, 

pulverização de baixa pressão, escorva / limpeza ou rolagem. Alinhe o manípulo de 

controle da pressão com o indicador na caixa do pulverizador para definir a função. 

 

 

Configuração  

Nota:  

Remova ou cubra os objetos que você deseja proteger do excesso de tinta (névoa de 

tinta). 

  

 

1. Prenda a mangueira de pintura para pintar a saída da 

mangueira e aperte com a chave. 

 

 

 

2. Encaixe a mangueira de pintura na pistola e 

aperte com duas chaves.  

  

 

 

 

3. Gire o botão de controle de pressão para o ajuste de 

spray de baixa pressão. 

 

 



Para aliviar a pressão de pulverização. 

 

 

1. Desligue o interruptor de energia e desconecte a unidade 

da tomada. 

 

 

2. Mude o interruptor principal / spray para o modo de 

arranque. 

 

 

 

3. Aponte a pistola para o balde de tinta e ative o gatilho 

para aliviar a pressão. 

 

 

 

4. Gire o botão de travamento do gatilho para a posição de 

travamento 

 

 

 

Nota: Sempre definido para o modo de preparação entre os 

usos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pistola de pulverização 

Este procedimento é usado para operação pela primeira vez e também para liberar 

fluidos de armazenamento para fora do pulverizador. 

 

Preparação de tintas à base de água versus tintas à base de óleo 

Tinta à base de óleo: 

Lave com álcool mineral seguido de água morna e limpa. 

Aviso! Para prevenir o fogo: 

Em caso de utilização de álcool mineral, ligar a pistola à terra segurando-a contra um 

recipiente metálico durante a lavagem. 

 

Tinta à base de água (látex):  

Lave com água morna e limpa. 

 

Conjuntos de preparação e inicialização  

1. Separe o tubo de escorva menor do tubo de sucção.  

2. Coloque o tubo de injeção no balde de lixo.  

3. submergir o tubo de sucção em água ou solvente de lavagem  

4. Gire o interruptor de arranque / pulverização para o modo de arranque.  

5. ajuste o botão de controle de pressão para iniciar / limpar o ajuste.  

6. conecte o pulverizador e ligue a energia  

7. O pulverizador começará a bombear e a água ou o solvente de lavagem, bem como 

as bolhas de ar, serão eliminados do sistema. Deixe os fluidos descarregarem do tubo 

de escorva no depósito de resíduos por 30 a 60 segundos e depois desligue a energia. 

 

1     2       3   4 

 

5     6       7 

 



8. Retire o tubo de aspiração da água ou do solvente de lavagem e mergulhe no balde. 

9. Ligue a energia. 

10. A tinta deve trabalhar da sucção para o pulverizador até o tubo de injeção, até que 

a tinta seja expelida do tubo de retorno. 

Aponte a pistola para o balde de resíduos e puxe o gatilho. 

11. rode o interruptor de pulverização / arranque para o modo de pulverização e 

continue a pulverizar no balde de resíduos. 

12. Pare de pulverizar e ative o bloqueio do gatilho. 

13. Retire o tubo de escorva do balde de resíduos e prenda-o ao tubo de sucção e 

mergulhar em um balde de tinta. 

14. Se o motor parar, a bomba e os tubos são preparados. Se não parar, repita os 

passos de preparação. 

15. Comece a pintar. 

 

8   9   10   11 

 

12   13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pintura 

 Antes de pintar, certifique-se de que o pulverizador tenha sido preparado (consulte as 

etapas de preparação e inicialização) e verifique se a ponta do bico está alinhada 

corretamente. 

NOTA: Retire ou cubra os objetos que não pretende pintar da direção do pulverizador 

e da névoa de tinta. 

 

1. Uma vez preparado, ajuste o bico para pulverizar o ajuste.  

 

 

 

2. Inicie a pulverização na posição mais baixa no botão de 

controle de pressão e aumente a pressão conforme necessário 

girando no sentido horário para criar um bom padrão de 

pulverização. 

 

 

Técnicas de pintura  

Antes de pintar, certifique-se de que o pulverizador tenha sido preparado (consulte as 

etapas de preparação e inicialização) e verifique se a ponta do bico está alinhada 

corretamente. Mantenha a pistola a uma distância de 25-30cm de aproximadamente 

de onde for pulverizar. 

 

 1. Mantenha a pistola reta e mova o braço a uma velocidade 

constante, mantendo-se a uma distância de 25-30cm da 

superfície a ser pulverizada. 

 

 

 2. Não abane a pistola ou a pintura será desigual. 

 

 

 

 3. Sobreponha as faixas de pintura pela metade da base 

da faixa anterior.  

 

 

 



Limpando a ponta de pulverizador  

Ocasionalmente, a ponta da pistola de pulverização ficará entupida com tinta. Siga 

estas instruções para limpar a ponta da pistola. 

1. Desligue a energia e ajuste o bloqueio do gatilho. 

2. Ajuste o bico para limpar o ajuste.  

3. Ligue o interruptor de pulverização / prime no modo de pulverização. 

4. Ligue a energia. 

5. Desbloquear o gatilho 

6. Borrife no balde de resíduos até que a obstrução seja eliminada. 

7. Solte o gatilho e engate o gatilho. 

8. Ajuste o bico para o modo de pulverização. 

     

1       1   2     3         4 

    

5        6   7     8 

 

Limpeza 

1. aliviar a pressão e drenar a tinta dos tubos. 

2. tubos separados. 

3. Coloque o tubo Priming no balde vazio. 

4. Submergir o tubo de sucção na água 

5. desaperte a ponta de pulverização e retire-a. 

6. rode para o modo de pulverização  

7.  Ligue a energia. 

8. aperte a tinta dentro de um balde 

     

1        2   3       4 

    

5        5   6       7            8 



9. Carregue no balde de resíduos conforme a tinta se afina 

10. Gire para o modo de preparação. 

11. Continue a lavar até ficar claro. 

12.  Solte o gatilho, desligue a energia e alivie a pressão. 

13. Remova o engate da pistola  

14. Desaparafuse a porca 

15. Remova o filtro  

16. Limpe todas as peças em água morna com sabão ou líquido de lavagem com uma escova 

de limpeza. 

 
9      10         11   12       13 

 

 
14     15         16 

Armazenamento de longo prazo 

Durante a limpeza para armazenamento a longo prazo (mais de 48 horas). É muito importante 

que o pulverizador de tinta não seja armazenado com água ou material à base de água 

deixado na bomba, mangueira, tubos ou pistola. Isso irá corroer o produto. 

Importante: limpe o pulverizador antes do armazenamento. Veja sessão "limpeza". 

1. Remova a mangueira de tinta, se ainda não estiver removida. 

2. Vire a unidade e afrouxe as braçadeiras de ambos os tubos. Em seguida, desconecte os 

tubos do corpo da bomba. 

3. adicione óleo lubrificante. 

4. Gire o interruptor para o modo pulverizar. 

5. Gire o botão de controle de pressão para baixo (spray). 

6. Segure um pano sobre a saída da mangueira de tinta. 

7. Ligue a alimentação por cinco segundos, depois desligue a energia. 

8. Gire o interruptor de prime / spray para prime, isto irá manter os fluidos de armazenamento 

no pulverizador. 

9. Substitua os tubos e prenda com as abraçadeiras. 

10. Limpe o pulverizador com um pano limpo. Armazenar em local limpo e seco fora do alcance 

das crianças. 

 

 



 

Substituindo o transdutor 

1. Solte e remova os quatro parafusos da tampa frontal. Retire a tampa frontal 

2. Pare o pulverizador na parte inferior de seu curso para que o pistão esteja na sua 

posição mais baixa e desligue o pulverizador. 

Aviso 

Antes de prosseguir, siga o procedimento de alívio de pressão descrito anteriormente 

neste manual. 

Além disso, siga todos os outros avisos para reduzir o risco de uma lesão por injeção. 

Lesão por partes moveis ou choque elétrico. Desligue sempre o pulverizador antes de 

fazer a manutenção 

3. Incline a bomba para trás para facilitar o acesso à sessão de fluido. 

4. Usando uma chave sextavada de 3/8 '', solte e remova os dois parafusos de 

montagem do bloco da bomba. 

5. Puxe o bloco da bomba para baixo aproximadamente. 1/2 '' da carcaça da bomba 

para limpar o transdutor. 

6. Deslize o bloco da bomba e a haste do pistão para frente até que a haste do pistão 

esteja fora da biela. 

7. Solte e remova os quatro parafusos de montagem do controle de pressão eletrônico 

(EPC). 

8. Puxe o EPC para trás para acessar o plug-in do transdutor. 

9. Desconecte a conexão do transdutor da localização da placa EPC ”JP3” (consulte o 

esquemático na sessão de lista de peças deste manual). 

10. Usando uma chave hexagonal de 1/8 '', solte e remova o parafuso de fixação da 

parte inferior da carcaça da bomba 



11. Deslize o conjunto do transdutor para fora da parte inferior do compartimento da 

bomba. 

12. Instale o novo conjunto do transdutor no compartimento da bomba. 

13. Coloque o parafuso de fixação no alojamento da bomba e aperte-o bem. 

14. Plugue a conexão do transdutor na placa EPC no local “JR3” (consulte a sessão 

esquemático na sessão de lista de peças deste manual). 

15. Volte a montar a bomba, invertendo os passos 1-8 

 

CUIDADO  

Certifique-se de que o transdutor esteja alinhado corretamente com o alojamento no 

bloco da bomba durante a remontagem.  

O alinhamento incorreto pode causar danos à junta do transdutor. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Substituir a válvula PRIME / SPRAY 

Execute o seguinte procedimento usando o kit de substituição da válvula PRIME / 

SPRAY. 

1. Empurre o pino elástico para fora do manípulo da válvula. 

2. Remova o manípulo da válvula e a base do came. 

3. Usando uma chave, solte e remova o conjunto do alojamento da válvula. 

4. Certifique-se de que a junta esteja no lugar e rosqueie o novo conjunto do 

alojamento da válvula na bomba. Fixe bem com a chave. 

5. Coloque a base do came sobre o conjunto do alojamento da válvula. Lubrifique a 

base do came com graxa e alinhe-o com o bloco da bomba. 

6. Alinhe o orifício na haste da válvula com o manípulo da válvula. 

7. Insira o pino elástico no punho da válvula e através da haste da válvula para 

recondicionar a válvula manuseie na posição. 

 

 

Manutenção da sessão de fluido 

Use os procedimentos a seguir para reparar as válvulas e vedação, a sessão de fluido. 

Executar as seguintes etapas antes de realizar qualquer manutenção na sessão de 

fluido. 

1. Solte e remova os quatro parafusos da tampa frontal. Remova a tampa frontal 

2. Pare o pulverizador na parte inferior de seu curso para que o pistão esteja na sua 

posição mais baixa e desligue o pulverizador. 

Aviso 

Antes de prosseguir, siga o procedimento de alívio de pressão descrito anteriormente 

neste manual. 

Além disso, siga todos os outros avisos para reduzir o risco de uma lesão por injeção; 

Lesão por partes móveis ou choque elétrico.  



Desligue sempre o pulverizador antes de fazer a manutenção. 

3. Desaparafuse o conjunto da mangueira de retorno do bloco da bomba. 

4. Remova o anel de retenção que segura o conjunto de sucção na válvula de pé. 

Puxe a sucção para fora 

5. Incline a bomba para trás para facilitar o acesso à sessão de fluido. 

 

Manutenção das válvulas 

Neste pulverizador a sessão de fluido permite acesso à válvula, assento de válvula e 

sede. 

É possível que as válvulas podem não se encaixar corretamente devido a detritos 

presos no assento da válvula da base ou na sede da válvula de saída. Use as 

seguintes instruções para limpar as válvulas ou substituir os assentos. 

 

1. Usando uma chave inglesa, solte e remova o alojamento da sede de válvula do 

bloco da bomba. 

2. Limpe quaisquer detritos no alojamento da sede de válvula; examine-o; Se o 

assento estiver danificado, inverta ou substitua. 

3. Utilizando uma chave de caixa de 3/4'', solte e remova o alojamento da válvula de 

saída da haste do pistão. 

Nota: Faça sempre a manutenção da válvula de saída com a haste do pistão ligada à 

bomba. Isto irá evitar que a haste do pistão rode durante a desmontagem da válvula 

de saída. 



 

4. Limpe qualquer sujeira e examine a carcaça da válvula e a sede. Se o assento 

estiver danificado, inverta ou substitua-o. 

5. Remova, limpe e inspecione a proteção superior e a esfera. Substitua se estiverem 

desgastados ou estragado. 

6. Remonte as válvulas, invertendo os passos acima. 

Vedar a secção de líquido 

Nota: As vedações instaladas de fábrica são de cor preta. A vedação de substituição 

no kit de substituição de vedação é branca. 

 



1. Remova a válvula da base e os conjuntos de válvulas de saída usando as etapas 

em “Manutenção das válvulas” acima. 

2. Usando uma chave sextavada de 3/8 '', solte e remova os dois parafusos de 

montagem do bloco da bomba. 

3. Puxe o bloco da bomba para baixo aproximadamente 1,5 cm (1/2 '') do corpo da 

bomba. 

4. Deslize o bloco da bomba e a haste do pistão para frente até que a haste do pistão 

esteja fora da ranhura em T da biela. 

5. Deslize a haste do pistão através da parte inferior do bloco da bomba. 

6. Desaperte e remova a porca retentora e a guia do pistão do bloco da bomba. 

7. Remova o batente superior e inferior do bloco da bomba. 

8. Limpe o bloco da bomba e instale o novo batente superior e inferior.  

Consulte a secção ilustração abaixo para uma orientação adequada da vedação. 

 
9. Analise a haste do pistão quanto a desgaste e substitua se necessário. 

10. Volte a montar o conjunto da válvula de saída na haste do pistão. Aperte a válvula 

de saída com uma chave inglesa até ficar seguro. 

 

Nota: Utilize a ranhura em T na biela para manter a biela na posição enquanto segura 

a carcaça da válvula de saída. 

 

Precaução 

Nunca utilize uma chave inglesa no próprio pistão. Isto pode causar danos no pistão e 

causar vazamento. 

11. Insira a guia do pistão na porca de fixação. Rosquei a porca de retenção no bloco 

da bomba até que esteja apertada à mão. 

12. Deslize a ferramenta de guia do pistão (incluída no kit de vedação) sobre a parte 

superior da haste do pistão e insira a haste do pistão através da parte inferior do bloco 

da bomba. Utilizando um maço de borracha, bata levemente na parte inferior da haste 

do pistão até que a haste do pistão esteja em posição na bomba do bloco. 

 

Nota: A ferramenta de guia do pistão e a haste do pistão com graxa antes de inseri-los 

no bloco da bomba. 

13. Utilizando uma chave inglesa, aperte firmemente a porca retentora. 

14. Deslize a parte superior da haste do pistão para a ranhura T na biela. 



15. Posicione o bloco da bomba por baixo da caixa da bomba e empurre para cima até 

que fique encostado a carcaça da bomba. 

 

Certifique-se de que o transdutor esteja alinhado corretamente com o furo no 

bloco da bomba durante a remontagem. O alinhamento inadequado pode causar 

danos à junta do transdutor. 

 

16. Coloque os parafusos de montagem no bloco da bomba e aperte firmemente. 

17. Volte a montar o conjunto da válvula na base do bloco da bomba. 

18. Insira o cotovelo no conjunto de sucção na parte inferior da válvula. Posicione o 

cotovelo na parte inferior da válvula de pé. Pressione até ouvir um “click” da trava de 

sucção. 

19. Enrosque a mangueira de retorno no bloco da bomba e aperte firmemente. 

20. Coloque a tampa frontal no compartimento da bomba e fixe-a na posição usando 

os quatro parafusos da pampa. 

21. Ligue o pulverizador seguindo o procedimento descrito anteriormente, na sessão 

“Operação”, confira todos os paços descritos. 

NOTA: O kit de vedação está disponível. Para melhores resultados, use todas as 

peças fornecidas neste kit. 

 

Substituindo os Filtros 

Filtro de bomba 

1. Solte e remova o compartimento do filtro. 

2. Girando no sentido horário, desenrosque o filtro do bloco da bomba. 

 

NOTA: Os fios do lado esquerdo requerem que o filtro seja girado no sentido horário 

para ser removido. Se o filtro se rompe no bloco de bomba, use um pequeno parafuso 

de madeira para remover. 

3. Analise a vedação, conforme a necessidade, limpe ou substitua a vedação. 

4. Girando no sentido anti-horário, coloque o filtro novo ou limpo no bloco da bomba. 

 

Filtro da Pistola 

1. Desloque o fecho do gatilho da pistola para a posição de desbloqueado. 

2. Desaperte e remova o manípulo do corpo da pistola. 

3. Desaperte o filtro do corpo da pistola girando no sentido horário.  



NOTA: Os parafusos com as roscas esquerda só se soltam se giradas no sentido anti-

horário, para a fixação será necessário girar no sentido horário. 

4.Girando no sentido anti-horário, coloque o filtro novo ou mais limpo no corpo da 

pistola. 

5. Certifique-se de que o vedante do manípulo está na posição correta e prenda-o 

punho no corpo da pistola. 

6. Mova o fecho do gatilho da pistola para a posição bloqueada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Solução de Problemas 

Problema Causa Solução 

Airless não 
funciona 

1. A unidade não está ligada. 
2. Disjuntor desativado. 
3. A pressão está regulada muito baixa 
(pressão 
botão de comando regulado para o 
ajuste mínimo não fornece energia à 
unidade). 
4. Temperatura excessiva do motor. 
5. Interruptor ON/OFF defeituoso. 

1. Ligue a unidade. 
2. Reinicie o disjuntor. 
3. Gire o manípulo de regulagem de pressão no 
sentido horário 
para fornecer energia à unidade e aumentar a pressão 
do ar 
4. Deixe o motor esfriar 
5. Substitua o interruptor ON/OFF. 

Airless não 
pulveriza 

1. As válvulas PRIME/SPRAY estão na 
posição SPRAY. 
2. Fuga de ar no tubo de sucção/ 
conjunto de sucção do sifão. 
3. O filtro da bomba e/ou tela de 
entrada é entupido. 
4. O tubo de sucção do sifão está 
entupido. 

1. Gire as válvulas PRIME/SPRAY no sentido horário 
para a posição PRIME. 
2. Verifique o tubo de sução/ sifão está bem preso. Se 
estiver com entrada de ar, vede a entrada com fita 
Teflon  
3. Remova o elemento do filtro da bomba e limpe-o. 
Remova a tela de entrada e limpe-a. 
4. Remova o tubo de sucção/ conjunto de sucção do 
sifão e limpe-o. 

Airless não 
mantem 
pressão 

1. O bico de pintura está gasto. 
2. O bico de pintura é demasiado 
grande. 
3. O botão regulador da pressão não 
está regulado como deve ser. 
4. O filtro da bomba, o filtro da pistola 
ou a tela de entrada está entupida. 
5. O material flui da mangueira de 
retorno quando a válvula 
PRIME/SPRAY está no 
Posição de pulverização. 
6. Fuga de ar no tubo de sucção/ 
conjunto de sucção do sifão. 
7. Existe uma fuga de fluido externo. 
8. Há um vazamento na sessão de 
fluido interno. (As vedações estão 
gastas e/ou sujas.) 
9. Sedes de válvula gastas. 

1. Substitua o bico de pintura seguindo o 
procedimento instruções que vieram com a pistola de 
pulverização. 
2. Substitua o bico de pintura por um bico que tenha 
um orifício menor seguindo as instruções de que veio 
com a pistola de pulverização 
3. Gire o manípulo de regulação da pressão no sentido 
horário para aumentar o ajuste da pressão. 
4. Retire o elemento do filtro da bomba e limpe-o. 
Retire o filtro da pistola e limpe-o. Remova a tela de 
entrada e limpe 
5. Limpe ou substitua a válvula PRIME/SPRAY. 
6. Verifique o conjunto tubo de sucção/sucção do sifão 
e aperte ou volte a prender. Vede a ligação com fita de 
Teflon. 
7. Verifique se existem fugas externas em todas as 
ligações. 
Aperte as conexões, se necessário. 
8. Limpe as válvulas e repare o fluido após a sessão 
"Manutenção do fluido Procedimento "Sessão" na 
Manutenção deste manual. 
9. Inverta ou substitua as sedes das válvulas seguindo 
a sessão "Manutenção da sessão de fluidos". 
Procedimento na sessão Manutenção deste manual. 

Fuga de 
fluido na 
extremidade 
superior 
da sessão 
de fluidos. 

1. As vedações superiores estão 
gastas. 
2. A haste do pistão está desgastada. 

1.A bomba deve estar de acordo com a "Sessão de 
Fluidos" no procedimento "Manutenção". 
2. Substitua a haste do pistão seguindo a sessão 
"manutenção da sessão de fluido " procedimento em 
a sessão "Manutenção" deste manual. 

Aumento da 
pulsação na 
pistola de 
pulverização 

1. Tipo errado de mangueira de 
pulverização. 
2. O bico de pintura gasto ou 
demasiado grande. 
3. Pressão excessiva. 

1. Substitua para uma mangueira de pintura por um 
mínimo de 5m (50')x10mm(1/4") 
2. Substitua o bico de pintura seguindo as instruções 
que vieram com a pistola de pulverização. 
3. Gire o manípulo de pressão no sentido anti-horário 
para diminuir a pressão. 



 

 

1. Condensador/retificador [1 und] 

2. Parafuso [4 unds] 

3. Adaptador Y (negativo, preto) [1 und] 

4. Kit de escovas (inclui tampas de retenção) [1 und] 

5. Sudário [2 und] 

6. Parafuso do invólucro [2 und] 

7. Junta de vedação [1 und] 

8. Motor [1 und] 

9. Parafuso [1 und] 

10. Motor, completo (inclui itens 1,5,6,8,8, & 9) [1 und] 

11. Adaptador Y (positivo, vermelho) [1 und] 

12. Cobertura do motor c/rótulos [1 und] 

13. Anéis [4 und] 

14. Parafuso [4 und] 

15. revestimento (não mostrado) [1 und] 

16. Fita (não mostrado) [1 und]  

 

 

 

Padrão de 
pulverização 
fraca. 

1. O bico de pintura é relativamente 
grande para o material utilizado. 
2. Ajuste incorreto da pressão. 
3. Vazão de fluido insuficiente. 
4. O material pulverizado é muito 
viscoso. 

1. Substitua o bico de pintura por um novo ou menor 
2. Regule a pressão para um padrão de pulverização 
adequado. 
3. Limpe ou substitua todos os filtros. 
4. Dilua o material de acordo com a 
recomendações do fabricante. 

A unidade 
não tem 
energia. 

1. Regulagem de pressão muito baixa 1. Gire o Botão de controle de pressão no sentido 
horário para aumentar 



Esquema elétrico  

 

Vista explodida da caixa de engrenagens 

 



1. Parafuso [8unds] 

 2. Tampa frontal com rótulos [4unds] 

 3. Conjunto virabrequim/máquina [1und] 

 4. Anilha de encosto [2unds] 

 5. Engrenagem de 2º estágio [1und] 

 6. Corpo da bomba [1und] 

 7. Vareta de medição [1und] 

 8. Tampa [1und] 

 9. Selo [1und] 

10. Manípulo de regulação da pressão [1und] 

11. Montagem do potenciómetro [1und] 

12. Alívio de tensão [1und] 

13. Cabo de alimentação [1und] 

14. Parafuso [1und] 

15. Conjunto do transdutor [1und] 

16. Potenciómetro [1und] 

17. Interruptor ON/OFF [1und] 

18. Disjuntor [1und] 

19. Parafuso de ajuste [1und] 

20. Kit capacitor/retificador (inclui o item 21) [1und] 

21. Parafuso [1und] 

22. Controlo electrónico da pressão completo W/cobertura (inclui itens 23-25) [1und] 

23. Tampa do LED [1und] 

24. Parafuso [1und] 

25. Bujão da porta [1und] 

26. Módulo RFI (não mostrado)  

 

 

Vista explodida conjunto de sucção 

 
 

1. Conjunto do tubo de retorno 1 

 2. O-ring  

 2. O-ring (para solventes quentes, opcional) 

 3. Cotovelo 1 

 4. Clip de retenção 1 

 5. Mangueira do sifão (inclui os itens 2-4 e 7) 1 

 6. Clip 1 

 7. Tela de entrada 1 

 



Montagem do estande 

 
1. Revestimento do cabo [1und] 

 2. Parafuso [1und] 

 3. Ficha [1und] 

 4. Perna esquerda [1und] 

 5. Parafuso [1und] 

 6. Copo de gotejamento [1und] 

 7. Parafuso [1und] 

 8. Perna direita [1und] 

 9. Perna esquerda, completa (inclui os itens 1. e 3-5) 

10. Perna direita, completa (inclui os pontos 3. e 6-8) 

 

Montagem da secção de fluido 

 



Nota: o kit de vedação incluiu estes itens marcados e também estão incluídos a graxa 

e a guia do pistão. 

1.Secção de fluido (exclui os artigos 24-38) 1 

 Sessão de fluido completa (inclui filtro e 

 Conjunto de válvula PRIME/SPRAY) [1und] 

2. Conjunto do pistão (inclui o item 10-15) [1und] 

3. Retentor [1und] 

4. Guia do pistão [1und] 

5. Vedação superior [1und] 

6. Bloco da bomba [1und] 

7. Adaptação [1und] 

8. Parafuso [2unds] 

9. Vedação inferior [2unds] 

10. Haste do pistão [1und] 

11. Vedante superior [1und] 

12. Gaiola superior [1und] 

13. Esfera externa da válvula [1und] 

14. Vedante exterior da válvula [1und] 

15. O-ring [1und] 

16. Retentor externo da válvula [1und] 

17. Buchas [1und] 

18. Vedante inferior [1und] 

19. Gaiola inferior [1und] 

20. Esfera de válvula [1und] 

21. Vedação da válvula de pé [1und] 

22. O-ring [1und] 

Acessórios 

Airless dicas: 

 

A pulverização é selecionada pelo tamanho do orifício e pela largura do leque. 

 A seleção correta é determinada pela largura do leque de pintura necessário para um 

trabalho específico e pelo tamanho do orifício que fornecerá a quantidade desejada de 

fluido e realizar a atomização adequada.  

Para fluidos de viscosidade leve. Pontas de orifício menores geralmente são 

desejadas.  

Para materiais de viscosidade mais pesada, são preferidas pontas de orifício maiores.  

Por favor, consulte o quadro abaixo. 

NOTA: Não exceda o tamanho recomendado do bico de pulverização 

A tabela a seguir indica os tamanhos mais comuns e os materiais apropriados a serem 

pulverizados. 

Tamanho da 
ponta 

Material de 
pulverização Tipo de filtro 

011-013 Lecado ou esteio  
100 filtro de 
malha  

015-018  Óleo e látex 60 filtro de malha  

021-026 Látex encorpado 60 filtro de malha  

   

 

As larguras do leque medindo de 8” a 12” (20 a 30 cm) são impedidas porque elas se 

movem para controle da pulverização branca 



 

Fluido de proteção  

Limpa e protege os sistemas de pulverização contra a ferrugem. Corrosão e desgaste 

prematuro. Agora com proteção anticongelante de -25°C 

  

23. Corpo da válvula [1 und] 

24. Selo [1und] 

25. Filtro [1und] 

26. Caixa do filtro [1und] 

27. Conjunto de válvula PRIME/SPRAY (inclui os itens28-38) [1und] 

28. Junta [1und] 

29. O-Ring, Viton [1und] 

30. O-Ring, Teflon [1und] 

31. Corpo da válvula [1und] 

32. O-Ring, Viton [1und] 

34. Mola [1und] 

35. Retentor da válvula [1und] 

36. Base de came [1und] 

37. Punho da válvula [1und] 

38. Cavilha de ranhura [1und] 

39. Montagem [1und] 

40. válvula da ferramenta [1und] 

 

NOTA: Quando utilizar solventes “HOT”, substitua o anel de vedação de Viton 

(item 32) por o-ring de Teflon. 

 

Lubrificante do pistão 

Especialmente formulado para evitar que o material grude à haste do pistão, que se 

torna abrasivo aos selos superiores. Pistão bem lubrificado irá remover qualquer 

material que possa se acumular no copo de óleo e evitar ressecamento. 


