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OPCIONAL RECOMENDADO 
LÂMPADA ATEX EXTERNA 
para a iluminação interna
com acendimento automático 
na abertura da porta

Quanto mais solvente ficar 

no estado líquido, MENOR 

SERÁ A QUANTIDADE DE 

GÁS PRESENTE NA 

ATMOSFERA, como a 

acetona que é muito volátil

O ar comprimido é ligado à 

pistola de aspersão apenas 

no final da lavagem manual 

para executar 2-3 breves 

aspersões

MAIOR PROTEÇÃO 

para o operador 

contra os esguichos

e os vapores no ar 

No reservatório interno 

fica MAIS SOLVENTE DE 

RECIRCULAÇÃO e muito 

menos sujidade de verniz: 

adequado para executar as 

próximas pré-lavagens 

da pistola

LAVA-AERÓGRAFOS COM SOLVENTE
DE BAIXAS EMISSÕES

PORQUÊ ESCOLHER 

LOW EMISSION

BOMBAS DE MEMBRANA ROSAUTO
CONFIANÇA A MAIS DI 30 ANOS

WASHING SOLUTIONS
LEADER FROM 1979

A Rosauto projeta e realiza há mais de 40 anos 
lava-pistolas e lava-peças de alta qualidade 
unindo história e inovação

BOMBAS MPBOMBAS PA
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LOW EMISSION
LAVA-AERÓGRAFOS COM SOLVENTE DE BAIXAS EMISSÕES 

Graças à baixa movimentação do ar dentro da área de trabalho, este 
lavapistolas retém boa parte dos gases, principalmente os mais voláteis 
(por exemplo, acetona), que também são os mais importantes para uma 
boa lavagem. Desta forma, os gases retidos não são dispersados na 
atmosfera, mas regressam por condensação ao reservatório do solvente 
de recirculação, aumentando assim a quantidade, qualidade e limpidez do 
solvente para a subsequente pré-lavagem das pistolas (especialmente 
para máquinas automáticas).

A máquina permite várias possibilidades de utilização com os 
consequentes níveis de consumo e emissões; em qualquer caso, garante 
uma economia de pelo menos 30% relativamente às máquinas 
tradicionais. Se usado de maneira correta, o lava-pistolas permite 
economizar até 60% de solvente e reduzir as emissões em 80%.

MANUAL COM SOLVENTE

Bomba de recirculação, injetor para enxaguadela com solvente limpo, bomba 
para dispenser com solvente limpo.

MOD. LEW 15

AUTOMÁTICO E MANUAL COM SOLVENTE
Lavagem automática com recirculação, bomba de recirculação, injetor para 
enxaguadela com solvente limpo.

MOD. LEW 35 D 
+  bomba para dispenser com solvente limpo.

DADOS TÉCNICOS: 692 x 710 x H1540 mm  | TUBO DE EXPULSÃO: Ø 150 mm

DADOS TÉCNICOS: 1044 x 710 x H1540 mm  | TUBO DE EXPULSÃO: Ø 120m

MÁQUINA COMBINADA
ÁGUA MANUAL – SOLVENTE MANUAL 

ÁGUA
Bomba de recirculação, nebulizador para enxaguadela com água limpa,
pistola de sopro, kit de separação água-verniz.

SOLVENTE
Bomba de recirculação, injetor para enxaguadela com solvente limpo, bomba 
para dispenser com solvente limpo.

MOD. LEW 35

MOD. LEW 25

MOD. LEW 45

DADOS TÉCNICOS: 1200 x 710 x H 1540 mm  |  TUBO DE EXPULSÃO: Ø 150m

DADOS TÉCNICOS: 540 x 710 x H1540 mm  | TUBO DE EXPULSÃO: Ø 120 mm

SISTEMA DE LAVAGEM AUTOMÁTICA 
APROVADO PELOS FABRICANTES 

DE PISTOLAS DIGITAIS (E NÃO)

ATÉ 2 AERÓGRAFOS 
COM ACESSÓRIOS 

SIMULTANEAMENTE

OS MODELOS LOW EMISSION

MÁQUINA COMBINADA
ÁGUA MANUAL – SOLVENTE  AUTOMÁTICO E MANUAL
ÁGUA
Pincel alimentado por bomba de membrana com recirculação, nebulizador para 
enxaguadela com água limpa, pistola de sopro, kit de separação água-verniz.

SOLVENTE
Lavagem automática com recirculação, bomba de recirculação, injetor para 
enxaguadela com solvente limpo, bomba para dispenser com solvente limpo.
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