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A Rosauto é uma empresa consolidada, leader na 
Europa na produção de recipientes de lavagem 
para pistolas de pintura denominadas Lavador-
borrifador.

Criada em 1979 do espírito empresarial e da 
capacidade dos irmãos Rosa, a empresa fez 
estrada no mercado, sendo apreciada pela 
contínua e constante inovação dos produtos 
unida a uma ótima fiabilidade e qualidade dos 
mesmos.

Hoje a empresa produz, além de uma vasta 
gama de Lavador-borrifadores também lavador 
de peças de oficinas mecânicas, industriais, 

serigrafias e prensas pneumáticas para papel e 
frascos.

A grande paixão e o contato estreito com o 
mercado, permitiu à empresa de distinguir-se e 
de ser sempre entre as mais inovadoras do próprio 
sector, confirmado pela grande quantidade de 
alvarás e ideais originais desenvolvidas ao longo 
dos anos.

A satisfação do cliente, o estudo contínuo 
de novas soluções e a atenção dos pedidos 
de mercado são as partes fundamentais das 
atividades Rosauto.
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CE II 2G

Bombas de membrana Rosauto
O coraçÃo dos nossos lavador-pulverizador

Confiança  a mais di 40 anos
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KIT M

KIT F

OPTIONAL

OPTIONAL

• Kit incluindo bomba de membrana 
MP, pincel dispensador e tubulação 

• Para lavagem con pincel alimentado 
por liquido de recirculação

• Instalado apenas em nossa fábrica e 
antes da entrega da máquina

• Kit incluindo bomba de membrana 
PA, botão de controle e tubulação 

• Para lavagem final automatica con 
diluente limpo

• Instalado apenas em nossa fábrica e 
antes da entrega da máquina
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II 2G

+

MOD. P11

TECHNICAL DATA

• Para a lavagem manual para pintura a base água
• Adapto para quem usa o sistema chávena mono uso
• Bomba Venturi para a lavagem com líquido de reciclo
• Lavagem final com pulverizador utilizando água limpa
• Pistola de sopro para a secagem final
• Kit de separação água-pintura não incluído
• Completamente em aço inox
• ATEX II 2G

Dimensões
490 x 690 x 1490 mm

Peso
 38 Kg

Funcionamento
pneumático

Pressão Ar
Min 6 - max 10 Bar

Tanques não incluídos

 Lavador pulverizador manual a água
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II 2G

+

MOD. P20 m

TECHNICAL DATA

• Para a lavagem manual para pintura a base água
• Pré-lavagem com pincel alimentado por uma bomba a membrana utilizando 

líquido de reciclo
• Lavagem final com pulverizador utilizando água limpa
• Pistola de sopro para a secagem final
• Kit de separação água -pintura incluído
• Completamente em aço inox
• ATEX II 2G

Dimensões
490 x 690 x 1490 mm

Peso
50 Kg

Capacidade do recipiente
para água

50 L

Funcionamento
pneumático

Pressão Ar
Min 6 - max 10 Bar

Lavador pulverizador manual a água
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II 2G

+

MOD. P30

TECHNICAL DATA

Dimensões
490 x 690 x 1490 mm

Peso
55 Kg

Capacidade do recipiente
para água

50 L

N° de pistolas para o
ciclo de lavagem

1

Funcionamento
pneumático

Pressão Ar
Min 6 - max 10 Bar

• Para lavagem automática e manual di pintura a base de água
• Lavagem automática através uma bomba a membrana utilizando líquido de reciclo
• Lavagem final com bomba venturi e pulverizador utilizando água limpa
• Pistola de sopro para a secagem final
• Kit di separação água-pintura incluído
• Completamente em aço inox
• ATEX II 2G

Lavador pulverizador automatico a água
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II 2G

+

MOD. 135 - SPEEDY CLEAN

TECHNICAL DATA

Dimensões
450 x 310 x 830 mm

Peso
10 Kg

Funcionamento
pneumático

Pressão Ar
Min 6 - max 10 Bar

• Máquina pequena somente, 45x31x83 cm
• 4 tanques de 5 litros cada um
• Bomba com fluido sujo para ambas as zonas (pré-lavagem)
• Nebulizador com líquido limpo para ambas as zonas
• Pincel para lavagem manual
• Trabalha com água mais detergente e com solvente
• Lava a inteira pistola , o bocal da pistola, o copo, a espátulas, filtros, ecc.
• Produz muito poucos fumos de escape
• Sistema de aspiração incorporado
• Pistola de ar para a secagem
• Pode ser usado dentro ou fora de cabines de pulverização
• 100% aço inoxidável

 Lavador pulverizador duplo manual a água e diluente



10

II 2G

+

MOD. L10

TECHNICAL DATA

Dimensões
990 x 690 x 1490 mm

Peso
72 Kg

Capacidade do recipiente
para água

50 L

Diâmetro do tubo
de descarga

150 mm

Funcionamento
pneumático

Pressão Ar
Min 6 - max 10 Bar

• Combinada, lavagem manual pintura manual pintura a base de água e pintura a base de diluente
• Aspiração automática dos vapores da zona de trabalho 

ZONA ÁGUA
- Bomba Venturi para a lavagem com líquido de reciclo
- Lavagem final com pulverizador utilizando água limpa
- Pistola de sopro para a secagem final
- Kit de separação água-pintura não incluído
ZONA DILUENTE
- Pré-lavagem com bomba venturi usando diluente de reciclo
- Bomba venturi para atingir o diluente limpo
- Lavagem final com pulverizador usando diluente limpo

• Possibilidade de efetuar prova cor
• Completamente em aço inox
• ATEX II 2G

Tanques não incluídos

Lavador pulverizador duplo manual a água e diluente
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II 2G

+

MOD. L20 M

TECHNICAL DATA

Dimensões
990 x 690 x 1490 mm

Peso
85 Kg

Capacidade do recipiente
para água

50 L

Diâmetro do tubo
de descarga

150 mm

Funcionamento
pneumático

Pressão Ar
Min 6 - max 10 Bar

OPTIONAL: KIT M (para diluente)

• Combinada, lavagem manual pintura manual pintura a base de água e pintura a base de diluente
• Aspiração automática dos vapores da zona de trabalho 

ZONA ÁGUA
- Pré-lavagem com pincel alimentado da bomba usando líquido de reciclo
- Lavagem final com pulverizador utilizando água limpa
- Pistola de sopro para a secagem final.
- Kit de separação água -pintura incluído
ZONA DILUENTE
- Pré-lavagem com bomba venturi usando diluente de reciclo
- Bomba venturi para atingir o diluente limpo
- Lavagem final com pulverizador usando diluente limpo

• Possibilidade de efetuar prova cor
• Completamente em aço inox
• ATEX II 2G

 Lavador pulverizador duplo manual a água e diluente
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II 2G

+

MOD. G40 M

TECHNICAL DATA
• Combinada, lavagem manual pintura manual pintura a base de água e pintura a base 

de diluente
• Aspiração automática dos vapores da zona de trabalho 

ZONA ÁGUA
- Pré-lavagem com pincel alimentado por uma bomba a membrana utilizando 
líquido de reciclo
- Lavagem final com pulverizador utilizando água limpa
- Pistola de sopro para a secagem final
- Kit di separação água-pintura incluído
ZONA DILUENTE
- Lavagem automática através de uma bomba a membrana usando diluente de reciclo
- Bloco mecânico da tampa da lavagem automática durante a operação
- Bomba venturi para atingir o diluente limpo
- Lavagem final com pulverizador utilizando diluente limpo
- Redutor de pressão para provas cor

• Possibilidade de efetuar provas cor
• Completamente em aço inox
• ATEX II 2G

Dimensões
1190 x 690 x 1490  mm

Peso
107 Kg

Capacidade do recipiente
para água

50 L

N° de pistolas para o
ciclo de lavagem

N° 2

Diâmetro do tubo
de descarga

150 mm

Funcionamento
pneumático

Pressão Ar
Min 6 - max 10 Bar

OPTIONAL: KIT M (para diluente)

OPTIONAL: KIT F (para diluente)

Lavador pulverizador duplo, manual a água 
automatico a diluente
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II 2G

+

MOD. G60 F

TECHNICAL DATA
• Combinada, Lavagem automática e manual a base diluente e água
• Aspiração automática dos vapores da zona de trabalho 

ZONA ÁGUA
- Lavagem automática através uma bomba a membrana utilizando líquido de reciclo
- Lavagem final com bomba venturi e pulverizador utilizando água limpa
- Pistola de sopro para a secagem final
- Kit di separação água-pintura incluído
ZONA DILUENTE
- Lavagem automática através uma bomba a membrana usando diluente de reciclo
- Lavagem final com diluente limpo através uma segunda bomba a membrana 
comandada por um botão
- Bloco mecânico da tampa da lavagem automática durante a operação
- Bomba venturi para lavagem com diluente de reciclo
- Bomba venturi para atingir o diluente limpo
- Lavagem final com pulverizador utilizando diluente limpo
- Redutor de pressão para provas cor

• Possibilidade de efetuar as provas cor
• Completamente em aço inox
• ATEX II 2G

Dimensões
1190 x 690 x 1490 mm

Peso
114 Kg

Capacidade do recipiente
para água

50 L

N° de pistolas para o
ciclo de lavagem

N° 2

Diámetro del tubo de descarga
150 mm

Funcionamento
pneumático

Pressão Ar
Min 6 - max 10 Bar

OPTIONAL: KIT M (para diluente)

Lavador pulverizador duplo automatico a água 
e automatico a diluente
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II 2GMOD. P10

TECHNICAL DATA

• Lavagem manual com diluente
• Aspiração automática dos vapores da zona de trabalho
• Pré-lavagem com bomba a venturi usando diluente sujo
• Bomba venturi para atingir o diluente limpo
• Lavagem final com pulverizador utilizando diluente limpo
• Possibilidade de efetuar as provas cor
• Completamente em aço inox
• ATEX II 2G

Dimensões
490 x 690 x 1490  mm

Peso
 42 Kg

Diâmetro do tubo
de descarga

120 mm

Funcionamento
pneumático

Pressão Ar
Min 6 - max 10 Bar

OPTIONAL: KIT M

Lavador pulverizador manual a diluente
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II 2GMOD. M10

TECHNICAL DATA

• Lavagem manual com diluente
• Aspiração automática dos vapores da zona de trabalho
• Pré-lavagem com bomba a venturi usando diluente sujo
• Bomba venturi para atingir o diluente limpo
• Lavagem final com pulverizador utilizando diluente limpo
• Redutor de pressão para provas cor
• Completamente em aço inox
• ATEX II 2G

Dimensões
690 x 690 x 1490 mm

Peso
54 Kg

Diâmetro do tubo
de descarga

150 mm

Funcionamento
pneumático

Pressão Ar
Min 6 - max 10 Bar

OPTIONAL: KIT M

Lavador pulverizador manual a diluente
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II 2GMOD. 173A · 173d

OPTIONAL: KIT F

MOD. 173 D

TECHNICAL DATA• Lavagem automática com diluente
• Aspiração automática dos vapores da zona de trabalho
• Lavagem automática através bomba a membrana usando diluente de reciclo 
• Só MOD. 173D: bomba venturi para atingir o diluente limpo 
• Lavagem final com pulverizador utilizando diluente limpo
• Completamente em aço inox
• ATEX II 2G

Dimensões
450 x 660 x 1100 mm

Peso
38 Kg

N° de pistolas para o
ciclo de lavagem

N° 2

Diâmetro do tubo
de descarga

120 mm

Funcionamento
pneumático

Pressão Ar
Min 6 - max 10 Bar

Lavador pulverizador automatico a diluente
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II 2GMOD. M30 · m30 f

OPTIONAL: KIT M

MOD. M30 F

TECHNICAL DATA• Lavagem automática e manual com diluente
• Aspiração automática dos vapores da zona de trabalho
• Lavagem automática através bomba a membrana usando diluente de reciclo 
• Só MOD. M30 F: 

- Lavagem final com diluente limpo através uma segunda bomba a membrana 
comandada por um botão
- Bomba venturi para lavagem com diluente de reciclo 

• Bloco mecânico da tampa da lavagem automática durante a operação
• Bomba venturi para atingir o diluente limpo
• Lavagem final com pulverizador utilizando diluente limpo
• Redutor de pressão para provas cor
• Completamente em aço inox
• ATEX II 2G

Dimensões
692 x 685 x 1490 mm

Peso
74 Kg

N° de pistolas para o
ciclo de lavagem

N° 2

Diâmetro do tubo
de descarga

150 mm

Funcionamento
pneumático

Pressão Ar
Min 6 - max 10 Bar

Lavador pulverizador automatico a diluente
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II 2GMOD. 801A · 801B
DESTILADOR “DECA”

TECHNICAL DATA

• Destilador anti-deflagrante
• Destila até a 15 litros de solvente
• Recolhe o depósito num saco
• Display digital para temperatura e tempo
• Possibilidade de associação com Lavador-Borrifador e transvase automático do 

solvente sujo e limpo
• Mod. 801B: pronto para ser combinados
• Atex II 2G

Dimensões
510 x 690 x 1650 mm

Peso
79  Kg

Capacidade do fervedor
15 L

Funcionamento
Elettrico 1 kW - 230 V

Temperatura máxima
200°C

Duração do ciclo de
trabalho

3-4 hours
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II 2GMOD. 250AX · 250BX

MOD. 250AXMOD. 250BX

TECHNICAL DATA

MESA CORES

• Mesa de trabalho
• Completamente em aço inox
• Útil para repor, misturar e diluir as pinturas a base de água e diluente 
•  Só MOD.250 BX:

- Duas bombas a venturi para aspirar o produto a diluir
- Aspiração dos vapores da zona de trabalho 

• ATEX II 2G

Dimensões
 1090 x 690 x 1465 mm

Peso
62 Kg

Diâmetro do tubo
de descarga

mm 150

Funcionamento
pneumático

Pressão Ar
Min 6 - max 10 Bar
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II 2GMOD. 255

TECHNICAL DATA

• Mesa de trabalho.
• Completamente in aço inoxidável
• Útil para armazenar, misturar e diluir tintas à base de água e diluentes.
• Extração de vapor da área de trabalho
• Duas prateleiras de altura ajustável
• Possibilidade de trabalhar em um ou em ambos os lados da mesa

Artigo vendido para ser montado
Tubos de escape de Fumaça não fornecidos

Dimensões
1800 x 645 x 1210 mm

Peso
60  Kg

Funcionamento
pneumático

 Pressão Ar
8 Bar

Diâmetro do tubo
de descarga
2 x 150 mm

MESA CORES
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II  3GDMOD. 970
MINI THERMOCOLOR

TECHNICAL DATA

• Móvel aquecido para armazenagem de pinturas e outro produtos
• Plano baixo aquecido e outros dois reguláveis
• Parte aquecida isolada
• Permite aquecer as pinturas, catalizadores, trasparentes, estuques metálicos, fun-

dos, isolantes, colas, sigilantes, ólio protecção chassis e pistolas borrifador
• ATEX II 3GD

Dimensões
720 x 500 x 940 mm

Peso
36  Kg

Funcionamento
Elettrico 230 V - 50 Hz

Power
55 W

Plane average 
temperature

45°C

Heating volume room
710 x 450 x 900 m
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II  3GDMOD. 206

TECHNICAL DATA

PRENSADOR DE LATAS 30L

• Completamente pneumática
• Para esmagar recipientes de chapa até a 30 L
• ATEX II 3G

Dimensões
500 x 450 x 1780 mm

Peso
95 Kg

Dimensões câmara
de esmagamento

370 x 350 x 580 mm

Funcionamento
pneumático

Fuerza de empuje 
del cilindro

8 bar - 1600 kg
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II  3GDMOD. 201
prensa “JOLLY”

TECHNICAL DATA

• Completamente pneumática
• Para esmagar papel e frascos até a Ø 30 cm
• Reduz o volume do lixo
• ATEX II 3G

Dimensões
840 x 500 x 1660 mm

Peso
200  Kg

Dimensões porta de
carga

720 x 310 mm

Dimensões câmara
de esmagamento

700 x 450 x 770 mm

Força de empurro do
cilindro

8 bar - 980 kg

Peso da embalagem
30÷35 Kg
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II 2GMOD. 174B

480

550

48
0

480

550

48
0

TECHNICAL DATA

lava-frascos

• Adequado para a limpeza com diluentes, solventes ou à base de água
• Para a lavagem de latas e frascos de até 30 litros
• Lavagem automática com jactos fixos por meio de bomba a diafragma
• Extracção automática dos vapores
• ATEX II 2G

Dimensões
530 x 710 x 1320 mm

Peso
60 Kg

Diâmetro do tubo
de descarga

120 mm

Funcionamento
pneumático

Pressão Ar
min 6 max 10 bar
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II 2GMOD.  V150
VÁLVULA AUTOMÁTICA PARA TUBO DE DESCARGA

• Evita a evaporação de solvente quando a lava-pistolas não estiver em função
• Altamente recomendado para tubagens de descarga ligadas à uma aspiração centralizada
• Funcionamento totalmente automático com a simples abertura/fechamento da tampa 

superior
• Universal, adequado para todas as lava-pistolas
• ATEX II 2G

TECHNICAL DATA

Dimensões
200 x 200 x 500 mm

Peso
3,5 Kg

Diâmetro do tubo
de descarga

150 mm

Funcionamento
pneumático

Pressão Ar
min 6 max 10 bar
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MOD. 110

W 50

W 51

MOD. 189

TECHNICAL DATAKIT SEPARAÇÃO ÁGUA-PINTURA

• Permite a separação da pintura coagulada da água
• Constituído por um recipiente de plástico e um recipiente furado para o suporte 

dos filtros
• Fornecido com um sistema de ar de mistura de água com os flóculos

Dimensões
600 x 400 x 500 mm

Peso
4,5 Kg

Capacidade do recipiente
para água

50 L

FILTRO A CARVÕES ATIVOS

• Elimina os agemtes poluidores dos gases de descarga
• Adaptável a todos os lavadores pistolas a base diluente
• Os carvões desgastados podem ser substituídos

TECHNICAL DATA

Dimensões
310 x 310 x 780 mm

Peso
28 Kg

Quantidade de carvão
12 Kg

Percentagem de abatimento
> 50%
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RE-5 / RE-10

FLOCK

REMOVER

• Detergente concentrado a diluire em água
• Nova fórmula com pouquíssima espuma
• Utilização a frio: melhora a lavagem das pistolas, mesmo com pintura 

seca
• Utilização a quente: os tempos de lavagem reduzem de metade e 

permite uma total limpeza mesmo com pintura seca
• Mantém limpas as bombas, tubos e boquilhas delavagem
• Limita a formação de sujidade nas paredes dolavador pistolas
• Depois da coagulação o produto é utilizável novamente
• 5-15% de diluição em água

COAGULATING POWDER

•Pó coagulante para dividir a pintura da água
• 1,5 Kg



Via Lungochiampo, 53
36054 Montebello Vicentino - (VI) Italy
Tel. +39 0444 648966 - Fax +39 0444 648960
E-mail rosauto@rosauto.it
www.rosauto.it

WASHING SOLUTIONS


