
SISTEMAS DE BOMBEAMENTO 
PARA PULVERIZAÇÃO DE PRIMERS 
E ACABAMENTO DE BAIXA E
MÉDIA VISCOSIDADE



FS ARMSTRONG

BOMBAS DE
DIAFRAGMA NORMAL

O FS ARMSTRONG é um sistema de pulverização de materiais fi nishing baseado na tecnologia de 
duplo diafragma, com baixa pulsação, facilidade de setup e baixo custo de investimento.

SISTEMAS DE PULVERIZAÇÃO EM DIAFRAGMA 
PROJETADOS PARA ACABAMENTOS

SAÍDA DE BAIXA PULSAÇÃO

COM E SEM
REGULADORES

PISTOLA DE PULVERIZAÇÃO 
ELETROSTÁTICA ProXP

FILTRAGEM INDIVIDUAL
PARA CADA APLICADOR

QUALIDADE DE ACABAMENTO SUPERIOR
• Padrão e fi lme consistente em peças
• Fluxo constante para pistola pulverizadora

A Bomba FS Armstrong possui
pulsação de pressão do que as 
bombas de diafragma padrão. * Comparação bomba a bomba sem regulador de líquido. 



ACABAMENTO  DE ALTO DESEMPENHO

MAIOR TEMPO DE VIDA DA BOMBA EXTRA POTÊNCIA DE BOMBEAMENTO

30
%• A construção de alumínio ou aço inoxidável 

robusta exige menor manutenção
• Duas vezes a saída por curso
• Alta saída por curso signifi ca menos desgaste 
da bomba

potência de sucção em
relação as bombas de
diafragma tradicionais

SETUP DO EQUIPAMENTO

• Reabasteça e monitore o nível de material enquanto pulveriza
• Conclua as mudanças de cor em menos de 3 minutos
• A válvula de circulação economiza tempo e diminui o uso de solvente durante a limpeza e as
mudanças de cor



CONFIGURADOR LINHA ARMSTRONG

Armstrong bomba ALUMINIO, 2 aplicadores, 2 reguladores BICO 1,4mm com tecnologia convencional 
Finex mang Flexível apli Convencional 15mm montagem parede



CONSUMO MÉDIO DE AR

DADOS DE SOM

PESO

*Pressão de som medida a um metro da unidade. Potência do som medida de acordo com o padrão ISSO 3744. Os dados de som 
são apenas para a bomba FS ARMSTRONG, sem pistola de pulverização. Consulte o manual de instruções da pistola de pulveri-
zação para dados de som da pistola.

CONVENCIONAL
Pistolas    14,0scfm
Bomba:    1,5  scfm
Total:       15,5 scfm

COMPLIANT
Pistolas    12,0scfm
Bomba:    1,5  scfm
Total:       13,5 scfm

HVLP
Pistolas    15,0scfm
Bomba:    1,5  scfm
Total:       16,5 scfm

ELESTROSTÁTICA
Pistolas    20,0scfm
Bomba:    1,5  scfm
Total:       21,5 scfm

Nível da pressão de som a 40 psi (0,28 MPa, 2,8 bar).........................................................................69dBa
Nível da potência do som a 40 psi (0,28 MPa, 2,8 bar).........................................................................81dBa

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Pressão de funcionamento do fl uido máximo...........................................................100 psi (0,7 MPa, 7 bar)
Pressão de entrada de ar máxima............................................................................100 psi (0,7 MPa, 7 bar)
Fluxo máximo do fl uido (bomba a 212 cpm)........................................................................8,5 gpm (32 lpm)
Deslocamento da bomba......................................................................................5 onças/ciclo (160 cc/ciclo)
Encaixe de entrada de ar...................................................................................................................1/4 npt(f)
Encaixe de saída do regulador de fl uido em acetal.........................................................................3/4 npt(m)
Encaixe de saída do regulador de fl uido em aço inoxidável........................................................3/8 npsm(m)
Entrada da bomba.............................................................................................................................3⁄4 npt(f)
Saída da bomba....................................................................................................................3/8 de pol. npt(f)
Encaixe da saída de fl uido..............................................................................................................3/4 npt(m)

Sistema de balde de 5 gal (18,9 l) (alumínio/SST)..............................................22 lb (10 kg)/28 lb (12,7 kg)
Sistema de suporte (Alumínio/SST)....................................................................20 lb (9,1 kg)/27 lb (12,3 kg)
Sistema de carrinho (Alumínio/SST).................................................................30 lb (13,6 kg)/36 lb (16,4 kg)
Sistema de montagem na parede (Alumínio/SST).............................................19 lb (8,6 kg)/24 lb (10,9 kg)
Manual de peças e instruções da bomba............................................................................................309303
Manual de peças e instruções do sistema de pulverização.................................................................309304
Manual de operação do sistema de pulverização................................................................................309305
Manual de instruções do kit agitador....................................................................................................309306



Matriz: Caxias do Sul/RS
Rua Gaston Luis Benetti, 909

Cep: 95112-483
+55 (54) 3212.1459 • 3419.8214  •  99673.9258
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Rua Eugenio Bertini, 545
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+55 (19) 3468.3483
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