
BOMBAS INDUSTRIAIS SAGOLA
COM A MÁXIMA QUALIDADE DE PINTURA, RAPIDEZ E FIABILIDADE

Oferta válida até 30 de Junho 2019

• Sistema misto. Alta produção
• Para trabalhos com alto nível de exigência
• Manejo fácil. Consumo de ar muito baixo
• Vernizes, lacas, primários e fundos
• Caudal livre: 1,8 L/min

MINI XTREME MIX
• Pistola de reduzidas dimensões
• Excelente Ergonomia
• Máxima rapidez de aplicação. Alta transferência
• Ideal para trabalhos complexos
• Produtos hidrosolúveis. Preparada para UV e 
pinturas á base de água

PSAM 104
• Pistola Airless de alta pressão
• Grande resistência e robustez
• Fechos em carburo de Tungsténio
• Todo o tipo de produtos pulverizáveis de média 
viscosidade

• Equipamento completo inclui RAIDER 300 
mix (versão carro e sonda de absorção), 
pistola mista Mini Xtreme Mix e 7 m. de 
mangueira de ar e produto com bolsa

• Equipamento completo inclui RAIDER 300 
(versão carro e sonda de absorção), pistola airless 
PSAM 104, boquilha de giro, cabeçal de giro e 10 
m. de mangueiras de produto (segurança).

300RAIDER BOMBA
SISTEMA 
MISTO

BOMBA
SISTEMA 
AIRLESS

Opção
Versão carro e  
depósito

Equipamento completo
Ref. 30951698
Versão carro e sonda de 
absorção

Equipamento completo
Ref. 30951699
Versão carro e sonda de 
absorção

1.570€

1.490€
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Preços sem Iva , acresce Iva à taxa em vigor.



BOMBAS INDUSTRIAIS SAGOLA
COM A MÁXIMA QUALIDADE DE PINTURA, RAPIDEZ E FIABILIDADE

Oferta válida até 30 de Junho 2019

• Bomba de dupla membrana. Baixa pressão
• Acabamentos e primários
• Regulador de produto de alta precisão
• Lacas de alto brilho, corantes, vernizes e fundos
• Caudal livre: 30 L/min

1/300DM

• Equipamento completo inclui DM 1/300 (versão carro e 
sonda de absorção, com regulador), pistola de pressão Mini 
Xtreme e 7 m. de mangueira de ar e produto com bolsa

• Sistema misto. Alta produção e velocidade
• Fole vertical exclusivo (sem enpaquetaduras)
• Durabilidade e robustez
• Acabamentos, fundos e vernizes á base de água
• Produtos de alta viscosidade
• Caudal livre: 2,8 L/min

250htv

• Equipamento completo inclui HTV 250 (versão carro e sonda 
de absorção), pistola mista Mini Xtreme Mix (com racor 
giratório) e 7 m. de mangueira de ar e produto com bolsa

BOMBA
SISTEMA 
MISTO

Opção
Versão carro e 
depósito

MINI XTREME PRESSÃO
• Pistola de reduzidas dimensões
• Acabamentos de altissima qualidade
• Reduz a pulverização, poupa pintura
• Adequada para zonas de di�cil acesso
• De�nição perfeita da área de trabalho 

Equipamento 
completo
Ref. 30920599
Versão carro e sonda 
de absorção

2.490€

999€

BOMBA
BAIXA 

PRESSÃO

Preços sem Iva , acresce Iva à taxa em vigor.


