
MANUAL
DO USUÁRIO

Airless
Sprayer 8.3G

Instruções de Segurança Importantes
Leia todos os avisos e instruções neste 

manual. Guarde essas instruções.

SPU83G

Para pulverização portátil 
sem ar de revestimentos 
arquitetônicos e tintas.
Pressão Máxima de trabalho:
3300 psi (22.8 MPa, 228 bar).
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AVISOS

RISCO DE EXPLOSÃO E FOGO

Os fumos inflamáveis, como vazamentos de solventes e tintas, na área de trabalho podem 
inflamar ou explodir. Para ajudar a prevenir o fogo e a explosão:
• Use equipamentos somente em áreas bem ventiladas.
• Não preencha o tanque de combustível enquanto o motor estiver funcionando ou quente; 
desligue o motor e deixe esfriar. O combustível é inflamável e pode inflamar ou explodir se 
derramado na superfície quente.
• Elimine todas as fontes de ignição; Tais como luzes piloto, cigarros, lâmpadas elétricas portáteis, 
e panos de plástico (arco estático potencial).
• Mantenha a área de trabalho livre de resíduos, incluindo solvente, trapos e gasolina.
• Não conecte ou desconecte os cabos de alimentação ou ligue ou desligue os interruptores de 
energia ou luz quando houver gases inflamáveis presentes.
• Equipamento de terra e objetos condutores na área de trabalho. Consulte Instruções de 
aterramento.
• Use apenas mangueiras aterradas.
• Mantenha a pistola firmemente no lado do balde aterrado quando dispara no balde. Se há 
incêndios estáticos ou você sente um choque, pare a operação imediatamente.
• Não use equipamentos até que você identifique e corrija o problema.
• Mantenha um extintor de incêndio na área de trabalho.

PERIGO DE INJEÇÃO

O fluido de alta pressão da pistola, vazamentos de mangueira ou componentes quebrados 
podem perfurar a pele. Este pode parecer apenas um corte, mas é uma lesão grave que pode 
resultar em amputação. Obter tratamento cirúrgico imediato.
• Não apontar a pistola para ninguém ou em qualquer parte do corpo.
• Não coloque a mão sobre o bico do spray.
• Não pare ou desvie vazamentos com a mão, o corpo, a luva ou o pano.
• Não pulverize sem proteção do bico e proteção do gatilho instaladas.
• Engate o bloqueio do gatilho quando não a pulverização.
• Siga o procedimento de redução de pressão neste manual, quando você parar de pulverizar e 
antes da limpeza, verificação ou manutenção de equipamentos.
• Verifique todos os dias o uso da mangueira e do conector, se necessário, substitua-os.
• Aperte firmemente todas as partes do conector antes de pulverizar.

PERIGO DE MOVIMENTO DE PEÇAS

As partes móveis podem beliscar ou amputar dedos e outras partes do corpo.
• Mantenha-se afastado de peças móveis.
• Não opere equipamento com protecções ou tampas removidas.
• O equipamento pressurizado pode começar sem aviso prévio. Antes de verificar, mover ou 
operar equipamento, siga o Procedimento de Alívio de Pressão neste manual. Desconecte a 
alimentação ou o fornecimento de ar.
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PERIGO DE EQUIPAMENTO PRESSURIZADO

O líquido da válvula da pistola / dispensador, vazamentos ou componentes quebrados podem 
salpicar nos olhos ou na pele e causar feridos graves.
• Siga o Procedimento de Alívio de Pressão neste manual, quando você parar de pulverizar e 
antes de limpar, verificar ou operar equipamentos.
• Aperte todas as conexões de fluido antes de operar o equipamento.
• Verifique as mangueiras, tubos e acoplamentos diariamente. Substitua as peças desgastadas ou 
danificadas imediatamente.

PERIGO DE PEÇAS DE ALUMÍNIO PRESSURIZADAS

Não use 1,1,1-tricloroetano, cloreto de metileno e/ou outros solventes halogenados de 
hidrocarbonetos ou fluidos contendo tais solventes em equipamento de alumínio pressurizado. 
Tal uso pode causar séria reação química e ruptura do equipamento, e resultar em morte, lesões 
graves e / ou danos à propriedade.

PERIGO DE SUCÇÃO

Nunca coloque as mãos perto da entrada do fluido da bomba quando a bomba estiver em 
operação ou pressurizada. A sucção poderosa pode causar lesões graves.

PERIGO DE GASES TÓXICOS OU PERIGOSOS

Líquidos ou gases tóxicos podem causar lesões graves ou a morte se forem salpicadas nos olhos 
ou na pele, inalado ou engolido.
Leia as FISPQ para conhecer os perigos específicos dos fluidos que você está usando.
Armazene líquidos perigosos em recipientes aprovados e descarte-o de acordo com diretrizes 
aplicáveis.

RISCOS DE QUEIMADURA

As superfícies do equipamento e o fluido que é aquecido podem ficar muito quentes durante 
a operação. Para evitar queimaduras graves, não toque em fluidos ou equipamentos quentes. 
Aguarde até que o equipamento / fluido esfriasse completamente.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO PESSOAL

Você deve usar o equipamento de proteção apropriado quando estiver operando, consertando 
ou quando estiver na área de operação do equipamento para ajudar a protegê-lo de ferimentos 
graves, incluindo lesões oculares, inalação de fumaça tóxica, queimaduras e perda auditiva. Este 
equipamento demanda, mas não está limitado a:
• Óculos de proteção
• Vestuário e respirador conforme recomendado pelo fabricante de fluidos e solventes
• Luvas
• Proteção auditiva
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RISCOS DE MÁQUINA DE EQUIPAMENTO

O mau uso pode causar morte ou lesões graves.
• Não exceda a pressão máxima de trabalho ou a classificação da temperatura do componente do 
sistema mais baixo classificado. Consulte Dados técnicos em todos os manuais de equipamentos.
• Use fluidos e solventes que sejam compatíveis com o equipamento peças molhadas. Consulte 
Dados técnicos em todos os manuais de equipamentos. Leia os avisos do fabricante de fluidos e 
solventes.
• Verifique o equipamento diariamente. Repare ou substitua as peças desgastadas ou danificadas 
imediatamente.
• Não altere ou modifique o equipamento.
• Apenas para uso profissional.
• Use o equipamento apenas para o propósito pretendido.
• Encaminhe mangueiras e cabos para longe das áreas de trânsito, bordas afiadas, peças móveis 
e superfícies quentes.
• Não use mangueiras para puxar equipamentos.
• Cumprir todas as normas de segurança aplicáveis.

PERIGO DE MONÓXIDO DE CARBONO

O escape contém monóxido de carbono venenoso, que é incolor e inodoro. Respirar monóxido 
de carbono pode causar a morte. Não opere em uma área fechada.
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IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES

Interruptor de ligar / desligar do motor Tubo de sucção e filtro de entrada1 8

6 13

2 9

7

3 10

4 11

5 12Controle de pressão Trava do gatilho

Manifold

Display Digital Premium Bomba

Válvula Primária Controles do motor

Interruptor ON / OFF da bomba

Interruptor de proteção de cavitação

Mangueira de drenagem

Alojamento
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PROCEDIMENTO DE ALÍVIO DE PRESSÃO

CONFIGURAÇÃO/INSTALAÇÃO

1. Acionar a trava de segurança do gatilho da pistola.

1. Conecte a mangueira de alta pressão ao 
pulverizador. Aperte com segurança.

2. Desligue o interruptor ON / OFF do motor.

2. Instale o adaptador e a mangueira do chicote de 
1,2 m para a outra extremidade da mangueira de 
alta pressão.

3. Mude a bomba para OFF.

3. Instale a mangueira do chicote na entrada de 
fluido da pistola de pulverização.

4. Destrave o gatilho. Gire a pressão para a 
configuração mais baixa. Pulverize com a pistola no 
balde até o alívio da pressão.

4. Aperte bem.

5. Remova a proteção do bico.

6. Destrave o gatilho. Mantenha a parte metálica 
da pistola firmemente ao lado do balde de metal 
aterrado, e pulverize com a pistola para aliviar a 
pressão.

7. Trave o gatilho da pistola.
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8. Abrir válvula de drenagem de pressão. Deixe 
a válvula aberta até estar pronta para pulverizar 
novamente.

9. Retire a tela da tigela de entrada ao pulverizar 
materiais de gesso.

10. Envolva a porca de garganta com TSL para evitar 
o desgaste prematuro da bomba. Faça isso cada vez 
que você pulverizar.

11. Verifique o nível de óleo do motor. Adicione SAE 
10W-30 (verão) ou 5W-20 (inverno), se necessário.

12. Encha o tanque de combustível.

13. Conecte o grampo de aterramento do 
pulverizador ao solo.

Se você suspeitar que o bico ou mangueira de 
pulverização estejam completamente entupidos ou 
que a pressão não foi totalmente aliviada depois de 
seguir as etapas acima, solte a porca de retenção 
ou o acoplamento da extremidade da mangueira 
para aliviar a pressão gradualmente, depois a solte 
completamente. Agora limpe o bico ou a mangueira.

INSTALAÇÃO

1. Coloque o tubo de sucção e o tubo de drenagem 
em um balde metálico aterrado parcialmente cheio 
com líquido de descarga. Conecte o fio de terra ao 
balde e à terra.

3. Desligue a bomba.

2.Tire a válvula de vedação para baixo. Pressione o 
controle de pressão no sentido anti-horário para a 
menor pressão.
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4. Iniciar o motor

5. Selecione o interruptor de bomba ON.

6. Aumentar a pressão o suficiente para iniciar 
a bomba e permitir que o fluido circule por 30 
segundos; Gire a pressão para baixo e gire a válvula 
principal de forma horizontal.

7. Tire a pistola de pulverização disparar a segurança 
OFF.

8. Coloque a pistola contra o balde de metal 
aterrado. Tire a pistola e aumente a pressão do 
fluido lentamente até que a bomba funcione sem 
problemas. Inspecione os encaixes para vazamentos. 
Não pare o fluxo com a mão ou um pano! Se houver 
vazamentos, desligue imediatamente o pulverizador. 
Execute Alívio de Pressão, passos 1 a 3 na página 
4  Aperte os acessórios com vazamentos. Repita as 
etapas do procedimento de inicialização 1 - 5. Se não 
houver vazamento, continue a disparar a pistola até 
que o sistema seja completamente lavado.
Prossiga para o passo 6.

A. Mover válvula de 
combustível para abrir.

B. Mover estrangulamento 
para fechar.

C. Selecione o 
acelerador rápido.

D. Coloque o interruptor 
do motor em ON.

E. Dê partida no motor. F. Depois do início 
do motor, mova o 
estrangulador para abrir.

G. Ajuste o acelerador 
para a configuração 
desejada.
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9. Coloque o tubo de sifão no balde de material. 10. Tire a pistola de novo no balde de líquido de 
descarga até o material aparecer.

CAPA E BICO SPRAY

DENTES DO BICO DE COMPENSAÇÃO

2. Coloque o bico.

1. Teste o padrão de teste de pistola de pulverização. 
Ajuste lentamente a pressão para eliminar bordas 
pesadas. Use um tamanho de bico menor se o ajuste 
da pressão não puder eliminar bordas pesadas.

1. Desligue o gatilho, coloque a segurança do gatilho 
em ON. Gire o bico. Retire a segurança do gatilho e 
acione a pistola para limpar o entupimento.

2. Pegue a pistola perpendicular, 10-12 in. (25-30 cm) 
da superfície.
Pulverize para frente e para trás. Use traços 
sobrepostos em 50%. Inicie o movimento da pistola 
antes de disparar a arma e solte o gatilho antes de 
parar o movimento da pistola.

2. Trave a segurança do gatilho, retornar o bico para 
a posição original, tirar a segurança da pistola e 
continuar a pulverização.

3. Afrouxe o conjunto na pistola. Aperte novamente.
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LIMPEZA

1. Faça o procedimento de alívio de pressão, página 4.
Remova o capa e bico. Remova o conjunto de tubos 
de sifão do material e coloque no fluido de lavagem.

6. Levante o tubo de sifão acima do líquido 
de lavagem e arraste o pulverizador por 15 a 
30 segundos para drenar o fluido. Desligue o 
interruptor da bomba. Desligue o motor.

7. Feche a válvula de drenagem. Tire a pistola 
no balde de descarga para remover o fluido da 
mangueira.

8. Abra a válvula primária. Desligue, desligue o 
interruptor do motor.

9. Remova o filtro e limpe-o. Faça isso após todas as 
aplicações.

10. Se limpar com água, enxaguar novamente com 
Pump Armour, para deixar um revestimento protetor 
para evitar congelamento ou corrosão.

11.  Limpe o pulverizador, a mangueira e a pistola 
com um pano embebido em água ou Pump Armor.

2. Ligue o motor, ajuste a alimentação, gire a válvula 
primária horizontal.

3. Ajustar o controle de pressão para a posição 1/2. 
Segure a pistola contra o recipiente do material. 
Retire a proteção da pistola. Gire o controle de 
pressão até o motor começar a conduzir a bomba. 
Tire a pistola até que o fluido de lavagem apareça.

4. Mude a pistola para o tubo de descarga, segure 
a pistola contra o balde, acione a pistola para lavar 
completamente o sistema. Solte o gatilho e acione a 
trava do gatilho.

5. Vire a válvula de vedação 
para baixo e permita que o 
líquido de lavagem circule 
por aproximadamente 30 
segundos para limpar o tubo 
de drenagem.

OBSERVAÇÃO

Use água para material base de água e solvente 
apropriado para material base de óleo.
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INFORMAÇÕES TÉCNICAS

PEÇAS E PARTES

SPU83G

6.5 HP - Gaoslina

3300Psi / 227bar / 22.7Mpa

8.3 lpm

0.048 (1 Pistola)

Motor

SP0032
Kit Reparo 8.3G

SP0009 
Bomba 

Completa

SP0063
Camisa 8.3G

SP0023
Haste 8.3G

Pressão Máxima 
de Trabalho

Vazão Máxima

Bico Máximo


