
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Seznamte se s novou DV1 

Nová pistole značky Devilbiss DV1 byla navržena 

pro profesionální lakýrníky. Využívá nejnovější 

generaci ergonomie a lehké materiály pro 

maximální pohodlí a minimální únavu při práci.   

Díky konzistentní velikosti paprsku zaručuje DV1 

naprosto dokonalou barevnou reprodukci dokonce 

i při aplikaci obecně obtížných vysoce 

pigmentovaných stříbrných bází. Umožňuje také 

snazší a rychlejší čištění díky inovované konstrukci. 

➢ Nižší hlučnost = vyšší komfort při dlouhé práci 

➢ Odlehčené materiály = nižší váha pistole 

➢ Rovnoměrná velikost paprsku = dosažení 

přesnější barevné shody 

➢ Menší turbulence vzduchu díky inovované trysce 

= minimalizace tvorby mráčků a dalších 

aplikačních vad 

➢ Jednodušší a přesnější ovládání přívodu 

vzduchu díky inovovanému ventilu s 12 x vyšší 

citlivostí pro plynulejší regulaci 

 

 
Typy pistolí - specifikace: 

 

DV1-B+ ´HVLP Plus´: 

• TLAK PŘÍVODU VZDUCHU: 2.00 Bar  

• SPOTŘEBA VZDUCHU:  300 L/min 

• ŠÍŘKA PAPRSKU:   325 mm @  

cílový 200 mm  

• PRŮTOK MATERIÁLU:  140-190 g/min 

 

DV1-B HVLP: 

• TLAK PŘÍVODU VZDUCHU: 2.00 Bar  

• SPOTŘEBA VZDUCHU:  395 L/min 

• ŠÍŘKA PAPRSKU:   330 mm @  

cílový 200 mm  

• PRŮTOK MATERIÁLU:  130-180 g/min 

 

 

OBECNĚ: 

• ZÁVIT PŘIVODU VZDUCHU: ¼“ univer. 

• OBJEM KELÍMKU:   560 ml 

• HMOTNOST PISTOLE:  470 g 

  



 

 

  

Objednací čísla jednotlivých dílů: 

 

DV1-U-000-11-B - číslování: 

DV1  = pistole 

U = bez kelímku 

000  = nedigitální verze 

11  = velikost trysky 

B  = standardní hlava HVLP  

 

DV1-C-BAR-12-B+ - číslování: 

DV1  = pistole 

C = s kelímkem 

BAR  = digitální verze 

12  = velikost trysky 

B+  = hlava HVLP „Plus“  

 

▪ Digitální ukazatel: DGIPRO-505-BAR 

▪ Tryska:   704411 – 11 určuje velikost trysky (1.1) 

dostupné také 1.2, 1.3 1.4 a 1.5 

▪ Hlava:   704407 – standardní hlava HVLP 

704408 – hlava HVLP „Plus“ 

▪ Jehla:   704416 CENÍKOVÁ CENA 

Digitální verze: 18.900,- Kč 

Nedigitální verze:  16.785,- Kč 

Ceny bez DPH 21% 

 

 

Vídeňská 296/112a, 619 00  Brno, tel.: 608 602 080, info@autofit.cz 

V Chotejně 7, 102 00  Praha 10, tel.: 602 628 010, praha@autofit.cz 

mailto:info@autofit.cz

