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Aliada a tradicional empresa ASPERSUL, a Orange Spray Booths 
traz ao mercado uma nova proposta em cabines de pintura, cabines 
para preparação, aspiradores e ferramentas industriais. 

Produtos com excelente custo benefício para indústria moveleira, 
metal mecânica, automotiva, naval, óleo e gás e ferroviária.
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EMPRESA

Situada na cidade de Caxias do Sul - RS, a empresa atua no mercado de equipamentos de pintura e con-
trole ambiental desde 1995. Atendendo os setores metal mecânico, naval, aviação, ferroviário, moveleiro  
e automotivo, a empresa preza pelo bom atendimento e atualização constante de sua equipe. Com ampla 
experiência, foca o atendimento nas necessidades do mercado em sistemas para controle de emissão de 
gases e particulados. Preza principalmente pela satisfação e resultados do cliente. 

TECNOLOGIA

A equipe da Aspersul utiliza softwares de última geração para simular projetos antes da fabricação dos 
produtos. Apta a atender às necessidades específicas de cada cliente, adapta-se a mudanças do mercado 
rapidamente. 

Todos os equipamentos são testados antes da liberação para embarque, garantindo assim a qualidade e 
a satisfação dos clientes.

EMPRESA



STOKCAR

Apoiamos o esporte nacional através de patrocínios em eventos automobilísticos, como a Stock Car.

STOCK CAR



FEIRAS

Participamos das principais feiras nacionais e internacionais.



REFERÊNCIAS
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CABINE DE PINTURA | SECAGEM | DOWN DRAFT

Atendendo a forte demanda do mercado por usinas eólicas, a 
Aspersul fabrica cabines de pintura/secagem especialmente 
projetadas para este segmento. Equipamentos desenvolvi-
dos de forma a aumentar a produção de torres e garantir a 
qualidade da pintura dentro das normas mais rígidas, asse-
gurando um ambiente limpo e isento de over-spray.

LINHA INDUSTRIAL



CABINE DE PINTURA | SECAGEM | DOWN DRAFT

O segmento ferroviário vem ganhando espaço a cada dia. 
A necessidade de novas locomotivas demanda métodos 
de produção mais modernos e principalmente mais produ-
tivos. A Aspersul fabrica cabines de pintura/estufas espe-
cialmente desenvolvidas para esse mercado em ascensão. 
Nossos equipamentos garantem aumento de produtivi-
dade, controle ambiental dentro das normas internacionais 
e baixo custo operacional.

LINHA INDUSTRIAL
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CABINE DE PINTURA | SECAGEM | DOWN DRAFT
DIVERSAS APLICAÇÕES

LINHA INDUSTRIAL



EQUIPAMENTOS COM CONTROLE DE
UMIDADE E TEMPERATURA

Atendendo as necessidades do segmento de 
aviação, fabricamos equipamentos com con-
trole de umidade e temperatura. São cabines 
desenvolvidas para aplicação de produtos com 
alto grau de periculosidade e que devem ser 
aplicados e manuseados dentro de cabines 
com ambiente controlado.

LINHA INDUSTRIAL
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CABINES DE LAMINAÇÃO E APLICAÇÕES
DE GEL COAT

O mercado de componentes automotivos em 
fibra de vidro demanda equipamentos espe-
cialmente desenvolvidos para esta área, fabri-
camos linhas completas para aplicação de gel 
coat, secagem e laminação. São cabines com 
vazão controlada que garantem maior qualidade 
do ar dentro de seu interior, além de acelerar o 
processo de fabricação das peças.

LINHA INDUSTRIAL



LINHAS DE PINTURA CONTÍNUA COM
TRANSPORTADOR TERRESTRE

Linhas de pintura completas com transportador 
terrestre são muito utilizadas em indústrias de 
autopeças. Fabricamos linhas terrestres con-
forme a necessidade do cliente, levando em 
consideração todo processo de pintura, flash 
off, secagem e resfriamento das peças.

LINHA INDUSTRIAL
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LINHAS DE PINTURA CONTÍNUA COM
TRANSPORTADOR AÉREO

Projetos customizados de linhas de pintura aérea para uso 
nas mais diferentes áreas industriais, sempre levando em 
conta a produtividade desejada pelo cliente.

LINHA INDUSTRIAL



CABINES DE PINTURA VIA ÚMIDA

LINHA INDUSTRIAL

SB-WF SB-WFT

Cabines de Pintura com cortina d’água, utilizadas em processos de pintura para alta produção. Possui 
sistema de tratamento de água dentro da própria cabine, evitando o descarte de água. Cabines com 
garantia de emissão e laudo ambiental de funcionamento.
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- Fabricada em painéis galvanizados anti-corrosivos;
- Cortinas frontais removíveis permitindo acesso direto ao interior
  da cabine sem elementos de fixação;
- Bomba submersa interna no tanque que impede vazamento de água;
- Tanque em fibra de vidro anti-corrosivo;
- Quadro elétrico com proteção contra falta de fase e sobrecarga;
- Possui filtros de segurança localizados na parte superior da cabine;
- Exaustor centrífugo construido em aço carbono de alta eficiência e
  resistência mecânica com baixo nível de ruído;
- Possui dois pontos de aspiração, sendo um entre as cortinas e outro
  rente ao piso, garantindo exaustão uniforme em toda a área da cabine.

- Fabricada em painéis galvanizados anti-corrosivos;
- Cortinas frontais removíveis permitindo acesso direto ao interior
  da cabine sem elementos de fixação;
- Bomba submersa interna no tanque que impede vazamento de água;
- Tanque em fibra de vidro anti-corrosivo;
- Quadro elétrico com proteção contra falta de fase e sobrecarga;
- Possui filtros de segurança localizados na parte superior da cabine;
- Exaustor centrífugo construido em aço carbono de alta eficiência e
  resistência mecânica com baixo nível de ruído;
- Possui três pontos de aspiração, sendo dois entre as cortinas e outro
  rente ao piso, garantindo exaustão uniforme em toda a área da cabine.
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CABINES DE PINTURA VIA ÚMIDA

LINHA INDUSTRIAL

SB-WFF SB-WFFT

Projeto dimensional das cabines.

- Fabricada em painéis galvanizados anti-corrosivos;
- Cortinas frontais removíveis permitindo acesso direto ao interior
  da cabine sem elementos de fixação;
- Bomba submersa interna no tanque que impede vazamento de água;
- Tanque em fibra de vidro anti-corrosivo;
- Quadro elétrico com proteção contra falta de fase e sobrecarga;
- Possui filtros de segurança localizados na parte superior da cabine;
- Exaustor centrífugo construido em aço carbono de alta eficiência e
  resistência mecânica com baixo nível de ruído;
- Possui dois pontos de aspiração, sendo um entre as cortinas e outro
  rente ao piso, garantindo exaustão uniforme em toda a área da cabine;
- Possui tanque estendido com grade metálica galvanizada, permite que
  o pintor trabalhe sobre a lâmina d’água. Mantém o ambiente
  de pintura sempre limpo e o chão isento de tinta.

- Fabricada em painéis galvanizados anti-corrosivos;
- Cortinas frontais removíveis permitindo acesso direto ao interior
  da cabine sem elementos de fixação;
- Bomba submersa interna no tanque que impede vazamento de água;
- Tanque em fibra de vidro anti-corrosivo;
- Quadro elétrico com proteção contra falta de fase e sobrecarga;
- Possui filtros de segurança localizados na parte superior da cabine;
- Exaustor centrífugo construido em aço carbono de alta eficiência e
  resistência mecânica com baixo nível de ruído;
- Possui três pontos de aspiração, sendo dois entre as cortinas e outro
  rente ao piso, garantindo exaustão uniforme em toda a área da cabine;
- Possui tanque estendido com grade metálica galvanizada, permite que
  o pintor trabalhe sobre a lâmina d’água. Mantém o ambiente
  de pintura sempre limpo e o chão isento de tinta.



CABINES DE PINTURA VIA ÚMIDA

LINHA INDUSTRIAL

Cabines de Pintura com cortina d’água, utilizadas em processos de pintura para alta produção. Possui 
sistema de tratamento de água dentro da própria cabine, evitando o descarte de água. Cabines com 
garantia de emissão e laudo ambiental de funcionamento.

SB-WFFS SB-WFFST
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- Fabricada em painéis galvanizados anti-corrosivos;
- Cortinas frontais removíveis permitindo acesso direto ao interior
  da cabine sem elementos de fixação;
- Possui cortinas d’água nas laterais, o que permite as paredes da
  cabine estejam sempre limpas;
- Bomba submersa interna no tanque que impede vazamento de água;
- Tanque em fibra de vidro anti-corrosivo;
- Quadro elétrico com proteção contra falta de fase e sobrecarga;
- Possui filtros de segurança localizados na parte superior da cabine;
- Exaustor centrífugo construido em aço carbono de alta eficiência e
  resistência mecânica com baixo nível de ruído;
- Possui dois pontos de aspiração, sendo um entre as cortinas e outro
  rente ao piso, garantindo exaustão uniforme em toda a área da cabine;
- Possui tanque estendido com grade metálica galvanizada, permite que
  o pintor trabalhe sobre a lâmina d’água. Mantém o ambiente
  de pintura sempre limpo e o chão isento de tinta.

- Fabricada em painéis galvanizados anti-corrosivos;
- Cortinas frontais removíveis permitindo acesso direto ao interior
  da cabine sem elementos de fixação;
- Possui cortinas d’água nas laterais, o que permite as paredes da
  cabine estejam sempre limpas;
- Bomba submersa interna no tanque que impede vazamento de água;
- Tanque em fibra de vidro anti-corrosivo;
- Quadro elétrico com proteção contra falta de fase e sobrecarga;
- Possui filtros de segurança localizados na parte superior da cabine;
- Exaustor centrífugo construido em aço carbono de alta eficiência e
  resistência mecânica com baixo nível de ruído;
- Possui três pontos de aspiração, sendo dois entre as cortinas e outro
  rente ao piso, garantindo exaustão uniforme em toda a área da cabine;
- Possui tanque estendido com grade metálica galvanizada, permite que
  o pintor trabalhe sobre a lâmina d’água. Mantém o ambiente
  de pintura sempre limpo e o chão isento de tinta.
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CABINES DE PINTURA VIA ÚMIDA

LINHA INDUSTRIAL

Projeto dimensional das cabines.

SB-WF-SS SB-WFT-SS

- Fabricada em painéis de aço carbono com pintura epóxi na cor branca;
- Cortinas frontais removíveis permitindo acesso direto ao interior
  da cabine sem elementos de fixação;
- Bomba submersa interna no tanque que impede vazamento de água;
- Tanque em aço inox AISI 304;
- Quadro elétrico com proteção contra falta de fase e sobrecarga;
- Possui filtros de segurança localizados na parte superior da cabine;
- Exaustor centrífugo construido em aço carbono de alta eficiência e
  resistência mecânica com baixo nível de ruído;
- Possui dois pontos de aspiração, sendo um entre as cortinas e outro
  rente ao piso, garantindo exaustão uniforme em toda a área da cabine.

- Fabricada em painéis de aço carbono com pintura epóxi na cor branca;
- Cortinas frontais removíveis permitindo acesso direto ao interior
  da cabine sem elementos de fixação;
- Bomba submersa interna no tanque que impede vazamento de água;
- Tanque em aço inox AISI 304;
- Quadro elétrico com proteção contra falta de fase e sobrecarga;
- Possui filtros de segurança localizados na parte superior da cabine;
- Exaustor centrífugo construido em aço carbono de alta eficiência e
  resistência mecânica com baixo nível de ruído;
- Possui três pontos de aspiração, sendo dois entre as cortinas e outro
  rente ao piso, garantindo exaustão uniforme em toda a área da cabine.



CABINES DE PINTURA VIA ÚMIDA

LINHA INDUSTRIAL

Cabines de Pintura com cortina d’água, utilizadas em processos de pintura para alta produção. Possui 
sistema de tratamento de água dentro da própria cabine, evitando o descarte de água. Cabines com 
garantia de emissão e laudo ambiental de funcionamento.
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SB-WFF-SS SB-WFFT-SS
- Fabricada em painéis de aço carbono com pintura epóxi na cor branca;
- Cortinas frontais removíveis permitindo acesso direto ao interior
  da cabine sem elementos de fixação;
- Bomba submersa interna no tanque que impede vazamento de água;
- Quadro elétrico com proteção contra falta de fase e sobrecarga;
- Possui filtros de segurança localizados na parte superior da cabine;
- Exaustor centrífugo construido em aço carbono de alta eficiência e
  resistência mecânica com baixo nível de ruído;
- Possui dois pontos de aspiração, sendo um entre as cortinas e outro
  rente ao piso, garantindo exaustão uniforme em toda a área da cabine;
- Possui tanque estendido fabricado em aço inox AISI 304, com grade 
  metálica galvanizada, permite que o pintor trabalhe sobre a lâmina 
  d’água mantendo o ambiente  de pintura sempre limpo e o chão isento 
  de tinta.

- Fabricada em painéis de aço carbono com pintura epóxi na cor branca;
- Cortinas frontais removíveis permitindo acesso direto ao interior
  da cabine sem elementos de fixação;
- Bomba submersa interna no tanque que impede vazamento de água;
- Quadro elétrico com proteção contra falta de fase e sobrecarga;
- Possui filtros de segurança localizados na parte superior da cabine;
- Exaustor centrífugo construido em aço carbono de alta eficiência e
  resistência mecânica com baixo nível de ruído;
- Possui três pontos de aspiração, sendo dois entre as cortinas e outro
  rente ao piso, garantindo exaustão uniforme em toda a área da cabine;
- Possui tanque estendido fabricado em aço inox AISI 304, com grade 
  metálica galvanizada, permite que o pintor trabalhe sobre a lâmina 
  d’água mantendo o ambiente  de pintura sempre limpo e o chão isento 
  de tinta.
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CABINES DE PINTURA VIA ÚMIDA

LINHA INDUSTRIAL

Projeto dimensional das cabines.

SB-WFFS-SS SB-WFFST-SS
- Fabricada em painéis de aço carbono com pintura epóxi na cor branca;
- Cortinas frontais removíveis permitindo acesso direto ao interior
  da cabine sem elementos de fixação;
- Possui cortinas d’água nas laterais, o que permite as paredes da
  cabine estejam sempre limpas;
- Bomba submersa interna no tanque que impede vazamento de água;
- Quadro elétrico com proteção contra falta de fase e sobrecarga;
- Possui filtros de segurança localizados na parte superior da cabine;
- Exaustor centrífugo construido em aço carbono de alta eficiência e
  resistência mecânica com baixo nível de ruído;
- Possui dois pontos de aspiração, sendo um entre as cortinas e outro
  rente ao piso, garantindo exaustão uniforme em toda a área da cabine;
- Possui tanque estendido fabricado em aço inox AISI 304, com grade 
  metálica galvanizada, permite que o pintor trabalhe sobre a lâmina 
  d’água mantendo o ambiente  de pintura sempre limpo e o chão isento 
  de tinta.

- Fabricada em painéis de aço carbono com pintura epóxi na cor branca;
- Cortinas frontais removíveis permitindo acesso direto ao interior
  da cabine sem elementos de fixação;
- Possui cortinas d’água nas laterais, o que permite as paredes da
  cabine estejam sempre limpas;
- Bomba submersa interna no tanque que impede vazamento de água;
- Quadro elétrico com proteção contra falta de fase e sobrecarga;
- Possui filtros de segurança localizados na parte superior da cabine;
- Exaustor centrífugo construido em aço carbono de alta eficiência e
  resistência mecânica com baixo nível de ruído;
- Possui três pontos de aspiração, sendo dois entre as cortinas e outro
  rente ao piso, garantindo exaustão uniforme em toda a área da cabine;
- Possui tanque estendido fabricado em aço inox AISI 304, com grade 
  metálica galvanizada, permite que o pintor trabalhe sobre a lâmina 
  d’água mantendo o ambiente  de pintura sempre limpo e o chão isento 
  de tinta.



CABINES DE PINTURA PARA
PEQUENAS PEÇAS VIA ÚMIDA

LINHA INDUSTRIAL

Cabines de Pintura com cortina d’água, utilizadas em processos de pintura de pequenas peças. Possui 
sistema de tratamento de água dentro da própria cabine, evitando o descarte de água. Cabines com 
garantia de emissão e laudo ambiental de funcionamento.

Projeto dimensional das cabines.

SB-MWG SB-MWW
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- Fabricada em painéis galvanizados anti-corrosivos;
- Possui cortina d’água frontal;
- Bomba centrífuga;
- Tanque em aço carbono;
- Quadro elétrico com proteção contra falta de fase e sobrecarga;
- Possui filtros de segurança localizados na parte superior da cabine;
- Exaustor centrífugo construido em aço carbono
  de alta eficiência e resistência mecânica com baixo nível de ruído;
- Possui um ponto de aspiração garantindo exaustão uniforme
  em toda a área da cabine.

- Fabricada em painéis em aço carbono com pintura epóxi
  na cor branca;
- Possui cortina d’água frontal;
- Bomba centrífuga;
- Tanque em aço carbono;
- Quadro elétrico com proteção contra falta de fase e sobrecarga;
- Possui filtros de segurança localizados na parte superior da cabine;
- Exaustor centrífugo construido em aço carbono
  de alta eficiência e resistência mecânica com baixo nível de ruído;
- Possui um ponto de aspiração garantindo exaustão uniforme
  em toda a área da cabine.
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CABINES DE PINTURA VIA SECA

LINHA INDUSTRIAL

- Fabricada em painéis galvanizados anti-corrosivos;
- Dupla fileira de elementos filtrantes;
- Primeira filtragem frontal através de filtro overspray carta papel;
- Segunda filtragem através de filtro paint stop localizado atrás 
  do filtro over spray, o que garante uma grande área de filtragem
  aumentando a vida útil da cabine sem a necessidade de
  manutenção;
- Luminárias superiores blindadas;
- Quadro elétrico com proteção contra falta de fase e sobrecarga;
- Exaustor centrífugo construido em aço carbono de alta eficiência
  e resistência mecânica com baixo nível de ruído.

- Fabricada em painéis galvanizados anti-corrosivos;
- Tripla fileira de elementos filtrantes;
- Primeira filtragem frontal através de filtro overspray carta papel;
- Segunda filtragem através de filtro paint stop localizado atrás 
  do filtro over spray, o que garante uma grande área de filtragem
  aumentando a vida útil da cabine sem a necessidade de
  manutenção;
- Luminárias superiores blindadas;
- Quadro elétrico com proteção contra falta de fase e sobrecarga;
- Exaustor centrífugo construido em aço carbono de alta eficiência
  e resistência mecânica com baixo nível de ruído.

Projeto dimensional das cabines.

Cabines de Pintura com filtro a seco para as mais diversas aplicações, modelos completos com dupla 
barreira de filtragem, garantindo o mínimo de emissão de poluentes para a atmosfera.

SB-DG SB-DGT



LINHA INDUSTRIAL
CABINES DE PINTURA VIA SECA

SB-DW SB-DWT

Cabines de Pintura com filtro a seco para as mais diversas aplicações, modelos completos com dupla 
barreira de filtragem, garantindo o mínimo de emissão de poluentes para a atmosfera.
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- Fabricada em aço carbono com pintura epóxi na cor branca;
- Dupla fileira de elementos filtrantes;
- Primeira filtragem frontal através de filtro overspray carta papel;
- Segunda filtragem através de filtro paint stop localizado atrás 
  do filtro over spray, o que garante uma grande área de filtragem
  aumentando a vida útil da cabine sem a necessidade de
  manutenção;
- Luminárias superiores blindadas;
- Quadro elétrico com proteção contra falta de fase e sobrecarga;
- Exaustor centrífugo construido em aço carbono de alta eficiência
  e resistência mecânica com baixo nível de ruído.

- Fabricada em aço carbono com pintura epóxi na cor branca;
- Tripla fileira de elementos filtrantes;
- Primeira filtragem frontal através de filtro overspray carta papel;
- Segunda filtragem através de filtro paint stop localizado atrás 
  do filtro over spray, o que garante uma grande área de filtragem
  aumentando a vida útil da cabine sem a necessidade de
  manutenção;
- Luminárias superiores blindadas;
- Quadro elétrico com proteção contra falta de fase e sobrecarga;
- Exaustor centrífugo construido em aço carbono de alta eficiência
  e resistência mecânica com baixo nível de ruído.
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CABINES DE PINTURA VIA SECACabines com alta eficiência
e o melhor custo benefício
do mercado.

EXCELENTE
DESEMPENHO
COM BAIXO CUSTO

LINHA INDUSTRIAL

SB-DWL

Projeto dimensional das cabines.

- Fabricada em painéis modulados #50mm termo acústicos com 
  pintura epóxi na cor branca;
- Dupla fileira de elementos filtrantes;
- Primeira filtragem frontal através de filtro overspray carta papel;
- Segunda filtragem através de filtro paint stop localizado atrás 
  do filtro over spray, o que garante uma grande área de filtragem
  aumentando a vida útil da cabine sem a necessidade de
  manutenção;
- Luminárias superiores blindadas;
- Quadro elétrico com proteção contra falta de fase e sobrecarga;
- Exaustor centrífugo construido em aço carbono de alta eficiência
  e resistência mecânica com baixo nível de ruído.

SB-DWLT
- Fabricada em painéis modulados #50mm termo acústicos com 
  pintura epóxi na cor branca; 
- Tripla fileira de elementos filtrantes;
- Primeira filtragem frontal através de filtro overspray carta papel;
- Segunda filtragem através de filtro paint stop localizado atrás 
  do filtro over spray, o que garante uma grande área de filtragem
  aumentando a vida útil da cabine sem a necessidade de
  manutenção;
- Luminárias superiores blindadas;
- Quadro elétrico com proteção contra falta de fase e sobrecarga;
- Exaustor centrífugo construido em aço carbono de alta eficiência
  e resistência mecânica com baixo nível de ruído.



LINHA INDUSTRIAL
CABINES DE PINTURA VIA SECA

SB-DWL-CA SB-DWLT-CA

Projeto dimensional das cabines.

Cabines de Pintura com filtro a seco para as mais diversas aplicações, modelos completos com tripla 
barreira de filtragem e carvão ativado, garantindo o mínimo de emissão de poluentes para a atmosfera.
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- Fabricada em painéis modulados #50mm termo acústicos com 
  pintura epóxi na cor branca;
- Dupla fileira de elementos filtrantes;
- Primeira filtragem frontal através de filtro overspray carta papel;
- Segunda filtragem através de filtro paint stop localizado atrás 
  do filtro over spray, o que garante uma grande área de filtragem
  aumentando a vida útil da cabine sem a necessidade de
  manutenção;
- Terceira filtragem através de filtros de carvão ativado, garantin-
do completa absorção dos gases do processo de pintura;
- Luminárias superiores blindadas;
- Quadro elétrico com proteção contra falta de fase e sobrecarga;
- Exaustor centrífugo construido em aço carbono de alta eficiência
  e resistência mecânica com baixo nível de ruído.

- Fabricada em painéis modulados #50mm termo acústicos com 
  pintura epóxi na cor branca; 
- Tripla fileira de elementos filtrantes;
- Primeira filtragem frontal através de filtro overspray carta papel;
- Segunda filtragem através de filtro paint stop localizado atrás 
  do filtro over spray, o que garante uma grande área de filtragem
  aumentando a vida útil da cabine sem a necessidade de
  manutenção;
- Terceira filtragem através de filtros de carvão ativado, garantin-
do completa absorção dos gases do processo de pintura;
- Luminárias superiores blindadas;
- Quadro elétrico com proteção contra falta de fase e sobrecarga;
- Exaustor centrífugo construido em aço carbono de alta eficiência
  e resistência mecânica com baixo nível de ruído.
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CABINES DE PINTURA PARA 
PEQUENAS PEÇAS VIA SECA

LINHA INDUSTRIAL

SB-MDG SB-MDW

Projeto dimensional das cabines.

- Fabricada em painéis galvanizados anti-corrosivos;
- Elementos filtrantes frontais;
- Primeira filtragem frontal através de filtro overspray carta papel;
- Segunda filtragem através de filtro paint stop localizado atrás 
  do filtro over spray, o que garante uma grande área de filtragem
  aumentando a vida útil da cabine sem a necessidade de
  manutenção;
- Luminárias superiores blindadas;
- Quadro elétrico com proteção contra falta de fase e sobrecarga;
- Exaustor centrífugo construido em aço carbono de alta eficiência
  e resistência mecânica com baixo nível de ruído.

- Fabricada em aço carbono com pintura epóxi na cor branca;
- Elementos filtrantes frontais;
- Primeira filtragem frontal através de filtro overspray carta papel;
- Segunda filtragem através de filtro paint stop localizado atrás 
  do filtro over spray, o que garante uma grande área de filtragem
  aumentando a vida útil da cabine sem a necessidade de
  manutenção;
- Luminárias superiores blindadas;
- Quadro elétrico com proteção contra falta de fase e sobrecarga;
- Exaustor centrífugo construido em aço carbono de alta eficiência
  e resistência mecânica com baixo nível de ruído.



CABINES DE PINTURA A PÓ

As cabines de pintura a pó Aspersul são projetadas para alta 
produtividade, podendo trabalhar 24h sem a necessidade 
de manutenção dos filtros cartucho. São equipamentos ro-
bustos e completos, com sistema de reaproveitamento de 
tinta integrado à cabine e entrada para reciprocradores e 
para pintores de retoques. 

LINHA INDUSTRIAL
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ESTUFAS DE SECAGEM

A Aspersul fabrica estufas de secagem para diversas finali-
dades. Secagem de tinta a pó, secagem de tinta líquida, 
cura de verniz em motores elétricos e os mais variados pro-
cessos industriais. As estufas possuem trocador de calor, 
com troca direta ou indireta, dependendo da aplicação e 
podem ser a gás GLP ou GN, elétricas a vapor ou a água 
quente.

LINHA INDUSTRIAL



EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE

Túneis de lavagem de alta pressão com diversos estágios, 
como por exemplo: desengraxe, enxágue, fosfatização, 
passivador e ativador, produzidos visando aumentar a 
produtividade das empresas, garantindo que as peças 
fiquem isentas de contaminantes e prontas para serem 
pintadas.

LINHA INDUSTRIAL
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LINHA INDUSTRIAL
FILTRO DE MANGAS E SISTEMA DE ARMAZENAGEM

Utilizados em processos de despoeiramento, os filtros 
de manga e de cartucho garantem a exaustão de par-
ticulados secos com eficiência e dentro das normas 
de ventilação industrial. Podem ser instalados sobre 
silos de armazenagem ou ligados a transportadores 
pneumáticos.

HIDROFILTROS

Os hidrofiltros são usados na indústria como 
forma de reduzir o grau de emissão de po-
luentes para atmosfera, além de garantir o 
bom funcionamento dos equipamentos aos 
quais estão ligados como: Corte Laser, Corte 
Plasma, Cabine de Pintura, Capelas e Banca-
das de Solda, Mesa de Solda e Laboratórios. 
Possui reservatórios para lodo e cinco estágios 
de filtragem.

LINHA INDUSTRIAL



LINHA INDUSTRIAL
CABINE PARA PREPARAÇÃO DE PEÇAS

Produzimos túneis de preparação e lixação para áreas de 
acabamento e tratamento de superfícies. Estes equipa-
mentos garantem que o pó gerado pelo processo de lixação 
não contamine o ambiente fabril, ficando enclausurado 
dentro do túnel, onde é filtrado e armazenado em tambores 
de fácil remoção.
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CABINES PARA PREPARAÇÃO DE PEÇAS

As cabines de lixação são uma escala reduzida dos túneis 
de lixação, garantem um ambiente isento de poeira, tanto 
no interior da cabine como do lado externo a esta. Garanti-
mos 99,9% de efiência na filtragem do particulado.

LINHA INDUSTRIAL



CABINE DE PINTURA E SECAGEM PSA-TRUCK

LINHA AUTOMOTIVA

modelo

PSA-TRUCK-1
C x L x A
8x4x5m

dimensão
interna

modelo

PSA-TRUCK-2

dimensão
interna

C x L x A
14x4x5m

Porta Adicional
(Drive Thru)

Módulo de 
Exaustão

Módulo de 
Exaustão com CA

Módulo de
aquecimento

OPCIONAIS

Para repintura de caminhões a Aspersul possui 
a cabine de pintura PSA-TRUCK. Equipada com 
sistema de aquecimento que aumenta a produ-
tividade. Está apta para a pintura à base d’água. 
Fabricada conforme a necessidade do cliente 
com opções de aquecimento a Diesel, GLP ou 
GN.
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Porta Adicional
(Drive Thru)

Módulo de 
Exaustão

Módulo de 
Exaustão com CA

Módulo de
aquecimento

OPCIONAIS
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CABINE DE PINTURA E SECAGEM PSA-FLEX-PLUS

LINHA AUTOMOTIVA

Cabine de pintura e secagem ideal para ofici-
nas e concessionárias. É entregue completa 
ao cliente, com porta de serviço e montagem. 
Sistema de aquecimento, base metálica, 
manômetro diferencial, porta sob pressão, 
rampa de acesso e exaustão induzida pelo 
piso.



CABINES DE PINTURA E SECAGEM PSA-FLEX

LINHA AUTOMOTIVA

OPCIONAIS

Módulo de 
Exaustão

Módulo de 
Exaustão com CA Queimador GLP

Cabine de pintura e secagem ideal para oficinas e concessionárias. É entregue completa ao cliente, com 
porta de serviço, tubulação de saída e montagem. Sistema de aquecimento, base metálica, manômetro 
diferencial, porta sob pressão, rampa de acesso e exaustão induzida pelo piso.
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C x L x A C x L x A L x A
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CABINES DE PINTURA E SECAGEM PSA-DP

LINHA AUTOMOTIVA

OPCIONAIS

Módulo de 
Exaustão

Módulo de Exaustão
com CA Queimador GLP

Uma opção econômica para oficinas. Apta a pintura à base d’água. É entregue completa ao cliente, com 
porta de serviço e montagem. A PSA-DP é fornecida com sistema de aquecimento, grades metálicas, 
manômetro diferencial, porta sob pressão, exaustão induzida pelo piso.

C x L x A C x L x A L x A



CABINE DE PINTURA E SECAGEM PSA-IR

LINHA AUTOMOTIVA

Lâmpadas Infravermelhas

OPCIONAIS

Módulo de 
Exaustão

Módulo de Exaustão
com CA Queimador GLP

Uma ótima opção para reparos. O sistema de aquecimento da PSA-IR é realizado através de lâmpadas 
infravermelhas instaladas em um braço articulado, possibilitando mobilidade para realizar o aqueci-
mento no local específico do reparo. É entregue completa ao cliente. Sistema de exaustão pelo fundo 
da cabine.
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C x L x A C x L x A L x A



PLANOS ASPIRANTES
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Movimentador Hidráulico Esticador Hidráulico



CROSS DRAFT

Cabine de pintura com fluxo de ar
longitudinal, a exaustão é feita pela
parede do fundo da cabine de pintura.

CONFIGURAÇÕES
PARA CABINES DE PINTURA
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DOWN DRAFT

Cabine de pintura com fluxo vertical,
exaustão através das grades do piso.

SIDE DRAFT

Cabine de pintura com fluxo diagonal,
exaustão através dos filtros nas paredes
laterais rentes ao piso.
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COMPONENTES
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Módulo de exaustão com carvão ativado

Quadro elétrico

Dumper Bellmo Suíço

Bomba Submersa

Manômetro Diferencial

Módulo de exaustão

Módulo de Pressurização

Motor

Luminárias

Trocador de Calor fabricado em
 INOX 304 de alta durabilidade

Luminária incandecente

Duto

Painéis modulados

Queimador Italiano RIELLO

Exaustor Limit Load





PORTFOLIO ASPERSUL  |  ORANGE

www.aspersul.com.br
+55 54 3238.0000

contato@aspersul.com.br

Nossa equipe técnica está sempre a disposição 
para tirar suas dúvidas sobre manutenção pre-
ventiva, funcionamento e atualizações do seu 
equipamento.

Todas as informações técnicas e decritivas contidas aqui poderão ser alteradas a qualquer momento, sem aviso prévio. Para tirar qualquer dúvida sobre dados técnicos e descritivos, entre em contato com 
nossa equipe técnica. Todas as imagens são meramente ilustrativas.
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