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APLICAÇÕES

Tubo aberto, uma instalação comum, mas ineficiente.

SILVENT 707 L para redução de ruído e eficiência de operação.

• Limpeza

• Secagem

• Resfriamento

• Transporte

• Seleção

BICOS DE AR 
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Resfriamento com bicos SILVENT 209 L para reduzir o ruído e 
o consumo de ar.

Limpeza com bicos SILVENT 961 para reduzir o ruído.

Secagem com bicos SILVENT 973 para uma melhor qualidade. Transporte com SILVENT 1003 para reduzir o consumo de ar.

BICOS DE AR 
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ESCOLHENDO O BICO 
DE AR CORRETO

BICOS DE AR 

É essencial escolher o bico de ar correto para assegurar 
que a aplicação será segura, silenciosa e eficiente, assim 
como econômica. Cada operação de sopro é exclusiva, 
mas considerar os fatores na próxima página facilita a 
otimização da aplicação do sopro.

silvent.com 55

SILVENT 973  é um bico plano fabricado em aço inoxidável. 

Cumpre praticamente todos os requisitos que a indústria possa 

impor a um bico de ar comprimido moderno. A configuração do 

bico gera um jato de ar com uma superfície de impacto mais ampla, 

o que é uma vantagem em aplicações em que objetos mais largos 

têm que ser secados, selecionados ou limpos. Este tipo de bico é 

freqüentemente utilizado em sistemas modulares, constituindo lâminas 

de ar resistentes, silenciosas e de alta eficiência. O bico suporta altas 

temperaturas ambientais, atmosferas químicas corrosivas, e cumpre 

ainda os requisitos de higiene impostos pela indústria de alimentos. 

O bico satisfaz completamente os requisitos de baixa emissão sonora 

estipulados na Diretiva de Máquinas da UE e cumpre todas as normas 

de segurança da OSHA. Patenteado.

N.º de pedido:  973

Substitui tubo aberto Ø 7 mm (9/32”)

Potência de sopro 9.5 N (2.1 lbs)

Consumo de ar 58 Nm3/h (34.1 scfm)

Nível sonoro 86 dB(A)

Configuração de sopro Plano

Conexão G 1/4" 1/4"-18 NPT

Dimensão 61x19.1x80 (2.40x0.75x3.15”)

Material Aço inoxidável

Temperatura máxima 400°C (752 °F)

Para mais informações sobre os produtos, consulte a página 146 ou 

silvent.com.

9.5  N

2.1 lbs 

PLANO

INOXI-

DÁVEL

BICOS DE AR

Redução de ruído 73% Economia de custos/ar 37%

CONFIGURAÇÃO DE SOPRO

OPÇÃO

N.º de pedido:  973 F

N.º de pedido:  PSK 14

ACESSÓRIOS

N.º de pedido:  KV 14

LÂMINAS DE AR

Consulte a página 94
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1. Potência de sopro
É essencial escolher o bico de ar correto para assegurar 

que a aplicação será segura, silenciosa e 

eficiente, assim como econômica. A potência 

de sopro é fundamental; se for inadequada, a 

aplicação de sopro não poderá ser desempenhada, e se for 

superdimensionada, não será possível usufruir da tecnologia 

Silvent. A potência de sopro é medida em Newtons (N) e onças 

(oz) ou libras (lbs). Entre em contato com a Silvent se você tiver 

dúvidas sobre a potência de sopro exigida para sua aplicação.

2. Configuração de sopro

Gera um jato de ar amplo.

Gera um jato de ar cônico grande.

Gera um jato de ar cônico centralizado.

Gera um jato central com velocidade supersônica 

e cercado por um jato de ar protetor.

Configurações de sopro extraordinárias, como 

sopro invertido, divergente, etc.

3. Material

Processa aplicações de sopro com temperatura 

ambiente baixa e abrasão mecânica limitada. De 

-20 a +70 °C.

Tolera temperaturas ambientes elevadas, abrasão 

mecânica, atmosfera agressiva e propensa à 

corrosão, assim como requisitos quanto à limpeza. 

De -20 a +400 °C.

Processa temperaturas de -20 a +150 °C.

Superfície de contato macia, mas pode suportar 
temperaturas elevadas. A temperatura máx. é 
260 °C.

Um poliamido reforçado a fibra de vidro avançado 
com bom desempenho em termos de umidade, 
temperatura e ambiente químico. A temperatura 
máx. é 180 °C.

Minimiza o risco de arranhar durante o sopro com 
ar comprimido. A temperatura máx. é 70 °C.

4. Dimensões
As dimensões no catálogo estão especificadas como Ø x C,    x 

C ou L x A x C.

5. InTech
A Silvent InTech é uma divisão da Silvent especializada na 

integração da tecnologia Silvent em configurações como usinas 

siderúrgicas. Essas aplicações são extremamente exigentes 

devido ao seu ambiente, o que significa que somente produtos 

selecionados possam ser usados nestas instalações. Todos os 

produtos neste catálogo que recomendamos para aplicações 

InTech têm este símbolo. 

6. Vantagens
A Silvent realizou uma pesquisa para desenvolver sua 

tecnologia Silvent patenteada e atualmente bem conhecida. 

O princípio básico é criar um "fluxo de ar laminar" uniforme, 

suave e reto em vez do fluxo turbulento e ruidoso encontrado, 

por exemplo, em tubos abertos. A tecnologia patenteada da 

Silvent oferece vantagens exclusivas, incluindo uma redução 

significativa no ruído e economia no consumo de ar em 

comparação ao sopro com um tubo aberto. 

7. Opções e acessórios
Acesse silvent.com para obter descrições detalhadas de todas 

as opções e acessórios.

LARGO

CONC

LAVAL

ZINCO

PEEK

OU-
TROS

INOXI-
DÁVEL

ZYTEL

EPDM

ALUMÍ-
NIO

BICOS DE AR

9,5  N

2.1 lbs 

PLANO
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Substitui o tubo aberto com Ø 2 mm (5/64 pol.)

SILVENT MJ4
Consulte a página 38

Substitui o tubo aberto com Ø 2.5 mm (3/32 pol.)

SILVENT MJ5
Consulte a página 39

Substitui o tubo aberto com Ø 4 mm (5/32 pol.)

SILVENT 209 L
Consulte a página 41

Substitui o tubo aberto com Ø 3 mm (1/8 pol.)

SILVENT MJ6
Consulte a página 40

SILVENT 512
Consulte a página 42

SILVENT 011
Consulte a página 43

Substitui o tubo aberto com Ø 5 mm (3/16 pol.)

SILVENT 700 M
Consulte a página 51

Substitui o tubo aberto com Ø 6 mm (1/4 pol.)

SILVENT 920 A
Consulte a página 53

SILVENT 9002W 
Consulte a página 54

SILVENT 1011
Consulte a página 52

SILVENT 701
Consulte a página 44

SILVENT 811
Consulte a página 45

SILVENT 921
Consulte a página 46

SILVENT 961
Consulte a página 47

SILVENT 971
Consulte a página 48

SILVENT 209
Consulte a página 49

SILVENT 801
Consulte a página 50

Substitui o tubo aberto com Ø 7 mm (9/32 pol.)

SILVENT 973
Consulte a página 55

SILVENT 703
Consulte a página 56

Substitui o tubo aberto com Ø 8 mm (5/16 pol.)

SILVENT 703 L
Consulte a página 57

SILVENT 804
Consulte a página 58

SILVENT 404 L
Consulte a página 59

BICOS DE AR

VISÃO GERAL DO 
PRODUTO

Os bicos de ar nesta seção estão divididos em gru-
pos de acordo com a potência de sopro equivalente 
aos tubos abertos que eles substituem.

Novo!

Novo!

Novo!

Novo!
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Substitui o tubo aberto com Ø 10 mm (3/8 pol.)

SILVENT 2005
Consulte a página 60

Substitui o tubo aberto com Ø 12 mm (1/2 pol.)

SILVENT 707 L
Consulte a página 64

Substitui o tubo aberto com Ø 14 mm (9/16 pol.)

SILVENT 710
Consulte a página 67

SILVENT 710 L
Consulte a página 68

SILVENT 705
Consulte a página 61

SILVENT 407 L
Consulte a página 65

SILVENT 808
Consulte a página 66

Substitui o tubo aberto com Ø 16 mm (5/8 pol.)

SILVENT 412 L
Consulte a página 69

Substitui o tubo aberto com Ø 17 mm (11/16 pol.)

SILVENT 715 C
Consulte a página 70

SILVENT 9015W
Consulte a página 71

Substitui o tubo aberto com Ø 18 mm (23/32 pol.)

SILVENT 715 LA
Consulte a página 72

Substitui o tubo aberto com Ø 20 mm (3/4 pol.)

SILVENT 720
Consulte a página 73

Substitui o tubo aberto com Ø 25 mm (1 pol.)

Substitui o tubo aberto 
com Ø 38 mm (1 1/2 pol.)

SILVENT 730 C
Consulte a página 74

SILVENT Especial
Consulte as páginas 77 – 83

SILVENT 735 LA
Consulte a página 75

SILVENT 780 LA
Consulte a página 76

SILVENT 705 L
Consulte a página 63

BICOS DE AR

SILVENT 9005W
Consulte a página 62 Novo!

Novo!

Novo!

Novo!

Novo!

Novo!

Novo!

Novo!
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SILVENT MJ4  é um microbico fabricado em aço inoxidável. 
O bico é construído com um orifício central rodeado de ranhuras. 

Esta configuração gera um cone de ar concentrado que reduz 

simultaneamente ao mínimo o nível sonoro e o consumo de ar. As 

pequenas dimensões do bico permitem incorporá-lo em praticamente 

qualquer configuração de equipamento. MJ4 satisfaz completamente 

os requisitos de baixa emissão sonora estipulados na Diretiva de 

Máquinas da UE e cumpre todas as normas de segurança da OSHA. 

Patenteado.

N.º de pedido:  MJ4
Substitui tubo aberto Ø 2 mm (5/64”)

Potência de sopro 0.9 N (3.2 oz)

Consumo de ar 4 Nm3/h (2.4 scfm)

Nível sonoro 76 dB(A)

Configuração de sopro Concentrado

Conexão M4x0.5 

Dimensão Ø4x16.5 (Ø0.16x0.65”)

Material Aço inoxidável

Temperatura máxima 400°C (752 °F)

Para mais informações sobre os produtos, consulte a página 

146 ou silvent.com.

0.9  N

3.2 oz 

CONC

INOXI-
DÁVEL

BICOS DE AR

Redução de ruído 43% Economia de custos/ar 50%

CONFIGURAÇÃO DE SOPRO

OPÇÃO

N.º de pedido:  MJ40

N.º de pedido:  PSK 18

ACESSÓRIOS

N.º de pedido:  FV 18 N.º de pedido:  KV 18

Novo!

(MJ40)
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SILVENT MJ5  é um microbico fabricado em aço inoxidável. 
O bico é construído com um orifício central rodeado de ranhuras. 

Esta configuração gera um cone de ar concentrado que reduz 

simultaneamente ao mínimo o nível sonoro e o consumo de ar. As 

pequenas dimensões do bico permitem incorporá-lo em praticamente 

qualquer configuração de equipamento. MJ5 satisfaz completamente 

os requisitos de baixa emissão sonora estipulados na Diretiva de 

Máquinas da UE e cumpre todas as normas de segurança da OSHA. 

Patenteado.

N.º de pedido:  MJ5
Substitui tubo aberto Ø 2.5 mm (3/32”)

Potência de sopro 1.8 N (6.4 oz)

Consumo de ar 10 Nm3/h (5.9 scfm)

Nível sonoro 79 dB(A)

Configuração de sopro Concentrado

Conexão M5x0.5 

Dimensão Ø5x17 (Ø0.20x0.67”)

Material Aço inoxidável

Temperatura máxima 400°C (752 °F)

Para mais informações sobre os produtos, consulte a página 

146 ou silvent.com.

1.8  N

6.4 oz 

CONC

INOXI-
DÁVEL

BICOS DE AR

Redução de ruído 43% Economia de custos/ar 17%

CONFIGURAÇÃO DE SOPRO

OPÇÃO

N.º de pedido:  MJ50

N.º de pedido:  PSK 18

ACESSÓRIOS

N.º de pedido:  FV 18 N.º de pedido:  KV 18

Novo!

(MJ50)
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SILVENT MJ6  é um microbico fabricado em aço inoxidável. 
O bico é construído com um orifício central rodeado de ranhuras. 

Esta configuração gera um cone de ar concentrado que reduz 

simultaneamente ao mínimo o nível sonoro e o consumo de ar. As 

pequenas dimensões do bico permitem incorporá-lo em praticamente 

qualquer configuraçãode equipamento. MJ6 satisfaz completamente 

os requisitos de baixa emissão sonora estipulados na Diretiva de 

Máquinas da UE e cumpre todas as normas de segurança da OSHA. 

Patenteado.

N.º de pedido:  MJ6
Substitui tubo aberto Ø 3 mm (1/8”)

Potência de sopro 2.5 N (8.8 oz)

Consumo de ar 14 Nm3/h (8.2 scfm)

Nível sonoro 82 dB(A)

Configuração de sopro Concentrado

Conexão M6x0.75 

Dimensão Ø6x17 (Ø0.24x0.67”)

Material Aço inoxidável

Temperatura máxima 400°C (752 °F)

Para mais informações sobre os produtos, consulte a página 

146 ou silvent.com.

2.5  N

8.8 oz 

CONC

INOXI-
DÁVEL

BICOS DE AR

Redução de ruído 43% Economia de custos/ar 18%

CONFIGURAÇÃO DE SOPRO

OPÇÃO

N.º de pedido:  MJ60

N.º de pedido:  PSK 18

ACESSÓRIOS

N.º de pedido:  FV 18 N.º de pedido:  KV 18

Novo!

(MJ60)



209 L

65 (2.56)

115 (4.53)

165 (6.50)

20
0 
(8
")

30
0 
(1
2"

)
10

0 
(4
")

silvent.com 41

SILVENT 209 L  faz parte de uma geração nova e patenteada 
de bicos Laval. O bico 209 L é um aperfeiçoamento dos bicos da série 

208 e 209 da Silvent. Seu design representa um avanço decisivo e 

inovador na tecnologia de sopro. A potência é alcançada cercando 

um núcleo de ar que se desloca com velocidade supersônica com uma 

película de ar protetora que se desloca paralelamente ao jato de ar 

central. Em volta do orifício Laval existe uma combinação de orifícios 

e ranhuras divergentes que geram potentes jatos de ar, silenciosos e 

laminares. O bico produz um sopro extremamente eficaz e aproveita 

o ar comprimido ao máximo. Este bico satisfaz completamente os 

requisitos de baixa emissão sonora estipulados na Diretiva de Máquinas 

da UE e cumpre todas as normas de segurança da OSHA. Patenteado.

N.º de pedido:  209 L
Substitui tubo aberto Ø 4 mm (5/32”)

Potência de sopro 3.4 N (12.0 oz)

Consumo de ar 17 Nm3/h (10.0 scfm)

Nível sonoro 78 dB(A)

Configuração de sopro Laval

Conexão G 1/4" 1/4"-18 NPT

Dimensão 19x44 ( 0.75x1.73”)

Material Zinco

Temperatura máxima 70°C (158 °F)

Para mais informações sobre os produtos, consulte a página 

146 ou silvent.com.

3.4  N

12.0 oz 

LAVAL

ZINCO

BICOS DE AR

Redução de ruído 69% Economia de custos/ar 43%

CONFIGURAÇÃO DE SOPRO

OPÇÃO

N.º de pedido:  208 L N.º de pedido:  209 L-S N.º de pedido:  208 L-S N.º de pedido:  2120 L N.º de pedido:  2120 L-S

N.º de pedido:  220 L-280 L N.º de pedido:  221 L-281 L N.º de pedido:  222 L-282 L N.º de pedido:  293 L
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SILVENT 512  é um bico ranhurado que gera um jato de ar 
dirigido. O bico é apropriado para operações de sopro de utilização 

geral e em espaços restritos. Devido a suas dimensões compactas, 

este bico é utilizado frequentemente em máquinas e ferramentas com 

pequenas dimensões de montagem. O bico cumpre os regulamentos 

de segurança da OSHA, os quais estipulam que, quando em contato 

direto com a pele, a pressão do ar não deverá exceder a 210 kPa (30 

psi). Este bico combina as vantagens de baixa emissão sonora e baixo 

consumo de ar com alta potência de sopro. Satisfaz completamente 

os requisitos de baixa emissão sonora estipulados na Diretiva de 

Máquinas da UE e cumpre todas as normas de segurança da OSHA. 

Patenteado.

N.º de pedido:  512
Substitui tubo aberto Ø 4 mm (5/32”)

Potência de sopro 3.2 N (11.3 oz)

Consumo de ar 19 Nm3/h (11.2 scfm)

Nível sonoro 79 dB(A)

Configuração de sopro Concentrado

Conexão G 1/8" 1/8"-27 NPT

Dimensão 12x30.3 ( 0.47x1.19”)

Material Zinco

Temperatura máxima 70°C (158 °F)

Para mais informações sobre os produtos, consulte a página 

146 ou silvent.com.

3.2  N

11.3 oz 

CONC

ZINCO

BICOS DE AR

Redução de ruído 67% Economia de custos/ar 37%

CONFIGURAÇÃO DE SOPRO

OPÇÃO

N.º de pedido:  511 N.º de pedido:  5001 N.º de pedido:  5003 N.º de pedido:  620-680 N.º de pedido:  291

N.º de pedido:  PSK 18

ACESSÓRIOS

N.º de pedido:  FV 18 N.º de pedido:  KV 18
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SILVENT 011  é um bico de aço inoxidável. Os bicos de aço 
inoxidável sãoessenciais, por exemplo, a altas temperaturas ambientais, 

na indústria de alimentos e em aplicações onde são sujeitos a desgaste 

mecânico. Em comparação com sopro de “tubo aberto”, reduzem pela 

metade o nível sonoro e economizam uma quantidade considerável de 

energia. Este bico aguenta condições de trabalho severas e cumpre 

os requisitos de segurança da OSHA, que estipulam que, quando em 

contato direto com a pele, a pressão do ar não deverá exceder 210 

kPa ou 30 psi. Satisfaz completamente os requisitos de baixa emissão 

sonora estipulados na Diretiva de Máquinas da UE e cumpre todas as 

normas de segurança da OSHA. Patenteado.

N.º de pedido:  011
Substitui tubo aberto Ø 4 mm (5/32”)

Potência de sopro 3.2 N (11.3 oz)

Consumo de ar 19 Nm3/h (11.2 scfm)

Nível sonoro 81 dB(A)

Configuração de sopro Concentrado

Conexão G 1/8" 1/8"-27 NPT

Dimensão 12x39.5 ( 0.47x1.56”)

Material Aço inoxidável

Temperatura máxima 400°C (752 °F)

Para mais informações sobre os produtos, consulte a página 

146 ou silvent.com.

3.2  N

11.3 oz 

CONC

INOXI-
DÁVEL

BICOS DE AR

Redução de ruído 62% Economia de custos/ar 37%

CONFIGURAÇÃO DE SOPRO

OPÇÃO

N.º de pedido:  0071 N.º de pedido:  0073 N.º de pedido:  292

N.º de pedido:  PSK 18

ACESSÓRIOS

N.º de pedido:  FV 18 N.º de pedido:  KV 18
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SILVENT 701,   de fabricação especial, é produzido inteiramente 
em aço inoxidável. Este bico tem ranhuras aerodinâmicas para 

aproveitar ao máximo o ar comprimido, limitando simultaneamente 

o nível sonoro ao mínimo. As altas temperaturas ambientais das 

fábricas de vidro e os rigorosos requisitos de higiene das indústrias de 

alimentos, são exemplos de tipos de aplicação. A potência de sopro é 

de 3.2 N (11.3 oz). SILVENT 701 faz parte, juntamente com 703, 705, 

710 e 720, da gama 700 da SILVENT. O bico satisfaz completamente 

os requisitos de baixa emissão sonora estipulados na Diretiva de 

Máquinas da UE e cumpre todas as normas de segurança da OSHA. 

Patenteado.

N.º de pedido:  701
Substitui tubo aberto Ø 4 mm (5/32”)

Potência de sopro 3.2 N (11.3 oz)

Consumo de ar 21 Nm3/h (12.4 scfm)

Nível sonoro 82 dB(A)

Configuração de sopro Largo

Conexão G 1/2" 1/2"-14 NPT

Dimensão 23x33 ( 0.91x1.30”)

Material Aço inoxidável

Temperatura máxima 400°C (752 °F)

Para mais informações sobre os produtos, consulte a página 

146 ou silvent.com.

3.2  N

11.3 oz 

LARGO

INOXI-
DÁVEL

BICOS DE AR

Redução de ruído 60% Economia de custos/ar 30%

CONFIGURAÇÃO DE SOPRO

OPÇÃO

N.º de pedido:  701 A N.º de pedido:  701 LP

Novo!
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SILVENT 811  é um bico de ar feito com material “PEEK” 
com orifício central, que pode ser utilizado em ambientes químicos 

agressivos, é resistente a fluidos de corte corrosivos. Suporta 

temperaturas até 260°C (500°F). Sua superfície de contato macia 

protege produtos sensíveis contra arranhões e impactos. Este bico 

exclusivo tem rosca macho de 1/8”. Outras especificações técnicas 

seguem na tabela abaixo. Satisfaz completamente os requisitos de 

baixa emissão sonora estipulados na Diretiva de Máquinas da UE e 

cumpre todas as normas de segurança da OSHA.

N.º de pedido:  811
Substitui tubo aberto Ø 4 mm (5/32”)

Potência de sopro 2.7 N (9.5 oz)

Consumo de ar 15.2 Nm3/h (8.9 scfm)

Nível sonoro 80 dB(A)

Configuração de sopro Concentrado

Conexão G 1/8" 1/8"-27 NPT

Dimensão 12x32 ( 0.47x1.26”)

Material PEEK

Temperatura máxima 260°C (500 °F)

Para mais informações sobre os produtos, consulte a página 

146 ou silvent.com.

2.7  N

9.5 oz 

CONC

PEEK

BICOS DE AR

Redução de ruído 65% Economia de custos/ar 50%

CONFIGURAÇÃO DE SOPRO

OPÇÃO

N.º de pedido:  8001

N.º de pedido:  PSK 18

ACESSÓRIOS

N.º de pedido:  FV 18 N.º de pedido:  KV 18
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SILVENT 921  é um bico plano, ideal para gerar um jato de ar 
amplo e eficaz. É ideal para superfícies largas que requerem um jato 

de ar amplo e pouco espesso. SILVENT 921 é utilizado na maioria das 

aplicações, tais como: secagem, transporte, resfriamento, limpeza, 

etc. Muito usado em sistemas modulares, resultando em lâminas de 

ar eficientes e silenciosas. O bico é fabricado em zinco e tem uma 

rosca macho de 1/8”. Os orifícios de saída estão protegidos contra 

forças externas por meio de aletas. O bico satisfaz completamente os 

requisitos de baixa emissão sonora estipulados na Diretiva de Máquinas 

da UE e cumpre todas as normas de segurança da OSHA. Patenteado.

N.º de pedido:  921
Substitui tubo aberto Ø 4 mm (5/32”)

Potência de sopro 3.0 N (10.6 oz)

Consumo de ar 17 Nm3/h (10.0 scfm)

Nível sonoro 80 dB(A)

Configuração de sopro Plano

Conexão G 1/8" 1/8"-27 NPT

Dimensão 23.9x11x55 (0.94x0.43x2.17”)

Material Zinco

Temperatura máxima 70°C (158 °F)

Para mais informações sobre os produtos, consulte a página 

146 ou silvent.com.

3.0  N

10.6 oz 

PLANO

ZINCO

BICOS DE AR

Redução de ruído 65% Economia de custos/ar 43%

CONFIGURAÇÃO DE SOPRO

N.º de pedido:  PSK 18

ACESSÓRIOS

N.º de pedido:  FV 18 N.º de pedido:  KV 18

Não apenas experimente a diferença. Faça 
a medição.  O nível de exposição de ruído é muito alto? O nível 
de ruído é prejudicial? Mais de 85 dB(A)? Uma simples medição na 

produção é frequentemente o primeiro passo para um melhor ambien-

te de trabalho. Encomende uma unidade SPL e comece a medição.

N.º de pedido:  SPL
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SILVENT 961  é um bico pequeno, angulado e plano, que 
gera um cone de ar largo e pouco espesso. As pequenas dimensões 

de integração deste bico, tornam-o especialmente adequado para 

configurações de equipamento aonde geralmente o espaço é restrito. 

Em muitos casos a montagem é facilitada pelo fato do ângulo de sopro 

ser de 90º. Estes bicos também podem ser montados em módulos, 

criando lâminas de ar compactas, silenciosas e eficazes. O bico é 

fabricado em zinco. Os orifícios de saída estão protegidos contra forças 

externas por meio de aletas. SILVENT 961 satisfaz completamente os 

requisitos de baixa emissão sonora estipulados na Diretiva de Máquinas 

da UE e cumpre todas as normas de segurança da OSHA. Patenteado.

N.º de pedido:  961
Substitui tubo aberto Ø 4 mm (5/32”)

Potência de sopro 3.3 N (11.6 oz)

Consumo de ar 19.5 Nm3/h (11.5 scfm)

Nível sonoro 81.5 dB(A)

Configuração de sopro Plano

Conexão G 1/8" 1/8"-27 NPT

Dimensão 23.9x23.5x13.4 (0.94x0.93x0.53”)

Material Zinco

Temperatura máxima 70°C (158 °F)

Para mais informações sobre os produtos, consulte a página 

146 ou silvent.com.

3.3  N

11.6 oz 

PLANO

ZINCO

BICOS DE AR

Redução de ruído 60% Economia de custos/ar 33%

CONFIGURAÇÃO DE SOPRO

N.º de pedido:  PSK 18

ACESSÓRIOS

N.º de pedido:  FV 18 N.º de pedido:  KV 18

LÂMINAS DE AR

Consulte a página 95
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SILVENT 971  é um bico plano fabricado em aço inoxidável. 
Cumpre praticamente todos os requisitos que a indústria possa 

impor a um bico de ar comprimido moderno. A configuração do 

bico gera um jato de ar com uma superfície de impacto ampla, o 

que é uma vantagem em aplicações em que objetos mais largos 

têm que ser secados, selecionados ou limpos. O bico suporta altas 

temperaturas ambientais, atmosferas químicas corrosivas, e cumpre 

ainda os requisitos de higiene impostos pela indústria de alimentos. 

O bico satisfaz completamente os requisitos de baixa emissão sonora 

estipulados na Diretiva de Máquinas da UE e cumpre todas as normas 

de segurança da OSHA. Patenteado.

N.º de pedido:  971
Substitui tubo aberto Ø 4 mm (5/32”)

Potência de sopro 3.8 N (13.4 oz)

Consumo de ar 21 Nm3/h (12.4 scfm)

Nível sonoro 81 dB(A)

Configuração de sopro Plano

Conexão G 1/8" 1/8"-27 NPT

Dimensão 23.6x17x70 (0.93x0.67x2.76”)

Material Aço inoxidável

Temperatura máxima 400°C (752 °F)

Para mais informações sobre os produtos, consulte a página 

146 ou silvent.com.

3.8  N

13.4 oz 

PLANO

INOXI-
DÁVEL

BICOS DE AR

Redução de ruído 62% Economia de custos/ar 30%

CONFIGURAÇÃO DE SOPRO

OPÇÃO

N.º de pedido:  971 F

N.º de pedido:  PSK 18

ACESSÓRIOS

N.º de pedido:  KV 18



209

65 (2.56)

115 (4.53)

165 (6.50)

20
0 
(8
")

30
0 
(1
2"

)
10

0 
(4
")

silvent.com 49

SILVENT 209  é um bico utilizado na maioria das aplicações. O 
bico tem uma rosca macho de 1/4” e é fabricado em zinco. SILVENT 

209 encontra-se atualmente instalado em milhares de aplicações no 

mundo inteiro. Aplicações em que o nível de ruído foi reduzido pela 

metade e em que o consumo de energia diminuiu drasticamente. As 

aletas protetoras impedem o contato direto da pele com os orifícios de 

saída do ar. Com este design, o bico satisfaz os requisitos de segurança 

da OSHA, o que implica que, quando em contato com a pele, a 

pressão não deverá exceder 210 kPa (30 psi). Satisfaz completamente 

os requisitos de baixa emissão sonora estipulados na Diretiva de 

Máquinas da UE.

N.º de pedido:  209
Substitui tubo aberto Ø 4 mm (5/32”)

Potência de sopro 3.5 N (12.4 oz)

Consumo de ar 19 Nm3/h (11.2 scfm)

Nível sonoro 80 dB(A)

Configuração de sopro Largo

Conexão G 1/4" 1/4"-18 NPT

Dimensão 19x47 ( 0.75x1.85”)

Material Zinco

Temperatura máxima 70°C (158 °F)

Para mais informações sobre os produtos, consulte a página 

146 ou silvent.com.

3.5  N

12.4 oz 

LARGO

ZINCO

BICOS DE AR

Redução de ruído 65% Economia de custos/ar 37%

CONFIGURAÇÃO DE SOPRO

OPÇÃO

N.º de pedido:  208 N.º de pedido:  210 N.º de pedido:  211 N.º de pedido:  215 N.º de pedido:  216

N.º de pedido:  217 N.º de pedido:  218 N.º de pedido:  2120 N.º de pedido:  209-S1 N.º de pedido:  200
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SILVENT 801  é um bico Laval eficiente que faz parte da nova 
série “SOFT SILVENT ™” da Silvent. O bico de ar é feito especialmente 

em borracha EPDM para minimizar o risco de arranhões, como 

na superfície de ferramentas. O produto atende a demanda na 

combinação exclusiva de uma superfície sem arranhões e elevada 

força de sopro aplicando a tecnologia Laval patenteada da Silvent. 

A tecnologia Laval da Silvent é adquirida envolvendo um jato de ar 

que se desloca em velocidade supersônica com uma camada de ar 

protetora em movimento paralelo ao jato de ar central. SILVENT SOFT 

801 é ideal para todas as indústrias em que são manipulados produtos 

e equipamentos que não podem ser danificados durante o sopro de 

ar comprimido. Satisfaz completamente os requisitos de baixa emissão 

sonora estipulados na Diretiva de Máquinas da UE e cumpre todas as 

normas de segurança da OSHA. Patenteado.

N.º de pedido:  801
Substitui tubo aberto Ø 5 mm (3/16”)

Potência de sopro 4.0 N (14.1 oz)

Consumo de ar 23 Nm3/h (13.5 scfm)

Nível sonoro 81.1 dB(A)

Configuração de sopro Laval

Conexão G 1/4" 1/4"-18 NPT

Dimensão Ø26 x 32 (Ø1 x 1.26”)

Material EPDM

Temperatura máxima 70°C (158 °F)

Para mais informações sobre os produtos, consulte a página 

146 ou silvent.com.

4.0  N

14.1 oz 

LAVAL

EPDM

BICOS DE AR

Redução de ruído 71% Economia de custos/ar 51%

CONFIGURAÇÃO DE SOPRO

N.º de pedido:  FV 14

ACESSÓRIOS

N.º de pedido:  820 N.º de pedido:  830 N.º de pedido: 840

Novo!
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SILVENT 700 M,   de fabricação especial, é produzido 

totalmente em aço inoxidável. O bico tem ranhuras aerodinâmicas 

que aproveitam ao máximo o ar comprimido e, simultaneamente, 

limitam o som a um nível mínimo. Sua forma hexagonal é própria 

para uma chave de 14 mm (0.55”). As dimensões de 700 M são 

menores do que as dos demais bicos da série 700 da SILVENT, 

sendo uma boa opção para aplicações onde o espaço de integração 

é restrito. Este bico foi projetado para aplicações onde os bicos 

padrões SILVENT mostram certas limitações, como por exemplo, altas 

temperaturas ambientais, requisitos de higiene, desgaste mecânico, 

etc. O bico satisfaz completamente os requisitos de baixa emissão 

sonora estipulados na Diretiva de Máquinas da UE e cumpre todas as 

normas de segurança da OSHA. Patenteado.

N.º de pedido:  700 M
Substitui tubo aberto Ø 5 mm (3/16”)

Potência de sopro 4.2 N (14.8 oz)

Consumo de ar 25 Nm3/h (14.7 scfm)

Nível sonoro 84 dB(A)

Configuração de sopro Concentrado

Conexão G 1/8" 1/8"-27 NPT

Dimensão 14x23 ( 0.55x0.91”)

Material Aço inoxidável

Temperatura máxima 400°C (752 °F)

Para mais informações sobre os produtos, consulte a página 

146 ou silvent.com.

4.2  N

14.8 oz 

CONC

INOXI-
DÁVEL

BICOS DE AR

Redução de ruído 65% Economia de custos/ar 47%

CONFIGURAÇÃO DE SOPRO

N.º de pedido:  FV 18

ACESSÓRIOS
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SILVENT 1011  é um bico Laval de aço inoxidável. Através de 
um orifício Laval no centro do bico, é gerado um jato de ar que se 

desloca com velocidade supersônica. Em volta do orifício Laval existe 

também uma série de ranhuras divergentes que geram potentes jatos 

de ar, silenciosos e laminares. Esta combinação aproveita ao máximo o 

ar comprimido. O nível sonoro é reduzido para metade e o consumo 

de ar torna-se muito menor, enquanto que o grau de eficiência é 

mantido, em relação ao “sopro de tubo aberto”. O bico e as aletas 

circundantes impedem que a pressão exceda 210 kPa (30 psi), quando 

em contato direto com a pele. O bico tem uma rosca macho de 

1/8”. Satisfaz completamente os requisitos de baixa emissão sonora 

estipulados na Diretiva de Máquinas da UE e cumpre todas as normas 

de segurança da OSHA. Patenteado.

N.º de pedido:  1011
Substitui tubo aberto Ø 5 mm (3/16”)

Potência de sopro 4.4 N (15.5 oz)

Consumo de ar 26 Nm3/h (15.3 scfm)

Nível sonoro 84 dB(A)

Configuração de sopro Laval

Conexão G 1/8" 1/8"-27 NPT

Dimensão 12x27 ( 0.47x1.06”)

Material Aço inoxidável

Temperatura máxima 400°C (752 °F)

Para mais informações sobre os produtos, consulte a página 

146 ou silvent.com.

4.4  N

15.5 oz 

LAVAL

INOXI-
DÁVEL

BICOS DE AR

Redução de ruído 65% Economia de custos/ar 45%

CONFIGURAÇÃO DE SOPRO

OPÇÃO

N.º de pedido:  1001 N.º de pedido:  1003

N.º de pedido:  PSK 18

ACESSÓRIOS

N.º de pedido:  FV 18 N.º de pedido:  KV 18
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SILVENT 920 A  é um bico plano, que produz um jato de 
ar abundante e eficaz. É excelente para aplicações onde se requer 

um jato de ar amplo e pouco espesso. SILVENT 920 A é utilizado na 

maioria das aplicações, tais como: secagem, transporte, resfriamento, 

limpeza, etc. Este bico plano é também frequentemente utilizados em 

sistemas modulares, constituindo lâminas de ar silenciosas e altamente 

eficazes. O bico é feito de zinco e tem uma rosca macho de 1/4”. Os 

orifícios de saída estão protegidos contra forças externas por meio de 

aletas. O bico satisfaz completamente os requisitos de baixa emissão 

sonora estipulados na Diretiva de Máquinas da UE e cumpre todas as 

normas de segurança da OSHA. Patenteado.

N.º de pedido:  920 A
Substitui tubo aberto Ø 6 mm (1/4”)

Potência de sopro 5.5 N (1.2 lbs)

Consumo de ar 30 Nm3/h (17.7 scfm)

Nível sonoro 81 dB(A)

Configuração de sopro Plano

Conexão G 1/4" 1/4"-18 NPT

Dimensão 46.3x14.3x80 (1.82x0.56x3.15”)

Material Zinco

Temperatura máxima 70°C (158 °F)

Para mais informações sobre os produtos, consulte a página 

146 ou silvent.com.

5.5  N

1.2 lbs 

PLANO

ZINCO

BICOS DE AR

Redução de ruído 77% Economia de custos/ar 55%

CONFIGURAÇÃO DE SOPRO

OPÇÃO

N.º de pedido:  920 B N.º de pedido:  920 R N.º de pedido:  220 F-280 F N.º de pedido:  294

N.º de pedido:  FV 14

ACESSÓRIOS

N.º de pedido:  KV 14 N.º de pedido:  PSK 14

LÂMINAS DE AR

Consulte a página 96
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SILVENT 9002W  é um bico plano com menor consumo de 
energia que gera uma potência de sopro forte e um nível sonoro 

excepcionalmente baixo. O ar comprimido é usado de forma otimizada 

nesse bico plano que, por meio de seu design exclusivo, apresenta uma 

característica tecnológica de sopro completamente nova. O design 

aerodinâmico do bico obtém o seu efeito por meio da maximização 

da entrada de ar. Cada orifício também é projetado de forma exclusiva 

para otimizar a área de entrada de ar. O bico de ar – SILVENT 9002W – 

é fabricado exclusivamente de Zytel, um material de alto desempenho 

sem o qual os orifícios Laval exclusivos e verdadeiramente complexos 

não seriam possíveis. Esses pequenos orifícios, combinados com os 

rasgos aerodinâmicos do bico, proporcionam alta eficiência. Satisfaz 

completamente os requisitos de baixa emissão sonora estipulados na 

Diretiva de Máquinas da UE e cumpre todas as normas de segurança 

da OSHA. Patenteado.

N.º de pedido:  9002W
Substitui tubo aberto Ø 6 mm (1/4”)

Potência de sopro 6.0 N (1.3 lbs)

Consumo de ar 30.0 Nm3/h (17.7 scfm)

Nível sonoro 80 dB(A)

Configuração de sopro Plano

Conexão G 1/4" 1/4"-18 NPT

Dimensão 47.2x17.6x64 (1.86x0.69x2.52”)

Material Zytel

Temperatura máxima 180°C (356 °F)

Para mais informações sobre os produtos, consulte a página 

146 ou silvent.com.

6.0  N

1.3 lbs 

PLANO

ZYTEL

BICOS DE AR

Redução de ruído 78% Economia de custos/ar 55%

CONFIGURAÇÃO DE SOPRO

OPÇÃO

N.º de pedido:  220 W-280 W N.º de pedido:  294 W

N.º de pedido:  PSK 14

ACESSÓRIOS

N.º de pedido:  FV 14 N.º de pedido:  KV 14

Novo!

LÂMINAS DE AR

Consulte a página 92
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SILVENT 973  é um bico plano fabricado em aço inoxidável. 
Cumpre praticamente todos os requisitos que a indústria possa 

impor a um bico de ar comprimido moderno. A configuração do 

bico gera um jato de ar com uma superfície de impacto ampla, o 

que é uma vantagem em aplicações em que objetos mais largos 

têm que ser secados, selecionados ou limpos. Este tipo de bico é 

frequentemente utilizado em sistemas modulares, constituindo lâminas 

de ar resistentes, silenciosas e de alta eficiência. O bico suporta altas 

temperaturas ambientais, atmosferas químicas corrosivas, e cumpre 

ainda os requisitos de higiene impostos pela indústria de alimentos. 

O bico satisfaz completamente os requisitos de baixa emissão sonora 

estipulados na Diretiva de Máquinas da UE e cumpre todas as normas 

de segurança da OSHA. Patenteado.

N.º de pedido:  973
Substitui tubo aberto Ø 7 mm (9/32”)

Potência de sopro 9.5 N (2.1 lbs)

Consumo de ar 58 Nm3/h (34.1 scfm)

Nível sonoro 86 dB(A)

Configuração de sopro Plano

Conexão G 1/4" 1/4"-18 NPT

Dimensão 61x19.1x80 (2.40x0.75x3.15”)

Material Aço inoxidável

Temperatura máxima 400°C (752 °F)

Para mais informações sobre os produtos, consulte a página 

146 ou silvent.com.

9.5  N

2.1 lbs 

PLANO

INOXI-
DÁVEL

BICOS DE AR

Redução de ruído 73% Economia de custos/ar 37%

CONFIGURAÇÃO DE SOPRO

OPÇÃO

N.º de pedido:  973 F

N.º de pedido:  PSK 14

ACESSÓRIOS

N.º de pedido:  KV 14

LÂMINAS DE AR

Consulte a página 94
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SILVENT 703,   de fabricação especial, é produzido inteiramente 
em aço inoxidável. Este bico tem ranhuras aerodinâmicas para 

aproveitar ao máximo o ar comprimido, limitando simultaneamente 

o nível sonoro a um mínimo. As altas temperaturas ambientais das 

fábricas de vidro, as altas potências de sopro nas usinas siderúrgicas 

e os rigorosos requisitos de higiene das indústrias de alimentos, são 

exemplos de aplicações típicas. A potência de sopro é cerca de três 

vezes maior do que a SILVENT 701, o que implica uma potência de 

sopro de 9.6 N (2.1 lbs). SILVENT 703 faz parte, juntamente com 

701, 705, 710 e 720, da gama SILVENT 700. Este bico satisfaz 

completamente os requisitos de baixa emissão sonora estipulados na 

Diretiva de Máquinas da UE e cumpre todas as normas de segurança 

da OSHA. Patenteado.

N.º de pedido:  703
Substitui tubo aberto Ø 7 mm (9/32”)

Potência de sopro 9.6 N (2.1 lbs)

Consumo de ar 57 Nm3/h (33.5 scfm)

Nível sonoro 89 dB(A)

Configuração de sopro Largo

Conexão G 1/2" 1/2"-14 NPT

Dimensão 23x33 ( 0.91x1.30”)

Material Aço inoxidável

Temperatura máxima 400°C (752 °F)

Para mais informações sobre os produtos, consulte a página 

146 ou silvent.com.

9.6  N

2.1 lbs 

LARGO

INOXI-
DÁVEL

BICOS DE AR

Redução de ruído 67% Economia de custos/ar 38%

CONFIGURAÇÃO DE SOPRO

OPÇÃO

N.º de pedido:  703 A N.º de pedido:  295 N.º de pedido:  703 LP

Novo!
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SILVENT 703 L  é um bico Laval de aço inoxidável. O ar 
comprimido é usado com eficiência nesse bico, que introduziu um 

recurso de tecnologia de sopro completamente novo. O efeito é 

adquirido envolvendo o jato de ar que se desloca em velocidade 

supersônica com uma camada de ar protetora em movimento paralelo 

ao jato de ar central. O jato central no SILVENT 703 L é gerado por 

um bico Laval. O design do bico converte toda a energia armazenada 

no ar comprimido em energia cinética sem permitir que o jato de ar 

se expanda lateralmente depois de passar através do bico. Devido a 

camada de ar protetora o ar circundante não diminui o jato central, que 

pode ser usado com efeito total. O fluxo de gás previne turbulência, 

diminuindo o nível de ruído. Satisfaz completamente os requisitos de 

baixa emissão sonora estipulados na Diretiva de Máquinas da UE e 

cumpre todas as normas de segurança da OSHA. Patenteado.

N.º de pedido:  703 L
Substitui tubo aberto Ø 8 mm (5/16”)

Potência de sopro 10.6 N (2.3 lbs)

Consumo de ar 60.0 Nm3/h (35.3 scfm)

Nível sonoro 91 dB(A)

Configuração de sopro Laval

Conexão G 1/2" 1/2"-14 NPT

Dimensão 23x33 ( 0.91x1.30”)

Material Aço inoxidável

Temperatura máxima 400°C (752 °F)

Para mais informações sobre os produtos, consulte a página 

146 ou silvent.com.

10.6  N

2.3 lbs 

LAVAL

INOXI-
DÁVEL

BICOS DE AR

Redução de ruído 69% Economia de custos/ar 49%

CONFIGURAÇÃO DE SOPRO

OPÇÃO

N.º de pedido:  703 LA N.º de pedido:  703 L LP

Novo!
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SILVENT 804  é um bico Laval eficiente que faz parte da nova 
série “SOFT SILVENT ™” da Silvent. O bico de ar é feito especialmente 

em borracha EPDM para minimizar o risco de arranhões, como 

na superfície de ferramentas. O produto atende a demanda na 

combinação exclusiva de uma superfície sem arranhões e elevada 

força de sopro aplicando a tecnologia Laval patenteada da Silvent. 

A tecnologia Laval da Silvent é adquirida envolvendo um jato de ar 

que se desloca em velocidade supersônica com uma camada de ar 

protetora em movimento paralelo ao jato de ar central. SILVENT SOFT 

804 é ideal para todas as indústrias onde são manipulados produtos 

e equipamentos que não podem ser danificados durante o sopro de 

ar comprimido. Satisfaz completamente os requisitos de baixa emissão 

sonora estipulados na Diretiva de Máquinas da UE e cumpre todas as 

normas de segurança da OSHA. Patenteado.

N.º de pedido:  804
Substitui tubo aberto Ø 8 mm (5/16”)

Potência de sopro 12.0 N (2.6 lbs)

Consumo de ar 70.0 Nm3/h (41.2 scfm)

Nível sonoro 90 dB(A)

Configuração de sopro Laval

Conexão G 3/8" 3/8"-18 NPT

Dimensão Ø28 x 35 (Ø1.10 x 1.38”)

Material EPDM

Temperatura máxima 70°C (158 °F)

Para mais informações sobre os produtos, consulte a página 

146 ou silvent.com.

12.0  N

2.6 lbs 

LAVAL

EPDM

BICOS DE AR

Redução de ruído 71% Economia de custos/ar 41%

CONFIGURAÇÃO DE SOPRO

Não apenas experimente a diferença. Faça 
a medição.  O nível de exposição de ruído é muito alto? O nível 
de ruído é prejudicial? Mais de 85 dB(A)? Uma simples medição na 

produção é frequentemente o primeiro passo para um melhor ambien-

te de trabalho. Encomende uma unidade SPL e comece a medição.

N.º de pedido:  SPL

Novo!
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SILVENT 404 L  é usado quando é necessário um cone de 
sopro mais amplo e alta potência de sopro. É usado, por exemplo 

para remover peças de prensas ou de moldes. Secagem, limpeza, 

transporte e resfriamento, são outras áreas de aplicação para este 

produto. Satisfaz completamente os requisitos de baixa emissão 

sonora estipulados na Diretiva de Máquinas da UE e cumpre todas as 

normas de segurança da OSHA. Patenteado.

N.º de pedido:  404 L
Substitui tubo aberto Ø 8 mm (5/16”)

Potência de sopro 13.6 N (3.0 lbs)

Consumo de ar 68 Nm3/h (40.0 scfm)

Nível sonoro 84 dB(A)

Configuração de sopro Largo

Conexão G 3/8" 3/8"-18 NPT

Dimensão Ø55x60.7 (Ø2.17x2.39”)

Material Zinco

Temperatura máxima 70°C (158 °F)

Para mais informações sobre os produtos, consulte a página 

146 ou silvent.com.

13.6  N

3.0 lbs 

LARGO

ZINCO

BICOS DE AR

Redução de ruído 81% Economia de custos/ar 42%

CONFIGURAÇÃO DE SOPRO

OPÇÃO

N.º de pedido:  1104 L N.º de pedido:  1204 L
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SILVENT 2005  é um bico de alumínio com ranhuras 

aerodinâmicas. Este bico gera um jato de ar potente, silencioso e 

eficaz. A potência de sopro é aproximadamente 5 vezes superior a dos 

bicos 209 e 512 da SILVENT. Apesar de sua potente força de sopro, 

tanto o nível sonoro como o consumo de energia são baixos em 

comparação com sopro de um tubo de 10 mm (3/8”) aberto. Satisfaz 

completamente os requisitos de baixa emissão sonora estipulados na 

Diretiva de Máquinas da UE e cumpre todas as normas de segurança 

da OSHA. Patenteado.

N.º de pedido:  2005
Substitui tubo aberto Ø 10 mm (3/8”)

Potência de sopro 14.5 N (3.2 lbs)

Consumo de ar 98 Nm3/h (57.7 scfm)

Nível sonoro 93.5 dB(A)

Configuração de sopro Largo

Conexão G 3/8" 3/8"-18 NPT

Dimensão 19x46 ( 0.75x1.81”)

Material Alumínio

Temperatura máxima 150°C (302 °F)

Para mais informações sobre os produtos, consulte a página 

146 ou silvent.com.

14.5  N

3.2 lbs 

LARGO

ALUMÍ-
NIO

BICOS DE AR

Redução de ruído 71% Economia de custos/ar 47%

CONFIGURAÇÃO DE SOPRO

N.º de pedido:  PSK 38

ACESSÓRIOS

N.º de pedido:  KV 38
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SILVENT 705,   de fabricação especial, é produzido inteiramente 
em aço inoxidável. Este bico tem ranhuras aerodinâmicas para 

aproveitar ao máximo o ar comprimido, limitando simultaneamente o 

nível sonoro a um mínimo. A potência de sopro é cerca de cinco vezes 

maior do que a do bico SILVENT 701, o que implica uma potência 

de sopro de 15.0 N (3.3 lbs). Este bico é usado em indústrias que 

requerem altas potências de sopro, como p. ex., usinas siderúrgicas. 

O bico suporta altas temperaturas ambientais. SILVENT 705 faz parte, 

juntamente com 701, 703, 710 e 720, da gama 700 da SILVENT. Este 

bico satisfaz completamente os requisitos de baixa emissão sonora 

estipulados na Diretiva de Máquinas da UE e cumpre todas as normas 

de segurança da OSHA. Patenteado.

N.º de pedido:  705
Substitui tubo aberto Ø 10 mm (3/8”)

Potência de sopro 15.0 N (3.3 lbs)

Consumo de ar 95 Nm3/h (55.9 scfm)

Nível sonoro 92 dB(A)

Configuração de sopro Largo

Conexão G 1/2" 1/2"-14 NPT

Dimensão 23x33 ( 0.91x1.30”)

Material Aço inoxidável

Temperatura máxima 400°C (752 °F)

Para mais informações sobre os produtos, consulte a página 

146 ou silvent.com.

15.0  N

3.3 lbs 

LARGO

INOXI-
DÁVEL

BICOS DE AR

Redução de ruído 75% Economia de custos/ar 49%

CONFIGURAÇÃO DE SOPRO

OPÇÃO

N.º de pedido:  705 A N.º de pedido:  296 N.º de pedido:  705 LP

Novo!
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SILVENT 9005W  é um bico plano com menor consumo de 
energia e que gera uma potência de sopro forte e um nível sonoro 

excepcionalmente baixo. O ar comprimido é usado de forma otimizada 

nesse bico plano que, por meio de seu design exclusivo, apresenta uma 

característica tecnológica de sopro completamente nova. O design 

aerodinâmico do bico obtém o seu efeito por meio da maximização 

da entrada de ar. Cada orifício também é projetado de forma exclusiva 

para otimizar a área de entrada de ar. O bico de ar – SILVENT 9005W – 

é fabricado exclusivamente de Zytel, um material de alto desempenho 

sem o qual os orifícios Laval exclusivos e verdadeiramente complexos 

não seriam possíveis. Esses pequenos orifícios, combinados com os 

rasgos aerodinâmicos do bico, proporcionam alta eficiência. O bico é 

ideal para aplicações de sopro que exijam potência de sopro extra e 

um amplo cone de ar. Satisfaz completamente os requisitos de baixa 

emissão sonora estipulados na Diretiva de Máquinas da UE e cumpre 

todas as normas de segurança da OSHA. Patenteado.

N.º de pedido:  9005W
Substitui tubo aberto Ø 10 mm (3/8”)

Potência de sopro 15.0 N (3.3 lbs)

Consumo de ar 76.0 Nm3/h (44.7 scfm)

Nível sonoro 87 dB(A)

Configuração de sopro Plano

Conexão G 1/4" 1/4"-18 NPT

Dimensão 70.2x17.6x64 (2.76x0.69x2.52”)

Material Zytel

Temperatura máxima 180°C (356 °F)

Para mais informações sobre os produtos, consulte a página 

146 ou silvent.com.

15.0  N

3.3 lbs 

PLANO

ZYTEL

BICOS DE AR

Redução de ruído 82% Economia de custos/ar 59%

CONFIGURAÇÃO DE SOPRO

N.º de pedido:  PSK 14

ACESSÓRIOS

N.º de pedido:  FV 14 N.º de pedido:  KV 14

LÂMINAS DE AR

Consulte a página  92

Novo!
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SILVENT 705 L  é um bico Laval de aço inoxidável. Neste bico, o 
ar comprimido é aproveitado ao máximo, e o seu lançamento constitui 

um avanço decisivo na tecnologia de sopro. O efeito é criado cercando 

um núcleo de ar que se desloca a uma velocidade supersônica com 

uma película de ar protetora que se desloca paralelamente ao jato de ar 

central. No bico Silvent 705 L, o jato de ar central é criado por um bico 

Laval. A configuração deste bico converte toda a energia armazenada 

no ar comprimido em energia cinética, sem permitir que o jato de ar 

se expanda lateralmente após sair do bico. A película de ar protetora 

que rodeia o jato central, impede que este seja desacelerado pelo ar 

circundante, permitindo assim que sua potência seja aproveitada ao 

máximo. Isso evita a formação de turbulência, reduzindo portanto o 

nível sonoro. Satisfaz completamente os requisitos de baixa emissão 

sonora estipulados na Diretiva de Máquinas da UE e cumpre todas as 

normas de segurança da OSHA. Patenteado.

N.º de pedido:  705 L
Substitui tubo aberto Ø 10 mm (3/8”)

Potência de sopro 17.0 N (3.8 lbs)

Consumo de ar 95 Nm3/h (55.9 scfm)

Nível sonoro 93 dB(A)

Configuração de sopro Laval

Conexão G 1/2" 1/2"-14 NPT

Dimensão 23x33 ( 0.91x1.30”)

Material Aço inoxidável

Temperatura máxima 400°C (752 °F)

Para mais informações sobre os produtos, consulte a página 

146 ou silvent.com.

17.0  N

3.8 lbs 

LAVAL

INOXI-
DÁVEL

BICOS DE AR

Redução de ruído 73% Economia de custos/ar 49%

CONFIGURAÇÃO DE SOPRO

OPÇÃO

N.º de pedido:  705 LA N.º de pedido:  705 L LP

Novo! Novo!
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SILVENT 707 L  é um bico Laval de aço inoxidável. Com este 
bico, o ar comprimido é aproveitado ao máximo, e o seu lançamento 

constitui um avanço decisivo na tecnologia de sopro. O efeito é criado 

envolvendo um núcleo de ar que se desloca a velocidade supersônica 

com uma película de ar protetora que se desloca paralelamente ao jato 

de ar central. No bico Silvent 707 L, o jato de ar central é criado por um 

bico Laval. A configuração do bico converte toda a energia armazenada 

no ar comprimido em energia cinética, sem permitir que o jato de ar 

se expanda lateralmente após sair do bico. A película de ar protetora 

que rodeia o jato central impede que este seja desacelerado pelo ar 

circundante, permitindo assim que sua potência seja aproveitada ao 

máximo. Isso evita a formação de turbulência, reduzindo portanto o 

nível sonoro. Satisfaz completamente os requisitos de baixa emissão 

sonora estipulados na Diretiva de Máquinas da UE e cumpre todas as 

normas de segurança da OSHA. Patenteado.

N.º de pedido:  707 L
Substitui tubo aberto Ø 12 mm (1/2”)

Potência de sopro 21.0 N (4.6 lbs)

Consumo de ar 120 Nm3/h (70.6 scfm)

Nível sonoro 94 dB(A)

Configuração de sopro Laval

Conexão G 1/2" 1/2"-14 NPT

Dimensão 23x33 ( 0.91x1.30”)

Material Aço inoxidável

Temperatura máxima 400°C (752 °F)

Para mais informações sobre os produtos, consulte a página 

146 ou silvent.com.

21.0  N

4.6 lbs 

LAVAL

INOXI-
DÁVEL

BICOS DE AR

Redução de ruído 78% Economia de custos/ar 55%

CONFIGURAÇÃO DE SOPRO

OPÇÃO

N.º de pedido:  707 LA N.º de pedido:  707 C N.º de pedido:  707 CA N.º de pedido:  707 L LP N.º de pedido:  707 C LP

Novo! Novo! Novo! Novo!
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SILVENT 407 L  é usado em aplicações onde se necessita 
sopro potente a maior distância. São usados tipicamente em usinas 

siderúrgicas, fábricas de papel e fundições, para limpeza, resfriamento, 

secagem etc. Satisfaz completamente os requisitos de baixa emissão 

sonora estipulados na Diretiva de Máquinas da UE e cumpre todas as 

normas de segurança da OSHA. Patenteado.

N.º de pedido:  407 L
Substitui tubo aberto Ø 12 mm (1/2”)

Potência de sopro 23.8 N (5.3 lbs)

Consumo de ar 119 Nm3/h (70.0 scfm)

Nível sonoro 86 dB(A)

Configuração de sopro Largo

Conexão G 1/2" 1/2"-14 NPT

Dimensão Ø67x63.7 (Ø2.64x2.51”)

Material Zinco

Temperatura máxima 70°C (158 °F)

Para mais informações sobre os produtos, consulte a página 

146 ou silvent.com.

23.8  N

5.3 lbs 

LARGO

ZINCO

BICOS DE AR

Redução de ruído 88% Economia de custos/ar 55%

CONFIGURAÇÃO DE SOPRO

OPÇÃO

N.º de pedido:  1107 L N.º de pedido:  1207 L

N.º de pedido:  PSKM 12

ACESSÓRIOS
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SILVENT 808  é um bico Laval eficiente que faz parte da 
nova série de “SOFT SILVENT ™” da Silvent. O bico de ar é feito 

especialmente em borracha EPDM para minimizar o risco de arranhões, 

como na superfície de ferramentas. O produto atende a demanda na 

combinação exclusiva de uma superfície sem arranhões e elevada 

força de sopro aplicando a tecnologia Laval patenteada da Silvent. 

A tecnologia Laval da Silvent é adquirida envolvendo um jato de ar 

que se desloca em velocidade supersônica com uma camada de ar 

protetora em movimento paralelo ao jato de ar central. SILVENT SOFT 

808 é ideal para todas as indústrias onde são manipulados produtos 

e equipamentos que não podem ser danificados durante o sopro de 

ar comprimido. Satisfaz completamente os requisitos de baixa emissão 

sonora estipulados na Diretiva de Máquinas da UE e cumpre todas as 

normas de segurança da OSHA. Patenteado.

N.º de pedido:  808
Substitui tubo aberto Ø 12 mm (1/2”)

Potência de sopro 24.0 N (5.3 lbs)

Consumo de ar 128.0 Nm3/h (75.3 scfm)

Nível sonoro 96.2 dB(A)

Configuração de sopro Laval

Conexão G 1/2" 1/2"-14 NPT

Dimensão Ø35 x 44 (Ø1.38 x 1.72”)

Material EPDM

Temperatura máxima 70°C (158 °F)

Para mais informações sobre os produtos, consulte a página 

146 ou silvent.com.

24.0  N

5.3 lbs 

LAVAL

EPDM

BICOS DE AR

Redução de ruído 75% Economia de custos/ar 52%

CONFIGURAÇÃO DE SOPRO

N.º de pedido:  PSKM 12

ACESSÓRIOS

Novo!
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SILVENT 710,   de fabricação especial, é produzido inteiramente 
em aço inoxidável. Este bico tem ranhuras aerodinâmicas para 

aproveitar ao máximo o ar comprimido, limitando simultaneamente o 

nível sonoro a um mínimo. A potência de sopro é cerca de dez vezes 

maior do que a do bico SILVENT 701, o que implica uma potência 

de sopro de 30.0 N (6.6 lbs). As altas temperaturas ambientais 

das fábricas de vidro, potências de sopro extremamente altas nas 

usinas siderúrgicas e os rigorosos requisitos de higiene das indústrias 

alimentares são exemplos de aplicações típicas. SILVENT 710 faz parte, 

juntamente com 701, 703, 705 e 720, da gama 700 da SILVENT. Este 

bico satisfaz completamente os requisitos de baixa emissão sonora 

estipulados na Diretiva de Máquinas da UE e cumpre todas as normas 

de segurança da OSHA. Patenteado.

N.º de pedido:  710
Substitui tubo aberto Ø 14 mm (9/16”)

Potência de sopro 30.0 N (6.6 lbs)

Consumo de ar 216 Nm3/h (127.1 scfm)

Nível sonoro 99 dB(A)

Configuração de sopro Largo

Conexão G 3/4" 3/4"-14 NPT

Dimensão 41x40 ( 1.61x1.57”)

Material Aço inoxidável

Temperatura máxima 400°C (752 °F)

Para mais informações sobre os produtos, consulte a página 

146 ou silvent.com.

30.0  N

6.6 lbs 

LARGO

INOXI-
DÁVEL

BICOS DE AR

Redução de ruído 75% Economia de custos/ar 41%

CONFIGURAÇÃO DE SOPRO

OPÇÃO

N.º de pedido:  710 A N.º de pedido:  1710 N.º de pedido:  2710 N.º de pedido:  710 TA N.º de pedido:  710 LP

Novo! Novo!
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SILVENT 710 L  é um bico Laval de aço inoxidável. Neste bico, o 
ar comprimido é aproveitado ao máximo, e o seu lançamento constitui 

um avanço decisivo na tecnologia de sopro. A potência é criada 

envolvendo um núcleo de ar que se desloca a velocidade supersônica 

com uma película de ar protetora que se desloca paralelamente ao jato 

de ar central. No bico Silvent 710 L, o jato de ar central é criado por um 

bico Laval. A configuração do bico converte toda a energia armazenada 

no ar comprimido em energia cinética, não permitindo que o jato de ar 

se expanda lateralmente após sair do bico. A película de ar protetora 

que rodeia o jato central, impede que este seja desacelerado pelo ar 

circundante, permitindo assim que sua potência seja aproveitada ao 

máximo. Isso evita a formação de turbulência, reduzindo portanto o 

nível sonoro. Satisfaz completamente os requisitos de baixa emissão 

sonora estipulados na Diretiva de Máquinas da UE e cumpre todas as 

normas de segurança da OSHA. Patenteado.

N.º de pedido:  710 L
Substitui tubo aberto Ø 14 mm (9/16”)

Potência de sopro 33.0 N (7.3 lbs)

Consumo de ar 216 Nm3/h (127.1 scfm)

Nível sonoro 100 dB(A)

Configuração de sopro Laval

Conexão G 3/4" 3/4"-14 NPT

Dimensão 41x40 ( 1.61x1.57”)

Material Aço inoxidável

Temperatura máxima 400°C (752 °F)

Para mais informações sobre os produtos, consulte a página 

146 ou silvent.com.

33.0  N

7.3 lbs 

LAVAL

INOXI-
DÁVEL

BICOS DE AR

Redução de ruído 73% Economia de custos/ar 41%

CONFIGURAÇÃO DE SOPRO

OPÇÃO

N.º de pedido:  710 LA N.º de pedido:  710 L TA N.º de pedido:  710 L LP

Novo!
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SILVENT 412 L  é usado em aplicações onde se necessita 
sopro potente a maior distância. São usados tipicamente em usinas 

siderúrgicas, fábricas de papel e fundições, para limpeza, resfriamento, 

secagem, etc. Satisfaz completamente os requisitos de baixa emissão 

sonora estipulados na Diretiva de Máquinas da UE e cumpre todas as 

normas de segurança da OSHA. Patenteado.

N.º de pedido:  412 L
Substitui tubo aberto Ø 16 mm (5/8”)

Potência de sopro 40.8 N (9.0 lbs)

Consumo de ar 204 Nm3/h (120.1 scfm)

Nível sonoro 88 dB(A)

Configuração de sopro Largo

Conexão G 3/4" 3/4"-14 NPT

Dimensão Ø92x66.7 (Ø3.62x2.63”)

Material Zinco

Temperatura máxima 70°C (158 °F)

Para mais informações sobre os produtos, consulte a página 

146 ou silvent.com.

40.8  N

9.0 lbs 

LARGO

ZINCO

BICOS DE AR

Redução de ruído 89% Economia de custos/ar 57%

CONFIGURAÇÃO DE SOPRO

OPÇÃO

N.º de pedido:  1112 L N.º de pedido:  1212 L

N.º de pedido:  UBJ 34

ACESSÓRIOS
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SILVENT 715 C  tem ranhuras aerodinâmicas para aproveitar 
ao máximo o ar comprimido, limitando simultaneamente o nível 

sonoro a um mínimo. A potência de sopro é cerca de quinze vezes 

maior do que a do bico SILVENT 701, o que implica uma potência 

de sopro de 45.0 N (9.9 lbs). Este bico é adequado para aplicações 

onde é necessária uma maior concentração do jato de ar no centro do 

objeto que vai ser limpo, secado, resfriado, transportado, etc. Com o 

bico adicional ranhurado no centro, aumenta a velocidade do ar e por 

consequência a força de sopro. Contudo, a configuração de seu cone 

de ar é idêntica à do bico SILVENT 710. Este bico especial é fabricado 

em aço inoxidável. SILVENT 715 C faz parte, juntamente com 707 C e 

730 C, da gama 700 C da SILVENT. Este bico satisfaz completamente 

os requisitos de baixa emissão sonora estipulados na Diretiva de 

Máquinas da UE e cumpre todas as normas de segurança da OSHA. 

Patenteado.

N.º de pedido:  715 C
Substitui tubo aberto Ø 17 mm (11/16”)

Potência de sopro 45.0 N (9.9 lbs)

Consumo de ar 311 Nm3/h (183.0 scfm)

Nível sonoro 100 dB(A)

Configuração de sopro Concentrado

Conexão G 3/4" 3/4"-14 NPT

Dimensão 41x47 ( 1.61x1.85”)

Material Aço inoxidável

Temperatura máxima 400°C (752 °F)

Para mais informações sobre os produtos, consulte a página 

146 ou silvent.com.

45.0  N

9.9 lbs 

CONC

INOXI-
DÁVEL

BICOS DE AR

Redução de ruído 80% Economia de custos/ar 42%

CONFIGURAÇÃO DE SOPRO

OPÇÃO

N.º de pedido:  715 CA

Novo!
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SILVENT 9015W  é um bico plano com menor consumo de 
energia e que gera uma potência de sopro forte e eficiente e um nível 

sonoro excepcionalmente baixo. O ar comprimido é usado de forma 

otimizada nesse bico plano que, por meio de seu design exclusivo, 

apresenta uma característica tecnológica de sopro completamente 

nova. O design aerodinâmico do bico obtém o seu efeito por 

meio da maximização da entrada de ar. Cada orifício também é 

projetado de forma exclusiva para otimizar a área de entrada de 

ar. O bico de ar – SILVENT 9015W – é fabricado exclusivamente de 

Zytel, um material de alto desempenho sem o qual os orifícios Laval 

exclusivos e verdadeiramente complexos não seria possível. Esses 

pequenos orifícios, combinados com as fendas aerodinâmicas do bico, 

proporcionam uma alta eficiência.Satisfaz completamente os requisitos 

de baixa emissão sonora estipulados na Diretiva de Máquinas da UE e 

cumpre todas as normas de segurança da OSHA. Patenteado.

N.º de pedido:  9015W
Substitui tubo aberto Ø 17 mm (11/16”)

Potência de sopro 45.0 N (9.9 lbs)

Consumo de ar 228.0 Nm3/h (134.2 scfm)

Nível sonoro 94 dB(A)

Configuração de sopro Plano

Conexão G 1/2" 1/2"-14 NPT

Dimensão 141.3x95x26.3 (5.56x3.74x1.04”)

Material Zytel

Temperatura máxima 180°C (356 °F)

Para mais informações sobre os produtos, consulte a página 

146 ou silvent.com.

45.0  N

9.9 lbs 

PLANO

ZYTEL

BICOS DE AR

Redução de ruído 87% Economia de custos/ar 57%

CONFIGURAÇÃO DE SOPRO

N.º de pedido:  PSK 12

ACESSÓRIOS

N.º de pedido:  KV 12

N.º de pedido:  SPL

Não apenas experimente a diferença. Faça 
a medição.  O nível de exposição de ruído é muito alto? O nível 
de ruído é prejudicial? Mais de 85 dB(A)? Uma simples medição na 

produção é frequentemente o primeiro passo para um melhor ambien-

te de trabalho. Encomende uma unidade SPL e comece a medição.

Novo!
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SILVENT 715 LA  é um bico Laval ajustável. A posição do 
bico pode ser regulada a 30° da linha central, fazendo um ajuste 

exato do ângulo de sopro. O ar comprimido é utilizado de forma 

otimizada neste bico, e sua introdução constitui uma nova dimensão 

na tecnologia de sopro. O efeito é adquirido envolvendo o jato de 

ar que se desloca em velocidade supersônica com uma camada de 

ar protetora em movimento paralelo ao jato de ar central. O jato de 

ar central no SILVENT 715 LA é gerado por um bico Laval. O design 

do bico converte toda a energia armazenada no ar comprimido em 

energia cinética sem permitir que o jato de ar se expanda lateralmente 

depois de passar através do bico. Devido a camada de ar protetora o 

ar circundante não diminui o jato central, que pode ser usado com 

efeito total. O fluxo de gás previne turbulência, diminuindo o nível de 

ruído.Satisfaz completamente os requisitos de baixa emissão sonora 

estipulados na Diretiva de Máquinas da UE e cumpre todas as normas 

de segurança da OSHA. Patenteado.

N.º de pedido:  715 LA
Substitui tubo aberto Ø 18 mm (23/32”)

Potência de sopro 54.0 N (11.9 lbs)

Consumo de ar 312 Nm3/h (183.6 scfm)

Nível sonoro 104 dB(A)

Configuração de sopro Laval

Conexão G 3/4" 3/4"-14 NPT

Dimensão 50x84 ( 1.97x3.31”)

Material Aço inoxidável

Temperatura máxima 400°C (752 °F)

Para mais informações sobre os produtos, consulte a página 

146 ou silvent.com.

54.0  N

11.9 lbs 

LAVAL

INOXI-
DÁVEL

BICOS DE AR

Redução de ruído 75% Economia de custos/ar 48%

CONFIGURAÇÃO DE SOPRO

OPÇÃO

N.º de pedido:  715 L N.º de pedido:  715 L LP

Novo!
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SILVENT 720,   de fabricação especial, é produzido inteiramente 
em aço inoxidável. Este bico tem ranhuras aerodinâmicas para 

aproveitar ao máximo o ar comprimido, limitando simultaneamente o 

nível sonoro a um mínimo. A potência de sopro é cerca de vinte vezes 

maior do que a do bico SILVENT 701, o que implica uma potência 

de sopro de 68.0 N (15.0 lbs). As altas temperaturas ambientais das 

fábricas de vidro, as potências de sopro extremamente altas nas usinas 

siderúrgicas e os rigorosos requisitos de higiene das indústrias de 

alimentos, são exemplos de aplicações típicas. SILVENT 720 faz parte, 

juntamente com 701, 703, 705 e 710, da gama 700 da SILVENT. Este 

bico satisfaz completamente os requisitos de baixa emissão sonora 

estipulados na Diretiva de Máquinas da UE e cumpre todas as normas 

de segurança da OSHA. Patenteado.

N.º de pedido:  720
Substitui tubo aberto Ø 20 mm (3/4”)

Potência de sopro 68.0 N (15.0 lbs)

Consumo de ar 420 Nm3/h (247.2 scfm)

Nível sonoro 104 dB(A)

Configuração de sopro Largo

Conexão G 1" 1"-11 1/2 NPT

Dimensão 60x52 ( 2.36x2.05”)

Material Aço inoxidável

Temperatura máxima 400°C (752 °F)

Para mais informações sobre os produtos, consulte a página 

146 ou silvent.com.

68.0  N

15.0 lbs 

LARGO

INOXI-
DÁVEL

BICOS DE AR

Redução de ruído 78% Economia de custos/ar 43%

CONFIGURAÇÃO DE SOPRO

OPÇÃO

N.º de pedido:  720 A
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SILVENT 730 C  tem ranhuras aerodinâmicas para aproveitar 
ao máximo o ar comprimido, limitando simultaneamente o nível 

sonoro a um mínimo. A potência de sopro é cerca de trinta vezes 

maior do que a do bico SILVENT 701, o que implica uma força de 

sopro de 98.0 N (21.6 lbs). Este bico é adequado para aplicações 

onde é necessária uma maior concentração do jato de ar no centro 

do objeto que vai ser limpo, secado, arrefecido, transportado, etc. 

Com o bico adicional ranhurado no centro, aumenta a velocidade do 

ar e por consequência a força de sopro. Contudo, a configuração de 

seu cone de ar é idêntica à do bico SILVENT 720. Este bico especial 

é fabricado em aço inoxidável. SILVENT 730 C faz parte, juntamente 

com 707 C e 715 C, da gama 700 C da SILVENT. Este bico satisfaz 

completamente os requisitos de baixa emissão sonora estipulados na 

Diretiva de Máquinas da UE e cumpre todas as normas de segurança 

da OSHA. Patenteado.

N.º de pedido:  730 C
Substitui tubo aberto Ø 25 mm (1”)

Potência de sopro 98.0 N (21.6 lbs)

Consumo de ar 636 Nm3/h (374.3 scfm)

Nível sonoro 105 dB(A)

Configuração de sopro Concentrado

Conexão G 1" 1"-11 1/2 NPT

Dimensão 60x57 ( 2.36x2.24”)

Material Aço inoxidável

Temperatura máxima 400°C (752 °F)

Para mais informações sobre os produtos, consulte a página 

146 ou silvent.com.

98.0  N

21.6 lbs 

CONC

INOXI-
DÁVEL

BICOS DE AR

Redução de ruído 84% Economia de custos/ar 45%

CONFIGURAÇÃO DE SOPRO

OPÇÃO

N.º de pedido:  730 CA

Novo!
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SILVENT 735 LA  é um bico Laval ajustável. A posição do 
bico pode ser regulada a 30° da linha central, fazendo um ajuste 

exato do ângulo de sopro. O ar comprimido é utilizado de forma 

otimizada neste bico, e sua introdução constitui uma nova dimensão 

na tecnologia de sopro. O efeito é adquirido envolvendo o jato de 

ar que se desloca em velocidade supersônica com uma camada de 

ar protetora em movimento paralelo ao jato de ar central. O jato de 

ar central no SILVENT 735 LA é gerado por um bico Laval. O design 

do bico converte toda a energia armazenada no ar comprimido em 

energia cinética sem permitir que o jato de ar se expanda lateralmente 

depois de passar através do bico. Devido a camada de ar protetora o 

ar circundante não diminui o jato central, que pode ser usado com 

efeito total. O fluxo de gás previne turbulência, diminuindo o nível de 

ruído.Satisfaz completamente os requisitos de baixa emissão sonora 

estipulados na Diretiva de Máquinas da UE e cumpre todas as normas 

de segurança da OSHA. Patenteado.

N.º de pedido:  735 LA
Substitui tubo aberto Ø 25 mm (1”)

Potência de sopro 127.0 N (28.0 lbs)

Consumo de ar 768 Nm3/h (452.0 scfm)

Nível sonoro 109 dB(A)

Configuração de sopro Laval

Conexão G 1" 1"-11 1/2 NPT

Dimensão 60x114 ( 2.36x4.49”)

Material Aço inoxidável

Temperatura máxima 400°C (752 °F)

Para mais informações sobre os produtos, consulte a página 

146 ou silvent.com.

127.0  N

28.0 lbs 

LAVAL

INOXI-
DÁVEL

BICOS DE AR

Redução de ruído 78% Economia de custos/ar 34%

CONFIGURAÇÃO DE SOPRO

OPÇÃO

N.º de pedido:  735 L

Novo!



780 LA

220 (8.66)

260 (10.24)

300 (11.81)

20
0 
(8
")

30
0 
(1
2"

)
10

0 
(4
")

silvent.com76

SILVENT 780 LA  é um bico Laval ajustável de aço inoxidável 
que gera uma enorme força de sopro. O ar comprimido é usado com 

eficiência nesse bico, que introduziu um recurso de tecnologia de 

sopro completamente novo. O efeito é adquirido envolvendo o jato de 

ar que se desloca em  velocidade supersônica com uma camada de ar 

protetora em movimento paralelo ao jato de ar central. O jato central 

no SILVENT 780 LA é gerado por um bico Laval. O design do bico 

converte toda a energia armazenada no ar comprimido em energia 

cinética sem permitir que o jato de ar expanda lateralmente depois 

de passar através do bico. O ângulo de sopro ajustável permite um 

máximo de ajuste de 30° em torno da linha de centro. O tempo para 

instalação e ajuste do ângulo correto de sopro é significativamente 

reduzido. Satisfaz completamente os requisitos de baixa emissão 

sonora estipulados na Diretiva de Máquinas da UE e cumpre todas as 

normas de segurança da OSHA. Patenteado.

N.º de pedido:  780 LA
Substitui tubo aberto Ø 38 mm (1 ½”)

Potência de sopro 270.0 N (59.6 lbs)

Consumo de ar 1750 Nm3/h (1030.0 scfm)

Nível sonoro 119 dB(A)

Configuração de sopro Laval

Conexão G 1 1/2" 1 1/2"-11 1/2 NPT

Dimensão 110x152 ( 4.33x5.98”)

Material Aço inoxidável

Temperatura máxima 400°C (752 °F)

Para mais informações sobre os produtos, consulte a página 

146 ou silvent.com.

270.0  N

59.6 lbs 

LAVAL

INOXI-
DÁVEL

BICOS DE AR

Redução de ruído 75% Economia de custos/ar 35%

CONFIGURAÇÃO DE SOPRO

OPÇÃO

N.º de pedido:  780 L

Novo!
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SILVENT 910  é um bico de sopro invertido, usado para 
limpeza dentro de tubos e canais. A limpeza de tubos durante e após 

o processamento dos mesmos, constituiu sempre em um problema. A 

limpeza mediante métodos convencionais é impossível, uma vez que 

as aparas e limalhas são sopradas para dentro do tubo em vez de para 

fora. SILVENT 910 consegue limpar tubos com diâmetros entre 25 mm 

(1”) e 100 mm (4”). Este bico tem uma rosca fêmea de 1/4”. O bico 

é fabricado com base nas patentes SILVENT, o que implica que tanto o 

nível de ruído como o consumo de ar são limitados ao mínimo. Satisfaz 

completamente os requisitos de baixa emissão sonora estipulados na 

Diretiva de Máquinas da UE e cumpre todas as normas de segurança 

da OSHA.

N.º de pedido:  910
Substitui tubo aberto Ø 7 mm (9/32”)

Potência de sopro 5.5 N (1.2 lbs)

Consumo de ar 38 Nm3/h (22.4 scfm)

Nível sonoro 86 dB(A)

Configuração de sopro Outros

Conexão G 1/4" 1/4"-18 NPT

Dimensão Ø18x17.5 (Ø0.71x0.69”)

Material Aço inoxidável

Temperatura máxima 250°C (482 °F)

Para mais informações sobre os produtos, consulte a página 

146 ou silvent.com.

5.5  N

1.2 lbs 

OU-
TROS

INOXI-
DÁVEL

BICOS DE AR

Redução de ruído 73% Economia de custos/ar 59%

DESIGN DO PRINCÍPIO

OPÇÃO

N.º de pedido:  912

ESPECIAL



915
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SILVENT 915  é um bico de dispersão que gera um cone 
amplo de sopro circular. Este bico foi feito para aplicações onde o ar 

deve se espalhar por uma superfície mais ampla, mas a uma distância 

pequena. A eficácia máxima deste bico é verificada a uma distância 

de sopro até 150 mm (6”). Para sopro dentro de tubos e canos, o 

diâmetro interno deverá ser de 25 a 100 mm (1” – 4”) Ø. O ângulo de 

saída padrão é de 45°. Contudo, o design deste bico permite alterar 

o ângulo dos orifícios de saída. Os bicos podem ser fabricados por 

encomenda, com ângulos de 90° e 135°. Com baixo nível de ruído e 

consumo de ar. Satisfaz completamente os requisitos de baixa emissão 

sonora estipulados na Diretiva de Máquinas da UE e cumpre todas as 

normas de segurança da OSHA.

N.º de pedido:  915
Substitui tubo aberto Ø 6 mm (1/4”)

Potência de sopro 5.5 N (1.2 lbs)

Consumo de ar 38 Nm3/h (22.4 scfm)

Nível sonoro 86 dB(A)

Configuração de sopro Outros

Conexão G 1/4" 1/4"-18 NPT

Dimensão Ø20x27 (Ø0.79x1.06”)

Material Aço inoxidável

Temperatura máxima 400°C (752 °F)

Para mais informações sobre os produtos, consulte a página 

146 ou silvent.com.

5.5  N

1.2 lbs 

OU-
TROS

INOXI-
DÁVEL

BICOS DE AR

Redução de ruído 67% Economia de custos/ar 43%

OPÇÃO

N.º de pedido:  915-90 N.º de pedido:  915-135

ESPECIAL

DESIGN DO PRINCÍPIO
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SILVENT 952  é um bico auto-rotativo, desenvolvido para 
fornecer um sopro uniforme e eficiente em grandes áreas. Por 
exemplo, as grandes máquinas de polimento utilizadas na indústria 
de processamento de madeira, utilizam bicos rotativos para obter 
um sopro uniforme e eficiente da superfície inteira da madeira. O 
sopro produzido por um tubo aberto convencional resulta em um 
sopro pontual que não abrange toda a superfície, daí resultando 
uma qualidade não homogênea. Estas grandes máquinas de polir 
têm normalmente um sistema incorporado de remoção de poeira 
ligado aos bicos rotativos, que elimina os desperdícios de uma forma 
eficiente respeitando o ambiente. Uma vez que os bicos rodam a alta 
velocidade e com muita força, durante a montagem e utilização devem 
ser respeitadas as instruções de segurança fornecidas. A Silvent terá 
muito prazer em fornecer estas normas de segurança se solicitado,  
e também incluí-las no pedido inicial. Satisfaz completamente os 
requisitos de baixa emissão sonora estipulados na Diretiva de Máquinas 
da UE e cumpre todas as normas de segurança da OSHA. Patenteado.

N.º de pedido:  952
Substitui tubo aberto Ø 6 mm (1/4”)

Potência de sopro 6.4 N (1.4 lbs)

Consumo de ar 38 Nm3/h (22.4 scfm)

Nível sonoro 83 dB(A)

Configuração de sopro Outros

Conexão M27x2 

Dimensão 160x34x125 (6.30x1.34x4.92”)

Material Zinco

Temperatura máxima 70°C (158 °F)

Para mais informações sobre os produtos, consulte a página 

146 ou silvent.com.

6.4  N

1.4 lbs 

OU-
TROS

ZINCO

BICOS DE AR

Redução de ruído 73% Economia de custos/ar 43%

N.º de pedido:  2252

ACESSÓRIOS

ESPECIAL
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SILVENT 453  é o menor modelo de bicos toroidais da SILVENT, 
com apenas um anel interno de bicos de ar, a nossa versão mais 

comum. A configuração de sopro destes bicos para todos os processos 

de sopro é o resultado de anos de experiência com gerações prévias de 

bicos toroidais. Estes bicos estão projetados para produção contínua 

e para limpeza ou secagem de cabos, perfis, tubos, mangueiras etc. 

SILVENT 453 permite fácil entrada e saída de material com diâmetros de 

Ø5 a Ø25 mm (0.2”- 1.0”). Este bico toroidal possui pinos de fixação 

para montagem fácil e segura. Satisfaz completamente os requisitos 

de baixa emissão sonora estipulados na Diretiva de Máquinas da UE e 

cumpre todas as normas de segurança da OSHA. Patenteado

N.º de pedido:  453
Substitui tubo aberto Ø 10 mm (3/8”)

Potência de sopro 20.0 N (4.4 lbs)

Consumo de ar 114 Nm3/h (67.1 scfm)

Nível sonoro 90 dB(A)

Configuração de sopro Outros

Conexão G 1/2" 1/2"-14 NPT

Dimensão 113x120x38 (4.45x4.72x1.50”)

Material Zinco

Temperatura máxima 70°C (158 °F)

Para mais informações sobre os produtos, consulte a página 

146 ou silvent.com.

20.0  N

4.4 lbs 

OU-
TROS

ZINCO

BICOS DE AR

Redução de ruído 78% Economia de custos/ar 38%

CONFIGURAÇÃO DE SOPRO

OPÇÃO

N.º de pedido:  454 N.º de pedido:  455

D min Ø

E max Ø

D min Ø E max Ø

mm " mm "

5 0.2 25 1

Max. Ø feed  454 = 55 mm (2.2")

ESPECIAL
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SILVENT 464  é um bico toroidal com apenas um anel exterior 
de bicos planos, produzindo o nível mínimo de ruído e o menor 

consumo de ar. Esta série é excelente para sopro de partículas leves 

ou de pequenas quantidades de líquido. A potência de sopro é no 

entanto suficiente para aplicações como secagem ou limpeza de 

cabos, tubos, mangueiras e perfis, onde a velocidade do material que 

passa pelos jatos de ar não é muito alta. Sua configuração com bicos 

adicionais na abertura do anel toroidal, produz um cone de ar de 360°, 

assegurando assim que a superfície inteira do material que passa seja 

uniformemente coberta. SILVENT 464 permite fácil entrada e saída de 

material com diâmetros de Ø25 a Ø105 mm (1.0”-4.1”). Este bico 

toroidal possui pinos de fixação para montagem fácil e segura. Satisfaz 

completamente os requisitos de baixa emissão sonora estipulados na 

Diretiva de Máquinas da UE e cumpre todas as normas de segurança 

da OSHA. Patenteado.

N.º de pedido:  464
Substitui tubo aberto Ø 16 mm (5/8”)

Potência de sopro 32.0 N (7.1 lbs)

Consumo de ar 234 Nm3/h (137.7 scfm)

Nível sonoro 92 dB(A)

Configuração de sopro Outros

Conexão G 3/4" 3/4"-14 NPT

Dimensão 235x205x56 (9.25x8.07x2.20”)

Material Zinco

Temperatura máxima 70°C (158 °F)

Para mais informações sobre os produtos, consulte a página 

146 ou silvent.com.

32.0  N

7.1 lbs 

OU-
TROS

ZINCO

BICOS DE AR

Redução de ruído 88% Economia de custos/ar 51%

CONFIGURAÇÃO DE SOPRO

OPÇÃO

N.º de pedido:  463 L N.º de pedido:  465 L

D min Ø

E max Ø

Max. Ø feed 464 = 140 mm (5.5")

D min Ø E max Ø

mm " mm "

ESPECIAL

25 1 105 4.1
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SILVENT 475 L  é um bico toroidal com dois anéis de bicos de 
ar comprimido, um concepção absolutamente única com seu duplo 
sistema de bicos. Duas configurações de sopro diferentes cooperam 
para atingir o máximo grau de eficácia. A configuração de sopro do 
anel exterior promove uma limpeza inicial e prepara as superfícies para 
o sistema interno, o qual completa o processo de secagem ou limpeza. 
Este sistema é adequado para limpeza ou secagem de cabos, tubos, 
perfis etc., que requerem uma potência de sopro excepcionalmente 
alta ou passam através da abertura com alta velocidade. Os bicos 
toroidais estão equipados com bicos muito potentes em um ângulo de 
sopro adequado, para garantir um sopro de 360º eficiente e uniforme 
na abertura do anel. SILVENT 475 L permite fácil entrada e saída de 
material com diâmetros de Ø100 mm a 205 mm (4”-8.1”). Este bico 
toroidal possui pinos de fixação para montagem fácil e segura. Satisfaz 
completamente os requisitos de baixa emissão sonora estipulados na 
Diretiva de Máquinas da UE e cumpre todas as normas de segurança 
da OSHA. Patenteado.

N.º de pedido:  475 L
Substitui tubo aberto Ø 25 mm (1”)

Potência de sopro 148.9 N (32.9 lbs)

Consumo de ar 948 Nm3/h (558.0 scfm)

Nível sonoro 104 dB(A)

Configuração de sopro Outros

Conexão G 3/4" 3/4"-14 NPT

Dimensão 365x336x78 (14.37x13.23x3.07”)

Material Zinco e alumínio

Temperatura máxima 70°C (158 °F)

Para mais informações sobre os produtos, consulte a página 

146 ou silvent.com.

148.9  N

32.9 lbs 

OU-
TROS

OU-
TROS

BICOS DE AR

Redução de ruído 85% Economia de custos/ar 18%

CONFIGURAÇÃO DE SOPRO

OPÇÃO

N.º de pedido:  473 L N.º de pedido:  474

ESPECIAL

D min Ø

E max Ø

Max. Ø feed  474 = 270 mm (10.6")

D min Ø E max Ø

mm " mm "

100 4 205 8.1



F 1
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SILVENT F 1  é um bico de ar comprimido com tecnologia 
FRIGUS, projetado especialmente para resfriamento localizado aonde 

ocorre aquecimento indesejado, devido a moagem, perfuração, 

esmerilhamento, torneamento etc. Manter uma temperature reduzida 

durante as operações de maquinagem facilita o processo e aumenta 

a vida útil da ferramenta. F 1 emite pouco ruído. O seu design 

revolucionário é compacto e fácil de instalar. A substituição do bico 

padrão por um bico de resfriagem FRIGUS é fácil. F 1 resfria o alvo 

ao mesmo tempo que remove as aparas e melhora a qualidade do 

trabalho. A tecnologia FRIGUS ajusta rápido e facilmente o consumo 

de ar com a fração de frio desejada. Este simples e exclusivo design 

de controle permite regular o consumo de ar com as exigências 

do resfriamento. F 1 satisfaz completamente os requisitos de baixa 

emissão sonora estipulados na Diretiva de Máquinas da UE e cumpre 

todas as normas de segurança da OSHA. Patente pendente.

N.º de pedido:  F 1

Resfriamento  0 - 150 kcal/h (0 - 594 Btu/h)

Consumo de ar  0 - 30 Nm3/h (0 - 17.7 scfm)

Redução de temperatura 0 - 55°C 0 - 99°F

Conexão G 1/4” 1/4” - 18 NPT

Dimensões  Ø22x169 (Ø0.87x6.65”)

Material (bico) Zytel

Valores pré-definidos de fábrica

Resfriamento 110 kcal/h (436 Btu/h)

Consumo de ar 17 Nm3/h (10 scfm)

Redução de temperatura 38°C 68.4°F

Nível sonoro 76 dB(A)

Valores aplicáveis a uma temperatura de entrada de ar comprimido de 

21°C (70°F). Para mais informações sobre os produtos, consulte a 

página 146 ou silvent.com.

CONC

ZYTEL

BICOS DE AR

OPÇÃO

N.º de pedido:  F 1-M2 N.º de pedido:  F 1-M3 N.º de pedido:  F 1-M4 N.º de pedido:  F 1-X2 – F 1-X4

N.º de pedido:  820

ACESSÓRIOS

N.º de pedido:  830 N.º de pedido:  840

ESPECIAL

Pour obtenir un refroidissement optimal de la 
buse de refroidissement, se placer au plus pro-
che possible entre la buse et la pièce. 
Distance de soufflage maximale recommandée 
= 30 mm (1.18").

Novo!

DISTANCE DE SOUFFLAGE

OU-
TROS


