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SATA® jet 3000® B Blue
Ediție Limitată

 � Tehnologie testată și dovedită

 � Rază mare și uniformă ce asigură o viteză mare de lucru

 � Ideal pentru aplicarea vopselelor pe bază de apă 
(HVLP) și a celor pe bază de solvent (RP)

 � Respectă legislația COV cu privire la reducerea 
emisiilor de solvent și a economiei de material – 
pentru o mai bună protejare a mediului înconjurător

 � Garnituri cu auto-strângere pentru aer și vopsea

 � Verificare manuală în fabrică a fiecărui pistol

 � Carcasă albastră, eloxată, cu 
textură fină, ușor de curățat 

 � Recomandat atât pentru utilizarea cu pahar de 
unică folosință RPS sau cu pahar de plastic dur

 � Întreținere ușoară
 � Absolut ergonomic

 � Poate fi „digitalizat“ cu ajutorul 
micromanometrului SATA adam 2

Compania SATA reprezintă pe piața auto un 
pro ducător de  pistoale de vopsire proiectate 
și fabri cate exclusiv în Germania. 

Controale stricte de calitate sunt implemen-
tate pentru monitorizarea fiecărui aspect al 
procesu lui de fabricație. Componentele de 
 înaltă precizie sunt asamblate cu mare grijă, 
în timp ce fiecare set duză este reglat manual.

Datorită reputației excelente în ceea ce pri-
vește angajamentul pentru respectarea 
cali tății, a performanței date de pistolul de 
vopsire cât și a preocupării constante pentru 
asigurarea protecției sănătății vopsitorului, 
SATA a reușit să își mențină poziția de lider 
puternic în competiti vul domeniu auto. 

Detalii tehnice HVLP RP

Duze disponibile WSB • 1,3 1,2 • 1,3 • 1,4

Presiunea de intrare 2,0 bari 2,0 – 2,5 bari

Consum aer 430 Nl/min 295 Nl/min

Temperatura maximă de operare 50°C 50°C

Suprapresiunea maximă de operare 10,0 bari 10,0 bari

Distanța recomandată de pulverizat 13–17 cm 17–21 cm

Greutate 542 g 542 g

Racord aer comprimat G ¼ ext. G ¼ ext.



SATA® adam® 2
Micromanometru modern destinat 
îmbunătățirii tuturor pistoalelor 
de vopsire SATA fără manometru 
digital integrat. Același ecran poate 
fi folosit la mai multe pistoale de 
vopsire SATA care sunt dotate cu 
stație adam 2. Ușor de îndepărtat 
înainte de curățarea pistolului.

SATA® RPS™ 
Înlocuiește paharele de plastic 
reutilizabile, atașându-se la 
pistol fără a fi nevoie 
de adaptor. Reduce 
timpul de curățare 
și economisește 
solvent. Variante 
disponibile: 
0,3 | 0,6 | 0,9 L.

Alte accesorii utile ca de exemplu: 
cuple de aer, echipament de 
protecție, filtre de aer etc. sunt 
disponibile pe www.romservice.ro.

SATA® care set™

Trusă utilă destinată curățării și 
întreținerii pistoalelor de vopsire. 

Produse complementare pentru SATA® jet 3000® B Blue

Quick Change

Fluture robust fabricat din alamă 
placată cu crom dotat cu filet 
scurt QCTM poate fi schimbat cu 
ușurință printr-o singură rotire.

QCC

Pahar cu conectare rapidă, 
asigură schimbarea rapidă și 
curată a paharului; operațiuni 
de curățare scurtate.

CCS

Sistem Cod Culoare, pentru o 
identificare rapidă a pistolului 
potrivit.
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Variante disponibile

Mărime duză Pistol cu cană 0.6 l Set duză

1.3 eco 1.0 126 532 126 441

1.6 eco 1.0 126 540 126 458

1.8 eco 1.0 126 557 126 466

2.0 eco 1.0 - 208 868

Specificaţii tehnice

Presiune intrare bar 2,0 – 3,0

Consum aer Nl/min 200

Greutate în g cu pahar inclus 594

Descriere accesorii Cod produs

Pahar plastic 0.6l 27 243

Regulator presiune 27 771

Trusă reparație 12 633

Controlul variabil al fluxului de material

pentru adaptarea optimă a fluxului de material 
necesar piesei ce urmează a fi vopsită

Controlul razei

raza poate fi ajustată, în funcție 
de obiectul ce trebuie vopsit, cu 
ajutorul acestui buton de control 
variabil

Regulator presiune

Controlul fluxului de aer comprimat

Nu ne asumăm răspunderea pentru eventualele greșeli de tipar. Fotografiile prezentate nu creează obligaţii contractuale.

SATA® Econoline™
pistol de vopsire la preț avantajos
destinat aplicării de vopsea, grund și filler

Multifuncţional – Pistolul de vopsire Econoline 1.0 este un 
pistol robust, ușor de manevrat, a cărui rază poate fi ajustată 
și care este adaptat atât pentru aplicarea de grund, cât și pen-
tru lucrările de retuș de mică avengură. 

Rezistent la coroziune – Corpul eloxat al pistolului și seturile 
de duză din inox permit utilizarea pistolului și în cazul materia-
lelor pe bază de apă. 

Rezultate de vârf – Datorită caracteristicilor acestui pistol 
de vopsire, se pot obține rezultate optime la vopsire, chiar și 
atunci când compresorul utilizat are un randament scăzut. 

Se poate face economie de materiale; prin urmare, mediul 
înconjurător este protejat – Ratele de transfer cu rezultate 
semnificative permit o economisire a materialului pulverizat.


