
Relaxează-te manevrând 
elicopterul SATA şi 
distracţia e garantată! 

Acum, elicopterul poate fi al 
tău în cadrul promoţiei de 
iarnă de la Romservice. 
Pentru fiecare pistol 
SATAjet 4000 B 
achiziţionat, acesta este 
oferit BONUS. Stoc limitat.

SAu

Adoptă stilul SATA
La fiecare pistol SATAjet 
1000, SATAminijet 3000 
şi maşinile de spălare 
intermediară din oferta 
promoţională primeşti 
BONUS cureaua de piele 
SATA. Stoc limitat.

Pentru toate celelalte tipuri 
de pistoale SATAjet 100, 
Econoline şi echipamente, 
vă oferim câte un 
calendar SATA 2015!

Promoția este supusă unor termene și condiții. 
Perioada de desfășurare este 15.01-15.04.2015, în limita stocului disponibil!
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Promoţii de iarnă SATA
15 ianuarie - 15 aprilie 2015
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SATAjet 4000 B HVLP • RP este deschizător de drumuri.
Construit utilizând tehnologie de ultimă oră, pistolul de vopsire a fost optimizat cu aceeași pasiune caracteristică 
specialiștilor de la SATA și supus numeroaselor teste practice. Rezultatul: o amprentă de vopsire de neegalat, 
ergonomie desăvârșită și atomizare de excepţie, toate pentru un rezultat final excelent. 

Pistol de vopsire SATAjet 
4000 B HVLP 

-25%

Pistol de vopsire 
SATAjet 
4000 B RP 

-25%

Pistol de vopsire SATAjet 
4000 B RP - digital

-30%

PISTOALE DE VOPSIRE ȘI ACCESORII

Tehnologia germană 
întrece orice așteptări! 

Digital și flexibil 
- Regulator de aer digital destinat re-echipării pistoalelor de vopsire SATA;
- Pretabil și pentru modelele SATA minijet din oferta curentă;
- Setare și afișare exactă a presiunii de intrare pentru o potrivire exactă a nuanţei;
- Convertește un pistol de vopsire de la non-digital la „DIGITAL”;
- Design nou ce permite interschimbarea ecranului la mai multe pistoale de vopsire;
- Durata de viaţă extinsă a bateriei; aceasta poate fi înlocuită de utilizator. 

SATAjet4000B 
HVLP

SATAjet4000B 
RP

SATAjet4000B 
digital HVLP

SATAjet4000B 
digital RP

Consum aer 
Nl/min 430 285 430 285

Presiune 
intrare bar 2,0 2,0-2,2 2,0 2,0-2,2

Duza 1,3•1,4•1,5 1,2•1,3•1,4 1,3•1,4•1,5 1,2•1,3•1,4
Greutate (fără 
pahar) g 440 440 462 462

Presiune max.: 10 bari

Temp. operare max: 60°C

Precizie: +/- 0,05 bari 

Regulator de aer SATA adam 2
(compatibil cu toate tipurile de pistoale 
SATA, cu excepția SATAminijet)

-25%

Pistol de vopsire 
SATAjet 
4000 B HVLP - digital

-30%

BOnuS

Elicopter de colecţie 
SATA 2014 

în valoare de 
165 lei
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SATAminijet 3000 HVLP - Micul pistol de vopsire pentru lucrări de mare 
precizie
Precizie extraordinară cu tehnologia HVLP 
Finisarea excelentă și flexibilitatea ridicată la suflare reprezintă 
două dintre caracteristicile distincte ale acestui pistol HVLP 
(cu presiune scăzută). Modelul SATAminijet 3000 B HVLP a fost 
perfect adaptat pentru a avea o ergonomie mai bună, astfel încât 
butonul care acţionează raza poate fi ajustat din ambele părţi.  
Prin urmare, noul SATAminijet 3000 B HVLP poate fi manevrat cu o 
singură mână, indiferent dacă vopsitorul este stângaci sau dreptaci. La 
fel ca și în cazul pistoalelor de vopsit „mari“ de la SATA, presiunea de 
suflare poate fi ajustată cu ajutorul regulatorului de presiune incorporat. 

SATAjet 1000 HVLP • RP 
Pistolul de vopsire universal destinat 
aplicaţiilor industriale.
Printre caracteristicile sale, putem menționa: 
Atomizare fină - Rezultate finale optime în 
toate domeniile de aplicare - Robust, fiabil 
și ușor de curățat - Pretabil pentru  vopsele 
pe bază de apă și rezistent la coroziune - 

Suprafața ușor de curățat - Compact și ușor 
- Conform cu legislația COV - Gamă extinsă 

de duze: 1,0 - 5,0 - Gamă extinsă de accessorii, 
extensii și kit-uri pentru pahare sub presiune 

(opțional), etc.

PISTOALE DE VOPSIRE ȘI ACCESORII
Pistol de vopsire 
SATAminijet 
3000 HVLP

-30%

Pistol de vopsire 
SATAjet 
1000 HVLP

-25%

Pistol de vopsire SATAjet 
1000 RP

-25%

SATAminijet3000B
HVLP

SATAjet 1000 
HVLP

SATAjet1000 
RP

Consum aer 
Nl/min 115 350 275

Presiune 
intrare bar 2,0 2,0 1,5-2,0

Duza 0,8SR•1,0SR•1,2SR 1,4•1,7•1,9•2,1 0,8•1,0•1,3•1,6•1,8•2,0•2,5•
3,0•4,0•5,0

Greutate (fără 
pahar) g 300 530 449

Manometru analogic SATA 
destinat ajustării fluxului de aer direct pe pistol.
Presiune: 0-10 bari.

- Zona verde: pentru HVLP până la 2.0 bari 
pentru ajustare ușoară.

- Zona albastră: pentru RP până la 2.2 bari 
pentru ajustare ușoară.

- A nu se curăța cu diluant, în mașina de spălat 
pistoale sau manual.

- Corp robust și rezistent.

-25%
Mini filtru separator apă/ulei 
SATA minifilter G 1/4
Praful, uleiul și apa sunt filtrate din 
aerul comprimat direct pe pistolul 
de vopsire. -25%

Filet intrare/ieșire: G¾

Flux aer la 6 bari: <500Nl/min

BOnuS

Curea SATA 
în valoare de 

150 lei
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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 pentru lucrările de retuș de mică avengură. Corpul eloxat 
al pistolului și seturile de duză din inox permit utilizarea pistolului și în 
cazul materialelor pe bază de apă. Datorită caracteristicilor acestui pistol 
de vopsire, se pot obține rezultate optime la vopsire, chiar și atunci când 
compresorul utilizat are un randament scăzut.

Pistol de vopsire 
SATAjet 
100 HVLP

-25%

PISTOALE DE VOPSIRE

Pistol de vopsire 
SATAjet 
100 RP

-25%

Pistol de vopsire
SATA Econoline 
1.0 RP

-20%

Pistol chit 
poliesteric
SATAjet 
100 P

-25%

SATAjet100B HVLP SATAjet100B RP SATAjet100B P SATA Econoline 1.0

Consum aer Nl/min 350 290 245 200

Presiune intrare 2,0 1,5-2,0 1,5-2,0 2,0-3,0

Duza 1,4•1,7•1,9•2,1 1,4•1,6•1,8•2,0 P(2,5) 1,3•1,6•1,8•(2,0)

Greutate 606 456 610 594

În particular, modelul de pistol SATAjet 
100 B RP este extrem de versatil și 
permite ajustarea presiunii de atomizare 
cu mare flexibilitate. Pornind de la o 
presiune la intrare de 0,5 bari, acest 
pistol de filler poate fi ajustat în așa fel 
încât să permită repararea cu economie 
de material și suprapulverizare redusă, 
chiar și în cazul reparațiilor pe suprafețe 
de mici dimensiuni. 

SATAjet 100 - De neegalat în aplicarea fillerului! 
Pistoalele SATAjet 100 sunt destinate aplicării de filler și grund cu suprapulverizare redusă. 
Aplicarea materialului este extrem de fină și, prin urmare, efortul depus pentru șlefuire este 
redus la minim.

Modelul SATAjet 100 B P este proiectat 
special pentru a fi utilizat împreună 
cu fillere/chituri pistolabile și este 
indispensabil pentru a crea pelicule 
consistente în zone de lucru dificile. 

BOnuS

Calendar 2015

2015

Safety first
Titelbild-Dreimonatskalender 2015.indd   1 04.09.2014   17:38:02
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BATERII FILTRARE Cu 2 SAu 3 MODuLE
Punctul de plecare pentru sistemul modular SATA® filter îl reprezintă cele mai înalte standarde de calitate și 
performanţă. Sistemul modular îi permite utilizatorului să îl adapteze la cerinţele sale specifice. În utilizarea zilnică 
a aerului comprimat, uleiul din compresor, condensul și particulele de praf sunt problemele curente. Filtrele pentru 
aer comprimat SATA asigură în principiu aer curat în proporţie de 100% – cu un grad de reţinere de 99,998% (de 
ex. filtrul SATA 444). Cu ajutorul acestor filtre, problemele asociate utilizării de aer comprimat vor fi eliminate. 
Proiectarea robustă a tuturor componentelor filtrului asigură o durată lungă de utilizare. Componentele modulului 
care separă uleiul/apă (Pasul 1) sunt reutilizabile și ușor de curăţat. Pentru a asigura permanent o calitate excelentă 
a aerului comprimat, filtrul combinat ar trebui examinat și întreţinut regulat. 

Baterie filtrare 0,1µm 
staţie pregătire - 3 module 
SATA filter 103 prep

-15%

Baterie filtrare 0,01µm  
cabină vopsire – 3 module
SATA filter 284

-15%

Baterie filtrare 0,01µm  
cabină vopsire – 2 module 
SATA filter 244

-25%

Baterie filtrare 0,1µm  
staţie pregătire – 2 module 
SATA filter 100 prep

-25%

SATAfilter 100 prep SATAfilter 103 prep SATAfilter 244 SATAfilter 284

Filet intrare G ½ int G ½ int. G ½ int. G ½ int.

Presiune intrare bar 10,0 10,0 10,0 10,0

Presiune iesire bar 10,0 10,0 10,0 10,0

Flux aer la 6 bari <800 Nl/min <800 Nl/min <2000 Nl/min <2000 Nl/min

BOnuS

Calendar 2015

2015

Safety first
Titelbild-Dreimonatskalender 2015.indd   1 04.09.2014   17:38:02
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SATA® filter - Unitatea 444 • 484 reprezintă un filtru fin combinat ce asigură, în 
principiu, 100% aer comprimat curat. O alegere de bază pentru lucrări de vopsitorie 
de calitate și sursă de aer pentru măști și sisteme cu alimentare. Această combinaţie 
permite reglarea exactă a presiunii de operare, cu un grad de filtrare de 0,01 μm. Aerul 
comprimat fără silicon, ulei, apă sau alte particule previne riscul efectuării unei lucrări 
nesatisfăcătoare sau situaţia în care aceasta trebuie refăcută. 

 Mai puţine defecţiuni;

 Rezultate finale 
îmbunătăţite datorate calităţii 
excelente a aerului;

 Previne lucrări 
defectuoase de vopsire;

 Proiectare robustă din metal, 
efort de întreţinere minim;

 Protecţie optimă pentru 
echipamentele acţionate 
cu aer comprimat;

 Calitate deosebită – perioadă 
extinsă de utilizare.

SATAfilter 444 SATAfilter 484 

Filet intrare G ½ int. G ½ int.

Presiune intrare bar 15,0 15,0

Presiune iesire bar 10,0 10,0

Flux aer la 6 bari <3600 Nl/min <3600 Nl/min

Baterie filtrare 0,01µm 
cabină vopsire – 3 module
SATA Filter 484

-15%

Baterie filtrare 0,01µm  
cabină vopsire – 2 module
SATA Filter 444

-25%

BATERII FILTRARE Cu 2 SAu 3 MODuLE

Reglarea exactă a
presiunii de funcţionare

Flux aer
3.600 Nl/min

Indicare diferenţiată
a presiunii pentru
saturarea filtrului fin

Filtru cu cartuș 
de cărbune activ

Întreţinere minimă
dar siguranţă mare în
utilizare datorită 
eliminării automate 
a condensului

Carcasa metalică
rezistentă la coroziune

Filtru sinterizat

Separator ciclonic

Filtru cu 
cartuș fin

Avantaje:

Proiectarea robustă a tuturor 
componentelor filtrului asigură 
o durată lungă de utilizare. 
Componentele modulului
care separă uleiul/apă sunt
reutilizabile și ușor de curăţat.
Pentru a asigura permanent 
o calitate excelentă a 
aerului comprimat, filtrul 
combinat ar trebui examinat 
și întreţinut regulat.

BOnuS

Calendar 2015

2015

Safety first
Titelbild-Dreimonatskalender 2015.indd   1 04.09.2014   17:38:02
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SATA RPS (Rapid Preparation System) este singurul sistem de pahare destinat 
vopsitoriilor auto, care îmbunătățește calitatea suprafețelor vopsite dar și eficiența 
în service. SATA RPS înlesnește munca vopsitorului, consolidează semnificativ 

productivitatea vopsitoriei auto și reduce decisiv necesitatea utilizării unor cantități 
însemnate de solvenți și agenți de curățare. 

un pahar – patru aplicații: 
 1. mixarea vopselei; 

 2. pulverizarea vopselei; 
 3. reumplere; 

 4. depozitare. 
Doar trei componente! 

PAHARE SATA RPS (Rapid Preparation System) 

Pachet pahare de unică folosinţă
SATA RPS - 0,3l QCC 60 buc.
sită plată 125 µm cod 118 281
sită cilindrică 200 µm cod 118 406

-15%

Pachet pahare de unică folosinţă
SATA RPS - 0,6l QCC 57 buc.
sită plată125 µm cod 125 062
sită cilindrică 200 µm cod 125 070

Pachet pahare de unică folosinţă
SATA RPS - 0,9l QCC 40 buc.
sită plată 125 µm cod 118 471
sită cilindrică 200 µm cod 118 489

-15% -15%

Sistemul SATA RPS este compus din 3 componente – un pahar, un capac și o sită 
– aceasta însemnând un efort redus în utilizare și deci o scurtare a timpului de 
lucru. Nu sunt necesare alte componente. Un alt sistem de pahare cu aceleași 
funcții compus din 3 componente NU există! 
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MAȘInI SPĂLARE InTERMEDIARĂ 
PEnTRu PISTOALE DE VOPSIRE

BOnuS

Curea SATA 
în valoare de 

150 lei

SATA clean RCS compact SATA clean RCS micro 

Consum aer curățare ca. 140 Nl/min ca. 140 Nl/min

Consum aer uscare ca. 130 Nl/min ca. 130 Nl/min

Consum agent curățare/procedură ca. 21 sec ca. 21 sec

Dimensiuni LxÎXA mm 310 x 465 x 225 185 x 465 x 225

SATAclean RCS compact

-15%

SATAclean RCS micro

-15%

LIKE uS
fb.com/romservice.ro

SATAclean RCS este un sistem de curățare, cu funcționare pe aer comprimat, pentru 
spălarea intermediară a pistolului de vopsire. Optimizează procedura de vopsire și 
crește profitabilitatea atelierului. Instalarea mașinii SATA clean RCS în cabina de vopsire 
permite schimbare de la o culoare la alta, cu intervale de curățare foarte scurte, evitând, în 
același timp, ieșirile din cabina de vopsire. 


