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Noul SATAjet 5000 B
în variantă 
standard sau digitală

Două modalități de a avea un 
rezultat perfect: HVLP sau RP

„Economicosul" SATAjet 5000 B HVLP atinge rate ridicate de 
transfer, datorită tehnologiei cu presiune redusă.

„Vitezomanul" SATAjet 5000 B RP beneficiază de tehnologie 
cu presiune ridicată optimizată pentru cea mai bună viteză 
de aplicare și gazări reduse la minim.

Ambele modele sunt versatile pentru a face aplicarea cât mai 
ușoară respectând, în același timp, cele mai stricte cerințe 
pentru obținerea unui luciu intens. Rata de transfer este mai 
mare de 65%, peste limita prevăzută de legislația COV. 

HVLP
RP

VOC 65 %

Viteza de aplicare
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Tehnologie de pulverizare în 
conformitate cu normele COV – 
opțional disponibilă ca tehnologie 
HVLP cu presiune scăzută, respectiv 
RP cu presiune înaltă optimizată. 



Flexibilitate deosebită - SATAjet 5000 B
Pistolul de vopsire premium SATAjet 5000 B marchează noi standarde ale calității, în timp ce simplifică, fără precedent, procedura de 
vopsire. Fiind extrem de versatil în ceea de privește distanța de aplicare și presiunea de intrare, acest model nou de pistol ultra-performant 
este deschizător de drumuri. Din acest moment, vopsitorii pot seta presiunea și distanța de aplicare în funcție de cerințele specificate de 
producătorul de vopsele, de condițiile de aplicare și de metoda de lucru – pentru a ajunge la rezultate desăvârșite.

Detalii ergonomice duse la extrem
Design-ul noului SATAjet 5000 B a fost gândit de specialiștii de 
la Porsche Design Studio care, împreună cu experții SATA, au 
translatat funcționalitatea supremă într-o formă estetică. Datorită 
mânerului optimizat în forma actuală, pistolul se așează perfect 
urmând conturul palmei utilizatorului. În plus, mânerul pistolului 
în variantă digitală este identic din pucnt de vedere al mărimii 
cu modelul standard, făcând din el alegerea optimă pentru toate 
categoriile de vopsitori, indiferent de lățimea palmei. 

Ușor de manevrat 
În căutarea gradului optim de ergonomie, nu ne-am oprit doar 
la îmbunătățirea mânerului, ci în mod egal ne-a preocupat 
proiectarea pieselor care asigură controlul razei sau fluxul de 
material cât și proiectarea regulatorului de aer. Robust dar cu o 
greutate redusă, acest pistol de vopsire oferă combinația perfectă 
între ușurința în aplicare și fiabilitate.

Design ergonomic îmbunătățit – pistolul 
SATAjet 5000 B are un mâner cu linii 
optimizate perfect potrivit oricărei mâini

Control optimizat al razei: Ajustare rapidă 
și precisă a razei de pulverizare cu doar o 
jumătate de rotație

Ștuț pivotant: Garnitură de tip nou, 
calitativă pentru rezultate optime 

Presiunea la control – opțiunea DIGITAL®: 
manometru cu regulator de presiune integrat 
– esențial pentru potrivirea exactă a nuanței 

Caracteristicile produsului 
• Concept de duză îmbunătățit pentru cea mai mare flexibilitate în ceea ce privește 
presiunea de intrare și distanța de aplicare
• Mâner pistol ergonomic
• Suprafață PearlchromeTM, ușor de curățat, rezistentă la coroziune
• Elemente de ajustare ușor de manevrat
• Teacă tragaci pozitionată ideal – pentru inserarea ușoară, rapidă și corectă a cuiului  
• Ștuț pivotant cu tip nou de garnitură 
• Mâner pistol compact identic atât pentru modele digitale cît și cele standard
• Control rază optimizat cu doar o jumătate de tură

O rază uniformă și ajustabilă cu flexibilitate 
în funcție de cerințe – pistolul SATAjet 5000 B 
pentru suprafețe finale perfecte

Fără adaptor – paharele de unică folosință 
SATA RPS se montează direct pe  pistolul 
SATAjet 5000 B – greutatea și efortul la 
curățare fiind reduse

SATAjet 5000 B este cel mai 
avansat echipament de vopsire!



SATAjet 5000 B vârful perfecțiunii
Fluture robust fabricat din alamă, 
placat cu crom, cu filet scurt QC 
ce poate fi schimbat cu ușurință 
printr-o singură rotire.

Cui și duză fabricate din inox 
rezistent la coroziune.

Cârlig de agățare pentru depozitare 
la îndemână.

Elementele de control pot fi ajustate 
chiar și în cazul în care vopsitorul 
poartă mănuși.
Reglaj de curgere mai mare și mai 
ușor de ajustat.

Regulator presiune pentru aerul 
pulverizat. Cea mai mare precizie se 
obține prin utilizarea manometrului 
digital (opțional).

Buton reglare rază de mare precizie 
cu doar o jumătate de cursă.

Mâner ergonomic al pistolului.

Ușor de curățat, rezistent la 
coroziune, suprafață specială 
pearlchrome    . 

Note subsol explicative
1) Măsurată în interiorul cabinei cu ajutorul unui termometru sau a unui 
higrometru. Condițiile climatice pot varia în timpul zilei, în funcție de 
temperatură și umiditatea aerului. 
2) Vă rugăm respectați cerințele privind alegerea duzei, presiunea de 
pulverizare și metodele de aplicare și utilizarea de aditivi specificate de 

producătorul de vopsele , în funcție de condițiile climatice pre-existente. Unii 
producători de vopsele recomandă utilizarea setului de duză indicat pentru 
condiții optime (zona verde) utilizând aditivi pentru condiții climatice deosebite. 
3) R/F Control Rotund/Plat control | IP= Presiune intarea | NS= Set duză 

Garanție: Promisiunile nu sunt suficiente – 
noi le garantăm: timp de trei ani!*
* Ofertă condiționată de înregistrarea pistolului de 
vopsire în cadrul campanie de garanție extinsă. 

Garnitura duzei asigură o 
curățare rapidă și facilitează 
trecerea la o nouă lucrare.

Întreținere minimă, garnituri cu 
auto-stângere la supapa de aer și la 
cui-duză. 

Trăgaciul cu teacă de protecție pentru 
cui asigură utilizarea îndelungată a 
acestuia. 

Amprentă de pulverizare cu miez umed mare și 
rază ovală redusă  pentru condiții de lucru dure

Amprentă de pulverizare standard (miez umed 
lățit) pentru condiții de lucru necritice

Amprentă de pulverizare cu miez umed mare și 
mai lat pentru condiții de lucru critice 

Amprentă de pulverizare standard (miez umed 
lățit) pentru condiții de lucru optime

Dure 
Aditivi 2) și duze speciale sunt cel mai probabil necesari 
Recomandări: 
NS: la 0.1 – 0.2 (SATAjet 5000 B)

Critice
Aditivi2) sunt cel mai probabil necesari
Recomandări: 
R/F3): 
IP3): la 0.2 – 0.5 bar
NS: la 0.1 – 0.2 (SATAjet 5000 B)

Necritice
Aditivi2) sunt cel mai probabil necesari

Optime 

Opțional: afișaj digital al presiuni 
pentru o potrivire perfectă a culorii. 

Aplicarea vopselei, în special a celei pe bază de apă, în 
diferite zone climatice 1) Condiții climatice

Amprenta de pulverizare necesară în funcție de condițiile climatice

CCS     – Sistem cod culoare, pentru o 
identificare rapidă a pistolului destinat 
fiecărei lucrări. 

QCC® – Pahar cu o conectare rapidă 
ce asigură schimbarea rapidă și curată 
a paharului. Conector tip baionetă. 
Operațiunile de curățare sunt scurtate 
semnificativ.

50° C
122° F

40° C
104° F

35° C
95° F

15° C
59° F

30° C
86° F

20° C
68° F

10° C
50° F

10% 15% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Aplicarea de vopsea nu este recomandată

Umiditate relativă în cabina de vopsire
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1,0 – 1,2 WSB 1,3 1,4 1,5 1,7 1,9 2,2

  
1,0 1,1 1,2 1,2 W 1,3 1,4 1,6 1,8 2,0 2,5

 
– – 210369 210377 210385 210401 210419 – – –

– – 209627 209635 209643 209650 209668 – – –

 
 

210427 – 210435 210443 210450 210484 210500 210518 210534 210542

209676 209684 209692 209700 209718 209726 209734 209742 209759 209767

 
 

– – 210617 210625 210633 210658 210666 – – –

– – 209817 209825 209833 209841 – – – –

– – 210559 210567 210575 210591 210609 – – –

– – 209775 209783 209791 209809 – – – –

– – 210674 210682 210690 210716 210724 – – –

– – 209924 209932 209940 209957 – – – –

 
210955 – 210963 210971 210989 211011 211045 211052 211060 211078

210245 210252 210260 210278 210286 210294 210302 210310 210328 210336

Aplicarea deosebită a vopselei cu SATAjet 5000 B 
Pistolul SATAjet 5000 B face ca suprafețele 
finale să arate perfect: fie că este vorba 
de domeniul auto, industria lemnului, 
cea maritimă, sau cea a componentelor 
industriale de cea mai bună calitate - 
indiferent de tipul de sistem de vopsele 
ales. 
Pentru mai multe informații privind 
mărimea setului de duze corect în funcție 
de vopseaua, lacul sau materialele 
monocomponente aplicate, vă rugăm să 
consultați pagina web:
www.sata.com/SATAjet5000B 
sau să ne conectați la adresele de mai jos. 

Alte accesorii folositoare, cum ar fi: furtune de aer, măști respirație, filtre aer comprimat etc. sunt disponibile la cerere. 

SATA® adam 2 

Utilizat pentru a trece de 
la un pistol non-digital  
la unul "DIGITAL" – prin 

re-echiparea  pistolului SATAjet 5000 B 
Standard fără manometru digital integrat. 
Asigură setarea și afișarea corectă a 
presiunii de intrare pentru o potrivire 
exactă a nunaței. 
Art. No. 211540 

SATA® cert 
Preveniți posibilitatea de a 
reface o lucrare cu 
SATA® cert™, sistemul ce 
asigură calitatea în vopsitoria 
dumneavoastră. 
Art. No. 161596

SATA® care set 
Trusă utilă destinată curățării 
și întreținerii pistoalelor de 
vopsire. Obiectele marcate 
cu roșu reprezintă o dotare 
opțională.
 Art. No. 162628 

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 l/0.6 l/0.9 l.
Art. No. la cerere 

TM TM

TM

Dotat cu pahar plastic 
QCC reutilizabil de 0,6 
l, fără cuplă pivotantă

Mărime duză       HVLP

RP

Dotat cu pahar plastic 
QCC reutilizabil de 0,6 l 
și cuplă pivotantă

DIGITAL dotat cu pahar 
plastic QCC reutilizabil 
de 0,6 lși cuplă pivotantă

Dotat cu pahar de unică 
folosință RPS de 
0.3 l/0.6 l/0.9 l și 
cuplă pivotantă

DIGITAL dotat cu pahar 
de unică folosință RPS 
de 0.3 l/0.6 l/0.9 l 
și cuplă pivotantă

Set duze înlocuire


