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VIITORUL
LA SATA ÎNCEPE CU UN

Noul

SATAjet X 5500
Este un proiect nou, lansat la sfârșitul anului 
2018, cu o geometrie optimizată a fluxului 
de aer din interiorul pistolului și un set de 
duze care asigură o distribuție perfectă a 
materialului pulverizat, o atomizare mult 
îmbunătățită și raze de suflare precise. 
Toate acestea, se adaugă la economia 
de material realizată, iar în plus, 
aplicarea este mult mai ușoară, 
cu un nivel redus de zgomot.

Cele două modele diferite de raze de 
suflare pentru fiecare mărime de duză, pun 
accent fie pe un control mai bun asupra 
felului în care se aplică vopseaua, fie pe o 
viteză sporită de aplicare. În plus, fiecare 
duză se poate adapta la cerințele de lucru 
în funcție de temperatură și umiditate.

Video demonstrativ SATAjet X 5500
www.sata.com/x5500io

Aplicație mobilă - Selectare duză SATA
www.sata.com/nozzlefinder



SATAjet X 5500 perfect până la cel mai mic detaliu

Caracteristicile produsului

Fluture robust fabricat din alamă, placat cu 
crom, cu filet scurt QC™ ce poate fi schimbat 
cu ușurință printr-o singură rotire.

Inel fluture:
Verde = tehnologie HVLP
Albastru = tehnologie RP

Cui și duză fabricate din inox 
rezistent la coroziune.

Canal vopsea (roșu)

Canal aer (albastru)

Garnitura duzei asigură o curățare rapidă 
și facilitează schimbarea rapidă a culorii

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.

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

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

 � Un concept revoluționar: duzele X schimbă 
radical modul de aplicare al vopselei.

 � Silențios: datorită geometriei optimizate a 
fluxului de aer și a nivelului de zgomot redus, 
conform intervalelor de frecvență sonoră 
relevante, duza a fost patentată sub numele de 
Whispering nozzle™ (duză care șoptește).

 � Individual: se potrivește oricărei cerințe de 
aplicare, fie că este vorba de proprietăți ale vopselei, 
de condiții ambientale sau de metoda de aplicare 
(viteza de vopsire / controlul asupra procedurii).

 � Exact: distribuție optimizată a vopselii, cu două forme ale 
razei de pulverizare pentru o vopsire uniformă, precum 
și o atomizare îmbunătățită, bazată pe noul set de duze.

 � Întreținere ușoară: fără inel de distribuție a aerului, 
pentru a înlesni și grăbi procedura de spălare.

 � Uniform: dimensiunea constantă a razei pentru întreg 
spectrul de duze (în limitele fiecărei tehnologii de 
atomizare) cu creșteri liniare ale debitului de material.

 � Eficient: permite economisirea de vopsea păstrând parti-
cularitățile stilului de atomizare specifice fiecărui vopsitor.

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

Cârlig de agățare pentru 
depozitare la îndemână.

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

Buton reglare raza, de mare precizie 
cu doar o jumătate de cursă.

Mâner ergonomic.

Ușor de curățat, suprafață specială 
eloxată, rezistentă la coroziune.

Conectare la aer comprimat 
cu ștuț pivotant.

Garanție: Promisiunile nu sunt suficiente 
- noi le garantăm, timp de trei ani*!

Elementele de control pot fi 
ajustate chiar și în cazul în care 
vopsitorul poartă mănuși.

*Ofertă condiționată de înregistrarea pistolului de 
vopsire în cadrul campaniei de garanție extinsă.



Noul sistem de duze

Noutăți la 
SATAjet X 5500

Noile sisteme de vopsire și recomandările recente în privința aplicării de vopsea au deschis noi posibilități, 
dar au și ridicat probleme de o altă natură pentru vopsitorii profesioniști. Pistolul de vopsire SATAjet X 5500 
cu noul sistem de duze definește un nou standard de aplicare pentru viitor.

Conceptul din spatele acestui tip de duză este simplu și ușor de asimilat: ambele tipuri de tehnologii – atât HVLP cât și RP – ră-
mân valabile, dar cu o opțiune în plus, aceea de a alege între seturi de duză „I“ sau „O“. Odată cu creșterea mărimii duzei, rata 
fluxului de material crește proporțional – ceea ce înseamnă că mărimea razei de suflare și lățimea ei rămân neschimbate de-a 
lungul întregului spectru de duze. În esență, utilizatorii se pot baza pe un sistem transparent și uniform care le oferă opțiuni cla-
re și la aplicare.
Duzele de tip „I“ au o rază paralelă cu o zonă uscată minimă 
și un miez mai uscat, opțiunea fiind ideală pentru vopsitorii 
care preferă o viteză de aplicare redusă și un control maxim 
asupra întregii procedurii de vopsire. Grosimea stratului de 
vopsea, per mână suflată, este relativ mai redusă în compara-
ție cu aplicarea cu o duză de tip „O“ de aceeași mărime.

 � Rază paralelă cu zonă uscată minimă.

 � Control îmbunătățit în timpul procedurii de aplicare.

 � Strat de vopsea redus, per mână suflată, comparativ 
cu duza standard sau cea de tip „O“. 

Duzele de tip „O“ au o rază ovală cu o zonă uscată mai mare și 
un miez ud pentru a veni în întâmpinarea unei viteze de aplica-
re mai mare, în detrimentul minim al controlului asupra aplică-
rii. Grosimea stratului, per mână suflată, este puțin mai mare 
în comparație cu aplicarea cu o duză de tip „I“ de aceeași mă-
rime.

 � Rază ovală cu zonă uscată mai mare.

 � Miez ud pentru viteză de aplicare mărită.

 � Grosimea stratului de vopsea este puțin mai 
mare comparativ cu duza de tip „I“.

Datorită distribuției de aer optimizate 
din interiorul pistolului de vopsire și a 
reproiectării cuiului și a fluturelui, nu 
mai este necesar insertul de distri-
buție a aerului. În plus, s-a reușit re-
ducerea zgomotului produs în timpul 
aplicării, prin duza silențioasă, astfel 
încât percepția vopsitorului este că se 
lucrează mai fin și mai confortabil. Cel 
mai mare câștig este însă reducerea 
consumului de material, prin micșora-
rea pierderilor datorate gazărilor. 

Rază uniformă și flexibilă, adaptabilă la cerințe specifice – pistolul SATAjet X 5500 este ideal pentru obținerea unor suprafețe perfecte.

Design perfect ergonomic – pistolul SATAjet X 5500 are o formă 
optimizată pentru a se acomoda perfect în mâna vopsitorului.



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

Pentru mai multe informații nu ezitați să ne contactați!
sc ROMSERVICE srl • Sediul central: 500306 Brașov, Str. Nucului nr. 28–32,
tel./fax 0268 474 474 • e‑mail: office@romservice.ro • www.romservice.ro
Brașov 500199, Str. 13 Decembrie nr. 32 tel./fax: 0268 425 904
Brașov 500299, Calea București nr. 249, corp C tel./fax: 0268 339 120
București 040062, Calea Văcărești nr. 276 tel./fax: 021 330 7255
Arad 310206, Str. Petru Rareș nr. 36A tel./fax: 0257 218 838
Sibiu 550316, Str. Ștefan cel Mare nr. 147 tel./fax: 0269 225 100
Constanța 900219, Str. Poporului nr. 203 tel./fax: 0241 512 555
Oradea 410284, Str. Meșteșugarilor nr. 102 tel./fax: 0259 236 141
Tg. Mureș 540320, Str. Călărașilor nr. 94 tel./fax: 0265 210 664

Pentru a obține cea mai bună rază, fără a face compromisuri, trebuie ținut cont de o serie de factori, nu doar de temperatura am-
bientală sau umiditate. Un rol important în alegerea duzei îl joacă și tipul de vopsea cu aditivii săi, dimensiunile reperului, grosimea 
reomandată a stratului de vopsea, particularitățile fiecărui utilizator: viteza de aplicare sau gradul de control exercitat. Alegerea 
corectă a duzei se poate face prin intermediul www.sata.com/SATAjetX5500, a tabelului de mai jos sau a aplicației mobile SATA.

Tipuri de raze
Exemple de tipuri de raze actuale Noi tipuri de raze SATAjet X 5500

1,1 1,2 I 1,2 O1,1 I 1,1 O1,2 W 1,3 I 1,3 O1,3 1,4 I 1,4 O1,4 1,5 I
doar HVLP

1,5 O
doar HVLP

Care sunt avantajele sistemului de duze X?
În funcție de caracteristicile sistemului de vopsire, con-
dițiile ambientale și tehnica de aplicare, fiecare vopsitor 
își poate alege acum un pistol de vopsire cu duzele de 
vopsire adaptate stilului personal de lucru.

Datorită rezultatelor constante ale sistemului, a devenit 
ușor și sigur să se aleagă duza cea mai indicată, astfel 
încât vopsitorul să se bucure de rezultate optime, de fie-
care dată.

Nozzle Selector

Fine adjustment

1

2

Based on which aspects do you want to select your 
X-nozzle?

Select your individual solution based on the following 
parameters:

Control

Temperature inside the spray booth

Air humidity inside the spray booth

Speed

Film thickness

200 [index] 

30 °C    50 °C

30 °C

15

0

60

100

110 [index]

31,5 µm

Replacing the current spray gun/nozzle size

Ensuring optimum performance with the used paint 
material

Optimising the performance of the X-nozzle applica-
tion

Achieving exactly the required film thickness

Our preliminary 
recommendation:

Your individual 
option:

SATAjet X 5500
1.2
O-nozzle

SATAjet X 5500
1.1
I-nozzle

The SATA Nozzle Selector App or the SATA Nozzle Se-
lector in printed format will help you find the suitable 
nozzle set, regardless which method you choose to 
start your search with.

How to establish which SATA X-nozzle set is the right 
one for your individual requirements? 
Quite simple:

via the SATA website under www.sata.
com/nozzlefinder or with the Smart-
phone App for iOS as well as Android 
operating systems.
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Fine adjustment

SATAjet X 5500 RP

SATAjet X 5500 HVLP

SATAjet X 5500 HVLP

SATAjet X 5500 HVLP

1

3

2

SATAjet 4000/5000 B RP

SATAjet 4000/5000 B HVLP

SATAjet 4000/5000 B HVLP

SATAjet 4000/5000 B HVLP

SATAjet X 5500 RP

SATAjet X 5500 RP

SATAjet 4000/5000 B RP

SATAjet 4000/5000 B RP

… să aflu care este echivalentul de duză X.

… să folosesc o duză SATA care să îmi confere mai mult control asupra aplicării de vopsea. 

… să obţin un flux de material ușor ridicat comparativ cu duza actuală, însă fără să schimb raza de suflare. 

Am deja un pistol de vopsire SATAjet 4000 B/5000 B si aș dori…

 momentan indisponibil


