
Întreținerea și spălarea corectă 
a pistolului de vopsire

La pag. 12 experții SATA vă pun la dispoziție se-
cretele lor pentru o întreținere și spălare corec-
tă a pistolului de vopsire, un subiect de mare 
importanță pentru orice vopsitor profesionist. 
Urmând pașii indicați veți asigura funcționarea 
corectă a echipamentului pe termen lung.
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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 implementate 
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 lor excelente în ceea ce 
privește 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.



Tehnologia germană întrece orice așteptări!

Siguranța calității: pistoalele de vopsire 
SATA sunt proiectate și fabricate exclusiv 
în Germania. Protocoale stricte de control 
a calității sunt implementate pentru a 
monitoriza fiecare fază a producției.

Verificarea amprentei de vopsire 100%: 
rezultatul este o amprentă de vopsire 
perfectă care respectă cele mai 
înalte standarde de calitate.

SATAjet® 4000 B
Noul SATAjet 4000 B este deschizător de drumuri. 
Construit utilizând tehnologie de ultimă oră, pistolul 
de vopsire a fost optimizat cu aceeași pasiune caracteris
tică specialiștilor de la SATA și supus numeroaselor teste prac
tice.  Rezultatul: o amprentă de vopsire de neegalat, ergonomie 
desăvârșită și atomizare de excepție, toate pentru un rezultat 
 final excelent.

Mai ușor, manevrare îmbunătățită, precizie mai mare
Datorită mânerului ergonomic, pistolul de vopsire SATA
jet 4000 B se potrivește ca o mănușă în mâna vopsitorului. 
Comparativ cu modelul precedent, greutatea acestuia a fost 
redusă cu 15%. În plus, centrul de greutate al pistolului a fost 
coborât pentru a spori confortul vopsitorului.

Elemente de ajustare îmbunătățite
Prin rotirea butonului de ajustare cu un sfert de cursă, raza 
poate fi reglată în funcție de forma obiectului. Toate acestea 
pentru o aplicare a vopselei mai rapidă și chiar mai conforta
bilă.

Duza: concept mai fin
Noua duză a modelu
lui SATAjet 4000 B a fost 
îmbunătățită pentru a veni 
în întâmpinarea cerințelor prevă
zute de sistemele de vopsire mo
derne. Raza uniformă și desăvârșită permite materialului 
suflat să se așeze lăsând în urmă o suprafață netedă, fără 
asperități. Nivelul de zgomot a fost redus cu până la 50%. 
Precizia nuanței potrivite, luciul intens și distribuirea uni for
mă a vopselei asigură rezultate finale deosebite și viteză de 
aplicare rapidă.

Forma desăvărșită: SATAjet 4000 B 
se potrivește ca o mănușă.

Raza uniformă: SATAjet 4000 B 
se pretează chiar și la cele mai 
dificile elemente de caroserie.

Fără adaptor: paharele de vopsire de 
unică folosință SATA RPS se conectează 
direct la pistolul SATAjet, reducând astfel 
atât greutatea acestuia dar și facilitând 
operațiunile de curățare după utilizare.

Presiunea sub control – opțiunea DIGITAL®: 
manometru cu regulator de presiune integrat 

– esențial pentru potrivirea exactă a nuanței.

Ușor ca un fulg: dotat cu pahar de vopsire 
de unică folosință RPS de 300; 600 și 
900 ml, noul SATAjet 4000 B este cu 
siguranță cel mai ușor pistol din gama sa.

Ajustări manuale: fiecare set de duze 
este „acordat“ manual pentru a asigura 
o amprentă de vopsire optimă.

Asamblare finală: componentele de înaltă 
precizie sunt asamblate cu cea mai mare grijă. 
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Două modalități de a atinge 
perfecțiunea: HVLP și RP®
 

„Economicosul“ SATAjet 4000 B HVLP atinge rate ridicate 

de transfer, datorită tehnologiei cu presiune redusă.

 

„Vitezomanul“ SATAjet 4000 B RP beneficiază de tehnolo-

gie cu presiune ridicată optimizată pentru cea mai bună 

viteză de aplicare.

 

Ambele modele respectă cele mai stricte cerințe pentru 

obținerea unui luciu intens, în același timp depășind rata 

de transfer de 65% prevăzută de legislația COV.

VOC 65 %

Viteza de aplicare
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HVLP

RP

HVLP | RP
Tehnologie de pulverizare în 
concordanță cu COV – opțional 
disponibilă ca pistol HVLP cu 
presiune scăzută sau pistol 
RP cu presiune înaltă.

SATAjet 4000 B, perfect în orice detaliu

Fluture robust fabricat din 
alamă placată cu crom dotat 
cu filet scurt QC™ poate 
fi schimbat cu ușurință 
printro singură rotire.

CCS™ – Sistem Cod Culoare, 
pentru o identificare rapidă 
a pistolului potrivit.

GARAnțIE 
Calitatea de top nu e suficientă 

– noi o garantăm: 3 ani!*

  *  Ofertă supusă unor 
termene și condiții

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

Cârlig de agățare pentru 
depozitare la îndemână.

Elementele de control pot fi 
ajustate perfect chiar și în cazul 
în care vopsitorul poartă mănuși.
Profil îmbunătățit al 
reglajului de curgere.

Buton de reglare rotund/ plat 
ușor de ajustat: Quarter turn 
(sfert de rotație). Se ajustează 
raza de suflare de la rotund la 
plat cu doar un sfert de rotație.

Regulator presiune aer. 
Cea mai bună precizie se 
obține utilizând manometrul 
digital (opțional).

Mâner ergonomic.

Suprafață cromată ușor 
de curățat și rezistentă 
la coroziune.

Cui și duză fabricate din 
inox rezistent la coroziune.

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

Întreținere minimă, garnituri 
cu autostrângere la supapa 
de aer și cuiduză. 

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

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

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, atașânduse 
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® cert™
Preveniți posibilitatea 
de a reface o lucrare cu 
SATA® cert™, sistemul 
ce asigură calitatea 
în vopsitoria Dvs.

Art. No. 161596

SATA® care set™
Trusă utilă destinată curățării și 
întreținerii pistoalelor de vopsire. 
 
Art. No. 162 628

Mărime duză HVLP 1,0 — 1,2 WSB 1,3 1,4 1,5 1,7 1,9 2,2

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

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

166868 — 166199 166918 166876 166892 166900 168732 168740 168757

166678 166793 166173 166751 166769 166777 166785 168682 168690 168708

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

166801 — 166207 166850 166819 166835 166843 168765 168773 168781

166686 166694 166181 166702 166710 166728 166736 166744 168716 168724

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

— — 166223 166660 166629 166645 166652 168815 168823 168831

— 166611 166215 166553 166579 166587 166595 166603 168799 168807

Dotat cu pahar de unică 
folosință RPS de 0,3|0,6|0,9 Lși 
cuplă pivotantă

— — 168252 167163 167171 167197 170506 — — —

— 166611 167122 167130 167148 167155 — — — —

DIGITAL dotat cu pahar de 
unică folosință RPS de 0,3 | 
0,6 | 0,9 Lși cuplă pivotantă

— — 168260 167247 167254 167270 170514 — — —

— 171546 167205 167213 167221 167239 187153 — — —

Set duze înlocuire
166926 — 166934 166983 166942 166967 166975 168658 168666 168674

166991 167007 167015 167023 167049 167056 167072 167080 168625 168633

Superior în toate domeniile de lucru

SATAjet® 4000 B
Folosind pistolul de vopsire SATAjet 4000 B, se 
pot obține rezultate excepționale indiferent de sis
temul de vopsele ales: fie că este vorba de lucrări 
în domeniul auto, de transport comercial, de lăcui
re mobilier, de iahturi sau de componente industri
ale de înaltă calitate.

Fie că sunt utilizate pentru vopsea, lac sau ma
teriale monostrat SATA vă pune la dispoziție se
tul corect de duze. Pentru mai multe informatii, 
contactaține la adresa: office@romservice.ro
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Materialele de pregătire precum grund, filler și chit pistola
bil, îndeplinesc o funcție importantă în cadrul procedurilor de 
vopsire. De aceea, prin utilizarea unui pistol de filler dedicat, 
se acordă o atenție deosebită aplicării acestor materiale.

Gama largă de duze a pistolului SATAjet 100 B permite aplica
rea unei palete largi de materiale de pregătire. Atomizarea fină 
și deschiderea largă a razei, fac distribuirea egală a materia
lului reducând astfel timpul de manoperă pierdut prin șlefuire.

Modelul SATAjet 100 B F RP este un pistol extrem de versatil 
care permite ajustarea presiunii de atomizare cu mare flexibi
litate. De la lucrări punctuale la suprafețe mari – pornind de 
la o presiune la intrare de 0,5 bari, acest pistol de filler poa
te fi ajustat în așa fel încât permite repararea cu economie 
de material și suprapulverizare redusă, chiar și a zonelor de 
mici dimensiuni.

Amănunte proiectate atent:
�� Carcasă finlucioasă, optimizată ergonomic;
�� Filet duză robust;
�� Garnituri cu autostrângere;
�� Manometru pentru ajustarea aerului 
atomizat (SATAjet 100 B F HVLP/RP);
�� Control flux de material cu buton de blocare;
�� Buton ajustare rază suflare rotundă/plată; 
�� Cleme CCS pentru identificare individuală;
�� Conector rapid pentru pahar QCC;
�� Trăgaci cu teacă de plastic pentru cui.

Soluția potrivită pentru orice profesionist
În funcție de experiența sa, obiectivul și materialele utiliza
te vopsitorul poate să aleagă între „Economicosul“ SATAjet 
100 B HVLP și „Vitezomanul“ SATAjet 100 B RP.

Ambele modele respectă cele mai stricte cerințe depășind 
rata de transfer de 65% prevăzută de legislația COV.
Ambele pistoale pot fi utilizate cu succes atât în cazul materi
alelor pe bază de apă cât și în cazul celor cu solvent.

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

De neegalat în aplicarea fillerului!

SATAjet® 100 B™
�� Pistoale cu suprapulverizare redusă pentru fillere și grunduri
�� Efort minim la șlefuire
�� Aplicare extrem de fină a materialului

Model
Consum aer

1.4 1.7 1.9 2.1 —

SATAjet 100 B F HVLP
350 Nl/min la 2 bar

1.4 1.6 1.8 2.0 —

SATAjet 100 B F RP
290 Nl/min la 2 bar

— — — — P

SATAjet 100 B P
245 Nl/min la 2 bar

146373 145722 145730 145748

Pistol aplicare filler 
dotat cu pahar PVC 
reutilizabil 0,6 L QCC 

146969 145193 145201 145219

— — — — 145185

146381 145417 145425 145433 —

Set duze înlocuire
146977 145250 145268 145276 —

— — — — 145284
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Precizie extraordinară cu tehnologia HVLP
Două caracteristici distincte ale acestui pistol HVLP (cu presiune scăzută) reprezintă finisarea excelentă și flexibilitatea ridica
tă la suflare. Cu o presiune de 2,0 bari la intrare, pistolul SATAminijet 3000 B HVLP îndeplinește chiar și cele mai dificile sarcini, 
la nivel mondial, obținând o finisare excelentă și cea mai mare rată de transfer posibilă a materialului. Chiar și cu o presiune 
de intrare mai mare de 2,0 bari, o rată de transfer mai mare de 65% este garantată.

Optimizat ergonomic
Noua proiectare a modelului SATAminijet 3000 B HVLP a fost per
fect adaptată pentru o mai bună ergonomie. Butonul care acționează 
raza poate fi ajustat din ambele părți laterale. Prin urmare, noul 
 SATAminijet 3000 B HVLP poate fi manevrat cu o singură mână, in
diferent dacă vopsitorul este stângaci sau dreptaci. Greutatea redusă de 
numai 320 grame înlesnește controlul asupra pistolului de vopsire. Pentru 
și mai mult confort, trăgaciul poate fi acționat cu unul sau două degete. 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.

9 mărimi diferite de duze
Pistolul de vopsire beneficiază de o gamă largă de duze începând cu cea de ultimă 
generație de 0,3 destinată lucrărilor migăloase de design până la cea de 1,4 destinată unui 
spectru larg de aplicații. Toate tipurile de materiale standard, chiar și cele pe bază de apă, pot fi suflate în funcție de vâscozita
tea cerută. Întregul corp al pistolului cât și componentele acestuia sunt rezistente la coroziune.
Duzele SR permit obținerea unor rezultate excelente în cazul lucrărilor punctuale, chiar și în cazul culorilor metalizate difici
le. Raza, special proiectată în formă de evantai, se pretează la lucrările punctuale chiar și de dimensiuni reduse și previne 
apariția umbrelor și a diferențelor de nuanță la vopsire.

Soluții patentate de la SATA
�� SATA® QC™ – Quick Change: Ușor de curățat; schimbarea rapidă a fluturelui cu doar o rotație și jumătate.
�� SATA® CCS™ – Colour Code System: Cu ajutorul uneia dintre cele patru cleme colorate plasate pe mânerul 
inferior al pistolului, modelul SATAminijet 3000 B HVLP poate fi individualizat pentru diferitele tipuri de aplicații.
�� SATA® QCC™ – Quick Cup Connector: Noul conector SATA QCC îmbunătățește procedurile de lucru înlesnind 
schimbarea rapidă a paharului și curățarea componentelor din pistol.

Calități funcționale crescute cu setul de design SATA
Setul de design complet echipat constituie un prim pas în universul lucrărilor personalizate și de 
tuning. Cinci pahare de sticlă interschimbabile permit o trecere rapidă de la o nuanță la alta.

Micul pistol de vopsire pentru lucrări de mare precizie

SATAminijet® 3000 B HVLP
�� Pistol de ultimă generație pentru 
lucrări de mică anvergură.
�� Gamă largă de aplicații – de la design la blendin.
�� Ideal pentru reparații punctuale.
�� Regulator de presiune incorporat.

�� Sistem QCC.
�� Consum redus de aer.
�� Rata de transfer prin tehnologia HVLP depășește 
valoarea de 65% prevăzută de legislația COV.
�� Atomizare perfectă – finisare excelentă.

Alegerea duzelor (Consum de aer la 2,0 bar = 115 Nl/min

Mărime duză 0,3 0,5 0,8 1,0 1,1 0,8 SR 1,0 SR 1,2 SR 1,4 SR

SATAminijet 3000 B HVLP cu pahar PVC 125 ml QCC 125633 125641 125658 125666 125674 125724 125732 125740 125757

SATAminijet 3000 B HVLP cu pahar Aluminiu 150 ml QCC — — — — — — — 125765 —

Set duze înlocuire 125583 125591 125609 125617 125625 125682 125690 125708 125716
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Presiunea ținută sub control
Manometrul SATA adam 2 afișează presiunea de intrare a pistolu
lui de vopsire cu o precizie de ± 0,05 bar. Presiunea poate fi regla
tă cu exactitate. Toate pistoalele de vopsire SATA pot fi reechipate 
cu manometrul SATA adam 2. În acest fel, vopsitorul poate contro
la mereu presiunea pentru a garanta potrivirea nuanței exacte și 
lucrarea finală excelentă. Revopsirile datorate presiunii incorecte 
nu mai constituie astfel o chestiune nerezolvată. Ecranul, mereu 
în aceeași poziție orizontală pe mijloc, asigură citirea indicatorilor 
de presiune în orice moment.

Design nou – flexibilitate ridicată
SATA adam 2 este compus din două componente individuale:
�� Stația SATA adam 2 dock care înlocuiește definitiv 
regulatorul de aer al pistolului de vopsire și care 
permite reglarea exactă a presiunii la intrare. 
�� Cea dea doua componentă, ecranul SATA adam 2, este 
conectat cu usurință la stație. Ecranul este dotat cu 
sisteme electronice de măsurare de înaltă precizie și 
poate fi deconectat de la pistol în cel mai scurt timp, 
de exemplu pentru a putea fi utilizat împreună cu un 
alt pistol de vopsire cu o stație preinstalată. 

Prin urmare, manometrul SATA adam 2 este un accesoriu cu ade
vărat multifuncțional. Mai mult, investiția pentru trecerea la digital 
necesară pistoalelor de vopsire nondigitale, este cu mult redusă: 

„stația” fiind disponibilă ca accesoriu separat.
Înainte ca pistolul de vopsire să fie curățat cu ajutorul unei mașini 
de spălat pistoale, ecranul SATA adam 2 trebuie înlăturat prin
tro simplă culisare și curățat cu ajutorul unei lavete îmbibată cu 
soluție de curățare. Stația SATA adam 2 va rămâne atașată pisto
lului de vopsire.

Alte avantaje
�� Dispozitivul SATA adam 2 cântărește doar 49 g. 
Orice vopsitor se va bucura de designul ușor.
�� Însuși utilizatorul poate acum să înlocuiască 
bateria ușor și rapid. Necesitatea iminentă de 
a înlocui bateria va fi semnalată pe ecran.
�� Perioada de utilizare este acum cu 30% mai mare pentru 
a reduce la minim necesitatea înlocuirii bateriei.
�� SATA adam 2 este avizat EX și ATEX.

Înlăturați 
regulatorul de aer

Atașați stația și conectați 
ecranul la stație

SATA adam 2 complet 
echipat pentru utilizare

Versiuni Art. No.

SATA adam 2 160846

SATA adam 2 mini 160879

Piese de schimb / Accesorii Art. No.

SATA adam 2 ecran 160689

SATA adam 2 stație
2 × SATA adam 2 stație

160788
160796

SATA adam 2 mini stație 160861

SATA adam 2 set baterii 160739

Digital și flexibil

SATA® adam 2™
�� additional digital air micrometer – regulator de aer 
digital destinat reechipării 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 nuanței.

�� Convertește un pistol de vopsire de la nondigital la „DIGITAL”
�� Design nou ce permite interschimbarea ecranului 
la mai multe pistoale de vopsire.
�� Durata de viață extinsă a bateriei; aceasta 
poate fi înlocuită de utilizator.
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Foarte ușor
Manevrarea este foarte simplă. 
Sistemul are doar 3 componente: 
pahar, capac și sită – cu densitatea 
de 125 µm sau 200 µm, la alegere. 
Capacele și sitele de schimb sunt dis
ponibile pentru toate tipurile de paha
re RPS.

Suprafețe perfecte
Ventilația continuă a paharului 
prin dispozitivul antipicurare 
asigură fluxul de materiale în 
mod consistent. Aceasta ajută 
în cazurile de potrivire exactă 
a culorii, reducând semnificativ 
eventualitatea refacerii lucrării.

Fără compromisuri
Sistemul SATA RPS este singurul care se 
adaptează la toate noile pistoale de 
vopsire SATA, fără a necesita adaptor. 
În canalul de trecere al materialului 
sunt mai puține fisuri, care ar putea fi 
cauza defectelor de vopsire când pistolul 
este utilizat pentru mai multe lucrări.

Profitabil
Cu sistemul SATA RPS, întregul pro
ces de vopsire este îmbunătățit – 
fără a se face rabat de la calitate. 
Prin urmare, se lucrează profitabil 
și se face și economie.

Sistemul de pahare de amestecare pentru specialiști: eficient, multifuncțional, convenabil

SATA® RPS™
�� Ușor de utilizat – doar 3 componente în 
variante pentru 300; 600 și 900 ml.
�� Se pretează la toate pistoalele de vopsire 
SATA fără a fi necesar un adaptor.
�� Flux uniform de material.

�� Curățarea este redusă la minim, permițând 
schimbarea cu rapiditate a nuanței. 
�� Pahare stabile ce asigură depozitarea în 
siguranță a materialului neutilizat.
�� Reduce tipul alocat curățării și economisește solvent.

SATA RPS (Sistemul de Preparare Rapidă) reprezintă sistemul 
ideal pentru o vopsitorie în care se pune accent pe calitatea 
finală a suprafeței dar și a profitabilității. Munca vopsitorului 
este ușurată, productivitatea este considerabil îmbunătățită, 
iar consumul de soluții de curățare și solvent este redus 
drastic.

Prepararea vopselei
Vopseaua este mixată în paharul care ulterior este utilizat la 
vopsit. Strecurarea vopselei, alte pahare de amestecare cât 
și sitele nu mai sunt necesare. Masa de lucru este curată, iar 
contactul cu vopseaua este redus la minim.

Aplicare și reumplere
Greutatea redusă – de exemplu, un pahar de 600 ml cu ca
pac, cântărește doar 50 g – cât și centrul de greutate cobo
rât permit ca lucrarea să fie executată în siguranță și fără să 
inducă oboseală. Schimbarea culorii se efectuează rapid: 
doar canalul scurt al pistolului de vopsire necesită curățare. 
La nevoie, paharul de amestecare SATA RPS poate fi reum
plut rapid și sigur.

Depozitarea vopselei
În timpul depozitării, capacul robust și închiderea ermetică 
împiedică alterarea vopselei. Mai mult, datorită capacului ro
bust, manevrarea paharului este mai facilă.

Eliminarea deșeurilor după utilizare
Curățarea paharului nu este necesară. Aceasta reduce timpii 
morți cât și consumul de agenți de curățare și solvent, eco
nomisind astfel bani și protejând în același timp și mediul 
înconjurător. Nu este necesar un sistem special de reciclare 
sau colectare.

Vopseaua amestecată în același pahar ce va fi folosit și la suflat.
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SATA RPS 0.9 l
40 pahare, capace 
și site 125µ: 
Art. No. 118471 
site pistol 200 µ: 
Art. No. 118489

SATA RPS 0.6 l
57 pahare, capace 
și site 125µ: 
Art. No. 125062 
site pistol 200 µ:
Art. No. 125070

SATA RPS 0.3 l standard
60 pahare, capace și site 
125µ:
Art. No. 118281 
site pistol 200 µ:
Art. No. 118406

SATA RPS 0.3 l minijet
60 pahare, capace și 
site 125µ:
Art. No. 118299 
site pistol 200 µ:
Art. No. 118414

Adaptoare SATA RPS cu funcție QCC 

Accesorii:

Suport pistol
Se poate monta pe perete 
sau pe masă. Eficient 
în cazurile când trebuie 
reumplut paharul RPS.
 
Art. No. 40 188

Model pistol

Filet M 16 × 1,5 int. M 16 × 1,5 ext.

SATAjet 2000 HVLP fără QCC x

N
ec

es
ar

 d
oa

r d
ac

ă 
se

 d
or

eș
te

 
ut

ili
za

re
a 

pa
ha

ru
lu

i R
PS

.

SATAjet RP fără QCC x

SATA LM 2000 HVLP/RP x

SATA KLC HVLP/RP, SATA KLC P x

SATAjet B, SATAjet B NR 92/NR 95 HVLP x

SATAjet 90 x

Art. No. / (Adaptor No.) 125211 / (1) 125237/ (2)

Pentru modele mai vechi ale pis
toalelor SATA sau modele de la alți 
producători, sunt disponibile urmă
toarele adaptoare.

Pompă degresare
Pentru curățarea 
intermediară temporară – 
se utilizează cu agenți de 
curățare pe bază de apă.
Volum: 1 litru.
 
Art. No. 127 860

Recipient tip Spray
Pentru curățare intermediară 
provizorie – pentru agenți 
de curățare pe bază de 
apă sau solvent. 
Capacitate: 1 L.
 
Art. No. 127 852

Raft depozitare SATA RPS
Ideal pentru depozitarea 
cutiilor cu pahare RPS.
 
Art. No. 144 840  
(cutiile cu pahare RPS nu
sunt incluse)

SATA® clean RCS™
Sistem rapid de curățare 
intermediară a pistoalelor 
de vopsire – nuanțe 
perfecte în combinație 
cu pahare SATA RPS. 
Canalul de vopsea al 
pistolului de vopsire este 
curățat rapid, eficient 
și fără a lăsa reziduuri 
care să compromită 
lucrarea în curs.
 
Art. No. 145 581

SATA RPS capac
pentru pahare de 600 
ml + 900 ml
Art. No. 131 961 (80/bax)

pentru pahare de 300 ml 
conector standard 
Art. No. 167 908 (90/bax)

conector minijet 
Art. No. 167 916 (108/bax)

SATA RPS site
sită plată 125 µm 
Art. No. 131 979 (100/bax) 

300 ml 
Art. No. 160 606 (60/bax)

sită pistol 200 µm 
300 ml + 600 ml + 900 ml 
Art. No. 131 987 (100/bax)

Capac de amestecare SATA RPS
Pentru pahare de 600 și 900 ml, 
permite stivuirea paharelor si 
utilizarea în Connex RotoGen® 
1000.
 
Art. No. 165 399 (50/bax)

SATA RPS 0,6 l – UV
Pentru materiale UV. 
 
sită plată 125 µm 
Art, No. 139 451  
(57/bax) 
sită pistol 200 µm 
Art. No. 139 469 
(57/bax)
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Rezultatele de top depind de  calitatea sistemelor de purificare a aerului

Reglarea exactă a 
presiunii de funcționare

Indicare diferențiată 
a presiunii pentru 
saturarea filtrului fin

Elementele filtru 
reutilizabile, necesită 
întreținere minimă.

Separator ciclonic

Filtru sinterizat

Filtru cu cartuș fin 

Carcasa metalică 
rezistentă la coroziune

Întreținere minimă 
dar siguranță mare în 
utilizare datorită eliminării 
automate a condensului

Flux aer
3.600 Nl/min

Sistem modular
 
Punctul de plecare pentru siste
mul modular SATA® filter 400™ 
îl reprezintă cele mai înalte stan
darde de calitate și performanță. 
Sistemul modular îi permite 
utilizatorului să îl adapteze la 
cerințele sale specifice.

În utilizarea zilnică a aerului com
primat, uleiul din compresor, con
densul și particulele de praf sunt 
problemele curente. Filtrele pen
tru aer comprimat SATA asigură 
în principiu aer curat în proporție 
de 100% – cu un grad de reținere 
de 99,998% (de ex. filtrul SATA 
444). Cu ajutorul acestor filtre, 
problemele asociate utilizării de 
aer comprimat vor fi eliminate. 

1b

1a

2

Proiectarea robustă a tuturor compo
nentelor filtrului asigură o durată lungă 
de utilizare. Componentele modulului 
care separă uleiul/apă (Pasul 1) sunt 
reutilizabile și ușor de curățat.
Pentru a asigura permanent o calita
te excelentă a aerului comprimat, fil
trul combinat ar trebui examinat și 
întreținut regulat.

Multifuncționalitate
 
Schema ilustrează felul în care 
funcționează diferitele module:

�� Pasul 1:  1a  Separatorul ciclonic 
îndepărtează picăturile de ulei 
și condensul. 
1b  Filtrul sinterizat reține 
particulele mai mari  
de 5 µm.

�� Pasul 2:  2  Filtrul fin tip cartuș 
reține particulele mai 
mari de 0,01 µm.

�� Pasul 3:  3  Filtrul cu cartuș din 
cărbune activ purifică 
aerul destinat sistemelor 
de ventilație și aplicațiilor 
de materiale moderne 
de înaltă calitate

Filtru cu 
cartuș de 
cărbune 
activ3

Avantaje:

�� Mai puține defecțiuni;

�� Rezultate finale îmbunătățite 
datorate calității 
excelente a aerului;

�� Previne lucrări 
defectuoase de vopsire;

�� Proiectare robustă din metal, 
efort de întreținere minim;

�� Protecție optimă pentru 
echipamentele acționate 
cu aer comprimat;

�� Calitate deosebită – 
perioadă extinsă de utilizare.
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SATA® filter 414 L™ 
Separator ulei/apă 
simplu cu filtru de 
particule, pentru 
instalare pe linia de aer.
Intrare ½ filet int.
Ieșire ½ filet int.

Art.No. 92254

Pasul 1 Pasul 2 Pasul 3

Rezultatele de top depind de  calitatea sistemelor de purificare a aerului

SATA® filter 424 L™
Separator ulei/apă 
cu reglare presiune si 
filtru particule, pentru 
instalare pe linia de aer. 
Intrare ½ filet int.
Iesire ½ filet int.

Art.No. 92262

SATA® filter 414™
Separator simplu ulei/
apă și filtru particule 
Intrare ½ filet int.
Ieșire ¼ filet ext.

Art.No. 92213

SATA® filter 424™
Separator ulei/apă 
cu reglare presiune 
și filtru particule.
Intrare ½ filet int.
Ieșire ¼ filet ext.

Art.No. 92221

SATA® filter 434 L™
Modul filtru fin pentru 
instalare liniară
Intrare ½ filet int.
Ieșire ½ filet int.

Art.No. 92270

SATA® filter 434™
Modul filtru fin.
Intrare ½ filet int.
Iesire ¼ filet ext.

Art.No. 92239

SATA® filter 464 L™
Filtru cu carbune activ, 
ca extensie la 
SATA filter 444.

Art.No. 141473

1a 2 31b

SATA® filter 484™
Soluția completă: 

fitru fin combinat, 
cărbune activ, 
modul
 distribuitor

Art.No. 92320

SATA® filter 444™
Unitate 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 combinație 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 situația în care 
aceasta trebuie refăcută.

Stand portabil
cu filtru montat, 
pentru o stație 
mobilă de purificat 
aer comprimat.

Art.No. 92833
(cu filtru SATA 444)

Art.No. 129619
(cu filtru SATA 484)

Art.No. 92296

Mașină de spălat pistoale

Grunduri / fillere

Uscătoare 
Venturi

Lucrări calitative de vopsire

Măști de respirare 
cu unități de filtrare 
cu cărbune activ 
atașate la centură

Lucrări cu 
vopsele pe 
bază de apă

Sisteme de 
respirare 
fără filtru de 
cărbune activ
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Pentru mai multe informații nu ezitați să ne contactați!
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Pistoalele de vopsire SATA sunt instrumente de înaltă precizie, care 
permit obținerea unor rezultate deosebite de‑a lungul anilor. Baza 
acestei afirmații stă în faptul că SATA folosește materiale de cea mai 
bună calitate pentru fabricarea pistoalelor sale de vopsire, aplică o se‑
rie de standarde stricte în procesul de producție și control al calității 
și în plus acordă o atenție sporită procesului de asamblare. Cu toate 
acestea, pistoalele de vopsire SATA trebuie îngrijite. Curățarea temei‑
nică a pistolului de vopsire, cel puțin, la sfârșitul fiecărei zile de lucru 
este obligatorie pentru orice vopsitor, însă o curățare intermediară 
este foarte des necesară. Canalele foarte scurte, conexiunile QCC, car‑
casele special tratate cât și fileturile simple reprezintă doar câteva 
dintre caracteristicile care facilitează curățarea pistoalelor de vopsi‑
re SATA. Componentele murdare sau deteriorate pot cauza o ampren‑
tă de suflare greșită. Pentru a vă asigura că pistolul de vopsire SATA 
funcționează în mod corespunzător un timp cât mai îndelungat posibil, 
vă rugăm să citiți următoarele sfaturi cu privire la curățarea corectă.

1. Frecvența de curățare
După fiecare utilizare, trebuie curățat cel puțin canalul de trecere 
al vopselei și, dacă este necesar, se curăță, de asemenea, și duza 
(„curățare intermediară“). Când sunt utilizate pahare de unică 
folosință, cum ar fi SATA RPS, vă recomandăm să utilizați echipa‑
mentul „SATA clean RCS“ pentru curățare rapidă. Acest echipament 
curăță temeinic pistoalele de vopsire iar dacă este montat în interi‑
orul cabinei de vopsire, se elimină o serie de drumuri inutile în afara 
cabinei.

Pistoalele de vopsire trebuie curățate foarte bine la sfârșitul fiecărei 
zile de lucru. Acest lucru se poate realiza fie manual, fie – mai efici‑
ent – cu ajutorul unei mașini de spălat pistoale. Cu toate acestea, vă 
rugăm să folosiți numai mașini de spălat recomandate de către SATA. 
Acestea pot fi identificate cu ușurință prin intermediul etichetei apli‑
cate „SATA approved“. Vă rugăm să respectați instrucțiunile de utili‑
zare ale mașinii de spălat pistoale. În niciun caz, nu utilizați sisteme 
de curățare cu ultrasunete, deoarece acestea pot deteriora seturile 
de duze și suprafețele carcaselor.
Important: vă rugăm să asigurați presurizare cu aer curat a canalelor 
de trecere a aerului în timpul procedurii de curățare în mașina de spă‑
lat pistoale. La sfârșitul fiecărui ciclu de curățare, pistolul de vopsire 
trebuie scos imediat din mașina de spălat. Atunci când acesta rămâne 
în mașina de spălat mai mult decât este necesar, vaporii de solvent 
pot deteriora componentele electronice digitale ale pistolului de vop‑
sit.

2. Agenți de curățare
Atunci când se lucrează cu sisteme pe bază de apă, folosiți numai 
agenți de curățare neutri, cu o valoare a pH‑ului între 6 și 8. În cazul 
folosirii sistemelor de distilare, vă rugăm să vă asigurați că adăugați 
cu regularitate soluție de curățare nouă. În caz contrar, soluțiile reuti‑
lizate pot deveni prea agresive, ducând la deteriorarea suprafeței pis‑
tolului. Vă rugăm să urmați întotdeauna instrucțiunile de dozare ale 
producătorului. Nu folosiți niciodată acizi, leșii, agenți de decapare, 
soluții reutilizabile greșite sau alte soluții de curățare agresive, pen‑
tru că în cele din urmă vor conduce la coroziune.
Vă rugăm să preveniți pătrunderea soluției de curățare în canalele de 
aer. Prin urmare, niciodată nu lăsați pistolul de vopsire în soluția de 
curățare, deoarece acest lucru poate duce în cele din urmă la înfunda‑
rea canalelor de aer cu reziduuri ce plutesc în soluția de curățare. Ca 
urmare a acestui fapt, amprenta suflată va scădea. În special în ca‑
zul pistoalelor de pulverizat digitale, lichide penetrante pot deteriora 
componentele electronice – caz în care ecranul devine negru și nu nu 
mai funcționează.

3. Ustensile de curățare
Nu folosiți niciodată ustensile ascuțite sau abrazive pentru curățare. 
În mod ideal, utilizați numai perii moi și lavete de curățare, însă ni‑
ciodată perii metalice. Pentru a elimina reziduuri lipicioase, vă re‑
comandăm perii speciale de curățare, precum și ace special create 
pentru curățarea orificiilor delicate ale duzei. Utilizarea ustensilor de 
curățare nepotrivite poate afecta amprenta de suflare.

4. Clătire și uscare
Important: atât pentru curățarea manuală cât și cea automată – 
clătiți bine și uscați pistolul de vopsire, după fiecare procedură de 
curățare – în special canalele de trecere a materialului, filetul din 
interiorul fluturelui precum și carcasa pistolului, pentru a evita coro‑
ziunea.

5. Lubrifiere
Pentru a asigura funcționarea corespunzătoare a pistolului de vopsire, 
vă rugăm să lubrifiați toate piesele mobile după clătire și uscare. În 
acest scop, SATA vă pune la dispoziție o soluție care nu conține silicon 
sau acid (Art. No. 48173).

Întreținerea și spălarea corectă
a pistolului de vopsire – esențială pentru obținerea unor lucrări finale perfecte


