SATAjet®1000 B™ IC

Pistolas de pintura I Sistemas de depósitos I Proteção respiratóira I Técnica de filtros I Acessórios

Acabamentos Perfeitos
Pistolas de pulverização para aplicações de repintura.
Baixo overspray.
Aplicação de material extremamente suave.
Ergonomia perfeita
Pequena, leve e ergonômica.

SATAjet 1000 B IC para base e verniz.
As Pistolas da série SATAjet 1000 B IC foram especialmente desenvolvidas para repintura de veículos, com
uma gama de opções de bicos disponíveis para a
aplicação de verniz, base, 2K-Unilacken.
Detalhes aprimorados:
Corpo da Pistola ergonômica e esteticamente polida.
Capa com rosca rápida de troca.
Bico com vedação.
Vedação auto-ajustável.
Micrômetro de ar para ajuste fino de atomização de ar
Controle de fluxo de material através de válvula.
Ajuste de formas de leque de pulverização com uma
só mão.
Clipes CCS para identificação personalizada.
Encaixe rápido de copo (QCC) tipo bayonett.
Gatilho com proteção de agulha.

A solução adequada para cada profissional.
De acordo com hábito do pintor na aplicação do objeto e
material, a SATA disponibiliza SATAjet 1000 B IC HVLP
"Super Econômica" e a SATAjet 1000 B IC RP "Super
Rápida". Ambas as versões (HVLP de baixa pressão e RP
otimizada de alta pressão / tecnologia compatível)
atingem taxas de transferência superior a 65%.
As duas Pistolas atendem perfeitamente a uma variedade
de aplicações de bases e vernizes.
Modelo | Consumo de ar

Tamanho de bico

SATAjet 1000 B HVLP IC
350 Nl/min at 2 bar
SATAjet 1000 B RP IC
275 Nl/min a 2 bar
Pistola de pulverização completa Com Copo plástico
reutilizável 0,6 l QCC
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Manômetro de Ar SATA

27771

Outros acessórios como mangueiras de ar, máscaras de proteção, filtros
de ar comprimido, etc. estão disponíveis junto ao seu revendedor SATA.
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SATA Adam 2 - Micrometro digital, ajuste de precisão de
controle de ar comprimido

Sujeito a erros. Reservadas as alterações técnicas. SATA, SATAjet e/ou outros produtos de SATA referidos
ou são marcas registradas our macas da SATA GmbH & Co. KG nos EUA e/ou noutros países.

Acessórios:

