SATAminijet 4400 B – Características de utilização

Novo: Anel de vedação para fácil posicionamento
da capa de ar e segurança de vedação
Capa de ar resistente feita em
latão cromado.
Novo: Rosca rápida (somente
1 1/4 de volta) permite fácil
limpeza

Novo: Conexão QCC larga
permite o uso de todos os
tamanhos de copos – sem
necessidade de adaptadores – e
facilita a limpeza da passagem
de material.

Bico e agulha feitos de aço
inoxidável resistente à corrosão.

Gancho de suspensão para
facilitar o armazenamento.

Novo: Vedação do bico exige
mínimo esforço para limpeza
e permite troca de cores com
segurança.

Elementos de ajuste podem ser
operados facilmente mesmo
com o uso de luvas:

Novo: Pistão de ar reforçado

Novo: Prático controle de fluxo
de material com rosca rápida

Baixa manutenção, vedações
auto-ajustáveis do pistão de
ar e da agulha. Novo: A agulha
pode ser facilmente instalada
e removida

Micrômetro de ar para ajuste
de alta precisão da atomização do ar. Manômetro digital
quando utilizado o SATA adam 2
(opcional)

Gatilho com proteção de
agulha garantindo maior
durabilidade de conjunto
de agulha de pintura
(ex. proteção contra overspray)

Novo: Fácil operação do controle
do leque de pulverização: O
leque pode ser ajustado com
apenas 3/4 de volta

Fácil de limpar, superfície
cromada anti-corrosiva
Para identificação personalizada
da sua pistola de pintura.
Novo: A cor pode ser substituída
sem o uso de ferramenta

Duas maneiras de alcançar um
resultado perfeito: HVLP e RP®
HVLP: Devido à tecnologia de baixa pressão, as pistolas
SATAminijet 4400 HVLP e HVLP SR atingem taxas de

Taxa de transferência

Novo: Punho ergonômico

transferência especialmente altas.
RP: A tecnologia de alta pressão otimizada agora
também permite velocidade máxima de trabalho com a
SATAminijet 4400 RP e RP SR.

Ambas versões atendem aos mais altos padrões para

HVLP
RP

resultados perfeitos, muito superior às taxas de transferência de 65%, de acordo com a legislação VOC.

VOC 65%
Velocidade de trabalho

Resultados Perfeitos – SATAminijet 4400 B
Conjuntos de bicos standard
Tamanhos dos bicos HVLP /
HVLP SR
Tamanhos dos bicos RP / RP SR
Pistola de pintura com copo de PVC
reutilizável 0,125 l QCC
Pistola de pintura com copo descartável
RPS 0,3 l
Standard
Conjunto de capa, bico e agulha
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Para saber o tamanho correto do bico, por favor entre em
contato com seu distribuidor SATA local ou visite nosso site:
www.sata.com/SATAminijet4400

HVLP / HVLP SR: consumo de ar a 2.0 bar: 120 Nl/min
RP / RP SR: consumo de ar a 2.5 bar: 200 Nl/min

Conjunto para desenhar com SATAminijet
4400 B HVLP 1.0
e acessórios úteis para iniciantes em
pintura personalizada:
JJ Caneca de 125 ml QCC
JJ 2 copos de vidro de encaixe de 25 ml
e 3 copos de vidro com tampa
JJ Mangueira de ar com 2 m
JJ Conjunto de limpeza e de vedação
JJ Kit de ferramentas
Art. No. 198382

SATA®RPS™
Substitui o copo reutilizável e
encaixa sem necessidade de
adaptador. Reduz esforços com
limpeza e economiza solvente.
Tamanhos: 0.3 l, 0.6 l e 0.9 l

SATA®adam®2 mini
Micrômetro de ar comprimido com
manômetro digital.
Art. No. 160 879

Accesórios úteis como mangueiras, máscaras respiratória, filtros de ar comprimido etc. estão disponíveis com seu distribuidor
SATA.

Seu distribuidor SATA

SATA GmbH & Co. KG
Domertalstraße 20
70806 Kornwestheim
Alemanha
Tel.: +49 7154 811-100
Fax: +49 7154 811-196
E-Mail: export@sata.com
www.sata.com

4028-18

Kit de copos de vidro
para abastecimento de tinta fácil e
mudanças de cor rápidas.
copo de vidro 25 ml (5x) com...
... tampa para fechamento
Art. No. 58164
... tampa de encaixe
Art. No. 53033
Copo com conexão Plug-in
com QCC
Art. No. 200220

Erros e alterações técnicas reservadas à SATA, SATAjet e/ou outros produtos SATA citados
ou são marcas registadas ou marcas da SATA GmbH & Co. KG nos EUA e/ou em outros países.

Acessórios:

SATAminijet®4400 B

Pistolas de pintura I Sistemas de copos I Proteção respiratóira I Filtros de Ar I Acessórios

Para um trabalho de alta precisão.

SATAminijet 4400 B Excelência mesmo em formato reduzido

A SATAminijet 4400 B é uma pistola compacta perfeita para quem procura por excelentes
resultados em áreas de difícil acesso. Os bicos especiais SR são perfeitamente adequados
para reparos pontuais em veículos. Esta pistola de pintura permite a aplicação dos modernos sistemas de pintura – incluindo tintas à base de água.

Ergonômicos

de ar resistente é feita em latão cromado; agulha e bico

Com o seu novo formato ergonômico, a pistola tem o

são feitas de aço inoxidável temperado. O gatilho

centro de gravidade perfeito. Todos os elementos de

protege a agulha de tinta de excesso de pulverização

ajuste podem ser operados mesmo com o uso de luvas.

durante a pintura, prolongando assim a vida útil da

Além disso, o design do controle do leque de pulveriza-

vedação da agulha. O pistão de ar foi especialmente

ção é voltado para a SATAminijet 3000 B. A pistola é

reforçado. Todas estas características aumentam a vida

resistente e de longa durabilidade; o leque de pulveriza-

útil da pistola de pintura.

ção pode ser exatamente ajustado com apenas 3/4 de
Conexão larga do copo QCC

volta.

A SATAminijet 4400 B permite o uso dos três tamanhos
Maior durabilidade.

de copo RPS. Além disso, a conexão larga torna a

O corpo da pistola de pulverização está revestido com

limpeza das passagens de material extremamente

uma superfície cromada resistente à corrosão. A capa

segura e fácil.

SATAminijet 4400 B
pequena no tamanho - grande no desempenho


Para pequenas superfícies e áreas de difícil acesso



Conjuntos de bicos HVLP e RP



Conjuntos de bicos especiais SR indicados para reparos
em áreas pequenas (Spot Repair)



Novo formato ergonômico do punho



De fácil limpeza e manutenção



Conexão QCC larga para todos os tamanhos de copos
RPS



Altamente flexível em termos de pressão de atomização
e distância de pulverização

Características da SATAminijet 4400 B:
Tecnologia de pulverização conforme VOC - disponível
opcionalmente: HVLP de baixa pressão ou RP de alta
pressão otimizada.

Conexão do copo para rápida substituição e fácil
limpeza
Para uma fácil indentificação da sua pistola de pintura

Manômetro digital como acessório inovador e versátil
que pode ser utilizado em todas as pistolas.
Ideal para o uso com copos descartáveis RPS

SATAminijet 4400 B – agora com conexão QCC larga que se encaixa
em todos os tamanhos dos copos descartáveis RPS – sem necessidade de adaptadores.

Alta qualidade não é o suficiente - nós a garantimos:
por três anos

A SATAminijet 4400 B é ideal para pequenas superfícies – tanto na
oficina como na indústria

SATAminijet 4400 B - qual o conjunto de bico adequado para cada
aplicação?
Material ou aplicação

HVLP Standard

HVLP SR

RP Standard

 1,1

 1,2/1,4

 1,4 /1,6

RP SR

Reparação Automotiva
Filler/Primer

-

Spot repair
Desenho

 0,3-1,1

-

 0,8-1,4

 0,5-1,6

 0,8-1,2

-

 0,5/1,6 |  1,4

 0,5-1,0 |  1,1

Tinta base/Material de estágio único

 0,5-1,1

Filler/Primer

-

Verniz, 2K/Material de estágio único
Tinta Base

 0,8-1,1

Verniz

 0,3-1,1

Verniz / Pátina

 0,3-1,1

Náutico

-

-

Verniz, 2K/Material de estágio único
Verniz para pintura em madeira

-

Primer

 1,0/1,2

 0,5 |  1,4
 0,5
 1,6

 1,4 /1,6

 1,2

 1,4 /1,6

-

 1,0 -1,4

 1,4

 1,0 /1,2

-

 1,4 |  1,6

-

 1,1

Perfeitamente adequado para conjunto

de bicos x,y

-

 1,6
 1,4/1,6

-

 1,1

Pintura com efeito

 0,8/1,0 |  1,2

 1,6

 1,0-1,4

-

Thick film

-

 0,5 |  1,4

 1,2

 1,1

Madeira

1,2

 0,8-1,2

Aplicações Industriais
Verniz



 0,8-1,4

 Bem adequado para conjunto de bicos x, y

 Adequado para conjunto de bicos x, y

Importante: Por favor observe a ficha técnica dos fabricantes de tintas.

Conjuntos de bicos HVLP e RP

Conjunto de bicos SR para spot repair

Com os conjuntos de bicos HVLP e RP standard, a

Os conjuntos de bicos SR (agora disponíveis

nova SATAminijet 4400 B pode ser usada na

também na versão RP) são perfeitamente adequa-

indústria, oficina e desenho quando se trata de

dos para reparos pontuais. Comparados aos

aplicação em superfícies menores ou áreas de

conjuntos de bicos standard, eles apresentam

difícil acesso.

amplo leque de pulverização com a área central
expandida; podendo evitar facilmente as diferenças de cor e os chamados "halos".

Comparação do leque de pulverização*:
1.1 HVLP (a 2.0 bar)

1.2 HVLP SR (a 2.0 bar)

1.6 RP (a 2.5 bar)

1.2 RP SR (a 2.5 bar)

Distância do spray 15 cm

Distância do spray 15 cm

Distância do spray 17 cm

Distância do spray 17 cm

Área central
15.5 cm

Área central
19.5 cm

Área central
17.5-18.5 cm

zona de baixa atomização

Área central
21-22 cm

zona de baixa atomização

Conjunto de bicos padrão com área central úmida e compacta. Conjunto de bicos SR com área central extendida.
* Diagrama: Dados aproximados, podem variar de acordo com o material e viscosidade

