SATAjet X 5500 - nova revolucionarna pištola
za lakiranje z novim sistemom X-šob

42900
SATAjet PIŠTOLA X 5500 +
SATA FITNESS TRACKER
URA EAN: 4711246111172

ŠPORTNA URA
SATA FITNESS
TRACKER

DARILO
UPU
OB NAK

Revolucionarna pištola SATAjet
X 5500, z novim sistemom X-šob,
ki so pripeljale atomizacijo na
veliko višjo raven. Pri delovanju
je zelo tiha in individualna, saj
se z 0 šobami (ovalen snop)
ali I šobami (vzporedni snop)
lahko prilagodimo hitrosti
našega lakiranja, karakteristikam
materiala, ki ga nanašamo in
klimatskim pogojem. V kompletu
z RPS lončkom.
Velikosti šob:
- RP pištole (vse I ali O šobe):
1,1; 1,2; 1,3; 1,4
- HVLP pištole (vse I ali O šobe):
1,1; 1,2; 1,3; 1,4;1,5

Revolucionarna | X-šobe peljejo atomizacijo
na popolnoma novo raven.
Tiha | »Šepetajoča šoba«™ zaradi optimalne
geometrije toka zraka in zmanjšane stopnje
zvoka v relevantnih frekvencah.
Individualna | Zadostuje zahtevam vsakega
nanašanja pa naj gre za lastnosti barve,
klimatske pogoje ali način nanašanja (hitrost
nanašanja / nadzor nad nanašanjem)
Natančna | Optimalen nanos materiala z
obema oblikama šob za enakomerno in
izboljšano atomizacijo.
Manj vzdrževanja | Ni prstana za zrak,
postopek čiščenja je mnogo lažji in hitrejši.
Učinkovita | Omogoča do 15 % prihranek pri
materialu.
Mnogostranska | Dve obliki šob za vsako
velikost šobe, kar zadostuje vsem zahtevam
nanašanja (kriteriji za izbiro so viskoznost
materiala, temperatura, relativna vlažnost,
hitrost lakiranja, želena debelina lakiranja).
V pomoč vam je lahko spletna aplikacija
nozzlefinder, ki jo snamete na spletni strani
www.sata.com/nozzlefinder.

ZA uv
filler
NOVOST

19500
SATA PIŠTOLA 100 BF RP
1,8 ALI 2,0

SATA PIŠTOLA 5000
HVLP 1,3 IN 1,2

Ergonomsko optimizirana lahka lakirna
pištola za nanašanje primerjev in
fillerjev. V kompletu je pištola s trdim
PVC lončkom.

Zelo kvalitetna pištola za nanašanje
baz na vodni osnovi in na osnovi topil.
V kompletu s trdim PVC lončkom in
spojko.

ŠOBA 1,8 - 4027533112365
ŠOBA 2,0 - 4027533112488
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37900
ŠOBA 1,2 - 4027533194958
ŠOBA 1,3 - 4027533194989

Akcija traja od
do 12.
31. 6.
05.2019
2018do
oz.28.
do6.prodaje
2019 oz.zalog.
do prodaje zalog.
Vse cene so brez DDV.

18400
SATA PIŠTOLA 100
BF RP 1,1
4027533170020

Pištola s šobo 1,1, ki je optimalna
za nanašanje fillerja UV (Sikkens
Autosurfacer UV). V kompletu so 3
črni lončki RPS.

03 713 25 00
www.spekter-zalec.si

A
TOTPRAOLDN
AJA
RAZ

699,00

860,00

DVOJNI FILTER 444
(92296)

TROJNI FILTER 484
(92320)

PIŠTOLA SATAjet 4000
HVLP 1,3 (166819)

SET ZA VZDRŽEVANJE PIŠTOL
(162628)

SATA filter 444 je filter z
dvema stopnjama. Prva
stopnja čisti delce, ki so
večji od 5µm. Druga stopnja
očisti delce ki so večji od
0.01 µm (99.998 % čist zrak).
Vsebuje tudi regulator
pritiska in priklop.

Zelo zmogljiv filter s tremi
stopnjami ki je nujen za
delavnice, ki uporabljajo
baze na vodni osnovi. Prva
stopnja čisti delce, ki so
večji od 5µm. Druga stopnja
očisti delce ki so večji od
0.01 µm (99.998 %). Tretja
stopnja je oljni filter (100
%). Vsebuje tudi regulator
pritiska in priklop.

Zelo kvalitetna pištola
namenjena za lakiranje
baz.

Set vsebuje:
• 1 veliko ščetko za čiščenje
• 5 srednje velikih ščetk za čiščenje
• 5 dvostranskih ščetk za čiščenje
• 12 igel za čiščenje šob
• 1 mast za pištole 100g

4027533096412

151,00
Digitalni manometer
ADAM 2 (za SATAjet
5000 in SATAjet X
5500) (211540)
4027533196150

Digitalni manometer, za
hitro namestitev na pištole
Satajet 5000 in X 5500).
Zelo natančen prikaz
pritiska za preprečitev
nihanj pritisk pri lakiranju.
1 manometer lahko
uporabimo za več različnih
pištol (pištola mora imeti
nastavek dock).

4027533097235

43,00
PIŠTOLA ZA
IZPIHOVANJE (15214)

4027533152149

Zelo kvalitetna pištola za
izpihovanje za doseganje
kvalitetnega čiščenja.
Uporablja zrak okolice,
priporočen pritisk je 3 bare.

4027533141297

4027533144403

2,89

97,00

MALA KRTAČKA ZA
ČIŠČENJE PIŠTOL (9209)

ANTISTATIČNA CEV
9MM X 10M (53090)

Dvostranska krtačka za
čiščenje zračnih kapic in šob.

Fleksibilna antistatična cev
notranjega premera 9mm in
dolžine 10 m v kompletu s hitro
spojko. Notranji del iz posebnih
brezsilikonskih materialov.

4027533092094

4027533530909

1,60
/ standard

Spekter d.o.o. uradni distributer
izdelkov SATA na
slovenskem trgu
Vse cene so brez vključenega DDV. Akcija traja
od 12.6.2019 do 28.6.2019 oz. do prodaje zalog.
Možne so napake v tisku. Pridržujemo si pravico
do sprememb v tisku brez predhodnega obvestila.
Za morebitne napake v tisku in ponudbi ne
odgovarjamo, se pa zanje iskreno opravičujemo.
Slike so simbolične. Za vse informacije o izdelkih
ali ponudbi pokličite na 03 713 25 00 in obiščite
spletno stran www.spekter-zalec.si.

2

63,00

349,00

Akcija traja od
do 12.
31. 6.
05.2019
2018do
oz.28.
do6.prodaje
2019 oz.zalog.
do prodaje zalog.
Vse cene so brez DDV.

1,85
/ črn – za UV filler

SPEKTER d.o.o.
Ložnica pri Žalcu 52/a
3310 Žalec
Telefon:
03 713 25 00
E-pošta
info@spekter-zalec.si

LONČEK RPS 0,6L
S 125MU SITOM
4027533225416
4027533225379 ČRN

Plastični lončki za
hitro pripravo in
shranjevanje barve.
Prihranijo nam čas in
razredčilo za čiščenje.

DELOVNI ČAS

NE SPREGLEJTE...

Ponedeljek - petek:

8-17h
Sobota:

8-12h
03 713 25 00
www.spekter-zalec.si

