Pistolet lakierniczy SATAjet X
5500 B RP z górnym zbiornikiem
Kod produktu: 1061548

2 344,99 zł brutto

Rozmiar dyszy: ( I ) 1,1 mm, ( I ) 1,2 mm, ( I )
1,3 mm, ( I ) 1,4 mm, ( O ) 1,1 mm, ( O ) 1,2
mm, ( O ) 1,3 mm, ( O ) 1,4 mm

Pistolet lakierniczy SATAjet X 5500 B RP z górnym zbiornikiem
Pistolet natryskowy SATAjet X 5500 B RP to model z nowym, rewolucyjnym
systemem dysz X. Ich rewolucyjność polega na tym, iż system dysz oparty jest
na dwóch różnych wzorach natrysku dla każdego rozmiaru dyszy - równoległym i
owalnym - w całym zakresie dysz. Zapewnia to cały wachlarz doskonałych
rozwiązań. Jeden pistolet natryskowy do wszystkich rodzajów systemów
malarskich i warunków klimatycznych, do wszelkiego rodzaju przedmiotów do
malowania.
Pistolet lakierniczy SATAjet X 5500 B RP jest polecany przez wielu
doświadczonych lakierników, którzy testowali go w swoich warsztatach
lakierniczych.
Seria pistoletów SATAjetX 5500 to modele rewolucyjne, oszczędne, ciche i
logiczne. Dysze X przenoszą atomizację na zupełnie nowy poziom. Są bardzo
ciche w użytkowaniu dzięki zoptymalizowanej geometrii przepływu Whispering
nozzle™. W odpowiedni, bardzo precyzyjny i oszczędny sposób rozprowadzają
materiał i nadają się do każdego zastosowania, pozostając przy tym tanie i łatwe
w utrzymaniu - dysza powietrzna bez pierścienia rozprowadzającego powietrze.

Dane techniczne SATAjet x 5500 B RP:
- typ: RP
- zużycie powietrza (l/min): przy 2,0 bar: 290 Nl/min

-

wlot powietrza: 1/4"
wyświetlacz elektroniczny (DIGITAL): nie
rozmiar dyszy: 1,4 mm O
waga: 496 g; ze zbiornikiem RPS 548 g
pojemność kubka: 2 kubki jednokrotnego użytku RPS: 0,6L i 0,9L
maks. temperatura natryskiwanego medium: 50oC
maks. ciśnienie na wejściu do pistoletu: 10 bar
odległość od obiektu lakierowanego: 17-21 cm (odległość zalecana)

Do wyboru pistolety z technologią HVLP (niskie ciśnienie) i RP (zredukowane
ciśnienie) oraz dwa różne wzory natrysku dla każdego rozmiaru dyszy.
Konstrukcja pistoletu natryskowego została opracowana we współpracy z
Porsche Design Studio.
Model jet® 5500 X występują bez zbiornika twardego wielokrotnego użytku (
wykonanego z acetylu, o pojemności 600 ml ), natomiast zestaw zawiera 2 kubki
jednokrotnego użytku RPS: 0,6l i 0,9l.
Dostępne dysze "I" i "O": 1,1; 1,2; 1,3; 1,4 mm

W zamówieniu prosimy o informację odnośnie zamawianej wielkości dyszy.
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