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SATAjet 1000 B – pro univerzální 
úkoly v povrchové úpravě

SATAjet 1000 B je univerzálem mezi nádobkovými stříkacími pistolemi pro řemeslnou výro-
bu a průmysl. Díky širokému spektru tryskových sad a rozmanitému příslušenství jako jsou 
tlakový nebo míchací kelímek, je možno skvěle zpracovat různé materiály: od řídkých moři-
del na dřevo, vrchních laků, strukturních laků a lazur až po lepidla a jiné tixotropní materiály. 
Pomocí prodlužovacích nástavců v různých provedeních je možno lehce povrchově upravit i 
špatně dostupná místa.

 � Vhodná ke zpracování různých materiálů – vodou 
ředitelných nebo rozpouštědlových

 � Univerzálně nastavitelný stříkací paprsek s jemným 
rozprachem při vysoké pracovní rychlosti.

 � Speciálně vedený vzduch na hrotech vzduchové 
trysky zabraňuje usazování zpětnou mlhou.

 � Větší a hladší materiálový kanál usnadňuje čištění

 � Praktická, ergonomicky dobrá manipulace obsluž-
ných prvků jako regulace materiálu, regulace 
paprsku pomocí jedné ruky a integrovaná regulace 
vzduchu. 

 � Odolná, lehce čistitelná povrchová úprava.

 � Možnost individuálního označení stříkací pistole 
pomocí CCS-klipsů

 � QC-rychlozávit pro jednoduchou a rychlou výměnu 
vzduchové trysky pomocí pouze 1,5 otáčky.

SPECIÁLNÍ CHARAKTERISTIKY
 � QCC rychlozávit na kelímku pro rychlou a čistou 

výměnu kelímku a jednoduché čištění.

 � Vhodné pro RPS – vhodné pro nasazení jednorázo-
vých kelímků RPS

 � Kompatibilní s adam 2 – vhodná k dovybavení 
digitální regulací vzduchu



HVLP dosahuje obzvláště vysokých přenosových hodnot díky níz-
kotlaké technologii.
RP® pro maximální rychlost práce při optimalizované technologii vy-
sokého tlaku.

 � Kovozpracující průmysl

 � Stolaři, truhláři, výrobci čalouněného nábytku

 � Stavitelé veletrhů, obchodů, vnitřního vybavení

 � Malíři

 � Zpracování lepidel

 Vstupní tlak
HVLP 2 bar

RP 1,5 – 2 bar

Spotřeba vzduchu
350 Nl/min bei 2 barr

275 Nl/min při 2 bar

Odstup při stříkání
13 – 17 cm

17 – 21 cm

Technische Daten

OBLASTI POUŽITÍ PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVCE*

Pro speciální použití, jako např. lakování topení a špatně 
dostupných, úzkých nebo hlubokých míst, jsou k dispo-
zici pro SATAjet 1000 B RP prodlužovací nástavce:

 � Tryska se zakřiveným paprskem (30°), 40 nebo 20 cm

 � Tryska s kulatým a širokým paprskem

 � Úhlová hlava a tryska se širokým paprskem (90°)

 � Radiální tryska (360°)

 
*Prodlužovací nástavce > 20 cm jsou použitelné pouze s BVD tlako-
vým kelímkem.

Speciální řešení

SATAjet 1000 D RP s rotační kulatou tryskou 1,6 D pro 
zpracování lepidel



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

Váš SATA prodejce
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Správná volba pro řemeslnou výrobu a průmysl – SATAjet 1000 B

O volbě správných trysek Vás informuje Váš odborný prodejce SATA nebo naše stránky: www.sata.com/lackdaten. 
Prodlužovací nástavce jsou k dodání na objednávku.

 Velikost trysek
HVLP – – 1,4 1,7 1,9 2,1 –

RP 0,8 1,0 1,3 1,6 1,8 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 1,6 D*

Pistole s QCC plastovým 
kelímkem o objemu 0,6 l bez 
otočného kloubu

– – 149377 149385 149393 149401 – – – – –

151183 151191 149302 149310 150391 149328 151209 151217 154161 – 164962

Pistole s QCC plastovým ke-
límkem o objemu 0,6 l včetně 
otočného kloubu

– – 157966 157974 157982 157990 – – – – –

157875 157883 157891 157909 157917 157925 157933 157941 157958 – –

Sada trysek 
– – 149195 149203 149211 149229 – – – – –

151316 151324 149161 149179 150417 149187 151332 151340 154187 145195 164970

* Rotační kulatá tryska k aplikaci lepidel; další velikosti na požádání

Příslušenství:

SATA® adam 2™ 
Udělá ze standardní stříkací pistole "DIGITÁL" – k dovy-
bavení SATAjet 5000 B Standard bez integrovaného 
elektronického měření tlaku. Přesné nastavení a 
ukázání vstupního tlaku vzduchu pro perfektní 
možnost reprodukce.
Obj.č. 160846

Další užitečné příslušenství jako hadice, přístroje sloužící k ochraně dýchacího ústrojí, filtr stlačeného vzduchu atd. pro Vás připraví Váš prodejce SATA.

SATA® cert™
Zabránit chybám než nastanou – díky 
pravidelným kontrolám stříkacího pa-
prsku. 
Výr. č.: 161596

SATA® care set™
Praktická taška na nářadí s účelným příslušen-
stvím pro čištění a údržbu stříkacích pistolí. 
Červeně obtažené: Není součástí dodávky. 
Výr. č.: 162628

SATA® RPS® 
Nahrazuje kelímek pro více použití bez 
potřeby adaptéru. Snižuje náklady na 
čištění a spoří čistící prostředky. Veli-
kosti: 0,3l, 0,6l a 0,9l.
Výr.č. na vyžádání

SATA®BVD™ Tlakový kelímek - sada k dovýbavě
Ke zpracování vysoce viskózních materiálů; max. 
tlak materiálu: 1,7 bar; Velikost: 0,7 l. 
Obj. č. 25775

SATA®Míchací kelímek
Stlačeným vzduchem poháněné, regulovatelné 
míchání materiálů, které se usazují, jako např. 
emulze nebo laky/barvy s metalickými nebo minerál-
ními složkami; Velikost: 0,7 l. 
Obj. č. 29926


