
Špičkový model SATAjet 5000B
udává nová měřítka
v oblasti kvality. Proto je
nezbytnou součástí každé
lakovny, která chce dosáhnou 
perfektních výsledků 
lakovaných částí automobilů.
Flexibilita, kterou tato vysoce výkonná 
stříkací pistole umožňuje,
ohledně vzdálenosti od stříkaného objektu
a vstupního tlaku,je rozhodující.
Lakýrnici si tak mohou nastavit tlak a vzdálenost dle 
používaného laku, klimatických podmínek a svého 
pracovního stylu a tím dosáhne perfektních výsledků.

Výhody:
- optimalizovaný koncept trysek pro nejvyšší flexibilitu ohledně
  vstupního tlaku a vzdálenosti od objektu
- ergonomická kontura rukojeti
- lehce obsluhovatelné ovládací elementy
- váleček v rukojetí s jistám usazenám- barvová jehla
  se dá jednoduše, jistě a rychle nasadit
- otočný kloub s novým, vysoce výkonným těsněním
- optimalizovaná regulace paprsku do kruhu a šířky 
  pomocí pouze 1/2 otáčky 

NOVINKA
K barvám NEXA  AUTOCOLOR výrobce lakovacích

 pistolí SATA doporučuje používat tyto typy.

SATA jet 5000 B 



Optimalizovaná regulace
paprsku do kruhu a šířky. 
Pomocí pouze 1/2 otáčky 
se dá stříkací paprsek rychle
a precizně nastavit.

Homogenní stříkací paprsek, 
který se dá flexibilně přizpůsobit
na dané požadavky - SATA 5000B
pro nejvyšší kvalitu povrchu.

Velmi ergonomický desing -
SATAjet 5000B s optimalizovanou
konturou rukojeti padnoucí
perfektně do ruky. 

Adaptér je zbytečný - SATA RPS 
jednorázové kelímky pasují přímo
na SATAjet 5000B - tím je redukována
hmotnost a náklady na čištění.



Robustní vzduchová tryska (motýl) z
pochromované mosazi s QC závitem
pro rychlou výměnu pomocí pouze
jednoho otočení.

Barvová tryska a jehla z 
ušlechtilé oceli odolné vůči korozi

Utěsnění barvových trysek
pro minimální výdaje na 
čištění a bezpečnou výměnu 
barvy

Těsnění na vzduchových pístech a
barvových jehlách se samočinným
nastavováním, nenáročné na 
údržbu

Spoušť s ochranou barvové jehly
pro dlouhou dobu životnosti těsnění
barvové jehly.

Možnost: digitální ukazatel pro 
přesné nastavení tlaku, vysokou
přesnost odstínů a reprodukovatelnost
výsledku lakování.

Bajonetové připojení kelímku. Pro rychlou,
čistou výměnu kelímku a jednoduché čištění.

Závěsný hák k praktickému 
uskladnění

Seřizovací prvky mohou být snadno
obsluhovány dokonce i v rukavicích:
Inovovaný profil regulace množství 
materiálu

Regulace k nastavení tlaku
vzduchu proudícího do 
pistole. Maximální přesnost
díky digitálnímu ukazateli
tlaku (volitelný)

Regulace paprsku pomocí
půl otáčky umožňuje jemné
nastavení

Ergonomicky tvarovaná rukojeť

Povrch pearlchrome   odolný 
vůči korozi a umožňující snadné
čištění

TM

CCS    Color Code System. 
Pro snadné označení Vaší 
stříkací pistole

TM

Tlak v rukojeti - DIGITAL možnosti: Integrované měření
a nastavení tlaku - důležité pro perfektní reprodukovatelnost



Pomocí SATAjet 5000B dosáhnete nejvyšší kvalitu povrchu.
U lakování osobních aut, užitkových vozidel nebo průmyslových dílů

s vysokými nároky na kvalitu nástřiku - se všemi lakovacími systémy.

Autoslužby JANOUŠEK s.r.o.
Na Lánech 1106/14

736 01 Havířov-Bludovice
tel.: +420 596 818 595

mobil: +420 777 655 227
e-mail: info@autolakyJANOUSEK.cz

www.autolakyJANOUSEK.cz

HVLP

RP

DVĚ CESTY K PERFEKTNÍMU VÝSLEDKU

SATAjet 5000B HVLP je úsporná
a dosahuje obzvláště vysokého 
stupně přenosu materiálu díky 
nízkotlaké technologii.

SATAjet 5000 B RP pro maximální
pracovní rychlost díky technologii
optimalizovaného vysokého tlaku
a nízké tvorbě stříkací mlhy.

Obě varianty jsou velmi flexibilně použitelné, splňují nejvyšší
nároky na výsledek lakování a výrazně přeplňují stupeň přenosu

materiálu, který je dán legislativou VOC ve výši 65%.
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