SATAjet® 20 B

Pistolety lakiernicze I Zbiorniki I Maski I Filtracja I Akcesoria

Airbrush - do prac dekoracyjnych





Wszechstronny w użyciu - doskonały do prac dekoracyjnych
Ergonomiczny kształt pistoletu, pozwala na kreatywne lakierowanie
Doprowadzenie powietrza elastycznym wężykiem
Szeroki asortyment dysz w kształcie okrągłego strumienia

SATAjet 20 B
Zużycie powietrza 40 Nl/min
SATAjet 20 B
Zakres dostawy
Pistolet ze zbiornikiem PCV
65 ccm
Pistolet ze zbiornikiem PCV
65 ccm, w kpl. ze szklanym
zbiorniczkiem oraz zbiorniczki z zaślepką 3 szt.
Zestaw dysz
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SATAjet 20 B design set

90381

SATA design set, w zestawie z pistoletem
SATAjet 20 B dysza 0,5 oraz 0,2, z reduktorem, z wężem PCV - 3 m, zbiorniczek szklany 25 ml z zaślepką, zestaw do czyszczenia
oraz uszczelniania, stojak na pistolet

Węże powietrzne
54353

Wąż PCV 2 m z mini-szybkozłączką

32987

Wąż PCV 3 m z mini-szybkozłączką

134791

Wąż w oplocie 2,5 m z mini-szybkozłączką

Akcesoria:
Zestaw zbiorniczków z podłączeniem
do łatwego przechowywania lakierów.
Zbiorniczek szklany 25ml (5x) z ...
...nakrętka z wejściem na przyłącze
nr art. 53033
...zaślepka
nr art. 58164

SATA stojak na pistolet
ułatwia napełnienie lakieru
nr art. 69328

Przedstawiciel firmy SATA

SATA GmbH & Co. KG
Domertalstraße 20
70806 Kornwestheim
Niemcy
Tel. +49 7154 811-200
Faks +49 7154 811-194
e-mail: export@sata.com
www.sata.com

Zastrzega się możliwości wystąpienia błędów i zmian technicznych w niniejszym tekście. SATA, SATAjet i/lub inne wymienione w tekście produkty
firmy SATA są albo zarejestrowanymi znakami towarowymi lub markami SATA GmbH & Co. KG w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.

Airbrush całkiem inaczej:
 Ergonomiczny kształt pistoletu
 Doprowadzanie powietrza - alternatywnie podłączenie węża z tyłu pistoletu
 Zbiorniczek PCV, lub zbiorniczki szklane o mniejszej
pojemności
 Regulacja dopływu materiału dla lepszej kontroli
natrysku
 Śruba regulacyjna iglicy
 Mniej napraw, poprzez samonastawnym uszczelkom
 Bogaty asortyment dysz

Warianty

K-191247/4024-12

SATAjet 20 B oferuje szeroką gamę możliwości w wielu
dziedzinach lakierowania artystycznego. Grafiki, ozdoby na
samochodach, budowa modeli lub malarstwo artystyczne.

