
SATAminijet 4400 B – täydellinen jokaisessa yksityiskohdassa

Vahva ilmasuutin kromatusta 
messingistä.
Uutta: Pikakierre (vain 1 1/4 
kierto) mahdollistaa helpon 
puhdistuksen

Uutta: Suurempi QCC liitos 
mahdollistaa nyt kaikkien 
maalikuppikokojen käytön ilman 
erillistä adapteria, sekä 
varmistaa helpon materiaalika-
navan puhdistuksen.

Ripustuskoukku käytännölliseen 
varastointiin.

Uutta: Kätevä materiaalinsyötön 
säännöstely pikasäätimellä

Uutta: Helpot säätimet: 3/4 
kierroksella ruiskutuskuvion 
säätö pyöreästä tasaiseen. 

Mikrometri erittäin tarkkaan 
sumutuksen säätöön. Digi-
taalinen ilmanpaineen näyttö, 
kun käytetään SATA adam 2:ta 
(valinnainen)

Uutta: Ergonimisesti muotoiltu 
kahva. 

Korroosionkestävä ja helposti 
puhdistettava kromipinta.

Suutinsarja ja neula on val-
mistettu korroosionkestävästä 
ruostumattomasta teräksestä.

Uutta: Suutinsarjan tiiviste 
varmistaa huolettoman värin 
vaihdon ja helpon puhdistuk-
sen.

Vain vähäistä huoltoa vaativa, 
itsesäätyvä ilmamännän ja vä-
rineulan tiiviste. Uutta: Neula 
on helppo asettaa paikalleen 
ja irrottaa.

Liipasimen neulansuojus lisää 
neulan tiivisteen käyttöikää. 

HVLP: Matalapaineteknologian ansiosta SATAminijet 
4400 HVLP ja HVLP SR ruiskut saavuttavat erittäin 
korkean materiaalinsiirtotehokkuuden.

Optimoitu korkeamman paineen teknologia mahdollis-
taa huippuruiskutusnopeuden SATAminijet 4400 RP:llä 
ja RP SR:llä.

Kaksi tapaa saavuttaa täydelli-
nen lopputulos: HVLP ja RP®

Molemmat versiot täyttävät korkeimmat laatuvaatimukset 
pinnan lopputulokselle samalla ylittäen VOC lainsää-
dännön 65 % materiaalinsiirron tehokkuusvaatimukset 
kirkkaasti. 

VOC 65 %
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Voit merkitä ja tunnistaa helposti 
ruiskut, joita käytät eri materiaa-
lien ruiskutukseen. 
Uutta: Voit vaihtaa ruiskun 
värikoodin ilman erillistä 
työkalua.

Vahvistettu ilmamäntä.

Säätimiä on helppo hallita jopa 
hanskat kädessä:

Uutta: Tiivisterengas takaa ilmasuuttimen helpon 
asetuksen sekä turvallisen toiminnan



SATA GmbH & Co. KG 
Domertalstraße 20 
70806 Kornwestheim 
Saksa
puh. +49 7154 811-100 
faksi +49 7154 811-196 
E-Mail: export@sata.com 
www.sata.com
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SATA jälleenmyyjäsi

Täydelliseen lopputulokseen – SATAminijet 4400 B

Lisätarvikkeet:

SATA®adam®2 mini
Digitaalinen ilmanpainemittari.  
Tuotenro 160879

SATA® RPS™ 
Korvaa perinteisen PVC yläsäiliön 
- voidaan käyttää suoraan ilman 
adapteria. Vähentää puhdistukseen 
kuluvaa aikaa ja puhdistusaineita.
Saatavilla koot: 0,3 l, 0,6 l ja 0,9 l

Lasiruiskutuskupit  
helppoon materiaalinsyöttöön 
sekä nopeaan värin vaihtoon.
25 ml lasikuppi (5x), jossa mukana  
sulkukansi 
Tuotenro 58164
kiinnityskansi 
Tuotenro 53033
Kiinnityskupin liitäntä
QCC:n kanssa 
Tuotenro 200220

SATA design -sarja, jossa SATA minijet 
4400 B HVLP 1.0 
sekä hyödyllisiä lisätarvikkeita erikois-
maalauksien aloittajille:

 J 125 ml QCC kuppi
 J 2 kytkettävää lasipurkkia 25 ml ja 3 
lasipurkkia kannella

 J 2 m ilmaletku
 J Puhdistus- ja tiivistesarja
 J Työkalusarja 

Tuotenro 198382

Muita tarvikkeita, kuten ilmaletkuja, hengityssuojaimia, erottimia jne. löydät SATA jälleenmyyjältäsi.

Vakio suutinsarja SR suutinsarja

Suutinkoko HVLP / HVLP SR
Suutinkoko RP / RP SR

0,3 0,5 0,8 1,0 1,1 0,8 SR 1,0 SR 1,2 SR 1,4 SR

- 0,5 - 1,4 1,6 0,8 SR 1,0 SR 1,2 SR -

Ruiskussa mukana 0,125 l QCC 
PVC yläsäiliö

197970 197988 197996 198002 198010 198069 198077 198085 198093

- 202416 - 198234 198242 198200 198218 198226 - 

Ruiskussa mukana 0,3 l RPS 
kertakäyttökuppi
Vakio

- - - - - 198168 198176 198184 198192

- - - - - 202390 198358 198366 - 

Suutinsarja 
201194 201202 201210 201228 201236 201244 201251 201269 201277

- 202408 - 201319 201327 201285 201293 201301 -

Oikean suutinkoon valinnassa ota yhteyttä paikalliseen SATA 
myyjäsi tai vieraile nettisivuillamme: 
www.sata.com/SATAminijet4400

HVLP / HVLP SR: ilmankulutus 2.0 bar:lla 120 Nl/min
RP / RP SR: ilmankulutus 2.5 bar:lla 200 Nl/min



Tarkkuutta vaativiin töihin

SATAminijet®4400 B

Maaliruiskut I Ruiskutuskupit I Hengityssuojaimet I Erottimet I Tarvikkeet



SATAminijet 4400 B -
Suuria tuloksia kompaktissa koossa

SATAminijet 4400 B on täydellisen kompakti maaliruisku, jolla saavutat huipputuloksia myös 
hankalissa kohteissa. SR (spot repair) suuttimet soveltuvat täydellisesti ajoneuvojen paikka-
korjauksiin. SATAminijet 4400 B mahdollistaa kaikkien nykyaikaisten maalausjärjestelmien 
käytön – mukaan lukien vesiohenteiset maalit.

SATAminijet 4400 B pieni koko – suuri suorituskyky

 � Pienten pintojen maalaukseen ja hankalapääsyisiin 

kohteisiin
 � HVLP ja RP suutinsarjat
 � SR (spot repair) suutinsarja pienimpiin paikkakorjauksiin
 � Uusi ergonomisesti muotoiltu kahva
 � Helppo puhdistus ja huolto

 � Suuri QCC maalikuppiliitäntä kaikille RPS kupeille
 � Erittäin joustava hajoitusilmanpaineen ja ruiskutusetäi-

syyden suhteen.

Ergonomia
Uuden ergonomisesti muotoillun kahvan ansiosta 

maaliruisku on täydellisen tasapainotettu. Kaikkia 

säätimiä on helppo hallita jopa hanskat kädessä. Lisäksi 

ruiskutuskuvion säätö pyöreästä tasaiseen perustuu 

SATAminijet 3000 B mallin tekniikkaan. Maaliruisku on 

vankka ja kestävä; ruiskukuvion leveyttä voidaan säätää 

vain 3/4 säätimen kierrolla.

Paranneltu kestävyys
Maaliruiskun runko on kromipinnoitettu korroosionkestä-

väksi. Vahva ilmasuutin on valmistettu kromatusta 

messingistä ja neula sekä suutinsarja on tehty karkais-

tusta ruostumattomasta teräksestä. Liipaisin suojelee 

neulaa ohiruiskutukselta maalauksen aikana, mikä lisää 

neulan tiivisteen käyttöikää. Ruiskun ilmamäntää on 

vahvistettu. Kaikki nämä piirteet lisäävät ruiskun 

käyttöikää.

Suuri QCC maalikuppiliitäntä
SATAminijet 4400 B mahdollistaa kaikkien RPS 

maalikuppikokojen käytön. Suuri liitäntä tekee myös 

materiaalikanavan puhdistuksen erittäin helpoksi ja 

turvalliseksi.



SATAminijet 4400 B:n ominaisuuksia

SATAminijet 4400B on täydellisen sopiva erityisesti pienempien 
pintojen maalaukseen – sekä käsityö, että teollisuusaloilla

VOC-yhteensopiva atomisaatioteknologia – vaihtoehtoi-
sesti saatavana myös HVLP matalapaineteknologialla 
tai RP optimoidulla korkeamman paineen teknologialla

Innovatiivinen ja monipuolinen digitaalinen ilmamikro-
metri jälkiasennettavaksi

Perfectly suitable for the use of RPS disposable cups

Kuppiliitäntä mahdollistaa nopean ja hygieenisen kupin-
vaihdon sekä puhdistuksen

Voit merkitä ja tunnistaa helposti ruiskut, joita käytät eri 
materiaalien ruiskutukseen. 

Huippulaatu ei riitä – me takaamme sen: kolmeksi 
vuodeksi

SATAminijet 4400 B – nyt kaikki RPS kertakäyttökupit sopivat suu-
reen QCC kuppiliitäntään – adapteria ei enää tarvita



SATAminijet 4400 B – mikä suutinsarja on sopiva millekin sovellukselle?SATAminijet 4400 B:n ominaisuuksia

Vakio suutinsarja, jossa märkä, säännöllinen ydin. SR suuttimet, joissa ”wide-stretched” ydin. 

*Diagrammi: Arvioitu tieto, saattaa vaihdella materiaalin ja viskositeetin mukaan

1.6 RP (2.5 bar)
Ruiskutusetäisyys 17 cm

1.2 RP SR (2.5 bar)
Ruiskutusetäisyys 17 cm

Märkä ydin 
19.5 cm

Märkä ydin 
15.5 cm

Häivytysalue

Märkä ydin 
21-22 cm

Märkä ydin 
17.5-18.5 cm

Häivytysalue

Ruiskutuskuvion vertailu:

HVLP ja RP suutinsarjat
Standardoidulla HVLP ja RP suutinsarjalla uusi 

SATAminijet 4400 B soveltuu sekä teolliseen, että 

käsityö- ja muotoilukäyttöön pienten pintojen ja 

hankalapääsyisten kohteiden maalauksessa.

SR (spot repair) suutinsarja paikkakorjaukseen
SR suutinsarja (nyt saatavana myös RP versiona) 

sopii täydellisesti paikkakorjauksiin. Verrattuna 

standardi suutinsarjoihin, SR suutinsarja tarjoaa 

laajemman ruiskutuskuvion, jossa ”wide-stretched” 

ydin alue; väripoikkeamilta sekä ns. ”halo”-efektiltä 

vältytään.

Materiaali tai sovellus HVLP Standard HVLP SR RP Standard RP SR

Auton korjausmaalaus 

Hiontamaali   1,1   1,2/1,4   1,4 /1,6  1,2

Paikkakorjaus -   0,8-1,4 -   0,8-1,2

Muotoilu   0,3-1,1   0,8-1,4   0,5-1,6   0,8-1,2

Teolliset sovellukset

Kirkaslakka   0,5-1,0 |   1,1 -   0,5 |   1,4 -
Sävypohjamaali / Ykskerrosmaali   0,5-1,1   1,2   0,5/1,6 |   1,4   0,8/1,0 |   1,2

Hiontamaali / pohjamaali   1,1 -   1,6 -
Puu

Kirkaslakka, 2K / Ykskerrosmaali - -   1,6 -
Sävypohjamaali   0,8-1,1   1,0-1,4   1,4/1,6   1,0/1,2

Värjäymät   0,3-1,1 -   0,5 |   1,4 -
Värjäymät / Patinointityöt   0,3-1,1 -   0,5 -
Paksu maalikalvo - -   1,6 -
Meriteollisuus

Kirkaslakka, 2K / Ykskerrosmaali - -   1,4 /1,6   1,2

Kirkaslakka puumateriaalin maalaukseen   1,1 -   1,4 /1,6 -
Efektivärimaalaus -   1,0 -1,4   1,4   1,0 /1,2

Pohjamaali   1,1 -   1,4 |   1,6 -
 Kaikkein sopivin suutinsarjalle x,y  Erittäin sopiva suutinsarjalle x,y  Sopiva suutinsarjalle x,y

Tärkeätä: Tarkista tuotteiden tekniset tiedot maalinvalmistajilta

1.1 HVLP (2.0 bar)
Ruiskutusetäisyys 15 cm

1.2 HVLP SR (2.0 bar)
Ruiskutusetäisyys 15 cm


