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Upozornění: Díky náročnému procesu zušlechtění povrchu pistole může dojít k lehkým 
odchylkám v barevných odstínech. Může také dojít ke změnám odstínů např. díky světelným 
vlivům.

 Velikost 
trysek

HVLP 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5

RP 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5

"O"Tryska 
kompl. včetně 
1 x RPS 
víceúčelového 
kelímku  
0,6 l / 0,9 l, 
s otočným 
kloubem

1112341 1112359 1112367 1112375 1112383

1112101 1112119 1112127 1112135 –

"O"Tryska 
DIGITAL kompl. 
včetně 1 x RPS 
víceúčelového 
kelímku  
0,6 l / 0,9 l, 
s otočným 
kooubem

1112549 1112557 1112565 1112573 1112581

1112250 1112268 1112276 1112284 –

"I"Tryska 
kompl. včetně 
1 x RPS 
víceúčelového 
kelímku  
0,6 l / 0,9 l, 
s otočným 
kloubem

1112292 1112309 1112317 1112325 1112333

1112052 1112078 1112086 1112094 –

"I"Tryska 
DIGITAL kompl. 
včetně 1 x RPS 
víceúčelového 
kelímku  
0,6 l / 0,9 l, 
s otočným 
kooubem

1112408 1112466 1112474 1112482 1112515

1112218 1112226 1112234 1112242 –

SATAjet X 5500 Bionic – Vnitřní hodnoty jsou rozhodující
Trvání akce: Podzim 2020

SATA stříkací pistole nadchnou nejen svým zevnějškem, u 
stříkací pistole záleží také na jejích vnitřních hodnotách. Kva-
litativně vysoce hodnotné a precizní vnitřnosti SATA stříka-
cích pistolí jsou rozhodujícím faktorem pro perfektní výsledky 
lakování.  
Speciální edice SATAjet X Bionic zviditelňuje vnitřek navenek 
a nadchne abstraktním pohledem do těla stříkací pistole.

Samozřejmostí speciální edice SATAjet X Bionic je její plná 
funkčnost a díky speciální povrchové úpravě je vhodná pro 
každodenní použití v lakovací kabině. Zarezervujte si svoji 

speciální pistoli již nyní u svého odborného prodejce 
SATA!

 ■ Prémiová stříkací pistole SATAjet X 5500 se speciální 
povrchovou úpravou

 ■ K dispozici v provedení Standard a DIGITAL® ve verzi 
HVLP i RP – pouze do vyprodání zásob

 ■ Časově limitovaná speciální edice

www.sata.com/bionic


