
Voor precisiewerk

SATAminijet®4400 B

Spuitpistolen I Bekersystemen I Adembescherming I Filtertechniek I Accessoires



SATAminijet 4400 B -
Briljante miniatuurversie

De SATAminijet 4400 B is het perfecte compacte spuitpistool wanneer u uitstekende afwer-

kingen in moeilijk te bereiken zones wenst. De speciale SR spuitkoppen zijn perfect geschikt 

voor deelreparaties bij voertuigen. Het spreekt voor zich dat dit spuitpistool gebruikt kan 

worden voor alle moderne laksystemen – incl. watergedragen lakken.

SATAminijet 4400 B  
klein formaat - grote prestaties

 � Voor kleine oppervlakken en moeilijk te bereiken zones

 � HVLP en RP spuitkopsets

 � Speciale SR spuitkopsets voor deelreparaties (spot 

repair)

 � Nieuw, ergonomisch gevormde handgreep

 � Eenvoudige reiniging en onderhoud

 � Grote QCC bekerkoppeling voor alle RPS bekerformaten

 � Uiterst flexibel qua verstuivingsdruk en spuitafstand

Ergonomie

Met de nieuwe, ergonomisch gevormde handgreep ligt 

het spuitpistool perfect in de hand. Alle instelelementen 

kunnen veilig bediend worden, zelfs bij het dragen van 

werkhandschoenen. Verder is het ontwerp van de rond/

vlakstraalregeling gelijk aan de SATAminijet 3000 B. Het 

spuitpistool is robuust en duurzaam; de spuitstraal kan 

met een 3/4 draai exact ingesteld worden.

Verbeterde duurzaamheid

Het pistoollichaam heeft een corrosiebestendig chroom-

oppervlak. De robuuste luchtkap is gemaakt van 

verchroomd messing; de verfnaald en spuittip zijn 

gemaakt van getemperd roestvast staal. De trekker 

beschermt de verfnaald tegen nevel tijdens het lakken, 

waardoor de levensduur van de verfnaalddichting 

verlengd wordt. De luchtzuigerstang is verstevigd. Al 

deze elementen zorgen voor een lange levensduur van 

het spuitpistool.

Grote QCC bekerkoppeling

De SATAminijet 4400 B kan gebruikt worden met de drie 

RPS bekerformaten. Verder zorgt de grote koppeling voor 

een uiterst veilige en eenvoudige reiniging van de 

materiaaldoorgangen.



Elementen van de SATAminijet 4400 B:

De SATAminijet 4400 B is perfect geschikt voor applicaties op klei-
nere oppervlakken – in zowel professionele als industriële toepas-
singen

 Verstuivingstechnologie conform VOS-wetgeving - als 
optie verkrijgbaar als lagedruk- (HVLP) of geoptimali-
seerde hogedruktechnologie (RP)

Innovatieve en veelzijdige digitale luchtmicrometer  

Perfect geschikt voor het gebruik van RPS wegwerpbe-
kers 

Bekerkoppeling voor snelle en schone bekervervanging 
en een eenvoudige reiniging

 Voor eenvoudige identificatie van uw spuitpistool  

Topkwaliteit is niet voldoende - we garanderen die ook 
voor drie jaar

SATAminijet 4400 B – nu passen alle RPS wegwerpbekers op de 
grote QCC bekerkoppeling – geen adapter nodig



SATAminijet 4400 B - welke spuitkopset is geschikt voor welke toepassing?Elementen van de SATAminijet 4400 B:

Standaardspuitkoppen met natte, compacte kern. SR spuitkoppen met een brede uitgerekte kern.

*Diagram: Benoemde gegevens kunnen variëren naargelang materiaal en viscositeit

1.6 RP (bij 2,5 bar)

Spuitafstand 17 cm

1.2 RP SR (bij 2,5 bar)

Spuitafstand 17 cm

Natte kern 
19,5 cm

Natte kern 
15,5 cm

Fade-outzone

Natte kern 
21-22 cm

Natte kern 
17,5-18,5 cm

Fade-outzone

Vergelijking spuitpatroon*:

HVLP en RP spuitkopsets

Met de standaard HVLP en RP spuitkopsets kan de 

nieuwe SATAminijet 4400 B gebruikt worden in 

industriële, professionele en designtoepassingen, 

wanneer het gaat om applicatie op kleinere opper-

vlakken of moeilijk te bereiken zones.

SR spuitkopsets voor deelreparaties

De SR spuitkopsets (nu ook verkrijgbaar als RP 

versie) zijn perfect geschikt voor deelreparaties. In 

vergelijking met de standaardspuitkopsets bieden 

ze een breed spuitpatroon met breed uitgerekte 

kern; kleurafwijkingen en zogenaamde "wolken" 

kunnen eenvoudig vermeden worden.

Materiaal of applicatie HVLP Standard HVLP SR RP Standard RP SR

Autoschadeherstel

Vulmiddel/primer   1,1   1,2/1,4   1,4 /1,6  1,2

Spot Repair -   0,8-1,4 -   0,8-1,2

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

Industriële toepassingen

Blanke lak   0,5-1,0 |   1,1 -   0,5 |   1,4 -
Basislak/éénlaagsmateriaal   0,5-1,1   1,2   0,5/1,6 |   1,4   0,8/1,0 |   1,2

Vulmiddel/primer   1,1 -   1,6 -
Hout

Blanke lak, tweecomponenten-/één-
laagslak - -   1,6 -

Basislak   0,8-1,1   1,0-1,4   1,4/1,6   1,0/1,2

Beits   0,3-1,1 -   0,5 |   1,4 -
Beits/patineren   0,3-1,1 -   0,5 -
Dikke laag - -   1,6 -
Scheepvaart

Blanke lak, tweecomponenten-/één-
laagslak - -   1,4 /1,6   1,2

Blanke lak voor houtcoating   1,1 -   1,4 /1,6 -
Effectlak -   1,0 -1,4   1,4   1,0 /1,2

Primer   1,1 -   1,4 |   1,6 -
 Perfect geschikt voor spuitkopset x,y  Goed geschikt voor spuitkopset x,y  Geschikt voor spuitkopset x,y

Belangrijk: Gelieve de technische gegevens van de lakfabrikanten op te volgen.

1.1 HVLP (bij 2,0 bar) 

Spuitafstand 15 cm

1.2 HVLP SR (bij 2,0 bar)

Spuitafstand 15 cm



De SATAminijet 4400 B – perfect tot in het kleinste detail

Robuuste luchtkap van 
verchroomd messing
Nieuw: Snelkoppeling (maar 1 
halve draai) voor een 
eenvoudige reiniging

Nieuw: Grote QCC koppeling voor 
het gebruik van alle bekerforma-
ten – geen adapter nodig – en 
eenvoudige reiniging van de 
materiaaldoorgang

Haak voor het handig weghangen 
van het pistool

Nieuw: Handige materiaaldebiet-
regeling met snelkoppeling

Nieuw: Eenvoudige rond/
vlakstraalregeling: Omschakelen 
van een ronde naar een vlakke 
spuitstraal met slechts 3/4 
draai

Luchtmicrometer voor een zeer 
nauwkeurige instelling van 
de verstuivingslucht. Digitale 
drukweergave bij gebruik van de 
SATA adam 2 (optie)

Nieuw: Ergonomisch gevormde 
handgreep

Eenvoudig te reinigen, corro-
siebestendig chroomoppervlak

Spuittip en naald van corrosie-
bestendig roestvast staal

Nieuw: Spuittipdichting  die 
minimaal reinigingswerk 
vereist en veilige kleurwisse-
lingen mogelijk maakt

Onderhoudsarme, zelfre-
gelende luchtzuiger- en 
verfnaalddichtingen. Nieuw: 
De verfnaald kan eenvoudig 
aangebracht en verwijderd 
worden

Trekker met verfnaaldkap voor 
een lange levensduur van de 
verfnaaldpakking (bijv. be-
scherming tegen overspray)

HVLP: Dankzij de lagedruktechnologie bereiken de 

SATAminijet 4400 HVLP en HVLP SR spuitpistolen een 

bijzonder hoog lakrendement.

RP: De geoptimaliseerde hogedruktechnologie zorgt nu 

ook voor een maximale applicatiesnelheid met de SATA-

minijet 4400 RP en RP SR.

Twee garanties voor een perfect 
resultaat: HVLP en RP®

De beide uitvoeringen voldoen aan de hoogste eisen 

voor een spiegelgladde afwerking met een procentuele 

overdrachtefficiëntie van veel meer dan 65%, in overeen-

stemming met de VOS-wetgeving.

VOC 65 % m

Aanbrengsnelheid
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Voor eenvoudige identificatie van 
uw spuitpistool
Nieuw: Kleurwisseling kan 
zonder gereedschap plaatsvin-
den

 Nieuw: Verstevigde luchtzui-
gerstang

Instelelementen eenvoudig te 
bedienen zelfs bij het dragen van 
werkhandschoenen

Nieuw: Dichtingsring voor een eenvoudige 
positionering van de luchtkap en voor een veilige 
afdichtingsfunctie



Nederlandse importeur: 
WSB Finishing Equipment B.V., 
De Heldinnenlaan 200, 
3543 MB Utrecht in Nederland
Tel. +31 (0)30 241 41 55 
Fax +31 (0)30 241 17 87 
E-Mail: info@wsb-sata.eu 
Website: www.wsb-sata.eu
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Uw SATA dealer: 

Perfecte afwerkingen – SATAminijet 4400 B

Accessoires:

SATA®adam®2 mini 
Persluchtmicrometer met elektronische 
drukmeting.  
Art. nr. 160 879

SATA® RPS™ 
Vervangt de herbruikbare beker en 
past zonder adapter. Vermindert 
reinigingswerk en spaart oplosmid-
delen uit.
Maten: 0,3 l, 0,6 l en 0,9 l

Glazen bekerset  
voor een eenvoudige lakapplicatie 
en een snelle kleurwisselingen.
glazen beker van 25 ml (5x) met ... 
... afsluitdeksel  
Art. nr. 58164
... insteekdeksel  
Art. nr. 53033
Insteekbekerkoppeling
met QCC
Art. nr. 200220

SATA designset met SATAminijet 4400 B 
HVLP 1.0  
en nuttige accessoires voor de beginnende 
lakspuiters:

 J QCC beker van 125 ml
 J 2 glazen opsteekbekers van 25 ml en 
3 glazen bekers met een doorzichtige 
deksel

 J Luchtslang 2 m
 J Reinigings- en afdichtingsset
 J Gereedschapset

Art. nr. 198382

Andere nuttige accessoires zoals luchtslangen, adembescherming, persluchtfilters enz. zijn verkrijgbaar bij WSB Finishing Equip-

ment BV

Standaard spuittipsets SR spuittipsets

Spuittipmaat HVLP / HVLP SR
Spuittipmaat 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 -

Spuitpistool met QCC herbruikbare kunst-
stofbeker van 0,125 l

197970 197988 197996 198002 198010 198069 198077 198085 198093

- 202416 - 198234 198242 198200 198218 198226 - 

Spuitpistool met een RPS wegwerpbeker 
van 0,3 l
Standaard

- - - - - 198168 198176 198184 198192

- - - - - 202390 198358 198366 - 

Spuittipset 
201194 201202 201210 201228 201236 201244 201251 201269 201277

- 202408 - 201319 201327 201285 201293 201301 -

Voor de correcte spuittipmaat kunt u contact opnemen met 
uw plaatselijke SATA dealer of de website raadplegen: 
www.wsb-sata.eu

HVLP / HVLP SR: luchtverbruik bij 2,0 bar: 120 Nl/min
RP / RP SR: luchtverbruik bij 2,5 bar: 200 Nl/min




