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De Wagner EvoMotion 20-30 ‘Upside Down’
-

NER EvoMotion 20-30 ‘Upside Down’- 

hogedruk plunjer pomp. Deze pomp 

-

ductlijn voor het gebruik in een breed 

assortiment oplosmiddelhoudende en 

watergedragen coatings. 

De vloeistofsectie is vervaardigd uit 

stevig roestvast staal en de EvoMotion 

is door zijn ontwerp geschikt voor snel-

le kleurwissels en het verwerken van 

kleine hoeveelheden, zonder verlies 

van aangemaakte twee-componenten 

verf. 

Hierdoor is deze EvoMotion pomp 

breed inzetbaar, robuust, duurzaam, 

betrouwbaar en onderhoudsvriende-

lijk.

SATAjet® 5000 B Chopper 

Na de introductie van het nieuwe high-

performance spuitpistool SATAjet 

5000 B biedt SATA dit model nu voor 

de eerste keer aan als een ‘Special Edi-

tion’. 

De SATAjet 5000 B Chopper geeft een 

gevoel van vrijheid en onafhankelijk-

heid aan o.a. motorliefhebbers, fans 

van de kaskraker “Easy Rider”, liefheb-

bers van avontuur en iedereen die (een 

beetje) benzine in de aderen heeft. 

Net als al de vorige ‘Special Editions’ 

in Kornwestheim te Duitsland is de 

SATAjet 5000 B Chopper, vanwege 

zijn speciale oppervlaktebehandeling, 

een volledig functioneel lakpistool dat 

perfect geschikt is voor de omstandig-

heden in spuiterijen van vandaag. 

Deze speciale editie is verkrijgbaar 

met hetzij een sample set van drie RPS 

wegwerpbekers van 0,3 l, 0,6 l of 0,9 l 

boven beker van 0,6 l. Spuiters heb-

ben de keuze tussen de “Super Saver” 

HVLP-uitvoering en de “Super Speed” 

RP-uitvoering in geoptimaliseerde 

hogedruktechnologie. Terwijl het 

HVLP-lakpistool wordt aangeboden 

met spuit-tip maten van 1,2 tot 1,5, is 

zijn RP-tegenhanger verkrijgbaar in 

een bereik van 1,2 tot 1,8. Beide zijn 

zowel verkrijgbaar in standaard als in 

Aangezien veel spuiters de ‘Special 

Editions’ van SATA te waardevol vin-

den om mee te werken in het carros-

seriebedrijf, zijn veel van deze spuit-

pistolen tegenwoordig in de vitrines te 

vinden als een speciaal collectors item. 

Net als de andere ‘Special Editions’ 

van spuitpistolen in de vorige jaren 

wordt het ‘Chopper’ spuitpistool aan-

geboden als een tijdelijk verkrijgbare 

Special Edition. De SATAjet 5000 B 

Chopper is verkrijgbaar bij uw SATA-

dealer zolang de voorraad strekt. 

Voor meer informatie:

WSB

Danny Vanlerberghe


