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inleidinginhoudsopgave

imbema Rhiwa is de kern van de divisie Transport van de imbema groep. Wij zijn een 
internationaal technisch georiënteerde handelsonderneming in de Benelux en  bij de 
afdeling schuurtechniek leveren wij naast schuurmiddelen, poets- en polijstmidde-
len, veiligheidskoppelingen en chemische producten, nu ook spuitapparatuur.

Het feit dat wij ons programma graag uitbreiden met producten die passen in de behoefte die 
er bij onze klanten bestaat, is er de laatste tijd gezocht naar uitbreiding van het assortiment. 
Na een periode van onderhandelingen, fabrieksbezoek en testen van materialen is besloten 
om de spuitapparatuur van Sagola toe te voegen aan het verkoopprogramma. Deze Spaan-
se leverancier heeft al 55 jaar ervaring als producent van spuitpistolen en spuitapparatuur 
in Spanje en Zuid Amerika. Met Sagola is Imbema Rhiwa een nieuwe lijn hoogwaardige 
producten rijker.

Voor meer informatie kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met onze verkoop binnen-

dienst, tel: +31 (0)180 - 33 12 00 of +32 (0)53 82 52 82.
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3300 pRo gRaviTy spuiTpisTolen3300 pRo gRaviTy spuiTpisTolen

perfecte verneveling met een minimale overspray!

Met het model 3300 pro gravity neemt sagola de leiding in het topsegment van  
primer spuitpistolen voor de autoschadeherstel. 

Het Sagola 3300 Pro Gravity spuitpistool geeft een perfecte verneveling met minimale 
overspray, waardoor u tijd bespaart op het plakken van tape en het te schuren oppervlak. 
Met een licht aluminium body is het 3300 Pro Gravity spuitpistool een kwalitatief hoogwaar-
dig product met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.

artikelnr. omschrijving origineel nr. Toepassing
5622564 Sagola 3300 PRO EPA 1.40 10141533 Primers

5622565 Sagola 3300 PRO EPA 1.60 10141534 Refinish Primers

5622566 Sagola 3300 PRO EPA 1.80 10141535 HS Primers

5622567 Sagola 3300 PRO EPA 2.20 10141539 High-thickness primers

5622568 Sagola 3300 PRO EPA 2.80 10141540 Spray gun fillers

Technische gegevens:
Gewicht met beker: 606 gram
Afmeting met beker: 34.5 x 10 x 18 cm
Insteeknippel: 1/4” 
Bekerinhoud: 650 ml
Beker: met verwijderbaar antidruppelsysteem
Aangeraden max. werkdruk: 2 bar
Aangeraden max. bewerkingsafstand: 3300 EPA 15-18 cm
 3300 HVPL 12-15 cm
Maximale verfstroomproductie:  3300 EPA 240 gr / min
(bij gebruik 1.8 mm en 30” nozzle) 3300 HVLP 185 gr / min
 3300 EVO 175 gr / min  (1.4 mm en 20” nozzle)
Gemiddeld geluidsniveau bij druk: 80 dB
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4500 XTReMe spuiTpisTolen

innovatief spuitpistool met externe drukregelaar!

de sagola 4500 Xtreme lXT is een innovatief aluminium pistool dat gemakkelijk hand-
matig in te stellen is met de externe drukregelaar.

De 4500 Xtreme is voorzien van LXT luchtkappen. In combinatie met de innovatieve nozzle 
1.30 XL kunt u de nieuwe HS clearcoats makkelijker en sneller verwerken als ooit tevoren. 
De nieuwe LXT Aqua en LXT HVLP luchtkappen verbeteren zelfs het verwerkingsproces 
met de nieuwe watergedragen lakken. Met de Sagola 4500 Xtreme kunt u de meest strope-
rige tot de meest vloeibare verf met maximale kwaliteit verwerken.

4500 XTReMe spuiTpisTolen

Technische gegevens:
Gewicht met beker: 835 gram
Afmeting met beker: 38 x 10 x 18.5 cm
Aansluiting insteeknippel: 1/4”
Bekerinhoud: 650 ml
Beker: met verwijderbaar antidruppelsysteem
Aangeraden werkdruk: 2 bar
Aangeraden max berwerkingsafstand: 18 - 20 cm
Gemiddelde verfstroomproductie: LXT Clear (1.4 mm nozzle. 20”) 195 g/min
 LXT Aqua (1.4 mm nozzle. 20”) 198 g/ min
Gemiddeld geluidsniveau: 80 dB

artikelnr. omschrijving origineel nr. Toepassing
5622502 Sagola 4500 Xtreme LXT Clear 1.30 10141803 Clearcoats en HS 

5622503 Sagola 4500 Xtreme LXT Clear 1.30XL 10141805 Clearcoats en HS 

5622504 Sagola 4500 Xtreme LXT Clear 1.40 10141809 Clearcoats en HS 

5622506 Sagola 4500 Xtreme LXT Aqua 1.30 10141802 Watergedragen lakken

5622507 Sagola 4500 Xtreme LXT Aqua 1.40 10141808 Watergedragen lakken

5622508 Sagola 4500 Xtreme LXT HVLP 1.30 10141804 Watergedragen- en oplos-
middelhoudende basislakken
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4500 XTReMe digiTal spuiTpisTolen4500 XTReMe digiTal spuiTpisTolen

ultieme spuitpistool voor de autoschadeherstel!

Met de 4500 Xtreme digital heeft sagola het ultieme spuitpistool voor de autoschade-
herstel! dit model heeft namelijk 7 patenten en omdat de luchtkap snel en handmatig 
is te verwisselen, heeft u genoeg aan 1 spuitpistool voor diverse werkzaamheden!

Door het moderne ontwerp en de ergonomische vormen heeft de 4500 Xtreme digital een 
uitstekende balans en gebruiksgemak. Met dit model biedt Sagola de meest uitgebreide op-
lossing voor nieuwe lakken van de bekendste lakmerken in de autoschadeherstel. Doordat 
het pistool geheel van metaal is gemaakt, er geen rubbers gebruikt zijn en maar 1 pakking 
in verwerkt is, is de 4500 Xtreme uitermate onderhoudsvriendelijk.

artikelnr. omschrijving origineel nr.
5622513 Sagola 4500 Xtreme LXT Clear digital, 1.30 10141813

5622515 Sagola 4500 Xtreme LXT Clear digital, 1.30XL 10141815

5622519 Sagola 4500 Xtreme LXT Clear digital, 1.40 10141819

5622533 Sagola 4500 Xtreme LXT Aqua digital, 1.20 10141832

5622535 Sagola 4500 Xtreme LXT Aqua digital, 1.30 10141812

5622553 Sagola 4500 Xtreme LXT HVLP digital, 1.30 10141814

5622555 Sagola 4500 Xtreme LXT HVLP digital, 1.40 10141820

Technische gegevens:
Gewicht met beker: 690 gram
Afmeting met beker: 37 x 10 x 17 cm
Aansluiting insteeknippel: 1/4”
Bekerinhoud: 650 ml
Beker: met verwijderbaar antidruppelsysteem
Aangeraden max bewerkingsafstand: LXT HVLP, 12 - 15 cm / Andere 18 - 20 cm
Gemiddeld geluidsniveau: 80 dB
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4500 XTReMe ManoMeTeR spuiTpisTolen 4500 XTReMe ManoMeTeR spuiTpisTolen

innovatief spuitpistool met uitwendige manometer!

de sagola 4500 Xtreme manometer is een innovatief aluminium pistool dat gemak-
kelijk handmatig met de uitwendige manometer is in te stellen.

De 4500 Xtreme is voorzien van LXT luchtkappen. In combinatie met de innovatieve nozzle 
1.30 XL kunt u de nieuwe HS clearcoats makkelijker en sneller verwerken als ooit tevoren. 
De nieuwe LXT Aqua en LXT HVLP luchtkappen verbeteren zelfs het verwerkingsproces 
met de nieuwe watergedragen lakken. Met de Sagola 4500 Xtreme kunt u de meest strope-
rige tot de meest vloeibare verf met maximale kwaliteit verwerken.

Technische gegevens:
Gewicht met beker: 835 gram
Afmeting met beker: 38 x 10 x 18.5 cm
Aansluiting insteeknippel: 1/4”
Bekerinhoud: 650 ml
Beker: met verwijderbaar antidruppelsysteem
Aangeraden werkdruk: 2 bar
Aangeraden max berwerkingsafstand: 18 - 20 cm
Gemiddelde verfstroomproductie: LXT Clear (1.4 mm nozzle. 20”) 195 g/min
 LXT Aqua (1.4 mm nozzle. 20”) 198 g/ min
Gemiddeld geluidsniveau: 80 dB

artikelnr. omschrijving origineel nr. Toepassing
5622523 Sagola 4500 Xtreme LXT Clear 

manometer, 1.30
10141823 Clearcoats en HS <18"

5622525 Sagola 4500 Xtreme LXT Clear 
manometer, 1.30XL

10141825 Speciale Clearcoats en HS

5622529 Sagola 4500 Xtreme LXT Clear 
manometer, 1.40

10141829 Clearcoats en HS 1K, 
high speed >20"

5622543 Sagola 4500 Xtreme LXT Aqua 
manometer, 1.20

10141833 Watergedragen lakken, 
precisie werk

5622545  Sagola 4500 Xtreme LXT Aqua 
manometer, 1.30

10141822 Speciaal ontwikkeld voor water-
gedragen lakken



www.imbemarhiwa.nl www.imbemarhiwa.nl12 13

Mini XTReMe aqua epa spuiTpisTolen Mini XTReMe aqua epa spuiTpisTolen

licht, sterk en ontwikkeld voor watergedragen lakken!

De nieuwe Sagola Mini Xtreme is het best te definieren met het woord “Controle’’. Dit 
gebruiksvriendelijke pistool doet het werk, zonder dat het u veel moeite kost.

De Sagola Mini Xtreme zorgt voor de juiste verf/ 
luchtverhouding in iedere situatie. Het heeft een 
zeer goede verneveling, bespaart verf en is ui-
terst precies in te stellen op het te bewerken op-
pervlak.

De Sagola Mini Xtreme is licht, ergonomisch, 
sterk en aangepast met de nieuwste technolo-
gieën. Het pistool is ontwikkeld voor met name 
watergedragen lakken en is ideaal voor o.a. 
spotrepair.

Technische gegevens:
Gewicht met beker: 437 gram
Afmeting met beker: 26 x 16 x 7 cm
Aansluiting insteeknippel: 1/4”
Bekerinhoud: 125 ml
Aangeraden max. werkdruk: 2 bar
Aangeraden max. bewerkingsafstand: 15 - 18 cm
Maximale verfstroomproductie: Mini Aqua 110 g/min
(nozzle 1.0, viscositeit 16”) Mini HVLP 105 g/min
Luchtverbruik (bij 2 bar): Mini Aqua 190 l/min    
Mini HVLP 310 l/min
Gemiddeld geluidsniveau: 81 dB  

artikelnr. omschrijving origineel nr. Toepassing
5622573    Sagola MiniXtreme 

Aqua EPA, 1.00
10111802 Watergedragen lakken, oplosmiddelhou-

dende basislakken en/ of clearcoats

5622575    Sagola MiniXtreme 
Aqua EPA, 1.20

10111803 Clearcoats/ UV lakken

EPA pistolen hebben een overdracht van 65% en zijn dus een stuk zuiniger dan HVLP pistolen.
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supeR FloW dRoogpisToolsupeR FloW dRoogpisTool

droogpistool voor watergedragen lakken!

naast de sagola spuitpistolen leveren wij ook de toebehoren, waaronder een speciaal 
droogpistool voor watergedragen lakken. de sagola super Flow heeft een grote lucht-
doorlaat waardoor het water zeer snel verdampt. hiermee levert dit droogpistool een 
prestatie welke niet door andere droogpistolen te evenaren is.

Doordat het pistool volledig en gemakke-
lijk uit elkaar kan worden gehaald is het 
zeer onderhoudsvriendelijk en blijft er 
geen vuil in hangen. Voor optimaal ge-
bruiksgemak adviseren wij u de Sagola 
luchtdrukregelaar erbij aan te schaffen.

Technische gegevens:
Gewicht: 580 gram
Insteeknippel: 1/4” 
Ontwerpdruk: 12 bar
Werkdruk: 3 - 6 bar
Geluidsniveau: 80 tot 83dB
Max. luchtstroom: tot 6000 liter lucht per minuut
Roestvrij stalen luchtfilter
Luchtverbruik: 300 - 600 L/min

artikelnr. omschrijving origineel nr. Toepassing
5622635 Sagola Super Flow droogpistool 10340401 Watergedragen lakken

5622631 Sagola Venturi Classic droogpistool 40000297
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FilTeRsysTeMen FilTeRsysTeMen

De oplossing voor maximale filtering in spuitcabines!

De nieuwe Sagola filtersystemen kenmerken zich door het zeer gebruiksvriendelijke 
systeem om de luchtdruk via de filter aan te passen. Met slechts één handomdraai kan 
de werkdruk snel en precies geregeld worden.

Lucht uit de compressor, dat door het leiding-
systeem op de werkplaats gaat, bevat regel-
matig vervuiling. Hierbij moet bijvoorbeeld 
gedacht worden aan vervuilde waterdeeltjes 
en verbrande olie van de compressor. Al deze 
vervuilde luchtdeeltjes bereiken uiteindelijk de 
gereedschappen en zorgen dan voor roestvor-
ming en vroegtijdige slijtage. Om deze redenen 
dient u de lucht in de leiding altijd te filteren. Dit 
voorkomt ook nog eens onnodig luchtverbruik 
en levert u een energiebesparing op.

Het Sagola 5300 filtersysteem geeft een maxi-
male  filtering in spuitcabines en spuitplekken 
waar de finish het beste resultaat moet halen. 
De eerste filter houdt vaste deeltjes tegen tot 
8 micron, gevolgd door één die vaste deeltjes 
filtert tot 0.01 micron. Tevens bevat dit filtersy-
steem een filter welke naast water en vervuiling, 
organische stoffen zoals oliedampen uit de lucht 
filtert. Dit is dus een ideale filter voor als er met 
watergedragen lakken gewerkt wordt.

Technische gegevens:
Luchtstroom: 2500 l/min
Aansluiting luchtinvoer: 1/2”
Aansluiting luchtuitvoer: 3/8”
Max werkdruk: 12 bar
Max temparatuurbestendigheid: 120 °C
Automatisch afvoersysteem + 2 half-automatische systemen.

Het Sagola 5200 filtersysteem heeft dezelfde technische gegevens als het Sagola 5300 
filtersysteem. Echter ontbreekt de laatste filter, waardoor het 5200 filtersysteem niet geschikt 
is om met watergedragen lakken te werken. De Sagola 5200 filtert de lucht tot 0.01 micron. 
Tevens is het Sagola 5100 filtersysteem verkrijgbaar. Deze is geschikt als u werkt met high-
solid lakken. De filter is bestand tegen temperaturen tot 180°C.

artikelnr. omschrijving origineel nr.
5622613 Sagola 5300 filtersysteem 10730305

5622612 Sagola 5200 filtersysteem 10730304

5622611 Sagola 5100 filtersyteem 10730302
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ToeBehoRen ToeBehoRen

Toebehoren t.b.v. 3300 pro gravity
artikelnr. omschrijving origineel nr.
5622591 Naaldenset 1.40 10011181

5622592 Naaldenset 1.60 10011182

5622593 Naaldenset 1.80 10011183

5622602 Adapter PPS3300 55711612

5622660 Bovenbeker 0,65 ltr (3300) 56418084

Toebehoren t.b.v. 4500 Xtreme
artikelnr. omschrijving origineel nr.
5622626 Aircap 4500 Xtreme Clear 56418516

5622627 Aircap 4500 Xtreme HVLP 56418517

5622628 Aircap 4500 Xtreme Aqua 56418518

5622580 Naaldenset 4500 Xtreme 1.20 10011130

5622581 Naaldenset 4500 Xtreme 1.30 10011131

5622584 Naaldenset 4500 Xtreme 1.30XL 10011134

5622582 Naaldenset 4500 Xtreme 1.40 10011132

5623019 Pakking t.b.v. naald 4500 Xtreme 56411616

5622607 Adapter PPS 4500 Xtreme 55711607

5622661 Bovenbeker 0,65 ltr (4500) 56418432

overige toebehoren
artikelnr. omschrijving origineel nr.
5622649 Stelsleutel voor pistolen 50210212

5622637 Air flow regulator Manometer 56418020
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