
Sistemul BigFoot este soluția perfectă 
atât pentru utilizatorul începător cât 
și pentru profesionistul afl at în căuta-
rea unei suprafețe fi nale perfecte. Ca-
racteristicile de proiectare ale uneltei 
 BigFoot fac din aceasta un instrument 
unic în domeniul polishării. Echilibrul 
excepțional și lipsa vibrațiilor permite 
operatorului să mențină controlul în 
totalitate asupra uneltei și să măreas-
că manevrabilitatea acesteia în timpul 
operațiunii de polishare.

Astfel, zone difi cile, cum ar fi  margi-
nile, contururile și colțurile sunt ușor 
de prelucrat, operatorul folosind o 
mișcare coerentă și armonioasă.

Un aspect important, luat în conside-
rare de către tehnicieni  Rupes chiar 
de la primele studii de fezabilitate ale 
proiectului, îl reprezintă asigurarea 
confortului maxim al operatorului în 
timpul utilizării. 

Design-ul unic și abordarea axată pe 
ergonomie, au ca rezultat o uneată 
foarte stabilă, ușoară și respectiv, ma-
nevrabilă, fără însă a se lipsi de pute-
rea necesară realizării unei suprafețe 
fi nale de înaltă clasă. Lucrând cu unel-
tele BigFoot, polisharea devine ușoară, 
confortabilă și are rezultate excelente.

Lansarea BigFoot Mark II
la SEMA 2015 – Las Vegas, SUA*

*disponibil în Europa începând 
din februarie 2016
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Îmbunătățirea calității suprafeței și simplifi carea procedurii sunt punctul nostru forte. Noi 
producem unelte care schimbă modul de abordare, ajutând profesioniștii să lucreze mai bine, 
mai repede și mai efi cient. Știm că satisfacția unui rezultat fi nal bun este ceva de neprețuit și 
de aceea facem tot posibilul pentru a vă ușura munca. Sistemul de polishare orbital excen-
tric BigFoot este adaptat în mod deosebit pentru profesioniștii care doresc să obțină cel mai 
bun rezultat posibil. Pornind de la o mișcare orbitală excentrică pe un diametru mai mare, 
corectarea suprafeței lăcuite este garantat mai rapidă decât dacă s-ar folosi orice alt sistem 
disponibil la acest moment, fapt ce imprimă direcția pentru domeniul polishării din timpurile 
noastre. Din activitățile de cercetare ale companiei Rupes au rezultat două noi unelte orbitale 
destinate polishării care doresc să ofere cea mai plăcută experiență de lucru de până acum.
Descoperind noile unelte LHR21 MarkII & LHR15 MarkII, descoperiți noul nivel al perfecțiunii.

BIGFOOT Mark II

Date tehnice LHR21 
MarkII

LHR15 
MarkII

Ø taler mm 150 125

Ø excentric mm  21  15

Putere W 500 500

Turație rpm 2000÷4700 2500÷5300

Greutate kg 2,25 2,20

Turație reglabilă • •

Șurub de prindere M8 M8



VITEZĂ ȘI CUPLU MAI MARI
Turație mai mare, cuplu de torsiune mărit care să garan-
teze performanța maximă pe suprafețe difi cile și concave.

NIVEL SCĂZUT DE VIBRAȚII 
Nivel redus de stres pentru utilizator, utilizarea extinsă 
a uneltei, cu un grad ridicat de confort și posibilitatea 
ghidării acesteia, cu ușurință, în orice poziție.

ECHILIBRARE OPTIMĂ 
Componentele electrice și piesele mecanice au fost 
echilibrate perfect. 30

Un motor mai puternic, cu un 
consum de enegie mai scăzut 
și o performanță mai mare. 

E F I C I E N Ț Ă
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Rezultate perfecte
Chiar și dintr-un singur pas!

Obținerea unei suprafețe perfect polishate în cel mai 
scurt timp posibil a fost obiectivul principal al pro-
iectului BigFoot. Metodele tradiționale de polishare 
necesită, în general, un tehnician cu experiență și se 
dovedesc a fi  cronofage datorită numeroaselor etape 
necesare și anume: șlefuire, polishare propriu-zisă și 
înlăturare a hologramelor apărute în urma polishării.

BigFoot simplifi că procesul de polishare, reducând 
substanțial necesarul de timp și obținând un rezul-
tat optim, într-un singur pas.

Datorită mișcării orbitale excentrice, abordarea ino-
vatoare a uneltei BigFoot elimină hologramele și ne-
cesitatea unor pași ulteriori polishării, care sunt, în 
general, asociați metodelor de polishare tradiționale.


