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

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

E F I C I E N Ț Ă
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BigFoot Mark II



Date tehnice  LHR 21
Mark II

 LHR 15
Mark II

Ø taler mm 150 125

Ø excentric mm 21 15

Putere W 500 500

Turație rpm 2500 – 
4700

2500 – 
5300

Greutate kg 2,25 2,20

Turație reglabilă • •

Șurub prindere M8 M8

Din activitățile de cercetare ale companiei 
 RUPES au rezultat două noi unelte orbitale 

destinate polishării care sunt menite 
să ofere cea mai plăcută 

experiență de lucru de până 
acum. Descoperind noile 

unelte LHR  21 MarkII 
și  LHR  15  MarkII, 
desco periți noul nivel 

al perfecțiunii.

LHR 21 Mark II | LHR 15 Mark II

ELEMENTE ERGONOMICE ÎMBUNĂTĂȚITE
Învelișul din cauciuc ce îmbracă unealta și mânerul acesteia desăvârșesc designul impe-
cabil al uneltei BigFoot. Materialul satinat face unealta să fie plăcută și sigură la atingere. 
Mânerul practic, reglajele silențioase, minimul de vibrații: acestea sunt doar câteva dintre 
caracteristicile ce fac ca BigFoot să fie cel mai multifuncțional și căutat sistem de pe piață.

DESIGN
Fiecare detaliu în parte, ca de ex. carcasa din 
cauciuc cu care este învelit corpul uneltei menit 
să mențină stabilitatea acesteia între etapele de 
lucru, este rezultatul unei munci de cercetare 
meticuloase ce are ca scop găsirea gradului de 
confort maxim pentru utilizator.

BUTON PORNIT-OPRIT
Butonul pornit-oprit, situat pe partea stângă 
a mânerului uneltei, permite operatorului să 
schimbe cu ușurință poziția mâinilor în timpul 
procedurii de polishare, fără însă a fi în pericol 
de a-l apăsa accidental. Datorită acestui dispo-
zitiv, unealta este mai sigură și se pretează la 
aplicații cu utilizare extinsă.

MODUL ELECTRONIC DE AJUSTARE A TURAȚIEI
Graficul de ajustare a turației permite adaptarea vitezei, în funcție de specificul lucrării. 
Butonul de ajustare al vitezei de pe mâner permite polisharea la o viteză adaptată cu pre-
cizie pentru a răspunde cerințelor de polishare. Acesta poate fi manevrat chiar și în tim-
pul utilizării, evitând astfel eventualele întreruperi. Buretele se rotește la viteza aleasă, 
menținând-o chiar și sub presiune, utilizând astfel cantitatea exactă de putere necesară 
operațiunii în desfășurare. Reglajul turației are șase trepte de ajustare în funcție de na-
tura operațiunii de polishare.

ECHILIBRU ÎMBUNĂTĂȚIT
Configurarea perfectă a componentelor face ca operațiunea de polishare să fie 
plăcută și lipsită de vibrații. Aceasta asigură un transfer optim de putere asupra 
suprafeței, făcând accesibile chiar și cele mai dificile unghiuri și garantând rezultate 
de o înaltă calitate. Toate acestea înseamnă că se poate lucra un timp mai îndelungat 
fără a afecta gradul de confort. Echilibrarea per total a uneltei permite ca aceasta să 
fie manevrată mai ușor în timpul procedurii de polishare.



BUREȚII DE POLISHARE BigFoot
Bureții de polishare din spumă expandată pe bază de 
rășină de la RUPES sunt creați special pentru sistemul 
de polishare orbital excentric. Astfel, rezultatele sunt 
excelente, cu o reducere însemnată a timpului de lucru 
și a consumului de compuși abrazivi. Mișcarea excen-
tric orbitală a sistemului BigFoot exercită o presiune 
ridicată asupra bureților de polishare, generând astfel 
o creștere a temperaturii interne. Structura inovatoa-
re „open cell“ a bureților de polishare BigFoot previne 
acumularea de căldură, generată în timpul operațiunilor 
de polishare. În plus, această structură garantează 
eficiența maximă de-a lungul operațiunii de polishare, 
reducând la minim tensionarea verticală descendentă, 
aplicată de operator. Orificiul median permite ventilarea 
și dispersarea căldurii prin canalele special concepute 
ale talerului. Designul inovator, sub formă de trunchi de 
con, îmbunătățește rezultatele excentricului de diame-
tru mare și în același timp asigură protecție împotriva 
contactului accidental dintre taler și suprafața prelu-
crată. Grosier Mediu Fin Ultra Fin

Cele trei componente importante ale sistemului sunt proiec-
tate pentru a funcționa împreună, garantând astfel niveluri 
scăzute ale vibrațiilor, cât și cele mai bune rezultate posibi-
le la polishare. OGLINDA PERFECȚIUNII – Sistemul de po-
lishare orbital excentric BigFoot este proiectat pentru a avea 
eficiență maximă, pentru a fi exploatat cu ușurință și comod. 
Utilizând talerele și bureții originali RUPES se constituie un 
sistem tehnic ce garantează cele mai bune rezultate la po-
lishare și asigură că unealta este perfect echilibrată iar nive-
lul vibrațiilor este vizibil redus. Utilizarea altor tipuri de tale-
re sau de compuși abrazivi poate duce la o scădere a nivelului 
de performanță și poate afecta în viitor caracteristicile tehni-
ce și mecanice ale uneltei, schimbându-i centrul de greutate 
și crescându-i vibrațiile. Nivelul crescut al vibrațiilor nu nu-
mai că afectează confortul și siguranța utilizatorului, dar duc 
în cele din urmă la o durată redusă de viață a uneltei în sine.

TALER GRI pentru bureții de polishare 
Talerul RUPES este esențial pentru menținerea stabilității sistemului BigFoot. 
Produs din poliuretan expandat, este rezistent, în mod deosebit, la freca-
rea mecanică iar împreună cu buretele de polishare BigFoot reduce la 
minim nivelul vibrațiilor. Perforațiile speciale ale talerului creează un 
flux de aer ce ajută la disiparea căldurii ce poate fi generată în timpul 
oerațiunii de polishare. Materialul utilizat la fabricarea materialului 
velcro asigură o ancorare eficientă pentru buretele de polishare.

TALER NEGRU pentru discurile din microfibră 
Sistemul BigFoot permite atingerea celui mai mic nivel al vibrațiilor din dome-
niu datorită echilibrului exact dintre contrabalansul motorului și accesoriile 
utilizate în cadrul operațiunii de polishare. Având în vedere că discurile de 
polishare din microfibră cântăresc mai mult decât bureții de polishare, 
RUPES a creat un taler special pentru a fi utilizat împreună cu aces-
tea. Noul taler este mai ușor și are centrul de greutate repoziționat 
pentru a asigura echilibrul perfect în cadrul sistemului BigFoot. Ca-
racteristicile de ventilare ale noului taler combinate cu fantele de pe 
discurile de microfibră ajută la disiparea căldurii și la menținerea 
temperaturii suprafeței de lucru la un nivel acceptabil.

UNEALTĂ PROFESIONALĂ 

TALER 

BURETE DE POLISHARE



Compușii abrazivi BigFoot sunt rezultatul muncii de cerceta-
re din cadrul laboratoarelor RUPES și constau în amestecuri 
de produși abrazivi de înaltă calitate, fără a conține silicon. 
Compușii sunt special concepuți pentru polisharea orbital ex-
centrică. Acest tip de compus necesită o rețetă deosebită care 
să permită produsului să beneficieze de combinația perfectă 
dintre vâscozitate și agresivitate. Formulările speciale dau 
naștere unui produs a cărui consistență oferă ce mai bună 
soluție pentru aplicarea uniformă pe buretele de polishare. 
Sunt disponibile patru tipuri de compuși abrazivi, fiecare des-
tinat unui anumit tip de polishare.

Compușii abrazivi BigFoot

Discurile de polishare BigFoot din microfibră
Discurile de polishare din microfibră, inovație patentată a celor de la RUPES, sunt 
fabricate utilizând o rășină poliuretanică injectată direct în structura aflată între 
interfața Velcro și materialul din microfibră. Rășina aderă direct la ambele tipuri 
de material pentru a asigura o legătură stabilă și garantată, fără a mai apela la alți 
adezivi. Datorită tehnicii remarcabile de turnare, RUPES poate pune la dispoziția 
utilizatorului un disc de polishare, ce permite preluarea ușoară a formelor conve-
xe în timpul operațiunii de polishare. Mai mult, orificiul central sporește disiparea 
căldurii create în timpul frecării și ajută la centrarea corectă pe taler a discului din microfibră.

CORECTARE ȘI FINISARE
Materialul din microfibră este disponibil în două variante: 
albastru destinat pasului de corectare pentru a spori durita-
tea gelului abraziv și galben pentru o acțiune mai fină, care 
să contribuie la obținerea luciului.
AVANTAJE PRINCIPALE:
•	Corectare rapidă a defectelor de pe lacuri HS și ceramice;
•	Eficiență ridicată pe suprafețe acoperite de lac sau vopsele uni;
•	Timpi de polishare reduși;
•	Mai puțin praf rezultat pe suprafața polishată;
•	Ușor și confortabil la utilizare.

CANALE SPIRALATE, CONCEPT CU ADEVĂRAT INOVATOR
Canalele spiralate inovatoare reprezintă o îmbunătățire 
tehnică importantă cu un design unic. Concepute pentru a fi 
utilizate cu mașinile de polishat BigFoot cu 
orbital excentric, noile canale spiralate 
garantează:
•	Disiparea căldurii;
•	Greutatea mai redusă pentru un 

echilibru mai bun al uneltei;
•	Dispersia controlată și măsurată a 

gelului abraziv pe suprafața prelucrată.

Grosier
Zephir Gloss

Mediu
Quarz Gloss

Fin
Keramik Gloss

Ultra Fin
Diamond

DISCUL GROSIER DE CORECTARE
Discul de corectare este conceput 
pentru înlăturarea hologramelor, a 
zgârieturilor și a oxidării de pe orice tip 
de vopsea. Versiunea aceasta dispune 
de o microfibră cu peri scurți dar denși 
și se recomandă a fi utilizată împreună 
cu geluri de polishare dure BigFoot. Mate-
rialul special din microfibră înlesnește puterea 
de corectare a defectelor cu ajutorul gelului abraziv și pute-
rea de acoperire maximă pentru a obține rezultatele cele mai 
bune pe suprafețe vopsite cu lacuri ceramice.

DISCUL DE FINISARE
Discul de finisare este conceput pen-
tru a reda profunzimea și claritatea 
lacului auto. Microfibra cu peri lungi 
dar moi este ideală pentru înlăturarea 
zgârieturilor ușoare și a holograme-
lor, utilizând geluri abrazive fine și ultra-
fine. Discul de finisare galben din microfibră 
elimină micile imperfecțiuni și pune la dispoziția utilizatoru-
lui o suprafață finală perfectă.
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sc ROMSERVICE srl	•	Sediul	central:	500306	Brașov,	Str.	Nucului	nr.	28–32,
tel./fax	0268	474	474	•	e‑mail:	office@romservice.ro	•	www.romservice.ro
Brașov	 500199,	Str.	13	Decembrie	nr.	32	 tel./fax:	0268	425	904
Brașov	 500299,	Calea	București	nr.	249,	corp	C	tel./fax:	0268	339	120
București	 040062,	Calea	Văcărești	nr.	276	 tel./fax:	021	330	7255
Arad	 310206,	Str.	Petru	Rareș	nr.	36A	 tel./fax:	0257	218	838
Sibiu	 550010,	Str.	Dealului	nr.	12C	 tel./fax:	0269	225	100
Constanța	 900219,	Str.	Poporului	nr.	203	 tel./fax:	0241	512	555
Oradea	 410284,	Str.	Meșteșugarilor	nr.	102	 tel./fax:	0259	236	141
Tg. Mureș	 540320,	Str.	Călărașilor	nr.	94	 tel./fax:	0265	210	664

Nu ne asumăm răspunderea pentru eventualele greșeli de tipar. Fotografiile prezentate nu creează obligații contractuale.


