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Vă așteptăm în perioada 20÷23 aprilie în cadrul expowood 2016 – Târgul internațional de 
industria lemnului și exploatări forestiere – Brașov, Platforma Rulmentul, Sala DACIA, standul H 002.

Ofertă supusă unor termene și condiții. Perioada de valabilitate 20.04 ÷ 31.05.2016, 
în limita stocului disponibil. Prețurile sunt exprimate în lei și nu conțin TVA.

info@romservice
#4 |  apr il ie 2016

Sisteme automate de mixare



Model SATAjet® 5000 B 
HVLP dig.

5000 B 
HVLP

5000 B 
RP® dig.

5000 B 
RP®

1000 B 
HVLP

1000 B 
RP®

100 B 
F™ HVLP

100 B 
F™ RP®

100 B 
P®

Consum aer Nl/min 430 430 290 290 350 275 350 290 245
Presiune intrare bar 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,5÷2,0 2,0 2,0 1,5÷2,0

Duza WSB 1,3•1,4 WSB 1,3•1,4 1,2W•1,3•1,4 1,2W•1,3•1,4 1,4•1,7•1,9•2,1
0,8•1,0•1,3•1,6•1,8 
2,0•2,5•3,0•4,0•5,0

1,4•1,7 
1,9•2,1

1,4•1,6 
1,8•2,0

P (2,5)

Greutate (fără pahar) g 478 476 478 476 530 449 606 456 610
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Pistol de vopsire SATAjet®

5000 B HVLP

Tehnologia germană întrece orice așteptări! 

Pistol de vopsire SATAjet®

5000 B HVLP digital
Pistol de vopsire SATAjet®

5000 B RP® digital

Pistol de vopsire SATAjet®

1000 B HVLP
Pistol de vopsire SATAjet®

1000 B RP®

Pistol de vopsire SATAjet®

5000 B RP®

SATA impune standardul, atunci 

când ne gândim la pistoale de vopsi-

re, sisteme de filtrare a aerului com-

primat, accesorii sau echipamente 

de protecţie. Parteneriatul dezvoltat 

cu vopsitorii din domenii diferite pre-

cum și munca asiduă de cercetare 

și dezvoltare desfășurată în colabo-

rare cu tehnicienii marilor firme pro-

ducătoare de vopsele, permit pune-

rea pe piaţă a unor produse de cea 

mai înaltă calitate.

3.008 lei

2.406 lei

–20%

2.420 lei

1.936 lei

–20%

2.364 lei

1.891 lei

–20%
1.587 lei

1.270 lei

–20%
1.375 lei

1.100 lei

–20%

2.953 lei

2.362 lei

–20%



SATA®clean 
RCS micro

SATA®clean 
RCS compact

SATA® 

multi clean 2
Consum aer curățare Nl/min 270 270 270
Greutate kg 4 7 30
Timp necesar 
unei spălări s cca. 25 cca. 25 max. 180

Dimensiuni L×H×A mm 185×465×205 310×465×225 660×1000×380
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Pistol de vopsire SATAjet®

100 B F™ HVLP

Mașină de spălat pistoale

SATA® clean RCS compact

Mașină de spălat pistoale

SATA® clean micro 

Mașină de spălat pistoale

SATA® multi clean 2

Pistol de vopsire SATAjet®

100 B F™ RP®

Pistol de vopsire SATAjet®

100 B P®

Tehnologia germană întrece orice așteptări! 

Pistoalele de vopsire sunt instrumente de înaltă precizie, de la care 

se dorește obţinerea unor rezultate bune de-a lungul mai multor 

ani. Procesul de fabricaţie și asamblare, materialele folosite, cât 

și controlul calităţii joacă un rol important în durata de utilizare a 

pistolului. Însă utilizatorul final are și el o mare parte din responsibilitate 

atunci când se pune problema îngrijirii și prelungirii vieţii pistolului 

de vopsire. Astfel, spălarea temeinică a pistolului de vopsire este 

obligatorie la sfârșitul fiecărei zile, fără a neglija curăţarea intermediară, 

pe parcursul zilei, și lubrifierea corespunzătoare a acestuia.

1.398 lei

1.118 lei

–20%

3.588 lei

3.050 lei

–15%

13.110 lei

11.144 lei

–15%

2.387 lei

2.029 lei

–15%

1.141 lei

913 lei

–20%
1.132 lei

906 lei

–20%
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Pahare SATA®RPS™

0,6l QCC, 57 buc, sită plată 125 µm

Pahare SATA®RPS™

0,6l QCC, 57 buc, sită cilindrică 200 µm
Pahare SATA®RPS™

0,9l QCC, 40 buc, sită plată 125 µm
Pahare SATA®RPS™

0,9l QCC, 40 buc, sită cilindrică 200 µm

SATA® filter 100 prep™

Baterie filtrare 0,1 µm 
staţie pregătire – 2 module

SATA® filter 244™

Baterie filtrare 0,01 µm  
cabină vopsire – 2 module

SATA® filter 484™

Baterie filtrare 0,01 µm 
cabină vopsire – 3 module

SATA® filter 444™

Baterie filtrare 0,01 µm 
cabină vopsire – 2 module

SATA® filter 103 prep™

Baterie filtrare 0,1 µm 
staţie pregătire 3 module

2.452 lei

2.084 lei

–15%

4.591 lei

3.902 lei

–15%

3.988 lei

3.390 lei

–15%

SATA® filter 284™

Baterie filtrare 0,01 µm  
cabină vopsire – 3 module

3.610 lei

3.069 lei

–15%

3.096 lei

2.632 lei

–15%

388 lei

330 lei

–15%

388 lei

330 lei

–15%
327 lei

278 lei

–15%
327 lei

278 lei

–15%

2.824 lei

2.400 lei

–15%
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Discuri șlefuire Rhynogrip
Ø150 mm; 6+8+1 găuri
50 buc./cutie

Coli perforate Velcro Rhynogrip Rolă abraziv pe suport burete Rhynosoft 
115 mm × 25 m

Rolă șlefuire uscat Rhynalox 
115 mm × 50 m

 � Șlefuire uscată.
 � Șlefuirea straturilor vechi de vopsea, de filer și de chit.
 � Șlefuirea și finisarea filerului, a chitului și a grundului. 
 � Șlefuirea și finisarea materialelor compozite.
 � Șlefuirea și finisarea suprafeţelor din lemn, simple sau lăcuite.
 � Șlefuirea și finisarea pereţilor, a suprafeţelor din rigips și a filerului.
 � Putere mare de șlefuire, suprafaţă finală de calitate excelentă.
 � Strat lubrifiant anti-încărcare.
 � Destinat unui număr mare de aplicaţii pe diferite tipuri de materiale. 

 � Șlefuire uscată.
 � Șlefuirea straturilor vechi de vopsea, de filer și de chit.
 � Șlefuirea și finisarea filerului, a chitului și a grundului. 
 � Șlefuirea și finisarea materialelor compozite.
 � Șlefuirea și finisarea suprafeţelor din lemn, simple sau lăcuite.
 � Șlefuirea și finisarea pereţilor, a suprafeţelor din rigips și a filerului.
 � Destinat talerelor cu sistem de prindere velcro și rindelelor.
 � Putere mare de șlefuire, suprafaţă finală de calitate excelentă.
 � Strat lubrifiant anti-încărcare pentru granulaţii P150–P500.
 � Destinat unui număr mare de aplicaţii pe diferite tipuri de materiale. 
 � Sistem de prindere Velcro (nylon).

Pâslă mătuire 
150 × 230 mm

Bureți mătuire 
115 × 140 × 5 mm
20 buc./cutie

 � Șlefuirea manuală a grundurilor și a straturior 
de ghidaj în zone greu accesibile.

 � Înlăturarea punctelor de praf din lac.
 � Foarte flexibili. Rezistenţi la uzură. Pot fi utilizaţi în combinaţie cu apa.

 � Curăţare.
 � Șlefuire înainte de vopsire.
 � Șlefuirea grundurilor, a lacurilor și a straturilor finale înainte de vopsire.
 � Industria lemnului: finisarea lacurilor și a vopselelor

 � Șlefuirea și finisarea grundurilor, a chiturilor și a filerelor.
 � Șlefuirea fină a grundurilor, a urmelor de uzură 

și refacerea straturilor de lac. 
 � Șlefuirea și finisarea materialelor compozite.
 � Șlefuirea și finisarea suprafeţelor din lemn.
 � Flexibilitate deosebită: 

adaptabil la forme, contururi, canturi.
 � Suport din burete: previne șlefuirea în exces.
 � Ambalat la rolă: se taie lungimea dorită.
 � Suprafaţă finală de calitate.
 � Strat anti-încărcare.

 � Șlefuire uscată.
 � Șlefuirea straturilor vechi de vopsea, de filer și de chit.
 � Șlefuirea și finisarea filerului, a chitului și a grundului. 
 � Șlefuirea și finisarea materialelor compozite.
 � Șlefuirea și finisarea suprafeţelor din lemn, simple sau lăcuite.
 � Șlefuirea și finisarea pereţilor, a suprafeţelor din rigips și a filerului.
 � Destinat talerelor cu sistem de prindere velcro și rindelelor.
 � Putere mare de șlefuire, suprafaţă finală de calitate excelentă.
 � Strat lubrifiant anti-încărcare pentru granulaţii între P150–P320.
 � Destinat unui număr mare de aplicaţii pe diferite tipuri de materiale. 
 � Sistem de prindere Velcro (nylon).

–20%

–20%

–20%

–20% –20%

–20%

–20%

–20%
78,44 lei

62,75 lei

1,08 lei/buc.

0,86 lei/buc.

70 × 420 mm | 23 găuri
50 buc./cutie
1,31 lei/buc.

1,05 lei/buc.

70 × 198 mm | 11 găuri
50 buc./cutie
0,87 lei/buc.

115 × 230 mm | 22 găuri
50 buc./cutie
1,24 lei/buc.

0,70 lei/buc. 0,99 lei/buc.

3,71 lei/buc.

2,97 lei/buc.

2,81 lei/buc.

2,25 lei/buc.

130,38 lei

104,30 lei
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LHR 21 MarkII
Mașină de polishat orbitală
cu excentric 21 mm

LHR 15 MarkII
Mașină de polishat 
orbitală cu excentric 
15 mm

LHR 21 MarkII/STN
Kit Standard mașină 
de polishat orbitală 
cu excentric 21 mm

LHR 15 MarkII/STN
Kit Standard mașină de polishat 
orbitală cu excentric 15 mm

LHR 21 MarkII/DLX
Kit Deluxe mașină de polishat 

orbitală cu excentric 21 mm

LHR 15 MarkII/DLX
Kit Deluxe mașină de polishat 
orbitală cu excentric 15 mm

Kit-ul Deluxe conține: 1 × LHR 21 MarkII; 1 × Geantă de scule 
BigFoot; 1 × Compus de polishare „Zephir Gloss“ – GROSIER, 
250 ml; 1 × Compus de polishare „Quarz Gloss“ – MEDIU, 250 ml; 
1 × Compus de polishare „Keramik Gloss“ – FIN, 250 ml; 1 × Compus 
de polishare „Diamond Gloss“ – ULTRA FIN, 250 ml; 1 × Burete de 
polishare grosier Ø150÷180 mm; 1 × Burete de polishare mediu 
Ø150 – 180 mm; 1 × Burete de polishare fin Ø150 – 180 mm; 
1 × Burete de polishare ultra fin Ø150 – 180 mm; 4 × Lavete 
microfibră colorate; 1 × Șorţ de protecţie BigFoot.

Kit-ul Standard conține: 1 × LHR 21 MarkII; 1 × Compus de 
polishare „Quarz Gloss“ – MEDIU, 250 ml; 1 × Compus de polishare 

„Keramik Gloss“ – FIN, 250 ml; 1 × Burete de polishare mediu 
Ø150÷180 mm; 1 × Burete de polishare fin Ø150 – 180 mm; 
4 × Lavete microfibră colorate.

–25%

–25%

–25% –25%Taler Ø mm 150
Excentric Ø mm 21
Putere W 500
Turaţie rpm 2 500 ÷ 4 700
Greutate kg 2,25
Turaţie reglabilă •
Șurub de prindere M8

Taler Ø mm 125
Excentric Ø mm 15
Putere W 500
Turaţie rpm 2 500 ÷ 5 300
Greutate kg 2,20
Turaţie reglabilă •
Șurub de prindere M8

Kit-ul Deluxe conține: 1 × LHR 15 MarkII; 1 × Geantă de scule 
BigFoot; 1 × Compus de polishare „Zephir Gloss“ – GROSIER, 
250 ml; 1 × Compus de polishare „Quarz Gloss“ – MEDIU, 250 ml; 
1 × Compus de polishare „Keramik Gloss“ – FIN, 250 ml; 1 × Compus 
de polishare „Diamond Gloss“ – ULTRA FIN, 250 ml; 1 × Burete 
de polishare grosier Ø130÷150 mm; 1 × Burete de polishare 
mediu Ø130÷150 mm; 1 × Burete de polishare fin Ø130÷150 mm; 
1 × Burete de polishare ultra fin Ø130÷150 mm; 4 × Lavete 
microfibră colorate; 1 × Șorţ de protecţie BigFoot.

Kit-ul Standard conține: 1 × LHR 15 MarkII; 1 × Compus de 
polishare „Quarz Gloss“ – MEDIU, 250 ml; 1 × Compus de 
polishare „Keramik Gloss“ – FIN, 250 ml; 1 × Burete de polishare 
mediu Ø130÷150 mm; 1 × Burete de polishare fin Ø130÷150 mm; 
4 × Lavete microfibră colorate.

–25%
1.420 lei

1.065 lei

1.667 lei

1.250 lei

–25%
1.990 lei

1.493 lei

2.235 lei

1.676 lei

1.750 lei

1.313 lei

1.856 lei

1.392 lei
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RA 150
Șlefuitor pneumatic 
roto-orbital cu excentric

RH 253/256 (Skorpio II Ø 150 mm)
Șlefuitoare pneumatice orbitale cu 
excentric, de mici dimensiuni

Trusa Spot Repair LHR 75

TA 151
Șlefuitor pneumatic
roto-orbital cu excentric 

ER 03TE | ER 05TE
Șlefuitoare electrice  
roto-orbitale cu excentric 
și absorbţie de praf

RA 150A
Excentric Ø mm 5
Taler Ø mm 150
Model găuri Multihole
Presiune de lucru bar | PSIG 6,2 | 90
Consum max. aer l/min 380
Turaţie rpm 0 ÷ 11 000
Greutate kg 0,95
Turaţie reglabilă •
Șurub de prindere 5/16"–F

RH 253 RH 256
Excentric Ø mm 3 6
Taler Velcro Ø mm 150 150
Model găuri Multihole Slim Multihole Slim
Presiune de lucru bar | PSIG 6,2 | 90 6,2 | 90
Consum max. aer l/min 340 340
Turaţie rpm 0 ÷ 11 000 0 ÷ 11 000
Greutate kg 0,80 0,80
Turaţie reglabilă • •
Șurub de prindere M8–F M8–F

–25%

–25%
–25%

ER 03TE ER 05TE
Excentric Ø mm 3 5
Talpă Ø mm 150 150
Model găuri 15 găuri 15 găuri
Putere W 450 450
Turaţie rpm 5 000 ÷ 10 000 5 000 ÷ 10 000
Greutate kg 2,1 2,1
Turaţie reglabilă • •
Șurub de prindere M8–F M8–F
Auto-absorbţie praf • •

TA 151
Excentric Ø mm 5
Taler Ø mm 150
Model găuri Multihole
Presiune de lucru bar | PSIG 6,2 | 90
Consum max. aer l/min 360
Turaţie rpm 7 000 ÷ 11 000
Greutate kg 1,5
Turaţie reglabilă •
Șurub de prindere 5/16"–F

Trusa conține:
1 × Mașină polishat LHR 75;
1 × Mini-mașină de șlefuit LD 30;
1 ×  Compus de polishare 

fin (1000 ml);
1 ×  Compus de polishare 

ultra fin (1000 ml);
2 × Bureţi polishare albaștri;
2 × Bureţi polishare galbeni;
4 ×  Lavete polishare microfibră 

(diferite culori);
1 × Șorţ de protecţie BigFoot.

1.135 lei

851 lei

923 lei

692 lei

964 lei

723 lei

–25%
1.099 lei

824 lei

–25%

1.957 lei

1.468 lei



facebook.com/romservice.ro

Pentru mai multe informaţii nu ezitaţi să ne contactaţi!
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 obligaţii contractuale.

Medium Cut Polish 2500
Un produs clasic destinat înlăturării 
rapide a urmelor rămase după șlefuire. 
O bază solidă pentru rezultat excelent. 
Oferă o combinaţie optimă între înlăturarea 
urmelor rămase după șlefuire și obţinerea 
luciului în cazul lacurilor auto.

Super Heavy Cut Compound 300
Pentru o putere abrazivă maximă. Datorită 
tehnologiei de ultimă generaţie cu particule 
abrazive divizibile acest produs este unul de înaltă 
performanţă. Este produsul ideal pentru profesioniștii 
din detailing și cei din vopsitoria auto. Înlătură urmele 
lăsate de materiale abrazive cu duritatea de 1200 
și cele de uzură în cel mai scurt timp fără a afecta 
suprafaţa prelucrată sau a murdări zonele alăturate.

Final Finish 3000
Un produs clasic pentru înlăturarea 

hologramelor și obţinerea unui luciu perfect. 
Acest polish standard cu efect de luciu 

intens este un produs de încredere în lupta 
împotriva urmelor rezultate la polishare, 

pentru a oferi un luciu final strălucitor.

70 lei

117 lei

135 lei

56 lei

94 lei

108 lei

Heavy Cut Compound 1000
Polish pentru aplicarea cu un disc de 

burete, destinat înlăturării rapide a urmelor 
rămase după șlefuire. Acest compus 

elimină rapid și eficient zgârieturile, 
gazările și urmele pronunţate de uzură. 

Are cel mai bun raport calitate-preţ.

70 lei

56 lei

–20%

–20% –20%

–20%


