
BIGFOOT nano
NOUA GENERAȚIE DE UNELTE iBrid

Noul concept revoluționar iBrid este acum disponibil şi în România. Cea 
mai recent lansată unealtă  RUPES  reprezintă mai mult decât tehnologia de 
 ulti mă oră; este o idee de design care va marca viitorul celor de la RUPES. 
iBrid deschide calea către o eră în care inovația, flexibilitatea, versatilitatea și 
durabilitatea sunt concepte de bază. Noul iBrid crește eficiența procedurilor și 
îmbunătățeşte experiența utilizatorului.

Unealta se bucură de flexibilitatea dată de acumulator dar și de posibilita-
tea alimentării de la rețeaua electrică, fără a întrerupe lucrările aflate în 
desfășurare. Alimentarea cu energie din sursă duală este completată de po-
sibilitatea efectuării unor multitudini de proceduri, fapt care va schimba abor-
darea în ceea ce privește detailing-ul. Motorul puternic economisește energia 
oferind rezultate optime cu impact redus asupra mediului, astfel tehnologia 
iBrid devenind o realitate.

Susținută de un renume sonor, oferta RUPES este completată de un exemplar 
care  inspiră ideea de fiabilitate și calitate. Unealta este însoțită de o gamă lar-
gă de bureți, compuși de polishare și accesorii atât de necesare unui număr 
considerabil de aplicații practice.

Cu siguranță, vei fi surprins de noul BigFoot Nano, o unealtă multifuncțională, 
manevrabilă cu o singură mână și care se deosebește de orice alt concept din 
domeniu prin numeroasele opțiuni: polishare, șlefuire, curățare – realizate fie 
prin intermediul mișcării orbitale, fie a celei rotative, cu alte cuvinte un sistem 
complet, compact și ușor de utilizat.
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BUTON BLOCARE
Buton blocarea axului 

pentru schimbarea 
rapidă și ușoară a 

talerului și a accesoriilor.

MANTA DE PROTECȚIE
Previne intrarea în contact 
în timpul funcționării cu 
suprafețele adiacente.

VARIANTĂ LUNGĂ
(long neck)

MIȘCARE ROTATIVĂ
Corectare rapidă a defectelor 
de vopsire pe margini sau 
profile cu un taler de Ø 30 mm.

Curățare și periere cu 
accesorii speciale.

ACȚIUNE DUALĂ Ø 3mm
Micro-șlefuire și înlăturare 
puncte de praf.

Polishare cu grad ultra 
ridicat de luciu:
Taler Ø 30 mm;
Taler Ø 50 mm.

BATERIA
Generație nouă de baterii Li-ION. Încărcare 
rapidă și durată prelungită de utilizare. Cu-
plul mare al motorului face ca rezultatele să 
fie aceleași indiferent de sursa de energie 
utilizată, dar permite ca unealta să poată fi 
utilizată practic oriunde.

SURSĂ de ALIMENTARE „PLUG & PLAY“ 
Permite utilizarea uneltei Nano alimentată 
de la o sursă de energie electrică. Proiecta-
rea integrată permite astfel utilizarea uneltei 
pe o perioadă extinsă de timp, datorită ali-
mentării de la sursă.

ACȚIUNE DUALĂ Ø 12mm
Corectare defecte vopsea și 
obținerea unui luciu intens:
Taler Ø 30 mm;
Taler Ø 50 mm.



ACCESORII INTERSCHIMBABILE: O UNEALTA 

VARIANTĂ SCURTĂ
(short neck)

REGULATOR DE TURAŢIE
Cinci viteze de lucru pentru 
adaptabilitate la cerințele de lucru 
și demarare progresivă (soft start).

INDICATOARE CU LED 
LED-uri de calitate pentru 
o bună monitorizare a 
capacității bateriei.

Unealta se livrează numai în trusă şi este disponibilă în două variante: lungă şi scurtă.

BATERIA
Cuplul mare al motorului face 
ca rezultatele să fie aceleași 
indiferent de sursa de energie 
utilizată: baterie sau alimentator.

BUTON START/STOP 
Ergonomic și precis.

COMPACT ȘI ERGONOMIC
Extrem de ușor; proiectat 
îndeosebi pentru lucrul 
cu o singură mână.

UNGHI DE 97º 
Optimizat pentru a obține cele 
mai bune rezultate și pentru a 
spori confortul utilizatorului.

DESIGN ERGONOMIC 
Forma conică a sursei de alimentare face 
ca design-ul uneltei să fie unul compact 
care permite utilizarea acesteia cu o sin-
gură mână, oferind totodată și un timp de 
funcționare prelungit.

LED AFIȘARE STARE BATERIE
Indicatoarele LED afișează starea bateriei 
asigurând întreținerea corespunzătoare a 
bateriei în sine.

ÎNCĂRCĂTOR BATERIE
Este proiectat specific pentru a fi compatibil 
cu sistemul de acumulatori pentru unealta 
Nano.



Trusa conține:
• 1 × iBrid Nano (Short neck sau Long neck);
• adaptor AC/DC;
• încărcător;
• 2 acumula tori;
• geantă de transport BigFoot;
• unitate funcțională rotativă;
• unitate funcțională orbitală 3 mm;
• unitate funcțională orbitală 12 mm;
• 6 bureți de polishare grosieri Ø34/40 mm;
• 6 bureți de polishare fini Ø34/40 mm;
• 4 bureți de polishare grosieri Ø54/70 mm;
• 4 bureți de polishare fini Ø54/70 mm;
• compus de polishare „Zephir Gloss“ – GROSIER, 150 ml;
• compus de polishare „Keramik Gloss“ – FIN, 150 ml;
• perie cu peri naturali de duritate medie;
• perie nylon de duritate ridicată;
• taler polishare Ø34 mm;
• taler polishare Ø50 mm;

• taler șlefuire Ø34 mm;
• 4 lavete microfibră;
• 10 discuri adezive înlăturare puncte de praf Ø35 mm – P 2000;
• 10 discuri adezive înlăturare puncte de praf Ø35 mm – P 3000.
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Pentru mai multe informații nu ezitați să ne contactați!
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
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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.


