
Vă așteptăm în perioada 17–20 mai 2017 la 
Metal Show – expoziţie internaţională pentru 

prelucrarea metalelor, sudură și robotică –
ROMEXPO București, pavilionul A, Etaj, standul 242B

Program de vizitare: miercuri–vineri: 900–1700; sâmbătă: 900–1600.

Vă așteptăm în perioada 24–27 mai 2017 
la Demo Metal Vest – eveniment dedicat 

inovaţiei în prelucrarea metalelor –
Expo Arad, pavilionul C, standul 13.

Program de vizitare: miercuri–vineri: 1000–1800; sâmbătă: 1000–1600.
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Pompe cu membrană
de joasă presiune

Zip 52, 80, 182 • DD10 • Unica

Pistoale de vopsire
manuale • automate
GM4700 • GA4000 • GA5000

Sisteme electrostatice pentru 
vopselurile pe bază de solvent și apă

AquaCoat 5020

Pompe cu piston
de înaltă presiune

EvoMotion • Wildcat • Puma 
Leopard • Jaguar • Tiger

Sisteme pentru vopsea LICHIDĂ
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Vase sub presiune
LDG 10, 20 • MDG 2, 12, 45, 60

TwinControl
Sistem electronic de mixare 2K

2K Comfort
Sistem avansat de mixare și dozare 2K, 3K, 4K

FlexControl Smart
Sistem de mixare și dozare 2K, 3K

Sisteme pentru vopsea LICHIDĂ
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Sisteme pentru vopsea PULBERE

Pistoale de vopsire

Sisteme de vopsire

Sisteme de alimentare

Aplicare manuală

PXM-X1

Set complet de vopsire cu cupă

Sprint Airfluid XE

Sisteme mobile Corona și Tribo

Sprint 60 l XE

PXM-X1 CG

Corona Tribo

Tribo Lance LT

Braț telescopic 
1 – 2,8 m.

PEM- TG3

PEM-T3
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Sisteme pentru vopsea PULBERE

Cabine de vopsire

Injectoare de material
Hicoat-ED Pump–P PP25 – PP40 IP5000

BASIC 4000 suspension booth

ID transfer booth

BASIC 8000 spray wall

ID spray wall
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Pistoale de vopsire și sisteme de antrenare

Staţii de alimentare cu pudră Unităţi avansate de comandă și control

Aplicare robotizată

VU 2 vertical

PMX Powder center Master Control Module MCM

Profitech M

Tribo Automatic

Corona Automatic

Tester de înaltă tensiune HV200HU 1 orizontal

Z-axes

Sisteme pentru vopsea PULBERE
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Cabine de vopsire automată

Linii complete de vopsire cu recuperare și filtrare finală
E-Line 13000 – linii complet automatizate, personalizate pentru fiecare aplicaţie în parte

Prin parteneriatele stabilite oferim soluții la cheie incluzând:

 � instalații de pre-tratare a suprafeței;
 � instalații automate de sablare;
 � cuptoare de zvântare, uscare;
 � linii conveior standard;
 � linii conveior „Stop & Go“.

Cabine de vopsire din plastic Cabine de vopsire din oţel inoxidabil

Sisteme pentru vopsea PULBERE
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WAGNER – Pentru că meriți tot ce e mai bun!

Folosind tehnologii inovatoare pentru aplicarea de vopsele, fie sub 
formă de lichid, pudră sau alte tipuri de materiale, WAGNER a con-
tribuit, în ultimii 60 de ani la ridicarea standardului impus calității 
 suprafețelor finale, peste tot în lume. Încă din 1953, fondatorul com-
paniei Josef Wagner a dezvoltat primul pistol electric de pulverizare 

„fără aer“, denumit  „The Whisker“. Astăzi, tehnologiile Wagner desti-
nate finisării suprafețelor se regăsesc în toate sectoarele, fie că ne re-
ferim la utilizatori finali, constructori sau industrie și acoperă o gamă 
largă de produse de la sisteme de pulverizare manuale de mici dimensi-
uni, dispozitive de uz profesional și până la linii industriale automate. Cele 
două divizii, cea de  Finisaje  decorative și cea de  Soluții  industriale, 
acoperă întregul spectru de cerințe din domeniu.

Produsele și soluțiile WAGNER sunt fiabile, eficiente, rentabile și se 
disting prin standarde ridicate de calitate și tehnologii de ultimă 
oră. Aceste produse inovatoare susținute de rețeaua de service la 
nivel mondial, au făcut din WAGNER un furnizor principal în dome-

niul finisării suprafețelor. Pentru a asigura avansul tehnologic, se 
colaborează îndeaproape cu producătorii de materiale și cu instituții 

de cercetare științifică, având ca rezultat atât dezvoltarea și îmbună-
tățirea produselor și a sistemelor proprii cât și modelarea tendințelor 

viitoare ale industriei. Pentru a garanta calitatea înaltă a tuturor produ-
selor WAGNER, un sistem de asigurare a calității este implementat pentru 

toate procedurile existente, și anume: dezvoltare, producție, ingineria proce-
deelor, marketing, vânzări / distribuție și service.

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

ani

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


