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Mânerul anti-vibrație inovator, inclus în configurația standard 
a uneltei LH 19E, permite utilizatorilor să poziționeze unealta 
la diferite unghiuri, în siguranță, pentru a dispune de preci-
zie și stabilitate în timpul procedurii de polishare. Materialul 
moale și designul unic permit absorbția și disiparea vibrațiilor 
pentru a îmbunătăți confortul utilizatorului, dar și pentru a 
proteja suprafețele delicate de eventuale deteriorări. Uneal-
ta poate fi dotată și cu un mâner lateral, care are rolul de a 
reduce vibrațiile din timpul procedurii de polishat și asigură o 
manevrare comodă a mașinii. Se poate opta pentru montare 
pe stânga sau pe dreapta și asigură un nivel mai ridicat de 
confort pentru utilizatorii care preferă un mâner lateral.

Un demaror electronic, cu recuperare a cuplului, menține 
viteza de rotație constantă chiar și în sarcini variabile, ga-
rantând astfel, că întregul proces de polishare este mai fin, 
uniform și eficient. Mașina rotativă LH 19E este dotată cu 
un declanșator progresiv care permite utilizatorului să facă 
ajustări fine ale vitezei, fără a întrerupe fluxul de lucru. De-
clanșatorul, împreună cu noul cadran electronic, permit utili-
zatorului să poate furniza, cu precizie, viteza corectă.

Noua mașină de polishat poate fi utilizată cu talere de trei 
dimensiuni diferite: 125, 150 sau 165 mm, ceea ce face ca 
unealtă să fie multifuncțională și adaptabilă la aproape orice 
tip de procedură de polishare într-un număr larg de domenii. 

Noul sistem de talere, dezvoltat și fabricat de către RUPES, 
reprezintă echilibrul ideal între stabilitate și flexibilitate în 
ceea ce privește polisharea rotativă. Ca și în cazul întregii 
game de unelte BigFoot, noua mașină rotativă de polishare 
BigFoot LH 19E este oferită ca parte integrantă a unui sistem 
complet de polishare, sistem ce include trei tipuri de bureți, 
de la dur la ultra-fin, și compuși abrazivi corespunzători. 

Fiecare parte a sistemului a fost analizată, proiectată și tes-
tată pentru a funcționa ideal împreună cu mișcarea de rota-
ție specifică modelului LH 19E și pentru a oferi o performan-
ță optimă. Datorită cuplului ridicat, a designului compact și 
a greutății reduse, LH 19E asigură puterea maximă la fieca-
re operațiune de polishare și dovedește, din nou, că  RUPES 
este expertul din domeniul pregătirii și recondiționării su-
prafeței.

BIGFOOT LH 19E
Noua mașină rotativă de polishat – putere și înaltă performanță cu un design exclusivist

Dispunând de un motor cu un cuplu mare, design compact și ergonomic, pre-
cum și o carcasă ușoară, LH 19E este una dintre cele mai capabile și mai 

ușor manevrabile mașini de polishat rotative de pe piață.  Designul 
său îl recomandă ca fiind soluția cea mai bună pentru po-

lisharea rotativă pentru o mulțime de domenii, cum ar 
fi cel de detailing auto, cel al reparațiilor auto sau 

al aplicațiilor din industria maritimă. 

Utilizarea prelungitoarelor 
poate duce adesea la 

întreruperea procedurii de 
polishat sau poate limita 

manipularea în spații reduse. 
De aceea,  RUPES a ales, ca 

standard, pentru unealta 
LH 19E, un cablu lung de 

9 metri. Prin eliminarea 
cablurilor prelungitoare, 

utilizatorii se pot bucura de 
o eficiență sporită, având 

mai puțină bătaie de cap.Mânerul anti-vibrație inovator Mânerul lateral



BIGFOOT MILLE LK 900E
Putere și eficiență cu manevrabilitate maximă!

Vă prezentăm cea mai nouă unealtă din gama RUPES de mașini de  polishare 
orbitale și rotative: mașina de polishat cu acțiune duală BigFoot  Mille 

LK  900E. Unealta Mille, parte integrantă din familia de mașini de 
 polishare BigFoot, oferă un echilibru optimizat de  putere, 

 ergonomie, eficiență și randament pentru utilizatorii care 
doresc să beneficieze de soluția uneltelor planetar 

 excentrice.

BigFoot Mille poate elimina rapid defectele suprafețelor, este 
multifuncțional, are un randament consecvent într-un pachet 
ergonomic, fiind conceput pentru a spori confortul utilizato-
rului și eficientizarea lucrărilor. Mișcarea revoluționară în 
sensul acelor de ceasornic face posibilă creșterea nivelului 
de control și confort pentru utilizator. Această caracteristică 
face diferența între Mille și alte unelte, care de multe ori au 
o mișcare în sens invers acelor de ceasornic, despre care se 
știe deja că sporește deplasare nedorită pe laterală, fapt ce 
duce la o stare de oboseală pentru utilizator.

Noul BigFoot Mille LK 900E include un demaror progresiv 
pentru a asigura un control mai precis asupra vitezei. Dema-
rorul, împreună cu selectorul de viteză variabil, permite uti-
lizatorului să lucreze cu viteza dorită a uneltei și să se adap-
teze rapid, la nevoie, fără a întrerupe procedura de polishare. 
Fiecare aspect al lui uneltei Mille a fost luat în considerare în 
cadru proiectării, chiar și acelea care țin de momentele când 
unealta nu este utilizată. Două suporturi de cauciuc sunt po-
ziționate pe corpul mașinii pentru a o menține stabilă când e 
așezată pe o masă sau un cărucior de lucru.

Noul cablu de 9 metri lungime, inclus în standardul LK 900E, 
permite o manevrabilitate mai bună în spațiul de lucru, econo-
misind timp valoros și eliminând grijile asociate cablurilor pre-
lungitoare. De asemenea, RUPES BigFoot Mille permite folosi-
rea a două diametre diferite, 125 mm și 150 mm, ceea ce face 
ca noua mașină de polishat să fie incredibil de versatilă pentru 
numeroase operațiuni de polishare. Sistemul talerului a fost 
proiectat cu atenție pentru a menține aceeași performanță la 
vibrații reduse, indiferent de diametrul talerului atașat.

Ca și în cazul întregii game de unelte de polishare BigFoot, 
noua mașină de polishat planetar excentrică Mille LK 900E 
este disponibilă ca sistem complet de polishat. Noile profile 
din spumă, tehnologia de ultimă oră a noului taler de blană 
și doi compuși abrazivi complet noi, toate gândite să funcți-
oneze în armonie cu mișcarea unică a mașinilor de polishat 
planetar excentrice, au fost dezvoltate și fabricate în exclusi-
vitate de către RUPES în propria unitate de producție. Aceas-
tă unealtă de ultimă generație de la RUPES adaugă încă o di-
mensiune și o versatilitate sporită gamei tot mai generoase a 
uneltelor de polishat BigFoot.



NOUA GENERAȚIE DE DISCURI CU MICROFIBRĂ  

Noua generație de discuri cu microfibră de la RUPES are 
două versiuni diferite:

 � Discul GROSIER cu filamente din microfibră mai lungi, 
concepute pentru a elimina urmele și zgârieturile mai 
profunde. 

 � Discul de FINISARE are filamente din microfibră mai 
scurte concepute pentru a elimina defectele minore și 
pentru a reda adâncimea și luciul suprafeței.

Ambele discuri, atât cel GROSIER cât și cel de FINISARE au 
de acum în compoziție și filamente din microfibră albă.
Performanța discurilor (GROSIER și de FINISARE) este mult 
îmbunătățită datorită:

 � noului material și a ajustării densității, optimizată atât 
pentru șlefuire cât și pentru finisare;

 � lungimii filamentelor care sunt ajustate pentru un avea 
un randament mai bun.

Compoziția complet schimbată a materialului îmbunătățește 
capacitatea de finisare.
Discul de FINISARE poate fi utilizat ca soluție „într-un pas“ în 
cazul anumitor sisteme de vopsele.

 � Structura bazei din rășină poliuretanică albă a rămas 
aceeași, ca la generația anterioară.

 � S-a adăugat un aditiv anti-îngălbenire pentru a menține, 
în timp, culoarea materialului.

 � Diferitele tipuri de straturi aderă unul de altul prin turna-
re integrată.

 � Nu se folosește adeziv în timpul procedurii. Calitatea și 
durabilitatea discului este astfel mult îmbunătățită.

 � Au fost păstrate fantele specifice, patentate și introduse 
de RUPES pe piață. 

 � Se utilizează același material buclat ca la versiunile an-
terioare.

CUM şi DE CE să utilizezi 
aceste discuri?

Comparativ cu bureții clasici, discul din 
microfibră are următoarele avantaje 
principale:
•	 microfibra dispune de o suprafață de 

contact mult mai mare, comparativ 
cu buretele sau cu fibrele obișnuite, 
cum ar fi lâna.

•	 Substratul dur turnat din rășină po-
liuretanică asigură o susținere solidă 
a materialului textil din microfibră, 
fapt ce înlesnește uniformizarea su-
prafeței.

Aplicații recomandate 
•	 straturi de vopsea/lac dur.
•	 strat vopsit cu defecte severe sau 

zgârieturi adânci.
•	 situații în care se dorește eliminarea 

rapidă a defectelor.

Aplicații nerecomandate
•	 suprafețe proaspăt vopsite sau usca-

te insuficient.
•	 suprafețe din gel coat, datorită încăr-

cării rapide a talerului (materialul în-
depărtat încarcă rapid discul).

•	 straturi subțiri de vopsea care ar pu-
tea fi distruse de disc datorită acțiu-
nii agresive a acestuia.

CUM se utilizează 
aceste discuri?

Pentru a obține cele mai bune rezultate, 
este necesară aplicarea de compus de 
polishare pentru a acoperi filamente-
le, înainte de a trece la procedura pro-
priu-zisă.

Curățarea discului este esen țială! Este 
recomandată suflarea frecventă cu aer 
comprimat a discului pentru a înlătura 
urme de compus abraziv uscat / rezi-
duuri de vopsea și a menține funcționa-
rea acestuia la un nivel optim.

Original ALBASTRU
Microfibră grosieră

Nou GROSIER
Microfibră albă

Original GALBEN
Microfibră medie

Nou FINISARE
Microfibră albă
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SKORPIO E  

Noul SKORPIO E reprezintă primul șlefuitor orbital excentric, oferit de  RUPES, 
dotat cu o tehnologie avansată a motorului fără perii și demonstrează, încă 

o dată, angajamentul RUPES de a investi în cercetarea și 
dezvoltarea de sisteme și soluții inovatoare și 

eficiente în domeniul uneltelor profesionale.

SKORPIO E este un șlefuitor orbital compact, silențios, ino-
vator și are o ergonomie desăvârșită. Designul complet nou 
face ca unealta să fie comodă și ușor de utilizat, pentru o mai 
bună manevrabilitate și echilibru, ce asigură rezultate preci-
se și eficiente. SKORPIO E este silențios, extrem de ușor și 
are un nivel scăzut al vibrațiilor, factori de măresc confortul 
utilizatorului. El beneficiază de următoarele elemente-cheie 
de design:

 � Compatibilitate cu sistemele centrale de aspirație: 
 Skorpio E este configurat pentru conectare la sistemul 
de absorbție RUPES pentru șlefuire fără praf la o gamă 
largă de aplicații. 

 � Regulator de turație, cu 6 viteze: selectarea vitezelor 
înseamnă versatilitate, siguranță și control.

 � Clapetă de turație: Asigură controlul precis asupra 
funcționării uneltei, perfect pentru ajustarea vitezei și 
precizie în timpul operării.

 � Design ergonomic optimizat: Designul inovator permi-
te utilizatorului să folosească unealta în poziții variate, 
manevrând-o cu una sau două mâini, pentru un confort 
 sporit.

 � Diametrul excentricului: disponibil cu excentric de 
3 mm	sau	6	mm.

 � Taler nou MULTI-HOLE SLIM: Designul talerului  sporește 
absorbția de praf atât pe suprafețele orizontale cât și pe 
cele verticale. 

Eficiența sporită a motorului fără perii cu care este dotat 
Skorpio E furnizează putere și cuplu pentru orice tip de apli-
cație, menținându-și în același timp viteza, în condiții de sar-
cină grea. Simplitatea componentelor interne și lipsa periilor 
specifice uneltelor electrice garantează întreținerea redusă, 
durabilitatea și fiabilitatea uneltei.

RX156A/KITA* 
•	Skorpio E - RX156A +
•	Discuri abrazive (suport 

hârtie) P 120 - 100 buc.
•	Discuri abrazive (suport 
hârtie)	P	240	‑	100	buc.

•	Discuri abrazive (suport 
hârtie)	P	320	‑	100	buc.

RX156A/KITB*
•	Skorpio E - RX156A +
•	Discuri abrazive (suport 

film) P 120 - 100 buc.
•	Discuri abrazive (suport 
film)	P	280	‑	100	buc.

RX153A/KITA*
•	Skorpio E - RX153A +
•	Discuri abrazive (suport 
hârtie)	P	240	‑	100	buc.

•	Discuri abrazive (suport 
hârtie)	P	320	‑	100	buc.

•	Discuri abrazive (suport 
hârtie) P 500 - 100 buc.

RX153A/KITB*
•	Skorpio E - RX153A +
•	Discuri abrazive (suport 
film)	P	400	‑	100	buc.

•	Discuri abrazive (suport 
film) P 600 - 100 buc.

Skorpio E
(doar unealta)

Kit-uri* Skorpio E
(pachet promoțional unealtă 

și discuri abrazive)

*Preţul include unealta Skorpio E +
300 discuri suport hârtie, respectiv 200 discuri suport film.

1975 lei + TVA 2015 lei + TVA

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


