
WAGNER – Pentru că meriți tot ce e mai bun!

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 do-
meniul finisării suprafețelor. Pentru a asigura avansul tehnologic, 
se colaborează îndeaproape cu producătorii de materiale și cu in-
stituții de cercetare științifică, având ca rezultat atât dezvoltarea și 
îmbunătățirea produselor și a sistemelor proprii cât și modelarea 
tendințelor viitoare ale industriei. Pentru a garanta calitatea înaltă 
a tuturor produselor WAGNER, un sistem de asigurare a calității este 
 implementat pentru toate procedurile existente, și anume: dezvoltare, 
producție, ingineria procedeelor, marketing, vânzări / distribuție și service.

ROMSERVICE participă în perioada 11–14 octombrie 2017 la 
Târgul Tehnic Internațional București – TIB 2017.

Vă așteptăm în Pavilionul A – Niv. 00.00 la standul C 21.
Program de vizitare:   11–13 octombrie – 1000 ÷ 1800; 

14 octombrie – 1000 ÷ 1600. 
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LICHIDĂ

Sistem de mixare electronic 2K pen-
tru diferite tipuri de aplicații (Airless, 

AirCoat) de până la 370 de bari. 
Are inclusă pompa de spălare 
și se adaptează perfect la un 
număr mare de aplicații, în 
funcție de specificul acestora. 
Opțional se poate adăuga o a 
doua culoare. 
n Sistemul portabil 2K este 
unul economic, compact și 

foarte ușor de utilizat pentru o 
gamă largă de cerințe, aplicații 

de materiale cu vâscozitate ridica-
tă și rată mare de transfer. 

n Senzorul mag-
netic de poziție 
cu bilă „Magne-
tic Stroke Meter” 
este o alternativă 
foarte eficientă la 
pompele de doza-
re cu roți dințate. 
Acest sistem per-

mite setarea rapoartelor de mixare de la 1:20 până la 20:1 cu o 
precizie de 2%.

  TwinControl reprezintă soluția perfectă pentru mixarea și 
aplicarea produselor 2K într-o gamă variată de aplicații por-
nind de la vopsirea lemnului, a metalului și până la vopsirea 
structurilor metalice de mari dimensiuni.

Mixare și dozare pentru aplicații cu o varietate de culori
2K SMART

Mixare și dozare pentru aplicații masive
PROTEC 2K

Sistem electronic de mixare și dozare
TwinControl

Noul sistemul 2K SMART de la 
 WAGNER, dotat opțional cu debitme-
tru contactless, permite mixarea și do-
zarea controlată electronic a vopsele-
lor 2K și 3K, pentru aplicații ce necesită 
un număr de max. 5 culori. Sistemul 2K 
Smart poate fi utilizat pentru procesa-
rea unui număr larg de repere din do-
menii variate.

  Raporturi de mixare consecvente 
– se poate alege debitmetrul ideal 
pentru tipul de material folosit, res-
pectiv lucrarea dorită: debitmetru cu 
roți dințate, coriolis sau senzor mag-
netic de poziție (măsurare indirectă a 
debitului fără a intra în contact cu ma-
terialul utilizat; ideal pentru materiale 
abrazive); 
  Obținerea unor rezultate uniforme cu 
ajutorul tehnologiei AIS (Sistem ajus-
tabil de injecție), sistem care ajustează 
automat injectarea cu întăritor la fluxuri 
variate de material. 
  Fiabilitate ridicată în cazul intro-
ducerii unui al treilea component 
– nu se depune efort pentru mi-
xare manuală datorită diluării și a 
ajustării raportului de amestecare efectuate automat.
  Schimbarea culorii se face în mai puțin de un minut cu econo-
misire de solvent de până la 90% în timpul schimbării culorii. 

Sisteme pentru vopsea

Noua unitate de mixare și doza-
re WAGNER PROTEC 2 K setează 
exact raportul de amestecare și ga-
rantează astfel obținerea celei mai 
bune calități în procesul de vopsire. 
Numai cantitatea precisă de materi-
al este mixată – economisind astfel 
timp și material. Puterea de lucru 
este mare chiar și în cazul produse-
lor cu vâscozitate ridicată și a celor 
cu grosimi mai mari ale straturilor 

– ideale pentru aplicații de protejare 
împotriva coroziunii.

  Ideal pentru materiale 2K cu un 
conținut solid ridicat;

  Calitate excelentă a suprafeței;
  Contrucție robustă, puternică și 
fiabilă;

  Operațiuni și mentenanță simpli-
ficate;

  Amortizare rapidă.



Cabină de vopsire
ID spray wall

PULBERE
Sistem de vopsire manual
Sprint Airfluid XE

Sistem de vopsire manual
Sprint 60 l XE

Sisteme pentru vopsea

Unitatea de vopsire Sprint AirFluid permite lucrul direct din cu-
tia de pudră. Este ideal pentru vopsiri de scurtă durată sau pen-
tru schimbări dese de culoare. Toți parametrii de lucru sunt setați 
și memorati de către unitatea EPG-Sprint X. În combinație cu 
pistolul de vopsire PEM-X1 se pot obține rezultate impecabile.

  Pistol de vopsire Corona cu sistem de curățare cu aer și o cas-
cadă de înaltă performanță (se poate folosi și pistolul Tribo);
  Rezultate constante și fiabile;
  Unitate centrală cu control al volumului total de aer;
  Cantitate de aer constantă fără fluctuații;
  Unitate de control complet automatizată pentru activitați re-
petabile; 50 de programe de vopsire setabile;
  Cutia de pudră poziționată diagonal;
  Cutia de pudră este golită în întregime.

Containerul de 60 litri, confecționat din inox, este folosit pentru 
fluidizarea pudrei. 
Toți parametrii de lucru sunt setați și memorați de către unita-
tea EPG-Sprint X.
În combinație cu pistolul de vopsire PEM-X1 se pot obține re-
zultate impecabile.

  Pistol de vopsire Corona cu sistem de curățare cu aer și o cas-
cadă de înaltă performanță (se poate folosi și Tribo);
  Container din inox cu fluidizare avansată;
  Interfață de operare intuitivă, ușor de utilizat;
  Ajustare rapidă a parametrilor de lucru;
  50 de programe de vopsire setabile.

Peretele de vopsire ID este destinat, în spe-
cial, pentru vopsirea într-o singură culoare a 
reperelor mari sau pentru vopsirea care ne-
cesită schimbări frecvente ale culorilor.

  Deflectoare de aer la unghi pentru 
direcționarea curentului de aer;

  Disponibilitate de a fi integrat în 
linii automate de vopsire;

  Șasiu pe roți cu podea inox;

  Podea rezistentă la zgârieturi;

  Unitate mobilă, ușor de repoziționat.



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

PULBERE
Centre de alimentare cu pudră
PXM Powder center

Sisteme pentru vopsea

Centrul de pudră PXM poate fi configurat individual. Este des-
tinat multiplelor aplicații datorită alimentării din cutia de pu-
dră sau vasul de pulverizare, sistemul fiind dotat cu un număr 
maxim de 34 de injectoare. Are multe extra-opțiuni care includ: 
 filtrare suplimentară, stand EPG, alimentare pudră nouă și sită 
ultrasonică.

  Nivele de dotare variate;
  Configurare personalizată la cerere;
  Componente speciale pentru schimbarea culorilor;
  Schimbare rapidă a culorii;
  Ecran tactil de 7";
  Operare ușoară și rapidă.

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
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


