
ROMSERVICE participă în perioada 12-16 septembrie 2018 la cea de-a 
XXVII-a ediție a BIFE-SIM, Târg internațional de mobilă, echipamente și 
accesorii, cu mărcile deja consacrate pe care le reprezintă:

WAGNER, LESTA, SATA, RUPES, INDASA, MENZERNA.

Avem pregătite o serie de noutăți pe care dorim să le prezentăm în 
cadrul acestui eveniment. Vor fi expuse, în premieră, echipamente 
necesare care își demonstrează utilitatea în industria de prelucrare 
a lemnului. De asemenea, vor fi expuse soluții unicat, echipamente 

complexe realizate la comandă și adaptate cerințelor specifice venite de la utilizatorul final. 
Numărul în creștere de clienți care beneficiază deja de aceste tehnologii de ultimă oră, cât 
și mărturiile acestora, credem că vă vor convinge să testați, să achizitionați și să folosiți cu 
succes echipamentele noastre de vopsire, șlefuire și lustruire prezentate, atât în varianta 
manuală, cât și în cea robotizată.

Vă așteptăm să ne vizitați și să experimentați soluțiile 
tehnice propuse, în Pavilionul B1, standul 112-114.

Program de vizitare: 12–15 septembrie – 1000 ÷ 1800; 16 septembrie – 1000 ÷ 1600.

Ofertă supusă unor termene și condiții. Perioada de valabilitate 12.09 – 31.10.2018, 
în limita stocului disponibil. Prețurile sunt exprimate în lei și nu conțin TVA.
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Roboți de vopsire ATEX cu autoînvățare



WhiteLine
Coli șlefuire uscat Rhynalox

Coli șlefuire ud/uscat Rhynowet

Rolă șlefuire uscat Rhynalox

Rolă șlefuire uscat Rhynodry

Disc șlefuire Rhynogrip

Coli perforate Velcro Rhynogrip

PlusLine
Disc șlefuire Velcro Rhynogrip

RedLine
Coli șlefuire ud/uscat Rhynowet

Disc șlefuire cu lipici Rhynostick

Disc șlefuire Velcro Rhynogrip

FilmLine
Disc șlefuire Velcro Film Rhynogrip

Auxiliare
Rolă abraziv pe suport burete Rhynosoft

Bandă abrazivă continuă

Disc velcro pe suport burete Rhynofinish

Disc velcro pe suport burete Rhynofinish microfine

Mini disc MFS Rhynostick

Mini bloc Rhynostick

Pâslă mătuire

Burete mătuire

Șnur burete mascare

Carpete fonoabsorbante

Lavete antistatice

Disc curățare benzi adezive

Bandă mascare

* Oferta 5+1 este valabilă la multiplu de cutie. Nu se aplică la vânzări la bucată.

Cumpărăturile la bax sunt mai avantajoase!
Cumpără în perioada 12.09 – 31.10.2017 oricare dintre produsele INDASA aflate în „Promoția 5+1“* 

și profită de bonus-ul acordat. Astfel la cinci cutii achiziționate, a șasea este oferită gratuit.
Promoția este supusă unor termene și condiții, în limita stocului disponibil.

5+1*
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Materiale abrazive
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Paste de lustruit
Super Heavy Cut 
Compound 300

One Step 
Polish

Heavy Cut 
Compound 1000

Super 
Finish 3800

Final 
Finish 3000

Medium Cut 
Polish 2500

154 lei

–20%
124 lei

125 lei

–20%
100 lei

80 lei

–20%
64 lei

107 lei

–20%
86 lei

80 lei

–20%
64 lei

105 lei

–20%
84 lei

Solicitați și oferta personalizată 
 pentru achiziționarea de compuși 
solizi, emulsii și creme Menzerna. 
Vă oferim condiții avantajoase 
la cantități contractate 
și livrate periodic.



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

Kit Standard mașină 
de polishat orbitală
cu excentric 21 mm

LHR 21 MarkII/STN
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Mașină de polishat orbitală
cu excentric 21 mm
LHR 21 MarkII

Mașină de polishat 
orbitală cu 

excentric 15 mm
LHR 15 MarkII

Kit Deluxe mașină de polishat 
orbitală cu excentric 21 mm
LHR 21 MarkII/DLX

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

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 × Șorț de protecție 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.

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 × Șorț de protecție 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.

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

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

2.034 lei

–20%
1.628 lei

2.611 lei

–20%
2.089 lei

2.173 lei

–20%
1.739 lei

1.885 lei

–20%
1.508 lei

2.104 lei

–20%
1.684 lei

2.512 lei

–20%
2.010 lei



LHR 75 LD 30
Taler Ø mm 75 30
Excentric Ø mm 15 1,5
Presiune de lucru bar 6,2 6,2
Consum max. aer ℓ/min 320 130
Turație reglabilă rpm 0 ÷ 11 000 7 500
Greutate kg 0,65 0,65
Șurub de prindere M6 M10

Kit-ul conține: 1 × LHR 75E; 1 × Geantă de transport BigFoot; 1 × 
Flacon pastă de polishat grosier „Zephir Gloss“, 250 ml; 1 × Flacon 
pastă de polishat fin „Keramik Gloss“, 250 ml; 1 × Burete de 
polishare grosier Ø80 – 100 mm; 1 × Burete de polishare fin Ø80 

– 100 mm; 4 × Lavete microfibră colorate; 1 × Șorț de protecție 
BigFoot.

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 × Bureți polishare albaștri; 2 × Bureți 
polishare galbeni; 4 × Lavete polishare microfibră (diferite culori); 
1 × Șorț de protecție BigFoot.

Kit-ul conține: 1 × iBrid Nano (Short Neck sau Long Neck); 
adaptor AC/DC; încărcător; 2 acumula tori; geantă de scule 
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 lustruire Ø34 mm; taler lustruire 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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Kit Deluxe mini-mașină 
de polishat duală

BigFoot Nano iBrid HR 81M

Trusa Spot Repair LHR 75

Kit Deluxe mașină de polishat orbitală cu excentric 12 mm
LHR 75E MINI/DLX

LL 150 Lanternă pentru detectarea hologramelor

Sisteme de polishare
Mini-șlefuitor orbital

LD 30
Mașină de polishat orbitală cu excentric 12 mm

LHR 75
1.377 lei

–20%
1.102 lei

1050 lei

–20%
840 lei

3.011 lei

–20%
2.409 lei

1.833 lei

–20%
1.467 lei

237 lei

–20%
190 lei

Nano iBrid Short Neck
2.753 lei

–20%
2.203 lei

Nano iBrid Long Neck
2.925 lei

–20%
2.340 lei



Mașină de polishat unghiulară
LH 18 ENS

Șlefuitor orbital cu excentric
LC 71T

* Se preiau doar 
precomenzi.
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LH 18 ENS ER 03TE ER 05TE LC71T RX153A RX156A

Excentric Ø mm — 3 5 2 3 6

Taler Ø / Talpă mm 200 Ø 150 Ø 150 80×200 Ø 150 Ø 150

Model găuri 15 găuri 15 găuri Multihole Slim Multihole Slim

Putere W 1 100 450 450 200 350 350

Turație rpm 700÷1850 5 000÷10 000 5 000÷10 000 13 000 4 000÷10 000 4 000÷10 000

Greutate kg 2,0 2,1 2,1 1,15 1,2 1,2

Șurub de prindere M14 M8 M8 5/16" 5/16"

Șlefuitoare electrice roto-orbitale cu 
excentric și absorbție de praf

ER 03TE | ER 05TE

Șlefuitoare electrice roto-orbitale 
cu excentric + 300 buc. discuri abrazive

RX153A | RX156A Skorpio E Kit A*

Sisteme de șlefuire și absorbție

Șlefuitor pneumatic 
roto-orbital cu excentric

RA 150A

Șlefuitoare pneumatice orbitale cu 
excentric (Skorpio III Ø 150 mm)

RH 353A | RH 356A

1.377 lei

–20%
1.102 lei

1.174 lei

–20%
940 lei

2.217 lei

–20%
1.774 lei

1.205 lei

–20%
964 lei

973 lei

–20%
779 lei

1.441 lei

–20%
1.153 lei
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RA 150A RH 353A RH 256A TA 151 RE 21ALN

Excentric Ø mm 5 3 6 5 3

Taler Ø / Talpă mm 150 150 150 150 70 × 198

Model găuri Multihole Multihole Slim Multihole Slim Multihole

Presiune de lucru bar 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2

Consum max. aer ℓ/min 380 340 340 360 360

Turație rpm 0÷11000 0÷11000 0÷11000 7000÷11000 0÷11.000

Greutate kg 0,95 0,80 0,80 1,5 0,85

Șurub de prindere 5/16" M8 M8 5/16" —

Sisteme de șlefuire și absorbție
Șlefuitor pneumatic  roto-orbital cu excentric 

TA 151

S 130PL Aspirator profesional S 145EPL Aspirator profesional KS 260EPN Aspirator profesional

Rindea pneumatică
RE 21ALN

S 130PL S 145EPL KS 260EPN
Putere W 1 × 1 200 1 × 1 200 2 × 1 000
Greutate kg 10,5 13,5 26
Putere max. prize adiționale W 1 × 2 400 1 × 2 400 2×800; 1×1 600
Nivel de absorbție mm H2O 2 000 2 000 2 000
Nivel de zgomot dB(A) 70 67 72
Capacitate rezervor praf ℓ 30 45 65
Debit aer m³/h 200 200 260
Suprafață filtru m² 1 1 2,1
Capacitate max. aer comprimat ℓ/min 1 450 1 450 1 450
Prize adiționale nr 1 1 2
Unelte nr — — 2
Cuple aer nr — — 2
Ø duză absorbție mm 50 50 50

1.462 lei

–20%
1.170 lei

1.484 lei

–20%
1.188 lei

2.367 lei

–25%
1.776 lei

3.041 lei

–25%
2.281 lei

5.729 lei

–25%
4.297 lei
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Pistol de vopsire SATAjet®
1000 B RP®

Pistol de vopsire SATAjet®
1000 K RP®

Pistol de vopsire SATAjet®
3000 B Blue HVLP

Pistol de vopsire SATAjet®
1000 B HVLP

Pistol de vopsire SATAjet®
3000 B Blue RP®

Echipamente pentru vopsire manuală

SATA® filter 284™
Baterie filtrare 0,01 µm cabină vopsire – 3 module

SATA® filter 244™
Baterie filtrare 0,01 µm cabină vopsire – 2 module

PREȚ SPECIAL
1.674 lei

Extra Discount
–10%

1.507 lei

PREȚ 
SPECIAL

1.674 lei

4.094 lei

–15%
3.480 lei

3.463 lei

–15%
2.944 lei

1.787 lei

–20%
1.430 lei

1.544 lei

–20%
1.236 lei

1.924 lei

–20%
1.540 lei

Model 
SATAjet®

3000 B 
Blue HVLP

3000 B 
Blue RP®

1000 B 
HVLP

1000 B 
RP®

1000 K 
HVLP

Consum aer 
[Nl/min] 430 295 350 275 530

Presiune 
intrare

[bar]
2,0 2,0 – 2,5 2,0 1,5 – 2,0 2,5

Duze 1,3 1,3 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

0,8 • 1,0 • 1,2 
1,4 • 1,6 • 2,0

Greutate
(fără pahar)

[g]
542 542 530 449 606
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Denumire Preț de 
listă

Preț 
redus

0,3l QCC, 40 buc, 
sită plată 125 µm 279 237

0,6l QCC, 60 buc, 
sită plată 125 µm 476 405

0,9l QCC, 40 buc, 
sită plată 125 µm 381 324

0,3l QCC, 60 buc, sită 
cilindrică 200 µm 417 354

0,6l QCC, 60 buc, sită 
cilindrică 200 µm 476 405

0,9l QCC, 40 buc, sită 
cilindrică 200 µm 381 324

Echipamente pentru vopsire manuală

 WSR PS 3 – 29
Pompă electrică de vopsire

Set pompă Wagner 
Finish 230 AC

WSR PS 3 – 20
Pompă electrică de vopsire

Set pompă Wagner 
AirCoat SF 23

Set pompă Wagner AirCoat 
+ Compresor SF 23 PLUS

Pahare SATA®RPS™

–15%

Echipamente de vopsire 
Pentru oferte personalizate vă stau la dispoziție inginerii noștri de vânzări
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ZIP52 Finishing + Trend
Conținut:
Pompă DDP Zip 52 Alu finish Basic; 
Pistol de vopsire PILOT Trend HP; 
Set furtunuri 7,5 m; 
Regulator presiune.

Topfinish DD10 + Pilot Premium HVLP Plus
Conținut: 
Pompă DD10; 
Pistol de vopsire 
 PILOT Premium HVLP Plus; 
Set furtunuri 7,5 m; 
Stativ.

Pistol de vopsire AirSpray
PILOT Premium

Pistol de vopsire AirCoat
GM 4100AC

Pistol de vopsire AirSpray
PILOT Trend

Pistol de vopsire AirCoat
GM 4700AC

Echipamente pentru vopsire industrială

Super ofertă!
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EvoMotion 20–30S GM4700AC

Conținut:
Pompă EM 20-30S PE/T;
Pistol GM 4700 AC;
Set furtunuri 7,5 m; 
Stand.

Puma 28–40 GM4700AC
Conținut:
Pompă Puma 28-40 PE/TG; 
Pistol de vopsire GM 4700AC; 
Set furtunuri 7,5 m;
Stand.

EvoMotion 40–15 Upside-Down GM 4700 AC

Conținut:
Pompă EM 40-15 compakt; 
Pistol de vopsire GM 4700AC;
Vas vopsea + capac; 
Set furtunuri 7,5 m;
Stand.

Cobra 40–10 GM 4700 AC/base frame
Conținut:
Pompă cu diafragmă Cobra 40-10 frame; 
Vas vopsea + capac; 
Pistol de vopsire GM 4700 AC; 
Furtun recirculare; 
Regulator aer; 
Set furtunuri 7,5 m;
Stand.

Echipamente pentru vopsire industrială



Pistoale automate 
de vopsire

GA4000 • GA5000 • TopFinish Bell 1S

Aplicații robotizate
Sistem AquaCoat 5020, pistol de vopsire GA 4000, robot Fanuc**

Sisteme electrostatice pentru vopsele 
pe bază de solvent și apă

AquaCoat 5020

Vopsire robotizată în câmp electrostatic*
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  2K Comfort poate procesa până la 25 de culori, 10 întăritori 
și 5 diluanți. 

  Schimbarea culorii se face în mai puțin de un minut.

  Economisește solvent în proporție de 90% în timpul schim-
bării de culoare.

  Stabilirea parametrilor se poate realiza și cu ajutorul unei ta-
blete PC.

  Cele mai bune rezultate la mixare sunt obținute cu ajutorul 
tehnologiei AIS.

  2K COMFORT este de asemenea dispo-
nibil cu două circuite de fluid care per-
mit aplicarea simultană a două materi-
ale diferite cu o singură unitate. Acest 
aspect este foarte important, în spe-
cial pentru materialele reactive, care 
trebuie separate fizic unul de celălalt, 
pentru a evita întreruperea fluxului de 
lucru.

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

2K Comfort
Sistem de mixare și dozare pentru aplicații cu mai multe culori

Sistem electronic de mixare și dozare
TwinControl

Sisteme de mixare pentru vopsea lichidă*

* Ofertă personalizată la cerere.
** Proiectul poate fi personalizat la cerere.

Noul sistemul 2K SMART de la 
 WAGNER, dotat opțional cu debit-
metru contactless, permite mixarea 
și dozarea controlată electronic a 
vopselelor 2K și 3K, pentru aplicații 
ce necesită un număr de max. 5 cu-
lori. Sistemul 2K Smart poate fi uti-
lizat pentru procesarea unui număr 
larg de repere din domenii 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 
magnetic de poziție (măsurare indi-
rectă a debitului fără a intra în con-
tact cu materialul utilizat; ideal pen-
tru materiale abrazive). 
  Obținerea unor rezultate uniforme 
cu ajutorul tehnologiei AIS (Sistem 
ajustabil de injecție), sistem care 
ajustează automat injectarea 
cu întăritor la fluxuri variate de 
material. 
  Fiabilitate ridicată în cazul introducerii unui al 
treilea component – nu se depune efort pentru 
mixare manuală datorită diluării și a ajustării raportului de 
amestecare efectuate automat.
  Schimbarea culorii se face în mai puțin de un minut cu 
economisire de solvent de până la 90% în timpul schim-
bării culorii. 

Sistem de mixare electronic 2K 
pentru diferite tipuri de aplicații (Air-

less, 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. 
  Sistemul portabil 2K este 

unul economic, compact și 
foarte ușor de utilizat pen-

tru o gamă largă de cerințe, 
aplicații de materi-

ale cu vâsco-
zitate ridicată 
și rată mare de 
transfer. 
  Senzorul mag-
netic de poziție 
cu bilă „Magne-
tic Stroke Meter” 

este o alternativă foarte efici-
entă la pompele de dozare 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 apli-
cații pornind de la vopsirea lemnului, a metalului și până 
la vopsirea structurilor metalice de mari dimensiuni.
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LeBot IA6
Lesta LeBot IA6 sunt roboți industri-
ali cu 6 axe, dotați cu sistem cinema-
tic al brațului articulat destinat tuturor 
sarcinilor tip punct cu punct sau cu 
cale continuă. Roboții LeBot sunt co-
mandați de softul LeCRob K-Manager 
și pot lucra împreună cu sistemele de 
scanare Lesta pentru a obține infor-
mația referitoare la formele obiecte-
lor. Această serie de roboți se livrează 
cu noul sistem de comandă electric 
 LeCRob. Panoul de comandă electric 
LeCRob poate controla încă 6 axe su-
plimentare și este dotat cu ecran tactil 
LCD și o interfață de soft simplă care 
este similară celei de pe cunoscutul ro-
bot  LeCRob.

Specificații tehnice
  Axe robot: 6
  Axe externe: max. 6
  Prindere: podea / carusel
  Capacitate braț: 16 kg
  Greutate robot: 700 kg
  Sursă energie: 3 × 400 V c.a.
  Comandă: Lesta LeCRob Std
  Programare: punct cu punct.

Peria pentru spălare automată a pistolul de vopsire este  poziționată 
în proximitatea robotului. Atunci când se rulează programul de 
spălare, controlul acesteia este preluat de către unitatea centrală 
de comandă a robotului, fiind integrată în secvența de spălare.
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Roboți de vopsire ATEX cu autoînvățare



LeBot IA6 poate vopsi panouri din lemn sau uși cu ajutorul 
unității speciale rotative și a unității de scanare Lesta.

Robotul cartezian LeBot C5 poate gestiona cu ușurință diferite tipuri de 
ferestre și rame cu ajutorul barierei de scanare rapidă și a softului integrat.

LeBot C5 vopsește jaluzele din lemn.

LeBot IA6 vopsește panouri din lemn cu ajutorul scannerului Lesta.

LeBot IA6 vopsește panouri din lemn cu ajutorul scannerului Lesta.

LeBot C5 vopsește ferestre speciale din lemn.

LeBot C5 poate vopsi chiar și profile curbate.
15

Roboți de vopsire ATEX cu autoînvățare



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 550316, Str. Ștefan cel Mare nr. 147 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

Linie vopsire cu pudră pentru MDF și lemn

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

Vopsirea suprafețelor din MDF cu ajutorul echipamen-
telor WAGNER reprezintă un mare salt înainte pentru 
design-ul, dezvoltarea și planificarea noilor tipuri de 
mobilier casnic sau de birou. Opțiunile devin aproa-
pe nelimitate în ceea ce privește formele, structurile, 
muchiile, frezările, profilele etc., iar rezultatele sunt ui-
mitoare. Toate acestea datorită efectului de acoperire 
de jur-împrejur când se vopsește cu pudră, a finisajului 
unitar și a culorii uniforme obținute pe fiecare piesă. 
Astfel, designerii de mobilă și decorațiuni interioare 
reușesc să își extindă considerabil orizonturile. Gama 
largă de culori dă frâu liber imaginației, rezultatul fiind 
suprafețe perfecte care arată impecabil.

Este vital ca în timpul încărcării pistolului de 
vopsire să se utilizeze sisteme de suspensie 
fără vibrație. Poziționarea verticală, împă-
mântarea adecvată și respectarea spațiului 
minim între piesele prelucrate sunt la fel de 
importante precum curățarea ulterioară cu 
aer comprimat sau prin ardere la suprafață. 
Pentru rezultate garantate de fiecare dată.

Pistoalele de vopsire Wagner tip 
Corona vopsesc piesa din ambele 
părți. Electrodul de control al 
câmpului electrostatic asigură o 
depunere uniformă a stratului 
de pudră pe întreaga suprafață 
eliminând efectul de „ramă“ pe 
conturul piesei.

În timpul acestui proces, pudra 
se gelifiază și se usucă cu ajuto-
rul radiației infraroșu, timp de 
3–5 minute la o temperatură de 
110–130 °C.

Etapa finală a procesului o reprezintă 
răcirea pieselor vopsite. Pentru aceasta 
piesele rămân suspendate pe conveior 
pe o distanță mai lungă sau conveiorul 
trece printr-un tunel ventilat cu aer rece 
pentru o răcire mai rapidă a suprafeței. 
După aceasta conveiorul este descărcat 
și reîncărcat cu noi piese pentru vopsit.

Încărcarea liniei și 
curățarea pieselor Activarea Vopsirea Gelifierea/ 

uscarea
Răcirea și 

descărcarea

În timpul procesului de activare, ra-
diația infraroșu preîncălzește supra-
fața MDF-ului la o temperatură de 
65–70 °C fără să încălzească piesa 
în profunzime. Umiditatea relativă 
la suprafața încălzită crește asigu-
rând astfel conductivitatea electrică 
necesară procesului de vopsire.


