
info@romservice
#10 |  octombrie 2018

Automechanika Frankfurt s-a încheiat pe 15 septembrie 2018 
după cinci zile de expoziție, cu un număr record de expozanți, 
mai mulți vizitatori decât în   2016 și un nou record pentru 
spațiul expozițional ocupat. Evenimentul a atras 136.000 de 
vizitatori din 181 de țări. Dintre aceștia, aprox. 10.000 au fost 
la prezenți la eveniment pentru prima dată. 82% dintre expo-
zanți au declarat că și-au atins obiectivele pentru eveniment, 
față de 78% în 2016. Trendurile expoziției au fost digitizarea, 
vehiculele ecologice și mașinile clasice.
În perioada 11-15 septembrie 2018, peste 5.000 de companii 
(2016: 4.843) au prezentat noile lor produse și soluții într-o 

zonă de aprox. 315.000 m². Reacțiile participanților nu au în-
târziat să apară, aceștia fiind de acord că niciodată nu a fost 
expoziția Automechanika Frankfurt mai orientată înspre vii-
tor. Toate ramurile care alcătuiesc domeniul de reparații auto 

– industria, comerțul cu amănuntul și atelierele – au răspuns 
pozitiv la trendurile care includ mașini echipate cu Wi-Fi, ate-
liere interconectate și vehicule ecologice, oferind o gamă ui-
mitoare de inovații pentru grupul internațional de profesio-
niști care au participat în zilele de târg.
Următoarea expoziție Automechanika Frankfurt este progra-
mată să aibă loc între 8 și 12 septembrie 2020.

Număr record de expozanți și mai mulți vizitatori decât 
în anii precedenți cu ocazia celei de-a 25-a ediții



* Numai HVLP. Dimensiuni suplimentare în lucru.
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Noul SATAjet X 5500

Sistemul de duze SATA X

SATA este primul producător de pistoale de vopsire care oferă un 
sistem de duze bazat pe două forme distincte ale razei de pulve-
rizare pentru fiecare dimensiune a duzei. Prin urmare vom putea 
avea atât o formă alungită cât și una ovală, pentru întreg spectrul 
de mărimi de duze.

 � Pentru a spori numărul de soluții perfecte.
 � Indiferent de stilul de aplicare al vopsitorului.
 � Pentru toate tipurile de vopsele sau condiții ambientale.
 � Pentru toate tipurile de repere care urmează a fi vopsite.
 � Și toate acestea folosind un singur pistol de vopsire.

Duze I:
 � Rază alungită cu zonă uscată minimă;
 � Control îmbunătățit în timpul pulverizării;
 � Grosime redusă a stratului 
per mână aplicată;

 � Disponibile în următoarele dimensiuni: 
1,1 I / 1,2 I / 1,3 I / 1,4 I / 1,5 I *.

Duze O:
 � Rază ovală cu zonă uscată mai mare;
 � Miez ud pentru viteză 
sporită de aplicare; 

 � Disponibile în următoarele dimensiuni: 
1,1 O / 1,2 O / 1,3 O / 1,4 O / 1,5 O*.

 � Dimensiunea razei variază în funcție de mări-
mea duzei alese;

 � Creștere non-liniară a debitului de material în 
funcție de mărimea duzei;

 � Distribuția materialului pulverizat variază în 
funcție de mărimea duzei;

 � Nu este disponibil un set de duză care să realize-
ze o amprentă mai umedă sau mai uscată păs-
trând același tip de rază.

 � Dimensiunea razei constantă pentru toate mărimile de duze;
 � Creștere liniară a debitului de material pe măsură ce se schimbă mărimea 

 duzei;
 � Distribuția constantă a materialului suflat la fiecare tip de rază pentru toate 

duzele;
 � Alegerea setului de duză se face mai simplu în funcție de preferințe și de 

 cerințe: se optează pentru o aplicație mai umedă sau mai uscată.

Sistemul revoluționar SATA X va schimba 
dramatic abordarea procesului de vopsire

Eficient
Permite economisirea de vopsea 

păstrând particularitățile stilului de 
atomizare specifice fiecărui vopsitor.

Silențios
Datorită geometriei optimizate a fluxului de aer și 

a nivelul de zgomot redus, conform intervalelor de 
frecvență sonoră revelante, duza a fost patentată sub 

numele de Whispering nozzle™ (duză care șoptește).

Întreținere ușoară
Fară inel de distribuție a aerului, pentru 

a înlesni și grăbi procedura de spălare.

Avangardist
Duzele X abordează 
atomizarea la alt nivel.

Consistent
Dimensiunea constantă a razei petru 
întreg spectrul de duze (în limitele fiecărei 
tehnologii de atomizare) cu creșteri 
liniare ale debitului de material.

Individual
Se potrivește oricărei cerințe de aplicare, 
fie că este vorba de proprietăți ale vopselei, de 
condiții ambientale sau de metoda de aplicare 
(viteza de vopsire / controlul asupra procedurii).

Multifuncțional
Două tipuri de rază pentru fiecare 
dimensiune a duzei – răspunde astfel 
la orice cerință din domeniu.

Exact
Distribuție optimizată a vopselii, cu 
două forme ale razei de pulverizare 
pentru o vopsire uniformă, precum 

și o atomizare îmbunătățită 
bazată pe noul set de duze.

Duze curente: Duze SATA X:

1,2 1,2 I 1,2 O1,3 1,3 I 1,3 O1,4 1,4 I 1,4 O1,5 1,5 I* 1,5 O*



Seria S 230
ELECTRONIC PNEUMATIC
S 230L
S 230EL
S 230EM

S 230PL
S 230EPL
S 230EPM

Seria S 245
ELECTRONIC PNEUMATIC
S 245L
S 245EL
S 245EM

S 245PL
S 245EPL
S 245EPM

SPECIFICAȚII TEHNICE S 230 S 245
Putere W 1 × 1200 1 × 1200
Greutate mm 15 12
Putere max. furnizată de prize W 2400 2400
Presiune mmH

2
O 2000 2000

Nivelul de zgomot dB(A) 70* 73*
Volum cuvă l 30 45
Rată flux aer m³/h 165** 165**
Clasă de praf L L–M
Suprafață filtrare m² 1 1
Unelte anexabile n 1 2
Prize electrice pentru unelte n 1 1
Conexiune aer pentru unelte versiuni P P
Curățarea automată a filtrelor variante E E
Ø accesoriu racord intern mm 50 50
VARIANTA PNEUMATICĂ:
Presiune alimentare bar 6 6
Rata max. flux aer l/min 1450 1450

Caracteristici tehnice LTA 75 LTA 125

Ø taler mm 75 125

Ø excentric mm 15 12

Presiunea de lucru bar 6,2 6,2

Consum maxim de aer l/min 380 400

Turație rpm 0 ÷ 6000 0 ÷ 6000

Greutate kg 0,9 1,3

Regulator turație • •

Șurub prindere  M6 M8

* dB(A) în conformitate cu EN 60704-3.
** În conformitate cu EN 60335-269.
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LTA 75 – LTA 125 Bigfoot Triple Action

Aspiratoare RUPES seria S2

Rupes oferă un nou tip de unealtă cu o mișcare a talerului 
cunoscută sub numele de TRIPLE ACTION (acțiune triplă).

Puterea unui motor poate fi exprimată ca fiind rezultatul 
înmulțirii dintre cuplul motorului și viteză. În timpul utilizării 
normale a unei unelte, operatorul aplică o sarcină variabilă care, 
datorită forțelor de frecare și a efortului depus de motor, poate 
să reducă numărul de rotații și, în cazul unui excentric orbital DA, 
este de așa natură încât să reducă numărul de rotații ale discului 
la zero. Sarcina aplicată de către operator în timpul utilizării nor-
male a unei unelte variază semnificativ într-o anumită măsură 
de timp, determinând variații mari în viteza numărului de orbite 
și rotația discului rotor și, prin urmare, reducând uniformitatea și 
eficacitatea aplicației. Un proces mai omogen duce la o reduce-
re semnificativă a timpului de lucru.

În cazul uneltelor cu acțiune triplă și similar cu mișcarea 
uneltelor excentric orbitale DA, discul, în mod obișnuit circular, 
urmează o orbită și este liber să se rotească în jurul axei centra-
le proprii, dar, datorită unui reductor de viteze epiciclic special 
amplasat în fața grupului de camă, valoarea cuplului crește în 
mod semnificativ, în timp ce viteza se reduce. Cu ajutorul aces-
tei soluții, impactul unei variabile în performanță (sarcina apli-
cată de utilizator) este substanțial redusă și, în consecință, se 
obține o uniformitate mai mare a performanței uneltei.

Aceasta oferă o îmbunătățire considerabilă a aspectului final 
al suprafeței, precum și o reducere drastică a nivelurilor de vi-
brații.

Aspiratoare profesionale proiectate pentru absorbția prafului prin conectarea mașinilor de șlefuit electrice și pneumatice.
Pentru versiunea E, curățarea filtrelor se face automat. Compatibile cu sistemul SYSTAINER T-LOC – aspiratoarele din Seria S2 sunt 
dotate cu o conexiune rapidă pentru toate sistemele modulare SYSTAINER T-LOC. Prin urmare, sistemul poate fi folosit ca o stație 
de lucru, fiind posibilă depozitarea uneltelor și a echipamentelor aferente.

Triple Action
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Mașină electrică de șlefuit INDASA 

CARACTERISTICI:
 � Deplin compatibil cu sistemul 
de abrazive INDASA;

 � Regulator de turație;
 � Motor fără perii;
 � Tehnologia seria E;
 � Design ergonomic;
 � Zgomot și vibrații reduse. 

BENEFICII:
 � Performanță maximă;
 � Viteza maximă de lucru;
 � Efort minim pentru întreținere; 
 � Portabil;
 � Manevrabil cu o singură mână; 
 � Ușurință în utilizare;
 � Îmbunătățirea confortului utilizatorului.

Diametru 
taler

Sistem 
absorbție praf

Excentric 
[mm]

Turație în gol 
[rpm] 

Greutate 
[kg]

Vibrații 
[m / sec²]

Nivel zgomot 
[dBA]

Tensiune 
[V]

150 mm Absorbție praf 
centralizată

2,5 10 000 1,38 2,52 69 230
5,0 10 000 1,41 1,77 71 230

50 Hz - 60 Hz, 150 W (350 W S2 1 M)

Specialiștii de la INDASA au lansat o nouă mașină de șlefuit de înaltă performanță cu excentric orbital. Ea are un 
motor fără perii, taler de 150 mm și absorbție centralizată a prafului. Sunt avute în vedere atât tehnologia avansată a motoarelor 
fără perii din seria E cât și designul compozit inovator pentru a maximiza rezultatele obținute în urma șlefuirii dar și confortul utili-
zatorului. Designul ergonomic, compact și ușor găzduiește motorul de 350 W care are un nivel minim de zgomot și vibrații. Regu-
latorul de turație variabilă presetat oferă utilizatorului control total asupra uneltei indiferent de aplicația de șlefuire. Unealta este 
însoțită de un taler de ultimă generație cu 15 găuri Rhynogrip, pentru a asigura absorbția optimă a prafului rezultat, consistența 
rezultatelor la finisare și mediul de lucru mai curat.

Perfect partner for Rhynogrip abrasive systems

Discuri Ultravent
PlusLine
HTLine
FilmLine

Interfață
Ultravent 150 mm

Taler
Ultravent 150 mm

Pregătirea suprafeței prin șlefuire este 
una dintre aplicațiile din vopsitoria 
auto, care necesită un număr sem-
nificativ de resurse: manoperă, 
timp sau materiale. Discurile de 
șlefuire Ultravent pot economisi 
din timpul dedicat șlefuirii și, con-
comitent, pot menține mediul de 
lucru mai curat. Datorită sistemului 
inovator al talerului, interfeței și a discurilor cu multiple găuri, 
absorbția prafului este mult îmbunătățită. Capacitatea de ab-
sorție a sistemului Ultravent elimină încărcarea discului, prelun-
gește performanțele acestuia și reduce norul de praf generat în 
timpul șlefuirii. 

RHYNOGRIP HT DC D150

RHYNOGRIP PLUS LINE DC D150

HTLine

PlusLine

FilmLine

21 găuri, granulații: P80 | 
P100 | P120 | P150 | P180.

21 găuri, granulații: P80 | 
P100 | P120 | P150 | P180.

57 găuri, granulații: P220 | P240 
| P320 | P400 | P500 | P600 | P800 
| P1000 | P1200 | P1500 | P2000.

57 găuri, granulații: P220 | 
P240 | P320 | P400 | P500 

| P600 | P800 | P1000.

RHYNOGRIP 
FILM LINE DC D150

57 găuri, granulații: P800 
| P1000 | P1200 | P1500.
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MTE-RED – bandă de mascare INDASA 100°C

 � Pentru aplicații generale din domeniul automotiv;

 � Rezistentă la 100°C;

 � Ideală pentru aplicații în care se dorește obținerea 
unor rezultate superioare în ceea ce privește 
exploatarea și rezistența la temperaturi crescute.

 � Adeziv natural din cauciuc pentru fixare rapidă cu maximă 
aderență, dezlipire curată și definiție excelentă a marginilor.

 � Utilizare facilă;

 � Fără urme de adeziv după înlăturare;

 � Aderență foarte bună în straturi suprapuse;

 � Utilizare practică fără pierderi;

 � Ușor de îndepărtat;

 � Nu se deteriorează pe măsură ce e utilizată;

 � Aplicare ușoară pe suprafețe curbate sau neregulate;

 � Adaptabilitate ridicată;

 � Compatibilă cu toate tipurile de vopsele;

 � Rezistență mecanică bună;

 � Aderență imediată la o gamă largă de suprafețe;

 � Rezistentă la solvenți.

Caracteristici tehnice

Gramaj hârtie 59 g/m²

Grosime bandă 137 µm

Rezistență la tracțiune 4 kg/cm

Alungire la rupere 9%

Aderență la oțel 280 g/cm

Rezistență la căldură 100°C (30 min)

Lățime bandă 24 mm; 36 mm; 48 mm; 72 mm

Lungime rolă 50 m

MTY – 110°C

MTE-RED – 100°C

MTE – 80°C
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Menzerna Super Heavy Cut Compact 300 / 400 GREEN LINE sunt compuși de polishare de înaltă performanță, fără COV*, destinați 
domeniului de detailing în vederea prelucrării stratului de lac auto. LINIA VERDE de la  Menzerna îndepărtează urmele lăsate de 
materiale abrazive, fără a mai avea solvenți agresivi în compoziție.

BENEFICII, CARACTERISTICI SPECIALE:

 � Îndepărtarea rapidă a urmelor rămase după șlefuire;

 � Granulele abrazive de înaltă calitate se dizolvă în timpul procedurii, lăsând 
în urmă o suprafață uniformă fără zgârieturi profunde.

*COV înseamnă Compuși Organici Volatili. Compușii de polishare fără COV nu conțin compuși organici volatili, adică nu emit miro-
suri neplăcute de solvenți. Produsele Menzerna din LINIA VERDE protejează atât sănătatea utilizatorilor cât și mediul înconjurător.

300/400 GREEN LINE
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Sistemul Menzerna

Pasul 1
Heavy Cut

Pasul 2
Medium Cut

Pasul 3
Finish

Pasul 4
Protection

Procedură 
Standard

Heavy Cut Compound 400 GREEN LINE
- Performance Compound -

22759

Final Finish 3000
– Classic Swirl Remover –

22029

Power Lock
Ultimate Protection

22070

Produse alternative

Super Finish 3500
– High Gloss Swirl Remover –

22911

Power Protect
Ultra
22753

Super Finish Plus 3800
– Show Car Finish –

22992

Liquid Carnauba
Protection

22068
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Kapci 6070 este un lac UHS cu uscare rapidă. Raportul de ames-
tecare este de 1 : 1, lacul uscându-se complet după numai 60 de 
minute la 20°C. Lacul Kapci 6070 UHS este un produs de ultimă 
generație cu un conținut redus de solvent, creat în ideea de a 
reduce costurile generate de cabina de vopsire, sporind în ace-
lași timp viteza și eficiența fluxului de lucru.

Kapci 6070 UHS oferă o suprafață finală deosebită, fiind com-
binația excelentă dintre un luciu de înaltă calitate și o grosime 
adecvată a stratului de lac.

Se utilizează împreună cu întăritorul Kapci 6073 (Rapid), nefiind 
necesară uscarea în cabina de vopsire.

Lac acrilic 
Kapci 6070 UHS Ultra Rapid

Lac acrilic 
Kapci 6030 HS 2K

Lac acrilic Kapci 6050 
HS Anti-Scratch

Kapci 6030 este un lac HS destinat tuturor tipurilor de lucrări. 
Este ușor de aplicat, are luciu intens și o bună rezistență în timp. 
Se utilizează împreună cu întăritorii Kapci 6033 (Rapid), 6035 
(Standard), 6037 (Lent) pentru a obține cele mai bune rezulta-
te finale, mai ales atunci când este uscat la temperaturi înalte 
specifice lucrului în cabina de vopsire. Lacul Kapci 6030 poate fi 
aplicat peste:

 � vopsele de bază din gama Kapci 670;
 � suprafețe vopsite pregătite în mod corespunzător.

Suprafețele ce urmează a fi suflate cu lac, vor fi șlefuite și de-
gresate temeinic. Pentru curățarea și degresarea suprafețelor 
înainte de aplicarea vopselei de bază se recomandă utilizarea 
degresantului Kapci 605. Disponibil la: 1L; 5L.

Kapci 6050 este un lac HS anti-scratch special conceput pentru 
aplicarea peste vopsele pe bază de apă. Oferă un luciu dura-
bil, rezistent la zgârieturi minore. Lacul Kapci 6050 are cele mai 
bune rezultate când este uscat în cabina de vopsire.

Kapci 6050 HS Anti-Scratch respectă prevederile legislației eu-
ropene cu privire la limitele COV de 420g/l. 

Se utilizează împreună cu întăritorii Kapci 6054 (Rapid), 6055 
(Standard), 6056 (Lent) pentru a obține cele mai bune rezultate 
finale, mai ales atunci când este uscat la temperaturi înalte spe-
cifice lucrului în cabina de vopsire.

Chit Kapci 350 PE 
– Kapci 354 PE

Kapci 350 este un chit poliesteric multifuncțional. Reprezintă 
baza ideală pentru toate sistemele de vopsire Kapci, fiind ușor de 
aplicat dar și de șlefuit. Chitul poliesteric Kapci 350 poate fi apli-
cat pe un număr variat de suprafețe cum ar fi tablă, piese origi-
nale, aluminiu, fibră de sticlă, fibră de sticlă ranforsată (GRP) sau 
pe suprafețe lăcuite care au fost bine șlefuite în prealabil. Supra-
fața prelucrată trebuie curățată și degresată înainte de aplicarea 
chitului Kapci 350 PE. Pentru degresare și curățare după șlefuire 
se recomandă degresantul Kapci 605. Pentru suprafețe din tablă 
galvanizată, se recomandă varianta Kapci 354, conceput special 
pentru această aplicație. Raport de amestecare: 100 : 1 – 3.
Disponibil la 0,5 kg; 1kg; 1,85 kg și 3 kg.



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

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

Bandă mascare pentru blend-in

Folie mascare în cutie de carton

Banda de mascare pentru blend-in este combinația dintr-un 
substrat flexibil de burete și o bandă de mascare creponată, 
susținută cu un strat de adeziv pe bază de cauciuc, activabil 
prin simpla apăsare.

Este concepută pentru mascarea marginilor reperelor și pentru 
evitarea dungilor de încărcare atunci când se dorește realizarea 
lucrării cu blend-in.

Se recomandă și pentru lucrările în care se utilizează lămpile cu 
infra-roșu.

CARACTERISTICI:
 � O modalitate rapidă de mascare a reperelor, fără 
a avea margini proeminente în urma aplicării 
de bandă pentru procedura de blend-in;

 � Elimină necesitatea refacerii unor lucrări, datorate liniilor 
inestetice rezultate în urma aplicării benzii convenționale.

BENEFICII:
 � Trecere uniformă de la vopseaua veche la cea nouă;

 � Ideală pentru evitarea dungilor de încărcare;

 � Fără urme rămase pe suprafața vopsită;

 � Rigidă

 � Dimensiune unică pentru aplicații variate;

 � Calități absorbante crescute;

 � Disponibilă la rolă în cutie cu dispensor.

Folia de mascare Kemtex este de acum 
livrată în cutie de carton.

AVANTAJE:

 � Cutia de carton are rolul de a proteja 
folia, atât în timpul transportului cât 
și pe perioada utilizării în service.

 � Fiind protejată de praf și 
impurității, transferul acestora 
de pe folie pe suprafața vopsită 
se va reduce semnificativ.

 � Cutia de carton are rol și de 
dispensor. Este ideală pentru cei 
care nu au stand pentru rolă.

Bandă creponată

Liner

Burete

Adeziv


