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Discount 20%
pentru toate comenzile plasate în timpul expoziției 

sau până la sfârșitul lunii octombrie!

Vă așteptăm în cadrul TIB 2016 în pavilionul A – Niv. 0.00 standul B 9
Program de vizitare 12–15 octombrie 2016: 

miercuri–vineri: 1000–1800; sâmbătă: 1000–1600
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GERMANY
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Menzerna dezvoltă și produce compuși de lustruire și 
emulsii pentru aplicații industriale. Clienții industriali benefi-
ciază de consultanță, în vederea optimizării procedurilor de 
lustruire. Toate aspectele legate de procedurile de lustruire 
industrială sunt acoperite de gama largă de rețete inovatoa-
re și sisteme complete de lustruire. Menzerna pentru luciu: 
interioare automobile; Rame foto; ambarcațiuni; instrumen-
te muzicale; lucru manual; bucătării; mobila; piese auto; vase 
de bucătărie; turnare mulaje; chiuvete de bucătărie; mânere 
uși; accesorii; veioze; componente tehnice.

Menzerna - perfecțiunea în lustruire – dă strălucire măr-
cilor premium. Produs în Germania. Din 1888.

Emulsiile Menzerna sunt create pentru uz industrial. Pe li-
nia centralizată de producție în masă, pastele lichide asigură 
siguranța maximă a procedurii, viteză și calitate. 

Compuşii solizi Menzerna se pretează atât la operațiunile 
de lucru manuale cât și la cele automatizate. Fie că este vor-
ba de producția de serie mică sau mare, se respectă stan-
dardele de calitate a suprafeței pentru forme geometrice 
variate. 

Cremele de lustruire Menzerna sunt create special pen-
tru procesarea industrială a suprafețelor ultra-sensibile din 
lemn lăcuit. Aplicarea este fie manuală fie automată și are 
ca rezultat un luciu intens chiar și în cazul culorilor închise.
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Pistolul de vopsire premium SATAjet® 5000 B marchează noi stan-
darde ale calității, în timp ce simplifică, fără precedent, procedura 
de vopsire. Fiind extrem de versatil în ceea de privește distanța de 
aplicare și presiunea de intrare, acest model nou de pistol ultra-per-
formant este deschizător de drumuri. Din acest moment, vopsito-
rii pot seta presiunea și distanța de aplicare în funcție de cerințele 
specificate de producătorul de vopsele, de condițiile de aplicare și 
de metoda de lucru – pentru a ajunge la rezultate desăvârșite.

Detalii ergonomice duse la extrem
Design-ul noului SATAjet® 5000 B a fost gândit de specialiștii 
de la Porsche Design Studio care, împreună cu experții SATA, au 
translatat funcționalitatea supremă într-o formă estetică. Datorită 

mânerului optimizat în forma actuală, pistolul se așează perfect 
urmând conturul palmei utilizatorului. În plus, mânerul pistolului în 
variantă digitală este identic din pucnt de vedere al mărimii cu mo-
delul standard, făcând din el alegerea optimă pentru toate catego-
riile de vopsitori, indiferent de lățimea palmei. 

Uşor de manevrat 
În căutarea gradului optim de ergonomie, nu ne-am oprit doar la 
îmbunătățirea mânerului, ci în mod egal ne-a preocupat proiecta-
rea pieselor care asigură controlul razei sau fluxul de material cât 
și proiectarea regulatorului de aer. Robust dar cu o greutate redu-
să, acest pistol de vopsire oferă combinația perfectă între ușurin-
ța în aplicare și fiabilitate.

Design ergonomic îmbunătățit – pistolul 
SATAjet® 5000 B are un mâner cu linii op-
timizate perfect potrivit oricărei mâini.

Control optimizat al razei: Ajustare rapidă 
și precisă a razei de pulverizare cu doar o 
jumătate de rotație.

Ștuț pivotant: Garnitură de tip nou, calita-
tivă pentru rezultate optime.

Opțiunea DIGITAL®: manometru cu regula-
tor de presiune integrat – esențial pentru 
potrivirea exactă a nuanței.

  Concept de duză îmbunătățit pentru cea mai mare flexibilitate în ceea ce privește 
presiunea de intrare și distanța de aplicare

  Mâner pistol ergonomic
  Suprafață PearlchromeTM, ușor de curățat, rezistentă la coroziune
  Elemente de ajustare ușor de manevrat
  Teacă tragaci pozitionată ideal – pentru inserarea ușoară, rapidă și corectă a cuiului 
  Ștuț pivotant cu tip nou de garnitură 
  Mâner pistol compact identic atât pentru modele digitale cît și cele standard
  Control rază optimizat cu doar o jumătate de tură

O rază uniformă și ajustabilă cu flexibilita-
te în funcție de cerințe – pistolul SATAjet® 
5000 B pentru suprafețe finale perfecte.

Fără adaptor – paharele SATA® RPS® se 
montează direct pe pistol, greutatea și 
efortul la curățare fiind reduse.

Acum și în varianta
SATAjet® 5000 Phaser™

Pistolul de vopsit PHASER™ – 
echipamentul perfect pentru momentele de excepție!

Caracteristicile produsului

Flexibilitate deosebită
SATAjet® 5000 B
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Accesorii interschimbabile: o unealtă 3 în 1
Unealta se livrează numai în trusă şi este disponibilă în două variante: lungă şi scurtă.

REGULATOR DE TURAŢIE
Cinci viteze de lucru pentru 
adaptabilitate la cerințele de lucru 
și demarare progresivă (soft start).

INDICATOARE CU LED 
LED-uri de calitate pentru 
o bună monitorizare a 
capacității bateriei.

Sistemul BigFoot este soluția perfectă atât pentru utilizatorul în-
cepător cât și pentru profesionistul aflat în căutarea unei suprafe-
țe finale perfecte. Caracteristicile de proiectare ale uneltei BigFoot 
fac din aceasta un instrument unic în domeniul polishării. Echilibrul 
excepțional și lipsa vibrațiilor permit operatorului să mențină con-
trolul în totalitate asupra uneltei și să mărească manevrabilitatea 
acesteia în timpul operațiunii de polishare. Astfel, zone dificile, cum 
ar fi marginile, contururile și colțurile sunt ușor de prelucrat, opera-
torul folosind o mișcare coerentă și armonioasă.

Un aspect important, luat în considerare de către specialiștiii  Rupes 
chiar de la primele studii de fezabilitate ale proiectului, îl reprezintă 
asigurarea confortului maxim al operatorului în timpul utilizării.

Designul unic și abordarea axată pe ergonomie au ca rezultat o 
unealtă foarte stabilă, ușoară și respectiv, manevrabilă, fără însă 
a se lipsi de puterea necesară realizării unei suprafețe finale de în-
altă clasă. Lucrând cu uneltele BigFoot, polisharea devine ușoară, 
confortabilă și are rezultate excelente.

BUTON BLOCARE
Buton blocarea axului pentru 
schimbarea rapidă și ușoară 
a talerului și a accesoriilor.

MANTA DE PROTECŢIE
Previne intrarea în contact 
în timpul funcționării cu 
suprafețele adiacente.

BATERIA
Cuplul mare al motorului face ca rezultatele 
să fie aceleași indiferent de sursa de 
energie utilizată: baterie sau alimentator.

COMPACT ȘI ERGONOMIC
Extrem de ușor; proiectat îndeosebi 
pentru lucrul cu o singură mână.

UNGHI DE 97º 
Optimizat pentru a obține cele 
mai bune rezultate și pentru a 
spori confortul utilizatorului.
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Skorpio III reprezintă răspunsul la dorințele oricărui utilizator, și 
anume, un șlefuitor orbital excentric extrem de silențios, dar care 
are forță. Noul șlefuitor pneumatic restilizat Skorpio III este cel 
mai silențios șlefuitor orbital excentric din clasa sa. În plus, este 
disponibil în mai multe variante de excentric, pentru a se adapta 
mai bine fiecărei aplicații în parte. Carcasa este protejată de un 
tip de cauciuc cu proprietăți anti-alunecare pentru a oferi o mai 
bună manipulare, iar clapeta de pornire este concepută în așa fel 
încât permite sprijinirea încheieturii mâinii utilizatorului în timpul 
funcționării, totodată încadrându-se perfect în corpul uneltei 
pentru a elimina riscul de ciupire a palmei. Echilibrarea internă 
a componentelor are ca rezultat vibrația extrem de scăzută 
iar rulmentul cu două rânduri de bile asigură atât o perioadă de 
exploatare mai mare cât și o funcționare mai lină.

Unelte de joasă tensiune
42 / 48 / 72 / 80 / 110 V

Această gamă de unelte este destinată aplicațiilor în diverse do-
menii speciale: platforme petroliere marine; rafinării; șantiere na-
vale; conducte de petrol sau de gaze; în prezența unor mase mari 
de metal; în toate cazurile în care nu este posibilă, din motive de 
siguranță, utilizarea rețelei standard de 230 V.
 
Rupes oferă o gamă largă de produse care se pot alimen-
ta la tensiuni de 42 / 48 / 72 / 80 / 110 V. Tensiunile de 42 și 
48 V sunt alegerea în care reglementările impun utilizarea unor 

tensiuni care nu depășesc 50 V, cum ar fi în prezența unor mase 
mari de metal sau aplicații în medii cu umiditate puternică. Unel-
tele de joasă tensiune sunt de asemenea apreciate în zonele în 
care nu este accesibilă o rețea de alimentare la 230 V și în cazul 
în care singura sursă de alimentare este generatorul de sudură. 
În acest caz putem avea acces la 42; 48 sau 72 V.
 
Toate aceste unelte satisfac cele mai exigente reglementări în 
ceea ce privește factorii de risc electric.
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Reţeta succesului
Sistem de mixare și dozare 2K FlexControl Smart

FlexControl Smart de la Wagner este un sistem nou de mixare 
și dozare 2K, comandat electronic. Mixarea electronică garantea-
ză mereu cea mai mare precizie la mixare și schimbarea rapidă a 
rețetei. Un alt avantaj al mixării electronice îl reprezintă omogeni-
zarea statică a cantității necesare și prin urmare, pierderile sunt 
mult reduse. Operabilitate simplă economisește timp și elimină 
greșeli de operare.

  Mixează precis, sigur şi corect – WAGNER FlexControl 
Smart sistemul de mixare inteligent este centrul tău de con-
trol pentru lucrări rapide, eficiente și cu dozare exactă.

  Operațiuni simple şi intuitive – 4 butoane pentru operator 
– Start, Stop, Spălare, Schimbare rețetă – mai simplu nu se 
poate. Manevrarea ușoară asigură lucrări eficiente și rapide.

  Presiune optimă – chiar și când se lucrează la presiune re-
dusă, căderile de presiune sunt evitate cu ajutorul valvelor 
cu secțiune încrucișată de mari dimensiuni.

  Performanță şi eficiență maximă – suprafața vopsită este 
de o calitate net superioară atunci când se folosește siste-
mul de mixare 2K. Sistemul poate fi extins până la 5 vopsele 
și 2 întăritori.

  Practic şi pe înțelesul tuturor – cu ajutorul ecranului tactil 
se pot accesa usor și seta toate rețetele de mixare astfel în-
cât lucrul să înceapă imediat.

  Monitorizarea consumurilor – se pot arhiva rețetele de mi-
xare și consumul de materiale. Informatiile se vor stoca în 
sistem și pot fi preluate și transferate prin intermediul portu-
lui USB la un soft instalat pe orice terminal PC.

  Folosirea a două pistoale de vopsire, simultan – sistemul 
poate fi configurat pentru utilizarea în paralel a două pistoale 
de vopsire, fără limitări.

WAGNER livrează maşini, 
echipamente şi sisteme pentru 
toate aplicațiile de vopsire 
industrială. Produsele noastre 
inteligente ies in evidență 
prin calitate deosebită, 
eficiență şi productivitate.
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Sistemele moderne anticorozive dar și vopsirea navelor maritime 
sunt realizate cu produse High Solid și Ultra High Solid. Ameste-
cul de rășină cu întăritor trebuie făcut cu mare precizie pentru a 
asigura reacția chimică dorită și o întărire corectă, toate acestea 
pentru a obține suprafețe cu rezistență mecanică ridicată. Noul 
WAGNER PROTEC 2K a fost proiectat și executat exact pentru a 
atinge acest scop. Vei fi surprins să vezi cât de simplu poate fi uti-
lizat. E aproape ca o pompă simplă 1K.

Avantaje:
  Economie de timp. Materialele nu necesită cântărire sau 

amestecare înainte de aplicare.
  Economie de material. Se mixează doar cât este necesar.
  Perioada de utilizare a prodului mixat nu mai reprezintă o 

problemă. Produsele inu mai intră în reacție și nici nu se mai 
întăresc înainte de terminarea procedurii de vopsire.

  Consum redus de solvent de clătire. Nu trebuie spălată întreaga 
pompă când se încheie lucrul si nici în cazul unor întreruperi 
neprogramate. Trebuie doar clătit mixerul, pistolul și furtunul 
până la pistol.

  Greșelile de vopsire nu mai există. Amestecul exact este făcut 
de sistem și acesta garantează cea mai înaltă calitate din 
industrie.

WAGNER PROTEC 2K poate fi livrat cu 4 rapoarte de mixare 4:1, 
3:1, 2:1 și 1:1., acoperind astfel toate cerințele din domeniu. Dacă se 
doreste schimabrea raportului de mixare, înlocuiți secțiunile fluide.
WAGNER PROTEC 2K e conform cu toate normele ATEX.
Materiale:

  Primeri epoxidici încărcați 
cu zinc 

  Vopsele poliuretanice
  Vopsele cu reacție rapidă
  Vopsele ignifugabile

Aplicații zilnice:
  Rezervoare
  Conducte

  Clădiri portuare
  Vase maritime
  Poduri și pasarele
  Turnuri și eoliene
  Trenuri
  Turnuri de apă
  Utilaje de tratare a apei
  Bazine
  Structuri metalice
  Echipamente din rafinării

nu glumă!
Pentru lucrări

Sistem de dozare și mixare Protec 2K



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

Sistem electronic de mixare 2K

Twin Control

Senzorul de Poziție Magnetic cu bilă „Mag-
netic Stroke Meter“ este o alternativă 
foarte eficientă la pompele de dozare cu 
roți dințate. Acest sistem permite setarea 
rapoartelor de mixare de la 1:1 până la 20:1 
cu o precizie de 2%.
Aceasta face din TwinControl soluția per-
fectă pentru mixarea și aplicarea produse-
lor 2K într-o gamă variată de aplicații por-
nind de la vopsirea lemnului, a metalului și 
până la vopsirea structurilor metalice de 
mari dimensiuni.

Amortizare rapidă
  Se elimină defectele de vopsire 

datorate mixării incorecte de material.
  Nu există resturi de material nefolosit. 
Tot ce se mixează se și aplică 
instantaneu.

  Timpii de spălare manuală a 
echipamentului dar și cei de mixare 
manuală a produselor sunt eliminați.

  Crește exponențial productivitatea.
  Risipa de material este eliminată
  Întreținerea este scăzută, pompele 

nu  trebuiesc spălate la sfârșitul 
programului de lucru, rămân amorsate 
pentru a doua zi.

  Monitorizare permanentă a consumului 
de material.

Funcțiile de bază
  Mixarea în timp real, cu controlul mixării 
și sistem de alarmare.

  Monitorizarea timpului maxim de reacție 
a materialului, cu sistem de alarmare.

  Afișarea în timp real a raportului de 
mixare.

  Monitorizarea consumului de material.
  Diagnosticarea continuă a pompelor; 

pre-alarmare în caz de funcționare 
defectuoasă.

  Unitate spălare pistol (opțional).
Toți parametrii de lucru se pot seta direct 
de pe panoul de  programare. Un nivel 3 de 
parolare previne intervenția personalului 
neautorizat și limitează accesul la datele 
confidențiale.

ușor de utilizat!
Ușor de instalat

facebook.com/romservice.ro

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
Braşov 500199, Str. 13 Decembrie nr. 32 tel./fax: 0268 425 904
Braşov 500299, Calea București nr. 249, corp C tel./fax: 0268 339 120
Bucureşti 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. Mureş 540320, Str. Călărașilor nr. 94 tel./fax: 0265 210 664

Twin Control de la Wagner reprezintă o soluție uni-
că pentru  mixarea produselor 2K. Sistemul porta-
bil 2K este unul  economic, compact şi foarte uşor 
de utilizat pentru o gamă largă de  cerințe, aplica-

ții de materiale cu vâscozitate ridicată şi rată 
mare de transfer.


