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Cea mai importantă
expoziție destinată 
domeniului auto din lume

Automechanika 2014 s-a desfășurat 
de-a lungul a 5 zile pline în care 
fost prezentate atât inovații cât și 
cele mai noi produse din domeniul 
auto fie că a fost vorba de piese, 
echipamente, produse IT, servicii 
sau accesorii și tuning, multe 
dintre acestea ca parte integrantă 
a unor demonstrații speciale.
Un total de 4631 de companii 
din 71 de țări și-au prezentat 
oferta specială unui număr 
aproximativ de 140.000 de vizitatori 
care activează în ateliere auto, 
în industrie sau în comerț.

Următoarea expoziție Automechanika Frankfurt 
va avea loc între 13-17 septembrie 2016.

Reparații & Întreținere
Gama completă pentru caroserie și retuș

Cea de-a 23-a expoziție Automechanika, 
desfășurată între 16-20 septembrie 2014 
a fost, din nou, un spectacol remarcabil de 
prezentare a inovațiilor din domeniul auto pe plan internațional. În acest an, în jur de 140.000 de vizitatori din 173 de 
țări, cu un raport de specialiști din domeniu de 1 la 4, au profitat de această oportunitate pentru a afla care sunt cele 
mai recente produse și tehnologii disponibile de-a lungul celor 5 zile de expoziție. Numărul de vizitatori internaționali a 
crescut cu cinci puncte procentuale, de la 55 la 60%. 
În ceea ce privește expozanții, târgul a stabilit un nou record însumând un număr de 4631 de companii din 71 de țări. 
Detlef Braun, membru al consiliului de administrație Messe Frankfurt declara: „Rating-urile acordate de expozanţi au 
fost remarcabile, cu un impuls semnificativ provenind din afara Germaniei. Chiar și companiile germane văd situația 
economică actuală într-o lumină mai pozitivă decât cea din 2012.“

Echipamentele de ultimă oră devin din ce în ce mai importante pentru segmentul dedicat reparațiilor auto. Întreaga 
gamă produse pentru ateliere și vopsitorii auto a fost prezentată, în bine-cunoscuta de pe acum Hală 11. Expozanții 
au ținut prezentări convingătoare și demonstrații speciale pentru a-și prezenta inovațiile în ceea ce privește retușul 
vopselei, repararea daunelor și gestionarea cererilor de reparație.
În paginile ce urmează, vă prezentăm o serie de noutăți descoperite cu entuziasm la standurile partenerilor noștri.

Raport fi nal: Număr record de expozanți noi și un total 
de 140.000 de vizitatori la Automechanika Frankfurt
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Aproximativ un sfert dintre expozanți au prezentat produse și 
soluții pentru vehicule comerciale. 
La mare căutare a fost tehnologia performantă a viitorului: 
lanțuri de curent alternativ, construcții ușoare și eficiența 
energetică.
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Pistolul premium SATAjet 5000 B, proiectat de către Porsche Design, stabilește 
noi standarde de calitate și face procedura de vopsire mai ușoară ca niciodată. 
Acest tip nou de pistol, de înaltă performanţă, fi ind extrem de adaptabil în ceea ce 
privește distanța de aplicare și presiunea de intrare a aerului, devine deschizător 
de drumuri. Acum, vopsitorul are posibilitatea de a ajusta presiunea și distanța, 
în funcție de tipul de vopsea pulverizată, de condițiile ambientale și de metoda de 
lucru – totul în vederea obținerii de suprafețe fi nale perfecte. SATAjet 5000 B este 
pistolul de vopsire de ultimă generație!

SATAjet® 5000 B - La fel de adaptabil ca tine

Skorpio II reprezintă răspunsul la toate nevoile manifestate de fi ecare utilizator de mașină
de șlefuit orbital excentrică. Este o unealtă extrem de silențioasă, are o putere extraordinară 
iar vibrațiile sunt reduse! 
Noul Skorpio II pneumatic este cea mai silențioasă unealtă de șlefuit orbital excentrică 
din clasa sa. Mai mult, ea este disponibilă într-o varietate de dimensiuni ale excentricului 
pentru a se potrivi mai bine cererilor venite din domeniu. 
Carcasa este acoperită cu un strat cauciucat ce împiedică alunecarea din mână, pentru 
a permite o mai bună manevrare, maneta de accelerație este concepută pentru a putea 
sprijini încheietura mâinii operatorului, unealta se adaptează perfect în mâna utilizatorului, 
echilibrarea internă a  componentelor are ca rezultat vibrații extrem de scăzute iar rândurile 
duble de rulmenți asigură o perioadă de utilizare mai mare și o funcționare mai fi nă.

SKORPIO II - Experimentați EXCELENȚA

Noul set UHS constând dintr-un compus și un burete de polishare a fost creat pentru 
corectarea într-un singur pas a zgârieturilor apărute pe lacurile de tip ceramic.
Bureții de polishare UHS au rezultate foarte bune și în combinație cu gelurile 
abrazive Zephir Quartz și Keramik de la RUPES dacă se dorește corectarea în 
profunzime și sporirea luciului pentru orice tip de lac.

COMPUS DE POLISHARE UHS EASY GLOSS 
ȘI BUREȚI DE POLISHARE UHS

Unitate de aspirație extrem de 
fl exibilă: compactă, simplu de 
instalat ce poate fi  mutată cu 
ușurință în jurul zonei de lucru! 
KR2 este o stație de lucru mobilă, 
în adevăratul sens al cuvântului și 
oferă utilizatorului soluții practice 
pentru munca de zi cu zi. 

Turbina mobilă KR2 
EFICIENȚĂ – COSTURI REDUSE – 
RANDAMENT RIDICAT

Uneltele electrice şi pneumatice pot fi  
conectate la unitatea mobilă cu ajutorul 
unor furtunuri de aspirare fl exibile 
RUPES. Dulăpiorul integrat poate fi  
folosit pentru depozitarea talerelor, 
bureților, a uneltelor ş i a accesoriilor 
utile. Raftul cu perforatii permite 
dotarea turbinei mobile cu toate 
consumabilele necesare utilizatorului 
pentru a-i oferi acces rapid la acestea. 
Blatul de lucru acoperit de o suprafața 
cauciucată face munca de zi cu zi 
ușoară și rapidă.

Echipamente complementare 
şi turbina KR2 

Pe lângă lansarea la Automechanika din acest an de la Frankfurt, a unui nou model de 
pistol de vopsire de înaltă performanță, SATA a pus la dispoziția utilizatorului un pistol 
SATAjet 4000 B cu un design deosebit de atractiv al carcasei. Refl ectând tema aleasă 
pentru decorul din cadrul expoziției „California Dreaming“, designul acestui pistol de 
vopsire extraordinar însumează modul californian de viață. 
Disponibil doar ca ediție limitată, pistolului SATAjet 4000 B Surfer vă inspiră să trăiți 
visul californian.

SATAjet® 4000 B Surfer - Ediție specială
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Multiplast
Flexible Plastic Putty

FEATURES AND BENEFITS

Creamy to mix and apply.

Fine ending with very good profiling.

Faster drying compared to other plastic putties.

Good adhesion to most of the plastics used in OEM.

Great flexibility achieving 70%.

Easy to sand with P150-P180 after 25' at 20ºC.

COMPLEMENTARY PRODUCTS

Aircolor 
Plastic Primer

Primerplast
Transp. Primer

Bumper plast
2K PU adhesive

www.roberlo.com

Un alt produs remarcabil prezentat la Automechanika Frankfurt 2014 este 
noul chit light multifuncțional de nouă generație, un produs universal ideal 
pentru repararea suprafețelor mari sau mici, putând fi  folosit atât ca și chit 
de umplere cât și ca unul de fi nisare. Textura sa cremoasă permite aplicarea 
facilă fără fărâmițarea marginilor. Se usucă mai repede în comparație cu alte 
chituri light, iar șlefuirea este mai ușoară când se compară cu alte tipuri de 
chituri multifuncționale cu aderență la metal utilizate în industria auto.

Chitul fl exibil pentru plastic lansat la Automechanika Frankfurt 2014 prezintă 
următoarele caracteristici: este cremos și ușor de aplicat, are o structură fi nală 
netedă neconturată, o uscare mai rapidă în comparație cu alte chituri pentru 
plastic, o aderență excelentă la majoritatea tipurilor de plastic utilizate în industria 
auto și o fl exibilitate ridicată de până la 70%. Șlefuirea se face cu ușurință folosind 
un abraziv cu o o granulație cuprinsă între P150-P180 după 25 de minute la 20°C.

MULTIPLAST

TOTAL 8

Noul compus de polishare „3 în 1“ polish de la Menzerna este unic în lume și 
răspunde la 3 provocări: corectare, luciu și protecție. Menzerna a reușit să armonizeze 
componentele active a trei produse diferite, astfel încât rezultatele noului „3 în 1“ să 
înlocuiască cele trei produse anterioare. Compusul „3 în 1“ înlătură urmele lăsate de 
abrazivul P 3000 la șlefuire, garantează un luciu intens perfect și umple porii pentru a 
respinge depunerile. 
Se pretează atât pentru unelte rotative sau excentric orbitale precum și la aplicarea 
manuală.100% fără silicon.

„3 în 1” - 3 probleme rezolvate dintr-o lovitură 

„SHCC 300” reprezintă arma secretă în cazul aplicaților difi cile.
Acest compus de polishare unic stabilește noi standarde: grad ridicat de duritate, 
înlăturare maximă a urmelor de șlefuire și un efect de polishare de îndelungă 
durată. Toate acestea fac ca produsul să fi e mai puternic decât toate celelalte 
produse din domeniu – una dintre cele mai agresive paste de polishare cu efect 
de luciu! 

SUPER HEAVY CUT COMPOUND 300 - Cel mai dur polish Menzerna 

Noul spray „Endless Shine” de la Menzerna garantează un luciu intens, suprafețe mai fi ne 
și o protecție de durată împotriva intemperiilor. Spray-ul poate fi  utilizat după spălarea 
mașinii, la încheierea procedurii de polishare sau pentru înlăturarea prafului de pe 
suprafețe lucioase. Se pretează pentru diferite suprafețe: de ex. suprafețe vopsite, sticlă, 
plastiv, cauciuc, aluminiu sau cupru. „Endless Shine” restaurează toate suprafețele rapid 
și efi cient.

„ENDLESS SHINE”: - Spray rapid pentru luciu intens de profunzime dintr-o lovitură 

Menzerna și-a demonstrat din nou capacitatea sa de inovație 
și a extins gama de produse de polishare. La Automechanika 
Frankfurt, Menzerna a prezentat trei produse absolut noi, și 
anume: un produs abraziv unic prin capacitatea sa de corectare 

„Super Heavy Cut Compound 300“, un spray rapid destinat domeniului de detailing ce oferă un luciu intens 
și o bună protecție a suprafețelor lucioase, și respectiv, cel mai căutat produs, un polish „3 în 1“ ce combină 
puterea de polishare cu luciul intens și stratul protector de ceară.

www.roberlo.com

Aircolor 
Guidex

COMPLEMENTARY PRODUCT

Total 8
Multifunctional New Generation Light Putty

FEATURES AND BENEFITS

Its creamy texture allows an easy application and good feather edging.

Faster drying compared with other light putties.

Easier to sand compared with multifunctional putties with adhesion to all metals 
used in OEM.

Universal (total) product ideal for all repairs on big and small surfaces that can be 
used both as a filling or finishing putty.
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Pastă de mătuire cu acțiune triplă: șlefuiește, curăță și 
degresează într-un singur pas. Acțiunea de spumare asigură 
consistența și uniformitatea suprafeței mătuite, înlesnind gradul 
de aderență al vopselei. Previne formarea de zgârieturi și dâre 
care pot reapărea odată ce este aplicat stratul fi nal de lac.

M’n’M matting mousse - Pastă de mătuire

Lansăm ofi cial în Noiembrie 2014 
o gamă nouă de produse destinate vopsitoriei auto: 

Alfabetul

Vopsea 2K 
Acrilică

Vopsea 
acrilică 

termoplast

Vopsea 
bază

Filler

Vopsea bază 
preparată

Vopsea 
sintetică

Lac

Diluant

Întăritor

Auxiliare

Vopsea 2K 
preparată

Grund Chit

KAPCI COATINGS!

LIKE US
fb.com/romservice.ro

Detlef Braun: „Mai mult decât altă dată, Automechanika de la Frankfurt s-a dovedit a fi  o 
platformă pentru prezentarea de tehnologii importante, orientate spre viitor și care sunt  
cheia dezvoltării viitoare a întregului domeniu auto.“

Ne inspirăm din istoria hieroglifelor pentru a simplifi ca identifi carea 
gamelor variate de produse.


