
RUPES SpA produce unelte de cea mai bună 
calitate încă din 1947, bazându-se pe 4 principii: 
ingeniozitate, creativitate, intuiție și planificare. 
Inițial, uneltele erau produse într-o clădire 
mică din orașul Milano, Italia. În 1969, odată cu 
prezentarea primei mașini electrice de șlefuit 
RUPES, se solidifică reputația de  inovatori, iar 
astăzi, RUPES este un producător de unelte de 
înaltă calitate, cu patru unități de producție. 
Acum, ca și în trecut, fiecare unealtă RUPES 

este proiectată având la bază tehnologia de 
ultimă oră și cunoscuta pasiune pentru excelență 
a italienilor. RUPES SpA a achiziționat recent 
compania americană Cyclo Toolmakers pentru a 
pune bazele a RUPES USA Inc. peste ocean.

RUPES este cunoscut la nivel mondial pentru:
- scule electrice și pneumatice;  
- unelte și tubulatură destinată absorbției de praf; 
- soluții inovatoare la chestiuni de specialitate.
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Dezvoltare - Despre uneltele BigFoot 

Uneltele de polishat Bigfoot sunt mașini cu 
excentric orbital cu mișcari de amploare 
concepute pentru a spori performanța în 
timpul operațiunii de lustruire prin eliminarea 
hologramelor și a defectelor, micșorând în 
același timp și durata necesară procedurii.
Gama de produse este formată din 5 unelte 
special concepute: patru electrice, respectiv, 
una pneumatică, precum și o serie de compuși 
abrazivi și bureți de polishare.

Mișcările de amploare ale uneltei BigFoot 
permit corectarea defectelor într-un timp mai 
scurt, însă necesită componente foarte bine 
echilibrate pentru a reduce vibrațiile și pentru 
a elimina defectarea prematură a uneltelor.

Proiectarea uneltelor cât și a componentelor este destul 
de vastă. Mașinile de polishat cu excentric orbital mișcă 
talerul pe o traiectorie orbiculară permițându-i acestuia să 
se rotească în același timp. Mașinile de polishat cu orbital 
excentric sunt mai sigure decât cele rotative, deoarece 
acestea reduc căldura degajată asupra stratului de vopsea, 
previn “arderea” lacului și nu produc hologramele întâlnite 
în mod obișnuit în cadrul procedurii de polishare.
Mașinile de polishat cu orbital excentric obișnuite nu 
dispun de puterea necesară polishării și crează vibrații ce 
amorțesc, în timp, mâna utilizatorului.
Mărirea lungimii de cursă crește performanța, dar de 
asemenea, crește intensitatea vibrațiilor și a solicitărilor 
mecanice.
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Bureții de polishare 
RUPES BigFoot au culori 
diferite pentru a înlesni 
identificarea lor. 

Albastru – Cel mai agresiv
Verde  – Mediu
Galben  – Fin
Alb  – Ultra fin
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Dezvoltare - Despre bureții de polishare BigFoot 

Toți bureții de polishare BigFoot au o structura de 
spumă reticulară cu celule deschise.
Mașinile de polishat cu orbital excentric creează 
vibrații ale talerului cu o frecvență de 60-100 Hz 
care la rândul lor generează căldură.
Spuma cu celule deschise folosește aceste vibrații 
pentru a extruda gelul de polishare prin burete și 
pentru a încuraja circularea aerului.

Bureții de polishare obișnuiți sunt proiectați pentru utilizarea împreună cu mașinile rotative – prin urmare sunt mai moi 
pentru a le permite să urmărească specificul suprafeței prelucrate, în timp ce se rotesc la o viteză mare.
Bureții de polishare Bigfoot utilizează o rășină unică și sunt optim dimensionați pentru a transfera mișcările orbitale de 
mare amploare fără a exercita o presiune excesivă sau a genera un surplus de căldură.
Acțiunea orbitală generată de mașinile de polishat Bigfoot se va pierde în taler dacă buretele de polishat este prea lat, 
prea mare sau prea moale.

Pentru a spori transferul de energie, RUPES a ales să proiecteze 
și să utilizeze bureți de polishare rigizi în loc să folosească 
metodele tradiționale de micșorare a dimensiunii buretelui.
Bureții de polishare RUPES BigFoot sunt concepuți înainte de 
toate pentru utilizarea cu sisteme de polishare cu excentric 
orbital și sunt prevăzuți cu un strat Velcro pentru a reduce 
cantitatea de căldură degajată și pentru a mări rezistența 
aderenței.

Proiectați pentru a rezista utilizării prelungite 
împreună cu uneltele de polishare BigFoot 
cu excentric orbital, bureții de polishare trebuie: 
- să fie contrabalansați cu mare atenție ținând cont de  
 contragreutatea internă astfel încât masa orbitală să fie 
 echilibrată și să fie eliminate vibrațiile;
- să transfere mișcarea orbitală a mașinii pe suprafață fără a 
 mai fi nevoie de presiune acționată excesiv; 
- să înlăture căldura degajată asupra suprafeței vopsite și să 
 prevină acumularea de căldură în cadrul interfeței Velcro;
- să evite acumularea de compus de polishare ce poate mări 
 greutatea uneltei și poate genera uzură.

Marginile conice permit așezarea buretelui 
cu precizie pe taler și previn turtirea 
acestuia.
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Gelurile RUPES pe bază de apă cu un conținut 
specific de oxid de aluminiu sunt optimizate 
pentru utilizarea împreună cu mașini de 
polishare orbitale, respectiv,  cele cu acțiune 
dublă. Sunt, de asemenea, optimizate pentru a 
fi utilizate în combinație cu bureții de polishare 
cu celule deschise RUPES și proiectate pentru a 
preveni absorbția de material când sunt utilizate 
cu bureții PPI specificați.
Nu conțin ceară sau silicon, sunt ușor de 
înlăturat de pe suprafețe și nu prezintă risc 
pentru utilizator. 

Sistemul de polishare este ușor 
de utilizat și datorită capacelor 
flacoanelor ce sunt organizate pe 
culori.  
Dimensiunea buretelui de polishat 
și proiectarea sunt optimizate 
pentru a se armoniza cu rotațiile 
fiecărui tip de unealtă BigFoot.
De asemenea, compușii de 
polishare sunt proiectați pentru a 
optimiza structura unică din spumă 
a bureților de polishare BigFoot.

Compusul abraziv este recirculat între primi 2-3 
mm ai structurii de burete, obținându-se astfel cele 
mai bune rezultate. 
Compușii abrazivi nu sunt absorbiți de structura cu 
celule deschise reducându-se substanțial cantitatea 
de produs necesară.
Abrazivul necristalizat se descompune pentru a 
putea oferi un luciu final de cea mai bună calitate 
atunci când suprafața este prelucrată corect, 
respectând norma de timp.

Dezvoltare - Despre gelurile de polishare BigFoot  
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Sistemul de polishare BigFoot elimină 
necesitatea refacerii unor lucrări din cauza 
defectelor și a hologramelor care pot apărea.
Printre avantaje enumerăm:
• Se reduce transferul de căldură pe suprafața 
 prelucrată, reducând riscul unor defecte termice;
• Se reduce riscul de a strica marginile piesei;
• Sistem ușor de utilizat permite reducerea 
 timpului necesar pentru instruirea utilizatorului;
• În majoritatea cazurilor, utilizarea sistemului 
 BigFoot reduce timpul necesar polishării  
 stratului final. 

În cazul unei mașini de polishat rotative, zgârieturile 
uniforme și repetate cauzate de mișcarea circulară 
a uneltei sunt mult mai vizibile. 
Acțiunea de polishare cu orbital excentric 
a uneltelor BigFoot întrerupe continuitatea 
zgârieturilor, făcându-le astfel invizibile.
Același tip de acțiune de polishare permite 
hașurarea modelului creat de zgârieturi astfel 
încât acesta se anulează, ceea ce are ca rezultat o 
suprafață finală cu luciu intens.

Acțiunea de polishare cu excentric orbital reduce 
substanțial transferul de căldură de la unealtă la 
suprafața prelucrată, iar componentele Bigfoot 
sunt concepute pentru a accentua metoda de 
funcționare la rece.
Încrețirea vopselei sau defectele termice sunt 
eliminate în proporție de aproape 100%. 

Polisharea cu orbital excentric ajută la 
prevenirea “străpungerii straturilor”, la 
“arderea” marginilor, a deformărilor și 
reducerii semnificative a stratului de lac. 
În timpul operațiunii de polishare, talerul 
este proiectat să se oprească pentru a 
evita “arderea” marginilor.

Utilizând sistemul BigFoot pot fi eliminați o serie de 
pași necesari în mod obișnuit în cadrul operațiunilor de 
polishare.
În plus față de avantajele enumerate mai sus, sistemul 
BigFoot poate economisi timpul prețios pentru utilizator.

POLISHARE STANDARD ÎN 2 PAȘI

ECHIVALENT RUPES BigFoot

POLISHARE STANDARD ÎN 3 PAȘI

ECHIVALENT RUPES BigFoot

Pastă abrazivă

Pastă abrazivă/polish

Polish/SMR

Pastă abrazivă
Polish/SMR

Ceară

Pastă abrazivă/polish
SMR/Ceară

AVANTAJE
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Tehnica de polishare BigFoot 

1

Alegeți duritatea corectă a 
compușilor abrazivi și a bureților 
de polishat. În cele mai multe 
cazuri, sunt necesari doar unul 
sau doi pași. 

Atât bureții de polishat cât și 
ambalajele compușilor abrazivi 
au diferite culori pentru a face 
alegerea lor mai ușoară în 
funcție de tipul lucrării.

Lucrați curat. Asigurați-vă că zona 
ce se dorește polishată nu este 
acoperită de praf sau murdărie. 
Verificați și curățați buretele de 
polishat cât mai des. Schimbați-l 
când acesta devine murdar sau 
îmbibat de produse de polishare.

Pentru a suplimenta cantitatea 
de compus abraziv după o tură 
de polishare, aplicați 2-3 picături 
de gel abraziv pe o treime din 
suprafața aflată la exterior.

2
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Alegeți viteza/puterea de lucru 
corespunzătoare. Toate mașinile de 
polishat BigFoot sunt prevăzute cu 
un regulator de turație ce variază 
între 1-6, indiferent de mărimea 
excentricului.

Polishați pe bucăți; orientativ, 
dimensiunea suprafeței de lucru 
este recomandată a fi multiplu de 
6 al mărimii buretelui de polishat 
utilizat.

Centrul talerului trebuie să fie 
așezat orizontal (plat) pe suprafața 
polishată. Apăsați ușor în așa fel 
încât buretele de polishat să vină în 
contact cu suprafața.

Lucrați cu treceri lente care se 
suprapun. În general numărul 
trecerilor este între 2-6, dar poate fi 
mărit la nevoie.
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facebook.com/romservice.ro

4
Înlăturați excesul de compus 
abraziv.

5
Inspectați suprafața 
prelucrată.

Inevitabil veți fi martorii efectului…WOW!

Tehnica de polishare BigFoot 


