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AVANGARDIST 
EFICIENT 

UŞOR DE UTILIZAT 
REZULTATE IMPECABILE 

Sistemul BigFoot este soluția perfectă pentru orice utilizator aflat în căutarea unei suprafețe finale 
desăvârșite, fie că este începător sau profesionist în domeniu. Design-ul unic și abordarea axată pe 
ergonomie au ca rezultat unelte stabile, ușoare și manevrabile, dar care dispun, în același timp, de toată 
puterea necesară pentru a efectua o lucrare deosebită. Uneltele BigFoot sunt așadar unice în nișa polishării.

SiStemul de poliShare orBital excentric

o G l i n da p e r F e cȚi u n i i
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Este o unealtă electrică de polishat cu excentric orbital, 
recomandată pentru prelucrarea suprafețelor mari. Este 
recunoscută datorită diametrului excentricului de Ø 21 mm 
și cel de Ø 150 mm al talerului.
Unealta echilibrată perfect, în combinație cu buretele de 
polishare cu diametru de 150/180 mm aparținând gamei 
BigFoot de la rupeS, garantează o polishare rapidă și o 
suprafața finală impecabilă. 

LHR 21ES 

ideal din punct de Vedere erGonomic

BurduF FrÂnare taler 

modul de control electronic al turaȚiei

Buton Blocare al comutatorului pornit-oprit

deSiGn 

În cazul uneltelor de polishare BigFoot, Departamentul de  
Cercetare & Dezvoltare de la RUPES a fost foarte atent la crearea designului 
și respectarea ergonomiei. Carcasa perfect echilibrată a uneltei, mânerul 
practic, operarea silențioasă și vibrațiile reduse la minim sunt doar câteva 
dintre argumentele ce recomandă sistemul BigFoot ca fiind unul dintre cele 
mai versatile și mai căutate pe piață.

Burduful de frânare taler are funcție dublă. Protejează operatorul și 
împiedică talerul să se rotească liber, dacă unealta pornește accidental. 
Acest lucru reduce frecarea inutilă a buretelui și îi mărește durata de viață.

Controlul electronic al turației, datorită amplasării, este atât practic cât și 
ușor de utilizat. turația poate fi ajustată fără a întrerupe procedura de 
polishare. 

În timpul polishării, prin apăsarea butonului localizat pe partea STÂNGĂ a 
mânerului de sprijin, se blochează comutatorul pornit-oprit.
Se permite astfel operatorului să schimbe poziția mâinilor în timp ce 
unealta este în funcțiune. 

Grija față de detalii nu se limitează doar la design-ul atrăgător și inovator. 
Liniile moderne ale uneltei și calitatea tehnică excepțională sunt combinate 
cu un număr de repere ce sunt rezultatul unei munci meticuloase de 
cercetare, menite să obțină confortul maxim pentru operatorul uneltei. 
Inserțiile din cauciuc au multiple funcții. Cele dispuse pe carcasa uneltei 
sunt utilizate ca suport pentru mașina de polishat atunci când aceasta este 
plasată pe o suprafață.
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date tehnice
Ø taler mm 150
Ø excentric mm 21
Putere Watt 500
R.P.M.  2000-4200
Greutate kg 2,6
Regulator turație  •
Sistem prindere ax  M8

Trusa STANDARD conţine:

1 x Mașină polishat LHR 21ES
1 x Gel abraziv mediu (250ml) 
1 x Gel abraziv fin (250ml)
1 x burete polishare verde
1 x burete polishare galben
4 x lavete polishare (diferite culori) 

Trusa DELUXE conţine:

1 x Mașină polishat LHR 21ES
1 x Gel abraziv grosier (250ml) 
1 x Gel abraziv mediu (250ml) 
1 x Gel abraziv fin (250ml)
1 x Gel abraziv ultrafin (250ml) 
1 x burete polishare albastru
1 x burete polishare verde 
1 x burete polishare galben 
1 x burete polishare alb
4 x lavete microfibră (diferite culori)
1 x șorț de lucru Rupes
1 x geantă de transport

LHR 21ES – unealtă dispobibilă exclusiv în 
cadrul KIT-urilor STANDARD sau DELUXE
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Este o unealtă electrică de polishat cu excentric orbital 
recomandată pentru prelucrarea suprafețelor mari. Este 
recunoscută datorită diametrului excentricului de Ø 21mm și 
cel de Ø 150mm al talerului.
Unealta echilibrată perfect, în combinație cu buretele de 
polishare cu diametru de 150/180mm aparținând gamei 
BigFoot de la rupeS, garantează o polishare rapidă și o 
suprafața finală impecabilă. 

LHR 21ES 

În cazul uneltelor de polishare BigFoot, Departamentul de  
Cercetare & Dezvoltare de la RUPES a fost foarte atent la crearea designului 
și respectarea ergonomiei. Carcasa perfect echilibrată a uneltei, mânerul 
practic, operarea silențioasă și vibrațiile reduse la minim sunt doar câteva 
dintre argumentele ce recomandă sistemul BigFoot ca fiind unul dintre cele 
mai versatile și mai căutate pe piață.

Burduful de frânare taler are funcție dublă. Protejează operatorul și împiedică 
talerul să se rotească liber, dacă unealta pornește accidental. Acest lucru 
reduce frecarea inutilă a buretelui și îi mărește durata de viață.

Controlul electronic al turației, datorită amplasării, este atât practic cât și 
ușor de utilizat. turația poate fi ajustată fără a întrerupe procedura de 
polishare.  

În timpul polishării, prin apăsarea butonului localizat pe partea STÂNGĂ a 
mânerului de sprijin, se blochează comutatorul pornit-oprit.
Se permite astfel operatorului să schimbe poziția mâinilor în timp ce unealta 
este în funcțiune.

Grija față de detalii nu se limitează doar la design-ul atrăgător și inovator. 
Liniile moderne ale uneltei și calitatea tehnică excepțională sunt combinate 
cu un număr de repere ce reprezintă rezultatul unei munci meticuloase de 
cercetare, menite să obțină confortul maxim pentru operatorul uneltei. 

excentricul de Ø 15 mm și talerul de Ø 125 mm de la rupeS 
recomandă în mod special mașina de polishat cu excentric orbital 
pentru prelucrarea suprafețelor curbate. Excentricul uneltei LHR 
15ES, mai mic decât cel al „fratelui său mai mare” LHR 21ES, 
dispune de un nivel mai ridicat al turației în comparație cu modelul 
LHR 21ES. Această viteză mai ridicată permite uneltei LHR 15ES 
o putere echivalentă de polishare ca cea a lui LHR 21ES, în ciuda 
unui excentric mai mic. Bureții de polishare BigFoot cu diametru de  
Ø 130/150 mm, perfect echilibrați și lipsiți de vibrații în timpul 
operațiunilor, fac din unealta LHR 15ES o adevărată bijuterie și o 
necesitate în trusa oricărui profesionist.

LHR 15ES  

ideal din punct de Vedere erGonomic

BurduF FrÂnare taler 

modul de control electronic al turaȚiei

Buton Blocare al comutatorului pornit-oprit

deSiGn 
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date tehnice
Ø taler mm 125
Ø excentric mm 15
Putere Watt 500
R.P.M.  2000-5000
Greutate kg 2,6
Regulator turație  •
Sistem prindere ax  M8

Trusa STANDARD conţine:

1 x Mașină polishat LHR 15ES
1 x Gel abraziv mediu (250ml) 
1 x Gel abraziv fin (250ml)
1 x burete polishare verde
1 x burete polishare galben
4 x lavete polishare (diferite culori)

Trusa DELUXE conţine:

1 x Mașină de polishat LHR 15ES
1 x Gel abraziv grosier (250ml) 
1 x Gel abraziv mediu (250ml) 
1 x Gel abraziv fin (250ml)
1 x Gel abraziv ultrafin (250ml) 
1 x burete polishare albastru
1 x burete polishare verde 
1 x burete polishare galben 
1 x burete polishare alb
4 x lavete microfibră (diferite culori)
1 x șorț de lucru Rupes
1 x geantă de transport 

LHR 15ES –  unealtă disponibilă exclusiv în 
cadrul KIT-urilor STANDARD sau DELUXE
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Este o unealtă electrică de polishat cu excentric orbital 
recomandată pentru prelucrarea suprafețelor mari. Este 
recunoscută datorită diametrului excentricului de Ø 21mm și 
cel de Ø 150mm al talerului.
Unealta echilibrată perfect, în combinație cu buretele de 
polishare cu diametru de 150/180mm aparținând gamei 
BigFoot de la rupeS, garantează o polishare rapidă și o 
suprafața finală impecabilă. 

LHR 21ES 

FuncȚie dualĂ: ȘleFuire Și poliShare 

ideal din punct de Vedere erGonomic

BurduF FrÂnare taler 

deSiGn 

modul de control electronic al turaȚiei 

LHR 12E, cu un excentric de 12 mm, poate fi folosit cu discuri abrazive de 
o granulație fină pentru a grăbi procedurile de corectare în profunzime. 
Unealta poate fi apoi utilizată împreună cu bureți de polishare și geluri 
abrazive pentru a înlătura zgârieturile produse în cadrul operațiunilor de 
corectare a defectelor și pentru a reda suprafeței luciul dorit.

Dotată cu inserții din cauciuc pe carcasa frontală, unealta LHR 12E este 
ideală pentru toate operațiunile de polishare necesare în zone ce pun 
probleme. Operatorul poate lucra confortabil pentru a avea cele mai bune 
rezultate posibile. 

Burduful de frânare taler are funcție dublă. Protejează operatorul și 
împiedică talerul să se rotească liber, dacă unealta pornește accidental. 
Acest lucru reduce frecarea inutilă a buretelui și îi mărește durata de viață.

Grija față de detalii nu se limitează doar la design-ul atrăgător și inovator. 
Liniile moderne ale uneltei și calitatea tehnică excepțională sunt combinate 
cu un număr de repere ce reprezintă rezultatul unei munci meticuloase 
de cercetare, menit să obțină confortul maxim pentru operatorul uneltei. 
Inserțiile din cauciuc au multiple funcții. Cele dispuse pe carcasa uneltei 
sunt utilizate ca suport pentru mașina de polishat atunci când aceasta este 
plasată pe o suprafață. 

Controlul electronic al turației este atât practic, cât și ușor de utilizat. 
turația poate fi ajustată, fără a întrerupe procedura de polishare. 

Această unealtă 2 în 1, simplă, intuitivă și extraordinar de confortabilă 
permite oricărui tip de operator să abordeze chiar și cea mai dificilă 
operațiune de polishare.
LHR 12E este unealtă perfectă pentru operațiuni de corectare 
în profunzime și pentru polishări anti-hologramă. Excentricul de  
12 mm permite ca operatorul să controleze cu ușurință unealta 
atunci când are de polishat zone problemă, precum canturi 
și profiluri, făcând astfel din „polisharea până la perfecțiune“ o 
operațiune simplă, atât pentru începători, cât și pentru profesioniști.

LHR 12E DUETTO   
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Trusa DELUXE conţine:

1 x Mașină polishat LHR 12E
1 x Gel abraziv grosier (250ml) 
1 x Gel abraziv fin (250ml)
2 x bureți polishare albaștri
2 x bureți polishare galbeni
6 x bureți abrazivi X-CUT
1 x interfață burete abraziv
4 x lavete polishare (diferite culori) 
1 x șorț de lucru Rupes
1 x geantă de transport

LHR 12E – unealtă disponibilă exclusiv în 
cadrul KIT-ului DELUXE date tehnice

Ø taler mm 125
Ø excentric mm 12
Putere Watt 400
R.P.M.  4000-5500
Greutate kg 2,6
Regulator turație  •
Sistem prindere ax  M8

CORECTAREA STRATULUI DE VOPSEA CU ABRAZIV

SPORIREA LUCIULUI
Holograme Puncte de praf Gazări „Coajă de portocală“

Centrarea burete-
lui de polishare 

Dispersia 
gelului abraziv 

Menținerea orizontală 
fără apăsarea 

suplimentară a uneltei

Acțiune 
de polishare 
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LHR 75E este o mașină de polishat destinată reparațiilor 
de mică anvergură și a celor aflate în zone problemă. Este 
indispensabilă celor care doresc să obțină cele mai bune 
rezultate, chiar și în cele mai dificile condiții. Excentricul de 
12 mm, împreună cu accesoriile și consumabilele RUPES, dau 
rezultate rapide în zone cum ar fi aripi, apărătoare, repere 
frontale, faruri, etc.

LHR 75E MINI

ideal din punct de Vedere erGonomic

Buton Blocare pornit-oprit 

deSiGn

FlexiBilitate maximĂ 

modul de control electronic al turaȚiei

Dotată cu inserții din cauciuc pe carcasa frontală, unealta LHR 75E MINI 
este ideală pentru toate operațiunile de polishare necesare în zone ce 
pun probleme. Operatorul poate lucra confortabil pentru a avea cele mai 
bune rezultate posibile. Este ideală pentru înlăturarea punctelor de praf 
din suprafaţa lăcuită.

Cu un învelis de cauciuc anti-derapant, butonul de blocare pornit-oprit al 
mașinii de polishat BigFoot controlează pornirea progresivă „soft start“, 
redând operatorului controlul total asupra uneltei. 

Grija față de detalii nu se limitează doar la design-ul atrăgător și inovator. 
Liniile moderne ale uneltei și calitatea tehnică excepțională sunt combinate 
cu un număr de repere ce sunt rezultatul unei munci meticuloase de 
cercetare, menit să obțină confortul maxim pentru operatorul uneltei. 
Inserțiile din cauciuc au multiple funcții. Cele dispuse pe carcasa uneltei 
sunt utilizate ca suport pentru mașina de polishat atunci când aceasta este 
plasată pe o suprafață. 

Datorită talerului cu diametru mic, unealta LHR 75E este ideală pentru 
operațiunile de polishare pe suprafețe mici sau complexe. Dimensiunile 
reduse ale uneltei și excentricul de 12 mm permit manevrarea ușoară a 
acesteia și asigură precizia maximă în polishare. 

Controlul electronic al turației, datorită amplasării, este atât practic, cât 
și ușor de utilizat. turația poate fi ajustata fără a întrerupe procedura de 
polishare. 
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LHR 75E MINI – unealtă disponibilă 
exclusiv în cadrul KIT-ului DELUXE

Trusa DELUXE conţine:

1 x Mașină polishat LHR 75E
1 x Gel abraziv grosier (250ml) 
1 x Gel abraziv fin (250ml)
2 x bureți polishare albaștri
2 x bureți polishare galbeni
4 x lavete polishare (diferite culori) 
1 x șorț de lucru Rupes
1 x geantă de transport 

date tehnice
Ø taler mm 75
Ø excentric mm 12
Putere Watt 400
R.P.M.  4000- 5500
Greutate kg 2,3
Regulator turație  •
Sistem prindere ax  M6
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Mașina de polishat pneumatică cu excentric orbital de mici 
dimensiuni dispune de un excentric de Ø 15 mm și un taler 
de Ø 75 mm, ceea ce îi permite să intervină și în zone mai 
deosebite sau greu de prelucrat. 
dimensiunile reduse și capacitatea mare de polishare, 
combinate cu bureții de polishare BigFoot cu diametrul de  
Ø 80/100 mm de la rupeS, fac din lhr 75 mașina de polishat 
ideală pentru reparații punctuale, zone curbate și piese cum 
ar fi oglinzile sau stâlpii. 

LHR 75

ideal din punct de Vedere erGonomic

modul de control  al turaȚiei 

extrem de uȘor 

SupapĂ aer aJuStaBilĂ air outlet 

Mânerul ergonomic permite controlul total asupra uneltei de polishat cu 
ajutorul unei singur mâini. Zona de contact a mânerului este acoperită 
cu un material compozit, foarte rezistent la impact și la uzură mecanică, 
proiectat pentru a izola mâna utilizatorului de canalele de aer și pentru a 
garanta un mai mare confort la utilizare. Învelișul din cauciuc garantează 
aderența maximă a mâinilor și precizia mișcărilor uneltei atunci când se 
manevrează cu ambele mâini. 

Controlul turației, datorită amplasării, este atât practic cât și ușor de 
utilizat. turația poate fi ajustată fără a întrerupe procedura de polishare. 

Grija față de detalii nu se limitează doar la design-ul atrăgător și inovator. 
Liniile moderne ale uneltei și calitatea tehnică excepțională sunt combinate 
cu un număr de repere ce sunt rezultatul unei munci meticuloase de 
cercetare, menite să obțină confortul maxim pentru operatorul uneltei. 
Carcasa perfect echilibrată a uneltei, mânerul practic, operarea silențioasă 
și vibrațiile reduse la minim sunt doar cateva dintre argumentele ce 
recomandă sistemul BigFoot ca fiind unul dintre cele mai versatile și mai 
căutate pe piață.

Unealta pneumatică cântărește doar 0.65 kg. Datorită greutății scăzute, 
polisharea și efectuarea reparațiilor punctuale devine rapidă și ușoară. 

Pe lângă faptul că acționează ca o supapă de aer, dispozitivul mai are rol 
și de amortizor de zgomot. Montat la baza uneltei, în aproprierea cuplei de 
aer, amortizorul de mici dimensiuni reprezintă o metodă extrem de eficientă 
de reducere a zgomotului generat de fluxul de aer comprimat.

deSiGn
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Trusa SPOT REPAIR conţine:

1 x Mașină polishat LHR 75
1 x Mini-mașină de șlefuit LD 30
1 x Gel abraziv fin (1000ml)
1 x Gel abraziv ultrafin (1000ml)
2 x bureți polishare albaștri
2 x bureți polishare galbeni
4 x lavete polishare (diferite culori)

date tehnice

Ø taler    mm 75
Ø excentric    mm 15
Presiune de lucru    bar 6,2
Consum aer maxim  l/min 320
R.P.M.  0-11000
Greutate    Kg 0,65
Regulator viteză  •
Sistem prindere ax  M6

LHR 75 – unealtă disponibilă individual 
sau în cadrul KIT-ului SPOT REPAIR

ld 30* 
date tehnice

Ø taler    mm 30
Ø excentric    mm 1,5
Presiune de lucru    bar 6
Consum aer maxim  l/min 130
R.P.M.  7500
Greutate    Kg 0,65

*unealta este disponibilă şi individual, 
în afara trusei SPOT REPAIR
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facebook.com/romservice.ro

Sistemul inovator BigFoot, creat şi dezvoltat de Rupes, reprezintă o metodă modernă de a 
reduce timpul dedicat operaţiunii de polishare fără a crea holograme pe orice tip de reper vopsit.

Procedura este complet nouă şi asigură o serie de rezultate excelente ce pot fi obţinute într-un 
singur pas, generând astfel o economie considerabilă de timp, de energie şi de cost în ceea 
ce priveşte consumabilele. Sistemul BigFoot se bazează pe o mişcare excentric orbitală pe un 
diametru de mari dimensiuni. Rotațiile generoase elimină hologramele şi înlătură necesitatea 
unui pas secundar care să le îndepărteze, operaţiune care este necesară atunci când sunt 
utilizate sisteme de polishare rotative clasice.

polishare orbital excentrică
Sistemul BigFoot

NOUL STANDARD ÎN POLISHARE


