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BURETE DE POLISHARE

Sistemul de polishare orbital excentric BigFoot este proiectat pentru a avea eficiență maximă, pentru a fi 
exploatat cu ușurință și comod. Utilizând talerele și bureții originali RUPES se constituie un sistem tehnic 
ce garantează cele mai bune rezultate la polishare și asigură că unealta este perfect echilibrată iar nivelul 
vibrațiilor este vizibil redus. Utilizarea altor tipuri de talere sau de compuși abrazivi poate duce la o scădere a 
nivelului de performanță și poate afecta în viitor caracteristicile tehnice și mecanice ale uneltei, schimbându-i 
centrul de greutate și crescându-i vibrațiile. Nivelul crescut al vibrațiilor nu numai că afectează confortul și 
siguranța utilizatorului, dar duc în cele din urmă la o durată redusă de viață a uneltei în sine.

Cele trei componente importante ale sistemului sunt proiectate pentru a funcționa 
împreună, garantând astfel niveluri scăzute ale vibrațiilor, cât și cele mai bune 
rezultate posibile la polishare.

#9 / Septembrie 2014

O G L I N DA P E R F E CȚI U N I I



2

FIN

DUR
Dimensiunea mare a celulelor disipează excesul de căldură, permițând 
compusului abraziv să lucreze la un nivel optim. Mișcarea oscilantă a 
sistemului BigFoot face echipă bună cu suprafața poroasă. Compusul abraziv 
nu este reținut în interiorul buretelui, ci este aplicat în mod continuu pe 
suprafața prelucrată, facilitând un strat constant de abraziv lubrifiat între 
suprafață și buretele de polishare.
Se recomandă utilizarea împreună cu gelul abraziv Zephir.

MEDIU
Mișcarea oscilantă a sistemului BigFoot face echipă bună cu suprafața poroasă. 
Compusul abraziv nu este reținut în interiorul buretelui, ci este aplicat în mod 
continuu pe suprafața prelucrată, facilitând un strat constant de abraziv lubrifiat 
între suprafață și buretele de polishare.
Se recomandă utilizarea buretelui mediu cu următoarele tipuri de geluri:
- QUartZ pentru rezultate optime pe orice tip de suprafață;
- Zephir pentru scăderea timpului necesar corectării și cu rezultate finale bune;
- KeraMiK pentru aplicații într-un singur pas.

Cel mai multifuncțional dintre bureții BigFoot se adaptează la orice tip de 
compus abraziv utilizat. Structura sa fină are o consistență medie spre dură. 
Fabricat din rășini de calitate superioară, buretele fin sporește „nivelul de luciu” 
al compusului abraziv și oferă în același timp o viteză de corectare excelentă.
Se recomandă utilizarea buretelui fin cu următoarele tipuri de geluri:
- QUartZ pentru aplicații într-un singur pas și rezultate finale excelente;
- KeraMiK pentru rezultate excelente pe suprafețe dificile. această combinație 
înlătură cu ușurință zgârieturi și holograme;
- DiaMoND pentru a obține un luciu intens pe suprafețe dure.

ULTRAFIN
Fabricat dintr-o rășină de înaltă densitate ce rezultă într-o structură 
de o consistență moale și foarte fină a celulelor, acest burete abraziv 
se adaptează cu ușurință la suprafețele convexe și neregulate întâlnite 
adeseori la mașinile sport sau de epocă. Densitatea sa moale unică este 
ideală pentru obținerea unei suprafețe finale ultra-lucioase. Se recomandă 
utilizarea împreună cu gelul abraziv DiaMoND pentru un luciu de expoziție.

Bureții de polishare din rășină expandată de la rupes sunt proiectați pentru fi utilizați în cadrul sistemului de 
polishare excentric orbital. rezultatele finale sunt excelente iar timpul și consumul de compuși abrazivi sunt 
reduși. Mișcarea excentric orbitală a sistemului BigFoot creează un stres mecanic ridicat asupra bureților de 
polishare, generând astfel o creștere a temperaturii interne. Structura inovatoare „open cell“ a bureților BigFoot 
previne excesul de căldură generat în timpul operațiunilor de polishare. În plus, această stuctură garantează o 
eficiență maximă în timpul procedurilor de polishare cu un efort minim din partea operatorului în ceea ce privește 
forța de împingere aplicată uneltei pe verticală. 
orificiul central creează un nivel superior de ventilație și de dispersie a căldurii prin canale specifice aflate pe 
taler. Forma conică îmbunătățește performața excentricului cu diametru mărit și în același timp previne contactul 
accidental dintre taler și suprafața de prelucrat.

BUREȚI DE POLISHARE BIGFOOT
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 Cod Descriere Ø mm
 9.BF150h DUr 130-150
 9.BF150J MeDiU 130-150
 9.BF150M FiN 130-150
 9.BF150S ULtraFiN 130-150

Ø 130-150 mm
130

Ø mm
150

 Cod Descriere Ø mm
 9.BF100h DUr 80-100
 9.BF100J MeDiU 80-100
 9.BF100M FiN 80-100
 9.BF100S ULtraFiN 80-100

Ø 80-100 mm
80

Ø mm
100

 Cod Descriere Ø mm
 9.BF180h DUr 150-180
 9.BF180J MeDiU 150-180
 9.BF180M FiN 150-180
 9.BF180S ULtraFiN 150-180

Ø 150-180 mm
150

Ø mm
180
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CORECTARE ȘI FINISARE

Discurile de polishare din microfibră, inovație patentată a celor de la rUpeS, sunt fabricate utilizând o rășină
poliuretanică injectată direct în structura aflată între interfața Velcro și materialul din microfibră. rășina aderă
direct la ambele tipuri de material pentru a asigura o legatură stabilă și garantată, fără a mai apela la alți adezivi. 
Datorită tehnicii remarcabile de turnare, rUpeS poate pune la dispoziția utilizatorului un disc de polishare, 
ce permite preluarea ușoară a formelor convexe în timpul operațiunii de polishare. Mai mult, orificiul central 
sporește disiparea căldurii create în timpul frecării și ajută la centrarea corectă pe taler a discului din microfibră.

Materialul din microfibră este disponibil în două variante: albastru destinat pasului de corectare pentru a spori
duritatea gelului abraziv și galben pentru o acțiune mai fină, care să contribuie la obținerea luciului.

- Corectare rapidă a defectelor de pe lacuri hS și ceramice
- eficiență ridicată pe suprafețe acoperite de lac sau vopsele uni
- timpi de polishare reduși
- Mai puțin praf rezultat pe suprafața polishată
- Ușor și confortabil la utilizare

DISCURI DE POLISHARE BIGFOOT DIN MICROFIBRĂ 

AVANTAJE PRINCIPALE

DISCUL GROSIER DE CORECTARE 
Discul de corectare este conceput pentru înlăturarea hologramelor, a 
zgârieturilor și a oxidării de pe orice tip de vopsea. Versiunea aceasta 
dispune de o microfibră cu peri scurți dar denși și se recomandă a fi 
utilizată împreună cu geluri de polishare dure BigFoot. Materialul special 
din microfibră înlesnește puterea de corectare a defectelor cu ajutorul 
gelului abraziv și puterea de acoperire maximă pentru a obține rezultatele 
cele mai bune pe suprafețe vopsite cu lacuri ceramice.

DISCUL DE FINISARE
Discul de finisare este conceput pentru a reda profunzimea și claritatea 
lacului auto. Microfibra cu peri lungi dar moi este ideală pentru înlăturarea 
zgârieturilor ușoare și a hologramelor, utilizând geluri abrazive fine și 
ultrafine. Discul de finisare galben din microfibră elimină micile imperfecțiuni 
și pune la dispoziția utilizatorului o suprafață finală perfectă.

CANALE SPIRALATE,
CONCEPT CU ADEVĂRAT INOVATOR
Canalele spiralate inovatoare reprezintă o îmbunătățire tehnică 
importantă cu un design unic.
Concepute pentru a fi utilizate cu mașinile de polishat BigFoot cu 
orbital excentric, noile canale spiralate garantează:
- Disiparea căldurii
- Greutatea mai redusă pentru un echilibru mai bun al uneltei
- Dispersia controlată și măsurată a gelului abraziv pe 
suprafața prelucrată.
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 Cod Descriere Ø mm
 9.BF100Xh DUr 80-100
 9.BF100XM MeDiU 80-100

Ø 80-100 mm
80

Ø mm
100

 Cod Descriere Ø mm
 9.BF170Xh DUr 150-170
 9.BF170XM MeDiU 150-170

Ø 150-170 mm
150

Ø mm
170

 Cod Descriere Ø mm
 9.BF150Xh DUr 130-150
 9.BF150XM MeDiU 130-150

Ø 130-150 mm
130

Ø mm
150
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Compușii abrazivi BigFoot sunt rezultatul unor studii și cercetări aprofundate și au la bază un amestec de 
substanțe abrazive de înaltă calitate, fără a conține silicon. Compușii sunt fabricați pentru utilizarea cu sistemul 
orbital excentric. astfel de compuși necesită o formulă unică care să garanteze că produsul rezultat este 
combinația perfectă între vâscozitate și abrazivitate. aceste formulări unice au ca rezultat un produs a cărui 
consistență asigură cea mai bună soluție pentru distribuirea uniformă pe buretele de polishare. Sunt disponibile 
patru tipuri de geluri abrazive, fiecare adresându-se unei necesități anume în polishare.

COMPUȘI ABRAZIVI BIGFOOT 

GROSIER
Zephir GLoSS este un compus de înaltă performanță recomandat pentru 
primul pas la polishare. Granulația gelului Zephir este eficientă și în procesul 
de reabilitare a vopselei dar și pentru a crea un grad ridicat de luciu.

MEDIU
QUartZ GLoSS este un compus abraziv cu granulație medie ce pe permite 
înlăturarea zgârieturilor superficiale și a urmelor produse de periile din 
dotarea spălătoriilor auto. poate fi utilizat cu încredere deoarece nu lasă 
halouri și holograme.

FIN
KeraMiK GLoSS are compoziția ideală pentru finisarea perfectă a straturilor 
dure de lac. acest compus abraziv fin, solubil în apă este ideal pentru 
înlăturarea definitivă a defector și pentru utilizarea ca pas final în cadrul 
reparațiilor punctuale de înlăturare a punctelor de praf, fără a lasă în urmă 
halouri și holograme. 

ULTRAFIN
DiaMoND este creat special pentru pasul final iar formula sa abrazivă 
ultra-fină produce un luciu intens și o culoare ce capătă adâncime. produsul 
este solubil în apă și permite înlăturarea ușoară a reziduurilor rămase 
în urma operațiunii. Luciul deosebit și finisarea excelentă sunt în final la 
îndemână profesioniștilor!

LAVETE MICROFIBRĂ BIGFOOT
Laveta BigFoot din microfibră  este ideală pentru îngrijirea 
mașinii și are o gamă largă de întrebuințări pornind de 
la uscarea suprafeței până la înlăturarea excesului de 
compus de polishare. Datorită structurii sale, laveta poate 
înlătura praful fără a zgâria suprafața tratată. poate fi 
spălată și refolosită.
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 Cod Descriere Cantitate
 9.BFZephir250 GroSier 250 ml
 9.BFQUartZ250 MeDiU 250 ml
 9.BFKeraMiK250 FiN 250 ml
 9.BFDiaMoMD250 ULtraFiN 250 ml

250 ml
 Cod Descriere Cantitate
 9.BFZephir500 GroSier 500 ml*
 9.BFQUartZ500 MeDiU 500 ml*
 9.BFKeraMiK500 FiN 500 ml*
 9.BFDiaMoMD500 ULtraFiN 500 ml*

500 ml

 Cod Descriere Cantitate
 9.BFZephir1000 GroSier 1000 ml
 9.BFQUartZ1000 MeDiU 1000 ml
 9.BFKeraMiK1000 FiN 1000 ml
 9.BFDiaMoMD1000 ULtraFiN 1000 ml

1000 ml

Cod Dimensiune Culoare        
9.BFMiCroF 40 x 40 cm albastru/verde/galben/alb

Lavete microfibră

* Variantă disponibilă doar în baza unei comenzi prealabile.
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talerul rUpeS este esențial pentru menținerea stabilității sistemului 
BigFoot.
produs din polieuretan expandat, este rezistent, în mod deosebit, la 
frecarea mecanică iar împreună cu buretele de polishare BigFoot reduce 
la minim nivelul vibrațiilor.
perforațiile speciale ale talerului creează un flux de aer ce ajută la 
disiparea călduri ce poate fi generată în timpul oerațiunii de polishare. 
Materialul utilizat la fabricarea materialului velcro asigură o ancorare 
eficientă pentru buretele de polishare.

Sistemul BigFoot permite atingerea celui mai mic nivel al vibrațiilor din 
domeniu datorită echilibrului exact dintre contrabalansul motorului și 
accesoriile utilizate în cadrul operațiunii de polishare. 
având în vedere că discurile de polishare din microfibră cântăresc mai 
mult decât  bureții de polishare, rUpeS a creat un taler special  pentru 
a fi utilizat împreună cu acestea. Noul taler este mai ușor și are centru 
de greutate repoziționat pentru a asigura echilibrul perfect în cadrul 
sistemului BigFoot.
Caracteristicile de ventilare ale noului taler combinate cu fantele de 
pe discurile de microfibră ajută la disiparea caldurii și la menținerea 
temperaturii suprafeței de lucru la un nivel acceptabil.

LIKE US
fb.com/romservice.ro

TALER PENTRU BURETII DE POLISHARE

TALER PENTRU DISCURILE DE POLISHARE DIN 
MICROFOBRĂ
NEGRU

GRI


