
Așa cum vă anunțam încă de la finele anului 2013, firma ROMSERVICE își 
propune să vă prezinte în lunile ce urmează câteva dintre noutățile pregătite 
în parteneriat cu furnizorii noștri.
Pentru luna ianuarie v-am pregătit informații recente despre o serie de:

Noutăți din oferta

info@romservice

 RUPES se ghidează după aceste 
    principii încă din 1947, iar 

  astăzi, datorită  eforturilor   
    departamentului de
 Cercetare și Dezvoltare 
și calițății excepționale 

a produselor sale, este 
considerat unul dintre cei mai 

importanți jucători de pe piața 
internațională în domeniul uneltelor 
profesionale. RUPES este consorțiu 

bine închegat, ce deține 4 unități de 
producție și o rețea de vânzări 

bine dezvoltată, ce deservește 
domeniile-cheie.

 RUPES este partenerul 
ideal „Made in Italy“, ce 

vă pune la dispoziție o serie 
întreagă de unelte profesionale cu 

o largă aplicare în diverse domenii.

A fi lider mondial
înseamnă

să fii intuitiv, 
     creativ

     și inovator.
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Această unealtă simplă, intuitivă și extraordinar de confortabilă 
permite oricărui tip de operator să abordeze chiar și cea mai 
dificilă operațiune de polishare. 
LHR 12E este unealta perfectă pentru operațiuni de corectare 
în profunzime și pentru polishări anti-hologramă. Excentricul 
de 12mm 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

FUNCȚIE DUALĂ: ȘLEFUIRE ȘI POLISHARE

IDEALĂ DIN PUNCT DE VEDERE ERGONOMIC  

BURDUF FRÂNARE TALER

MODUL DE CONTROL ELECTRONIC AL TURAȚIEI

LHR 12E cu excentricul ei de 12mm poate fi folosit cu discuri 
abrazive de o granulație fină pentru a grăbi procedurile de 
corectare în profunzime. Unealta poate fi utilizată cu talere din 
burete 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 gumă 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.

Funcția dublă a burdufului de frânare a talerului este destinată 
pentru a proteja operatorul de piesele aflate în mișcare, dar 
se dublează și ca ambreiaj pentru taler, prevenind frecarea 
inutilă a buretelui de polishare atunci când acesta nu se află 
în contact direct cu suprafața de polishat.

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

DESIGN
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 gumă 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 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 buretelui 
de polishare 

Dispersia 
gelului abraziv 

Menținerea orizontală 
fără apăsarea 

suplimentară a uneltei

Acțiune 
de polishare 3



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 
12mm, 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 gumă 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.

Cu un înveliș de cauciuc anti-derapant, butonul de blocare 
pronit 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 gumă 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 
12mm permit manevrarea ușoară a acesteia și precizia în 
polishare.

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

 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
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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. 

DISCURI DE POLISHARE BIGFOOT DIN MICROFIBRĂ

ȘLEFUIRE ȘI FINISARE  

- Corectarea 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

AVANTAJE PRINCIPALE   

Discul de șlefuire 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 și 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 acoperite de lacuri ceramice.

DISCUL GROSIER DE ȘLEFUIRE - ALBASTRU 

Discul de finisare este conceput pentru a reda profunzimea și claritatea lacului 
auto. Microfibra cu peri lungi și 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.

DISCUL DE FINISARE - GALBEN

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
- Greutate mai redusă pentru un echilibru mai bun al uneltei
- Dispersia controlată și măsurată a gelului abraziv pe suprafața prelucrată

CANALE SPIRALATE, 
CONCEPT CU ADEVĂRAT INOVATOR
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 Cod Descriere Ø mm
 9.BF170XH DUR 150-170
 9.BF170XM MEDIU 150-170

Ø 150-170 mm
150

Ø mm
170

„MADE IN ITALY“ by RUPES

 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.BF150XH DUR 130-150
 9.BF150XM MEDIU 130-150

Ø 130-150 mm
130

Ø mm
150
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UȘOR DE UTILIZAT

Sistemul BigFoot este soluția 
perfectă pentru orice utilizator aflat 
în căutarea unei suprafețe finale 
desăvârșite, fie că este începător 
sau profesionist în domeniu. 
Caracteristicile design-ului fac 
uneltele BigFoot unice în nișa 
polishării.
Echilibrul excepțional și lipsa 
vibrațiilor îi permit operatorului să 
aibă control total și să mărească 
gradul de manevrabilitate al 
uneltei în timpul operațiunii de 
polishare.
Zonele problemă, cum ar fi 
canturile, contururile și colțurile, 
sunt ușor de prelucrat, iar 
mișcările executate de operator 
sunt uniforme și naturale.

Design-ul unic și abordarea axată pe ergonomie au ca rezultat o unealtă stabilă, care este ușoară 
și manevrabilă, dar care dispune, în același timp, de toată puterea necesară pentru a efectua o 
lucrare deosebită. 

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: offi  ce@romservice.ro • www.romservice.ro
Brașov  500199, Str 13 Decembrie nr. 32,   Tel./Fax 0268 425 904
București  040062, Calea Văcărești nr. 276,   Tel./Fax 021 330 7255
Arad  310206, Str. Petru Rareș nr. 38,   Tel./Fax 0257 218 838 
Sibiu  550081, Str. Râului nr. 22A,   Tel./Fax 0269 225 100
Constanța  900205, Str. Poporului nr. 90,   Tel./Fax 0241 512 555

facebook.com/romservice.ro

Asigurarea confortului maxim pentru operator a fost unul dintre aspectele 
importante luate în considerare de către tehnicienii RUPES chiar de la 
primele studii de fezabilitate ale acestui proiect.


