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Stimaţi parteneri,
Avem deosebita plăcere de a vă invita să participaţi la a doua ediţie a „WAGNER Open Days 
România“. Evenimentul va fi organizat în perioada 23–24 octombrie 2019 la complexul 
Ana Hotels, din Poiana Brașov de către firma Romservice, distribuitor autorizat al grupului 
J. Wagner în România, împreună cu invitaţii săi: 

În cadrul acestui eveniment se vor prezenta ultimele tendinţe și tehnologii din domeniul 
automatizării și robotizării proceselor de vopsire, tehnologia intercomunicaţiei „Industry 4.0“, 
tratarea și acoperirea suprafeţelor din metal dar se vor aborda și teme de ultimă oră privind 
vopsirea cu emisii zero, în câmp electrostatic, a lemnului și a MDF-ului cu vopsea pudră.

Pentru o cât mai bună, organizare vă solicităm răspunsul Dvs. cu privire la participarea la 
acest eveniment prin completarea formularului anexat. Tot în anexă veţi regăsi agenda 
celor două zile, tematica prezentată, cât și invitaţii care vor susţine aceste prezentări. 

În speranţa că tematica abordată prezintă interes, vă rugăm să confirmaţi participarea Dvs. 
până la data de 20.09.2019. Vă mulţumim și vă așteptăm.

Cu deosebit respect, 
Peter Bojor  
Manager Romservice
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Miercuri – 23 octombrie 2019
10:00 Sosirea invitaţilor, înregistrare.

11:00 Mesaj de bun venit Wagner / Romservice. Franz Maier / Peter Bojor

11:15 Wagner: „Industry 4.0“, tehnologia intercomunicaţiei. Rudolf Bitzinger

12:00 Wagner: Vopsirea lichidă în câmp electrostatic controlat, robotizarea 
proceselor de vopsire. Scanarea cu sisteme Vison® și 
recunoașterea individuală a pieselor pe linia de vopsire.

Peter Bojor

13:00 Masă de prânz, finger food.

14:00 Sherwin-Williams: Vopsele Eco bazate pe 
rășini din surse regenerabile.

Andrei Pureca

14:30 Wagner: Sisteme de mixare automată 2K, 3K și 4K, pentru 
vopsea lichidă, cu schimbarea rapidă a culorilor.

Peter Bojor

15:00 TRIAB: Linia de vopsire a lemnului în câmp electrostatic cu pudră.
IKEA: Prima linie instalată în România de către IKEA.

Lars Karlsson
Cornel Pelcea

15:45 Makor: Sisteme avansate pentru finisarea în 
regim automatizat a suprafeţelor.

Michele de Angelis
Silvia Rădulescu 

16:30 Pauză de cafea.

16:45 Wagner: Linii automatizate de vopsire MDF și Lemn în câmp 
electrostatic. Nivele de automatizare și productivitate.

Damir Cacic

17:15 Sherwin-Williams: Finisaje durabile – vopsele 
pudră pentru lemn masiv și MDF.

Andrei Pureca

18:00 RUPES: Lustruirea suprafeţelor lăcuite din lemn și MDF, 
sisteme centralizate de șlefuire și aspiraţie a prafului, 
centrale de aspiraţie ATEX.

Mihai Ion
Răzvan Drusan

18:30 Încheiere.

19:30 Cină festivă.

Joi – 24 octombrie 2019
08:30 AABO-Ideal: Linii automate de vopsire. Linii de tratare 

chimică a suprafeţelor metalice. Sisteme conveyor 
inteligente, pentru o productivitate ridicată.

Filip Fuosek

09:30 Wagner: Revoluţionarul IPS Coating center – 
Noua generaţie a vopsirii cu pudră.

Franz Maier

10:00 Wagner: E-line, linia de vopsire cu pudră adaptabilă pentru 
o largă majoritate a cerinţelor din industrie.

Damir Cacic

10:45 Pauză de cafea

11:15 Henkel: „Industry 4.0“ – Sisteme Henkel inteligente 
pentru gestiunea proceselor chimice. 
Produse și tehnologii Henkel sustenabile pentru industrie.

Emilian Iana

12:00 Lesta: Roboţi de vopsire ATEX, programare prin autoînvăţare. 
Scanare „on line” și generarea programelor de vopsire. 
Recunoașterea pieselor cu sisteme Vison®, selectarea 
automată a programelor de vopsire.

Emanuele Mazza
Raul Pal

13:00 Masă de prânz.

14:00 Wagner: Supercenter EWO, noul centru de pudră complet automatizat. Damir Cacic

14:45 Kuka: Soluţii și sisteme inteligente pentru manipulare și vopsire.
Transformarea roboţilor standard în unităţi ATEX.

Norbert Sebesi
Peter Bojor

15:30 Mesaj de încheiere. Pauză de cafea și întâlniri B2B.
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