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RUPES este o companie italian! fondat! în 1947, imediat dup! încheierea celui 
de-al doilea r!zboi mondial. Denumirea de RUPES este de fapt un acronim al nu-
melui "rmei: „Realizzazione Utensili Pneumatici Elettrici Speciali“.

Înc! de la începuturile sale RUPES s-a axat pe realizarea de unelte "i ma"ini elec-
trice, ulterior "i pneumatice, menite s! ajute utilizatorul în munca sa "i s! determine 
tranzi#ia treptat! de la munca manual! la cea semi-automat!. Condu"i de aceast! vi-
ziune au lansat pe pia#! în 1952 un produs nou "i revolu#ionar, un "lefuitor ac#ionat 
electric, cu o talp! dreptunghiular! pe care se putea $xa o jum!tate de coal! abraziv!. 

De"i a fost privit ca o ciud!#enie de c!tre „critici“ aceast! unealt! a devenit în 
scurt timp standardul de lucru în industria constructoare de ma"ini dar "i în cea de 
prelucrare a lemnului.

%lefuitorul Stork 123 era o unealt! 
foarte bine asamblat!, robust!, cu car-
cas! metalic!, ceea ce o f!cea aproape 
indestructibil!. Avea o form! ergono-
mic! "i era foarte u"or de manevrat. 
În scurt timp acest tip de unealt! a 
devenit modelul de referin#! de la care 
au plecat toti ceilal#i produc!tori. De"i 
pare greu de crezut la  RUPES înc! 
vin solicit!ri de componente pentru 
Stork& 123, ceea ce demonstreaz! c! 
dup! 60 de ani aceast! unealt! este 
înc! în lucru. Cu mândrie  RUPES, 
onoreaz! toate aceste cereri.

Având la baz! aceast! unealt!, modelul RUPES SSPF este ast!zi cel mai cunoscut 
"lefuitor electric în industria de prelucrare a lemnului.

Pornind de la succesul lui Stork 123, RUPES s-a lansat într-o activitate de pione-
rat, ceea ce a consacrat compania ca un dezvoltator de unelte de încredere dar "i un 
neobosit c!ut!tor de noi solu#ii "i idei în slujba utilizatorului.

Mereu prezent în pia#!, în#elegând 
nevoile "i problemele cu care se confrun-
t! utilizatorii, RUPES a creat "i dezvoltat 
împreun! cu clien#ii s!i, dar în primul 
rând pentru ace"tia, noi unelte ce au des-
chis mereu noi capitole în evolu#ia unelte-
lor de mân!. Dintre aceste capitole, meri-
t! men#ionate:

1962 lanseaz! prima ma"in! 
electric! de g!urit cu carcas! 
din polimer, ast!zi devenit 
standard de produc#ie;

1968 lanseaz! primul "lefuitor 
electric orbital excentric, ast!zi 
unealta indispensabil! în 
orice atelier de vopsitorie dar 
"i pe liniile de produc#ie;

1974 lanseaz! produc#ia de "lefuitoare 
pneumatice, dintre care RUPES 
TA151 $ind o alt! legend!, 
înc! în produc#ie, cu mici 
îmbun!t!#iri, dup! 37 de ani;

1974 lanseaz! LE7 – palm sander, 
primul "lefuitor orbital gândit 
s! $e folosit cu o singur! mân!; 

1975 lanseaz! conceptul de bra# 
articulat pentru deservirea 
aspiratoarele de praf;

1985 propune primul sistem centralizat 
de absorb#ie a prafului; 

1988 lanseaz! talerul „delta“, 
taler indispensabil ast!zi 
în industria lemnului…

… !i istoria continu"!
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!lefuirea „motorizat"“ este ast"zi standardul de lu-
cru în orice atelier de vopsitorie. !lefuirea manual" 
este necesar" doar acolo unde unealta nu poate intra. 
 RUPES a gândit mai multe variante de taler combinate 
cu ma#ini de #lefuire electrice sau pneumatice, varian-
te ce permit orice tip de lucrare de la cele de mici di-
mensiuni, folosind RA75, la cele de mari dimensiuni cu 
randament ridicat folosind SLP41 sau SSPF.
Pentru #lefuitoarele orbital excentrice, mai multe tipuri 
de excentric sunt disponibile asta pentru ca ma#ina s" 
se adapteze perfect la specificul lucr"rii realizate. Ex-
centric mic pentru lucr"ri de fine$e sau excentric mare 
pentru lucr"ri de anvergur".
Indiferent de tipul lucr"rii sau de anvergura acesteia, 
RUPES are r"spunsul potrivit #i unealta ideal" pentru 
a te ajuta s" faci un lucru bun de prima dat", de fiecare 
dat".

ER 03TE | ER 05TE – !lefuitor 
orbital excentric cu aspira"ie de praf
Excentric Ø [mm]: !-ER "!TE; #-ER "!TE
Taler velcro Ø mm $#"
Putere W %#"
Tura&ie reglabil' rpm #."""÷$".#""
Greutate kg (,$

ER 153TE | ER 155TE – !lefuitor 
orbital excentric cu aspira"ie de praf
Excentric Ø [mm]: !-ER $#!TE; #-ER $##TE
Taler velcro Ø mm $#"
Putere W !$"
Tura&ie reglabil' rpm %."""÷$"."""
Greutate kg $,#

SL 42AEV – Rindea electric# orbital#
Dimensiunea t'lpii mm )"*%""
Excentric mm %,+
Putere W ##"
Tura,ie reglabil' rpm !."""÷)."""
Greutate kg (,-

SSPF – !lefuitor orbital cu aspira"ie
Dimensiunea t'lpii mm ($"*$$#
Putere W !#"
Tura,ie reglabil' rpm -."""
Excentric Ø mm #
Greutate kg !,-

BA 81 – Polizor unghiular
Disc polizare Ø mm $$#
Putere W +""
Tura&ie rpm $$."""
Greutate kg (,$

Nou!

#lefuitoare electrice

LH 22EN – Ma$in# de polishat unghiular#
Disc velcro Ø max mm (""
Putere W $."("
Tura,ie reglabil' rpm .""÷(."""
Greutate kg !,!
Buton de blocare

LH 18ENS – Ma$in# de polishat unghiular#
Disc velcro Ø max mm (""
Putere W $.$""
Tura,ie reglabil' rpm )""÷$.+#"
Greutate kg (,"
Buton de blocare

965 LE
I

360 LE
I

1393 LE
I

1230 LE
I

896 LE
I

1048 LE
I

1421 LE
I



42.290

9.1395

32.293

9.42

9.127

327.293

326.293

672.293

67.293

65.293

9.147

9.715

9.6153

56.293/C

84.293/C ER03TE

84.295/C ER05TE

9C2x1,0R405FOR

RH 153A | RH 156A | RH 159A | RH 112A
!lefuitor roto-orbital Skorpio 
Excentric Ø [mm]: !-$#!A; --$#-A; .-$#.A; $(-$$(A
Taler velcro Ø mm $#"
Tura,ie reglabil' rpm "÷$$.#""
Greutate kg ",)#"
Presiunea de lucru bar -,(
Consum de aer, max. L/min !%"

RA 75A – !lefuitor roto-orbital palmar 
Excentric Ø mm !
Taler velcro Ø mm )#
Tura,ie reglabil' rpm "÷$$."""
Greutate kg ",-+"
Presiunea de lucru bar -,(
Consum de aer, max. L/min !+"

RA 150A – !lefuitor roto-orbital palmar
Excentric Ø mm #
Taler velcro Ø mm $#"
Tura,ie reglabil' rpm "÷$$."""
Greutate kg ",.#"
Presiunea de lucru bar -,(
Consum de aer, max. L/min !+"

SLP 41A – Rindea pneumatic# orbital#
Dimensiunea t'lpii mm )"*%""
Excentric mm %,+
Presiunea de lucru bar -,(
Consum de aer, max. L/min %""
Tura,ie reglabil' rpm %."""÷$"."""
Greutate kg (,%

SO 210AP – !lefuitor orbital excentric
Dimensiunea t'lpii mm ((#*$$#
Excentric mm !
Presiunea de lucru bar -,(
Consum de aer, max. L/min !+"
Tura,ie reglabil' rpm !.#""÷..#""
Greutate kg (,%

TA 151 – !lefuitor orbital excentric
Excentric Ø mm #
Taler velcro Ø mm $#"
Tura&ie reglabil' rpm )."""÷$$."""
Greutate kg $,#
Presiunea de lucru bar -,(
Consum de aer, max. L/min !+"

RE 21AL – Rindea pneumatic#
Dimensiunea t'lpii mm )"*$.+
Excentric mm !
Presiunea de lucru bar -,(
Consum de aer, max. L/min !-"
Tura,ie reglabil' rpm "÷$$."""
Greutate kg ",+#"

#lefuitoare pneumatice

Pre$urile prezentate în acest material nu con$in TVA #i sunt cu titlu informativ.

936 LE
I

1067 LE
I

1102 LE
I

1012 LE
I

1507 LE
I

1088 LE
I

1712 LE
I



  

F!R! HOLOGRAME cu o singur" trecerePOLISHARE   

PASTE DE POLISHAT
pentru toate suprafe!ele

KIT LHR 21ES
Ma"in# de polishat orbital#
cu excentric 21 mm

Noul standard de polishare
Consecvent valorilor care l-au consacrat, RUPES a prezentat în 
2011 un concept cu totul nou de polishare a suprafe$elor l"cuite.  
Conceptul BigFoot a devenit ast"zi noua provocare fiind agreat, 
recomandat #i promovat de c"tre to$i produc"torii de vopsele auto 
de top. Începând din 2012 acest sistem este prezent în majoritatea 
centrelor de instruire pentru vopsitori auto din Europa.
Sistemul în sine const" dintr-un pachet gândit sa func$ioneze 
împreun": bure$i, paste de polishat #i o ma#in" absolut incredibil".

Efectul UAUUU…
Efectul BigFoot este impo-
sibil de explicat în cuvinte. O 
demonstra$ie practic" face to$i 
banii #i de fiecare dat" gene-
reaz" efectul UAUUU… de la cei 
mai împ"timi$i #i experimenta$i 
mae#trii din domeniu.
Pe lâng" efectul UAUUU… se 
mai spun multe alte vorbe aso-
ciate uimirii, vorbe ce din diver-
se motive… nu se pot reproduce 
într-un buletin informativ.

Kit-ul LHR 21ES con"ine:
1 ma#in" polishare LHR 21ES;
2 bure$i alba#tri;
2 bure$i galbeni;
1 tub polish grosier;
1 tub polish fin;
1 prosop microfibr".

2170 LE
I

142 LE
I

112 LE
I 112 LE
I 112 LE
I 28,6/buc. LE
I

LD 30



Diagrama de utilizare
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De ales în func!ie de suprafa!a prelucrat"  

Ø 80/100 mm
Ø 150/180 mm
Tehnologie „Open cell“
specific" ma#inilor de
polishat orbital excentrice

Zephir Gloss
GROSIER

9.BFZEPHIR

Quarz Gloss
MEDIU

9.BFQUARZ

Keramik Gloss
FIN

9.BFKERAMIK

Diamond Gloss
ULTRA FIN

9.BFDIAMOND

OR OR

KIT LHR 75

Bure!i de polishare

Ma#in" de polishat orbital"
cu excentric 15 mm

Luciu

Control maxim – BigFoot RUPES 
iese în eviden$" datorit" preciziei 
#i u#urin$ei în utilizare, ceea ce 
permite ob$inerea de rezultate de 

înalt" calitate cu efort minim.

F#r# holograme – Hologramele 
sunt amprentele produse de 
mi#carea circular" a ma#inilor 
de polishare standard. Datorit" 

mi#c"rii aleatorii a talerului BigFoot nu pro-
duce holograme #i permite ob$inerea de 
rezultate excelente chiar #i într-un singur 
pas.

Zon# de contact mai generoas# – 
Noile ma#ini de polishare orbital 
excentrice RUPES permit utiliza-
rea întregii suprafe$e a buretelui. 

În cazul uneltelor obi#nuite, este necesar" 
men$inerea buretelui la un unghi înclinat 
fa$" de suprafa$a de lucru datorit" tempera-
turilor ridicate rezultate. Acest lucru reduce 
suprafa$a util" a buretelui la 40%.

U$urin"# în utilizare – 
Polisharea a fost întotdeau-
na considerat" un procedeu ce 
necesit" experien$" #i îndemâna-

re. Lipsa acestora poate genera deteriora-
rea suprafe$elor, expunerea marginilor #i a 
col$urilor. RUPES a eliminat aceste riscuri 
cu ajutorul noii ma#ini de polishare orbital 
excentrice care permite #i utilizatorilor mai 
pu$in experimenta$i s" ob$in" rezultate deo-
sebite.

Finisare deosebit# – Scopul tutu-
ror utilizatorilor a fost întotdeau-
na acela de a ob$ine dou" rezul-
tate: luciu #i profunzime. RUPES 

a luat în considerare aceste dou" cerin$e, 
în procesul de proiectare a ma#inilor de 
polishat, pentru a permite utilizatorilor s" 
ob$in" rezultate extraordinare #i inegalabile.

40% Energie economisit# – Noile 
unelte orbitale excentrice de la 
RUPES sunt mai eficiente din 
punct de vedere energetic în 

compara$ie cu cele obi#nuite. Aceasta se 
datoreaz" felului în care au fost proiectate 
cât #i a tehnologiei folosite.

F#r# supraînc#lzirea suprafe"ei 
– Temperatura suprafe$ei trebu-
ie men$inut" în anumite limite 
specifice de siguran$". Mi#carea 

orbital excentric" #i caracteristicile tehni-
ce ale noilor ma#ini de polishare RUPES 
men$in temperatura suprafe$ei în limite 
acceptabile #i elimin" riscul de „ardere“ a 
lacului. 

8 motive pentru a utiliza conceptul BigFoot

Noul standard de polishare

Timp economisit cu pân# la 40% 
– BigFoot este o unealt" extraor-
dinar" care v" permite ob$inerea 
unor rezultate excelente în cel 

mai scurt timp. Mai PU%INI pa#i de urmat, 
mai PU%IN timp utilizat, mai PU%IN material 
abraziv folosit #i profituri mai MARI.

Kit-ul LHR 75 con"ine:
1 ma#in" polishare LHR 75;
1 ma#in" pentru puncte de praf LD 30;
2 bure$i alba#tri;
2 bure$i galbeni;
1 tub polish fin;
1 tub polish ultra-fin;
1 prosop microfibr";
1 tricou RUPES.

Demonstra$ie BigFoot
http://www.youtube.com/user/rupesspa

1900 LE
I

39,5/buc. LE
I
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SCHUKO 9GE03036
AUS 9GE03017
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Nou!
Sisteme de !lefuire

cu absorb$ie de praf

SV 10 – Aspirator portabil
Putere W $.$#"
Greutate kg -,#
Capacitate aspira&ie m//h $""
Nivel vacuum mm H(O $.-""
Capacitate sac kg !,#
Nivel zgomot dB(A) )#

KS 260EPS – Aspirator mobil cu bra" articulat
KS 260EPN – Aspirator mobil
Putere W (*$."""
Greutate kg (-
Capacitate aspira&ie m//h (-"
Nivel vacuum mm H(O (."""
Capacitate sac kg )
Nivel zgomot dB(A) )(
Sincronizare electric'
Sincronizare pneumatic'

S 130PL – Aspirator mobil
Putere W $.(""
Putere max. scule W $*(.%""
Greutate kg $",#
Capacitate aspira&ie m//h (""
Nivel vacuum mm H(O (."""
Capacitate sac kg #
Nivel zgomot dB(A) )"

S 145EPL – Aspirator mobil
Putere W $.(""
Putere max. scule W $*(.%""
Greutate kg $!,#
Capacitate aspira&ie m//h (""
Nivel vacuum mm H(O (."""
Capacitate sac kg #
Nivel zgomot dB(A) )#

De ce $lefuire cu absorb"ie de praf?
Pentru c" praful rezultat în urma #lefurii este un produs 
cancerigen periculos. Acesta trebuie colectat #i predat 
unui operator specializat în colectarea de#eurilor.
Praful rezultat creeaz" disconfort #i scade randamentul utilizatorului.
Praful rezultat încarc" discul abraziv #i scurteaz" via$a acestuia.
Praful contamineaz" toate suprafe$ele #i în 
final ajunge în cabina de vopsire.
Praful în exces poate genera un mediu exploziv

1800 LE
I

4420 LE
I

3604 LE
I

2308 LE
I

1245 LE
I
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EP3 | PT 201C
Terminale pentru sisteme de aspira&ie

EP! PT ("$C
Prize (!"V $-A n ( (
Cupl' rapid' aer lubrifiat n ( (
Cupl' rapid' aer uscat n $ $
Ramifica,ie Y cu Ø(. n $ $

HF 6000 | HB 6000
Terminale pentru sisteme de aspira&ie

HF -""" HB -"""
Extindere max. bra& m - -
Unghi de lucru ° $+" $+"
În'l,ime max, bra, m (,# %,#

HE 501 | HE 901 | HE 1501
Sisteme centralizate de aspira&ie praf

HE #"$ HE ."$ HE $#"$
Putere HP % #,# (*#,#
Nivel absorb,ie mm H(O $.+#" (.%"" (.%""
Capacitatea max. m//h %(# ##" .#"
Nr. recomandat sta,ii n % + $(

MK 6000 – Matic system, bra&e mobile
Putere max W (."""
Extindere max. bra, m -
Presiunea max. a aerului bar +
Capacitate sac kg )
Nivel zgomot dB(A) )(

!lefuirea cu absorb"ie de praf este ast#zi 
la îndemâna oricui prin sisteme simple, 
locale sau complexe, centralizate. RUPES va 
pune la dispozi"ie trei variante de lucru:

Aspiratoare monopost S130; S145, cu 
diferite variante de automatizare;
Aspiratoare Carrier system KS260 ce pot 
deservi dou" posturi de lucru simultan;
Centrale de aspira$ie ce deservesc 
4; 8; 12 utilizatori sau multiplu prin 
montarea acestora în cascad".

Indiferent pentru ce variant# a"i 
opta, $lefuirea cu absorb"ie de praf nu 
este un moft, este o necesitate.

HB 6000
HF 6000

HE 501 - HE 901

HE 1501

EP 3

PT 201C

MK 6000

15794 LE
I

Pre$uri la 
cerere



Distribuitorul exclusiv pentru uneltele RUPES în România este 
firma ROMSERVICE, comercializând brandul înc# din 1998.
Pentru mai multe informa"ii nu ezita"i s# ne contacta"i!

Bra!ov 
Bucure!ti 
Arad 
Sibiu 
Constan"a 

facebook.com/romservice.ro

Noul $lefuitor palm sander Skorpio
Mic, silen$ios #i uimitor de puternic, ca un scorpion.
Unealta Skorpio a fost proiectat" pornind 
de la u#urin$a #i siguran$a în utilizare.
Corpul s"u este acoperit cu o gum" aderent" 
ce previne alunecarea din mân".
Designul cu clapeta superioar" curbat" sus$ine 
încheietura mâinii în timpul #lefuirii.
Când clapeta este ap"sat" aceasta devine corp comun 
cu restul uneltei, f"r" denivel"ri #i muchii incomode.
Distan$a dintre evacuare #i mâner este mai 
mare în compara$ie cu toate celelalte unelte 
de pe pia$" #i permite a#ezarea într-o pozi$ie 
normal" a degetelor în timpul utiliz"rii.
Pentru înlocuirea talerului nu este nevoie 
de alte unelte. O cheie imbus este mereu 
prezent" în interiorul mânerului, bine 
mascat" de c"tre clapeta de ac$ionare.

Talere RUPES 
40 de' ani în slujba progresului
1969 Este produs primul "lefuitor orbital excentric 

ajutorul unui lipici sub form! de spray.

1970 Este produs! prima gam! de talere cu ori$cii 

1988 Este creat noul taler RUPES patentat prin 
turnare simultan!. Toate p!r#ile componente ale 
talerului sunt turnate concomitent, împreun! 
cu stratul Velcro, f!r! a mai utiliza adezivi.

2000 RUPES lanseaz! talerul cu 15 g!uri. Sistem univeral 

2009 RUPES

pretabil pentru un num!r variat de materiale 
abrazive (perforate, microperforate "i tip pâsl!).


