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Automechanika este, pe plan internațional, cel mai 
cunoscut loc de întâlnire pentru cei ce activează în sec‑
torul auto. Fiind cea mai mare expoziție din lume pentru 
piața auto,  Automechanika aduce în prim plan inovaţii şi 
soluții din domenii variate: piese, sisteme, tuning, echipa‑
mente, caroserie şi tinichigerie, spălătorie auto, IT & ma‑
nagement precum şi cele mai recente servicii auto.

Automechanika 2012 şi‑a închis porțile pe 16 septem‑
brie, stabilind un nou record de 4.593 de expozanţi din 
74 de țări. În jur de 148.000 de vizitatori din 174 de țări 
(2010: 153.837, potrivit FKM) au venit la Frankfurt pen‑
tru târgul internaţional destinat sectorului auto. „Piaţa de 
desfacere este în plină expansiune și, în ciuda problemelor 
economice actuale, Automechanika s‑a dovedit a fi, încă 
odată, o constantă de încredere“, a declarat Detlef Braun, 
membru al Comitetului executiv al Centrului Expoziţio‑
nal  Frankfurt. „Creșterea numărului de vizitatori din Eu‑
ropa de Est și din Rusia corelată cu o scădere a numărului 
celor din Europa de Sud, Automechanika reflectă situația 
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actuală din economia mondială“, a adăugat Detlef Bra‑
un. Această observație a fost subliniată şi de Klaus Burger, 
preşedinte al Asociației Federale a Producătorilor şi Im‑
portatorilor de echipamente de service auto (Bundesver‑
band der Hersteller und Importeure von Automobil‑Ser‑
vice Ausrüstungen ASA e.V.), care a spus: „Deși vizitatorii 
din Europa de Sud au avut o valoare deficitară, s‑a înregis‑
trat un număr foarte mare provenit din Germania, țările 
Benelux și Europa de Est.“ Cum era de aşteptat, expozanţii 
şi vizitatorii germani văd climatul economic actual într‑o 
lumină mai favorabilă decât omologii lor din alte țări.

Programul a fost însoțit de prezentări impresionante, 
atât în  sălile expoziției cât şi în zonele din aer liber. Târ‑
gurile sunt în schimbare, iar vizitatorii se aşteaptă la un 
mix relevant de informații, evenimente şi instruire profe‑
sională. În aceste vremuri, în care asistăm la un progres 
tehnologic rapid în sectorul auto, tatonarea şi testarea di‑
feritelor aplicații în cadrul expoziției sunt din ce în ce mai 
importante.

Următoarea expoziție Automechanika Frankfurt 
va avea loc între 16 și 20 septembrie 2014.
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RUPES –  număr record de vizite la stand 
Una dintre prezențele de excepție la Automechanika 2012 a 

reprezentat‑o standul RUPES, stand ce a fost de departe cel mai 
vizitat din pavilionul 11, cel dedicat echipamentelor şi accesorii‑
lor pentru vopsitoria auto.

Imaginea standului, profesionalismul echipei, gama lar‑
gă de produse, noutățile, dar şi demonstrațiile practice de po‑
lishare cu sistemul Big Foot au făcut din standul RUPES un 
adevărat furnicar, de dimineața până seara. Mai în glumă mai 
în serios, după prima zi de demonstrații, standul RUPES a de‑
venit punctul de întâlnire în pavilionul 11, fiind greu de „ratat“ 
datorită înghesuielii de la bancurile demonstrative. O echipă 

de profesionişti au oferit un adevărat spectacol. Împreună au 
scos în evidență imaginea unei companii ce a reuşit să învin‑
gă recesiunea şi să ofere clienților săi echipamente noi, sisteme 
revoluționare, dar şi un suport tehnic / comercial de excepție.

RUPES nu este unul dintre giganții industriei italiene 
dar tocmai aceasta l‑a ajutat să se adapteze din mers şi să pro‑
pună noi echipamente potrivite la vremuri potrivite. RUPES a 
demonstrat încă odată că nu doreşte a fi doar un furnizor de 
echipamente ci un partener de încredere pentru fiecare dintre 
clienții săi, utilizatori ai produselor ce poartă această marcă. 
Produsele care s‑au evidențiat vă sunt prezentate mai jos. 

ER 153TE
ER 155TE

LHR 21ES

Zephir Gloss – Grosier: Gel abraziv de înaltă performanță pentru 
mașini de polishat orbital excentrice. Ideal pentru înlăturarea rapidă a zgârie‑
turilor, îmbunătățește procesul de reabilitare a vopselei, inclusiv a celei complet 
catalizate și sporește luciul suprafețelor. Recomandări: Simplifică procedura 
de înlăturare a urmelor produse de abrazive până la P1500. Pentru rezultate op‑
time, utilizați împreună cu bureții de polishare RUPES GROSIER și MEDIU.
Quarz Gloss – MeDiU: Gel abraziv cu proprietăți agresive medii pen‑
tru mașini de polishat orbital excentrice. Ideal pentru înlăturarea zgârieturilor 
superficiale și a urmelor produse de periile din dotarea spălătoriilor auto, fără 
a lăsa halouri și holograme. Recomandări: Simplifică procedura de înlăturare 
a urmelor produse de abrazive până la P2500. Pentru rezultate optime, utilizați 
împreună cu bureții de polishare RUPES GROSIER și MEDIU.
Keramic Gloss – FiN: Gel abraziv fin solubil în apă pentru mașini de 
polishat orbital excentrice. Ideal pentru reparații punctuale, într‑un singur pas 
după utilizarea microabrazivelor P3000. Nu lasă urme de halouri și holograme. 
Recomandări: Adaptat și pentru suprafețe lăcuite sau dure, în mod deosebit. 
Pentru rezultate optime, utilizați împreună cu bureții de polishare RUPES FIN și 
ULTRA FIN.

Diamond Gloss – ULTrA FiN: Gel abraziv ultra fin solubil în apă pen‑
tru mașini de polishat orbital excentrice. Nivel excelent al luciului final. Produsul 
rezidual se îndepărtează cu ușurință. Recomandări: Sporește luciul și profunzi‑
mea culorii. Pentru rezultate optime, utilizați împreună cu bureții de polishare 
RUPES FIN și ULTRA FIN.

rUPes burete albastru – Grosier: Structura acestui burete de 
polishare intensifică puterea de șlefuire a pastei abrazive utilizate, accelerând 
semnificativ procedura de lucru. Recomandat pentru: corectarea defectelor de 
vopsire, cu ajutorul pastelor de polishare grosiere compatibile cu mașina de po‑
lishare Big Foot; înlăturarea urmelor adânci de șlefuire (P1500) și a semnelor de 
uzură normală. Nerecomandat pentru: straturi de lac dure sau „ceramice“; pas‑
te abrazive cu emulsie uscată.

rUPes burete verde – MeDiU: Burete de polishare destinat utilizării 
universale, pretabil la un număr mare de aplicații, chiar și într‑un „singur pas“, își 
menține capacitatea ridicată de șlefuire fără a afecta calitatea suprafeței finale. 
Recomandat pentru: paste de polishat medii și fine, pe orice tip de suprafețe. 
Nerecomandat pentru: lustruire grosieră; paste abrazive cu emulsie uscată.

rUPes burete galben – FiN: Structura celulară foarte fină de o 
consistență semi‑dură; obținut din rășini nobile, acest material intensifică nivelul 
de „luciu“ al pastei abrazive folosite, menținându‑și în același timp capacitatea 
ridicată de șlefuire. Recomandat pentru: lustruirea suprafețelor; înlăturarea 
micro‑zgârieturilor rezultate din etapele anterioare de polishare. Nerecomandat 
pentru: paste de polishare grosiere; paste abrazive cu emulsie uscată.
rUPes burete alb – ULTrA FiN: Structura celulară foarte fină de o 
consistență ușoară, destinată pentru a da „luciu“ intens suprafețelor lăcuite. În 
asociere cu unele produse, se recomandă ca „pasul doi“ să se facă la o viteză redu‑
să, pentru a îmbunătăți acțiunea aditivilor din pasta de polishare. Recomandat 
pentru: finisare cu aspect ultra‑lucios al vopselelor și al suprafețelor dure. Nere-
comandat pentru: vopsele și lacuri crude, nepolimerizate în totalitate.



Menzerna 
prezintă în cadrul 
Automechanika 
2012 trei noi 
produse

Menzerna a adăugat la gama sa de produse profesiona‑
le două noi paste de polishat şi un lichid pentru mătuirea 
suprafeței. Acestea completează gama de produse existente şi 
oferă o serie de avantaje majore.

Fast Gloss 400 este o pastă abrazivă de polishare compu‑
să din minerale de nouă generație destinată lustruirii şi un liant 
inovator, care garantează că aplicarea cristalelor are rezulta‑
te optime. FG 400 îndepărtează urmele lăsate de abrazivi cu o 
granulație de 1200 într‑un interval de 30 de secunde. Dar, ade‑
văratul câştig se datorează faptului că procedura de polishare se 
face într‑un singur pas. Astfel, procedura în doi paşi cu pre‑po‑
lishare şi finisare rămâne de domeniul trecutului! FG 400 oferă 
un luciu de oglindă într‑un singur pas – chiar şi în cazul vopse‑
lelor de culoare închisă. Și toate acestea fără a dăuna în vreun 
fel mediului înconjurător. Fast Gloss 400 este o pastă pe bază 
de apă şi are un conținut atât de scăzut de solvenți, încât poate 
fi folosit fără nicio ezitare chiar şi în țările cu cele mai stricte 
legislații de mediu şi reglementări de protecție a sănătății.

Polishul universal intensiv 2100 este un alt produs nou. 
Cu un nivel de luciu de înaltă calitate, reuşeşte să îndepărteze 
urmele lăsate de materiale abrazive cu o granulație de până la 
2500, mult mai repede față de predecesorul său IP 2000. Prin ur‑
mare, utilizatorul economiseşte timp. Viteza, aplicabilitatea la 
toate gamele de vopsele şi lacuri, fiabilitatea procedurii în toate 
condițiile şi raportul calitate/preț excelent fac din IP 2100 polis‑
hul perfect pentru toți utilizatorii.

Cel mai recent şi mai dur produs adăugat gamei Menzerna 
este Liquid Matt. Cu acest polish abraziv se obține o suprafață 
netedă şi mată la un cost semnificativ mai mic, care în caz con‑
trar ar fi posibilă doar cu materiale abrazive ce au o duritate de 
1500. Liquid Matt creează o suprafață aderentă pentru vopsea 
şi, în ciuda conținutului solid ridicat, este suficient de lichid 
pentru a avea o aplicare rapidă şi uşoară. Reziduurile mino‑
re lăsate de acest „abraziv lichid“ sunt foarte uşor de eliminat 
dacă suprafața a fost curățată în prealabil cu apă. Se şterge apoi 
cu o lavetă din microfibră, se aplică Top Inspection din gama 
Menzerna şi astfel suprafața devine gata pentru vopsire.



Linia Rhynogrip HT
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Linia Rhynogrip HT Discuri competitor

M
at

er
ia

l î
nd

ep
ăr

ta
t

Material îndepărtat
Șlefuire filler

Material îndepărtat / timp
Șlefuire filler

Zonă medie prelucrată

Timp

M
at

er
ia

l î
nd

ep
ăr

ta
t

Material îndepărtat
Șlefuire lac

Su
pr

af
aț

ă

Total zonă șlefuită
Șlefuire lac crud

Material îndepărtat / timp
Șlefuire lac

Timp

P1500

P500

P80

Zg
âr

ie
tu

ri
(µ

m
)

Rmax
Rz

Rmax

Rz

Linia Rhynogrip HT
Discuri competitor

Linia Rhynogrip HT Discuri competitor

M
at

er
ia

l î
nd

ep
ăr

ta
t

Material îndepărtat
Șlefuire filler

Material îndepărtat / timp
Șlefuire filler

Zonă medie prelucrată

Timp

M
at

er
ia

l î
nd

ep
ăr

ta
t

Material îndepărtat
Șlefuire lac

Su
pr

af
aț

ă

Total zonă șlefuită
Șlefuire lac crud

Material îndepărtat / timp
Șlefuire lac

Timp

P1500

P500

P80

Zg
âr

ie
tu

ri
(µ

m
)

Rmax
Rz

Rmax

Rz

Linia Rhynogrip HT
Discuri competitor

Linia Rhynogrip HT Discuri competitor

M
at

er
ia

l î
nd

ep
ăr

ta
t

Material îndepărtat
Șlefuire filler

Material îndepărtat / timp
Șlefuire filler

Zonă medie prelucrată

Timp

M
at

er
ia

l î
nd

ep
ăr

ta
t

Material îndepărtat
Șlefuire lac

Su
pr

af
aț

ă

Total zonă șlefuită
Șlefuire lac crud

Material îndepărtat / timp
Șlefuire lac

Timp

P1500

P500

P80

Zg
âr

ie
tu

ri
(µ

m
)

Rmax
Rz

Rmax

Rz

Pentru mai multe informații nu ezitați să ne contactați!
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INDASA

Preocuparea continuă pentru creşterea randamentului ma‑
terialelor abrazive produse a dus în mod firesc la prezentarea 
unei noi linii de către INDASA la Automechanika 2012.

Noua linie INDASA HT, derivată din RED Line, este astăzi 
disponibilă şi uimeşte prin durabilitatea ridicată şi rezistența în 
timp excepțională.

INDASA HT este abrazivul ideal pentru atelierele de vopsi‑
torie performante, acesta reducând consumul de discuri abrazi‑
ve cu 30÷40% în comparație cu cele mai performante produse 
de pe piață.

Disponibil sub formă de discuri de 150 mm, 21 găuri de 
absorbție praf și granulații între P40 și P2000, INDASA HT 
este o linie completă ce se adresează tuturor lucrărilor din ate‑
lierul de vopsitorie – de la şlefuirea grosieră până la pregătirea 
suprafeței pentru polishare. Abrazivul nu se încarcă şi nu se 
uzează timp îndelungat. Noua tehnologie asigură performanțe 
deosebite şi rezultate de calitate şi în timp record.


