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Duidelijke ideeën

Toestellen voor de carrosserie

Nederlands

4500 sqm
Fabriek

DUIDELIJKE IDEEËN
SINDS 1979

Rosauto is een van de Europese leiders aangaande ontwerpen en maken van
pistoolreinigers
De firma is gesticht in 1979 dankzij de ideeën van de twee broers Giuseppe en
Antonio Rosa; en dankzij hun voortdurende innovatie en nieuwe producten blijft
de firma groeien
Vandaag maakt Rosauto een grote reeks van pistoolreinigers, papier- en
blikkenpersen, onderdelenreinigers en andere producten voor de carrosserie
alsook voor mekaniekers en in de industrie.
Het hoofddoel van het bedrijf is de voortdurende vernieuwing en studie voor nieuwe
oplossingen met flexibiliteit en in het achterhoofd grote aandacht voor kwaliteit
Rosauto is wereldwijd bekent dankzij hun betrouwbaarheid en robuuste
uitrustingen.
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NIEUWE ROSAUTO POMP
het hart van onze machines

Nieuwe pomp met verbeterde vloeistofdoorlaat

Volledig ontworpen en gemaakt door Rosauto
Betrouwbaar en eenvoudig te onderhouden
Meer dan 20jaar bouwondervinding
Steeds met CE en Atex attest
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MOD. 177

“ECO MINI WATER”

II 2G

+

• Voor manuele reiniging op waterbasis
• Geschikt voor wie gebruik maakt van wegwerpbekers
• Venturi pomp voor reinigen met herbruikbare circulerende
spoeldetergent
• Eindreiniging door middel van verstuiver en gebruik van
zuiver water
• Filtermat onder de rooster voor opvangen van verfresten
en verdampen van water
• Blaaspistool om alles droog te blazen
• Afscheidingskit water - verf niet inbegrepen
• Volledig in inox staal
• ATEX II 2G
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Afmetingen

Gewicht

Werking

Luchtdruk

450 x 660 x 1335 mm

Kg 40

pneumatisch

min 6 - max 10 bar

“MINI WATER”

II 2G

MOD. 177 X
+

• Voor manuele reiniging op waterbasis
• Voorreiniging met borstel die gevoed wordt
door een membraanpomp met herbruikbare
circulerende spoeldetergent : water gemengd met
remover
• Eindreiniging door middel van een verstuiver en
gebruik van zuiver water
• Mogelijkheid om een tweede borstel aan te
koppelen aan het waterleidingnet inbegrepen
• Blaaspistool om alles droog te blazen
• Afscheidingskit water - verf inbegrepen
• Volledig in inox staal
• ATEX II 2G

Afmetingen

Gewicht

Waterinhoud

Werking

Luchtdruk

450 x 660 x 1335 mm

Kg 44

50 L

Pneumatisch

min 6 - max 10 bar
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MOD. 182CX

“Multi water”

II 2G

+

• Voor automatische en manuele reiniging op
waterbasis
• Automatische dampafzuiging in de werkzone
• Automatische reiniging door middel van een
membraanpomp met herbruikbare circulerende
spoeldetergent : water gemengd met remover
• Eindreiniging door middel van een venturi pomp
en een verstuiver met zuiver water
• Mogelijkheid om een tweede borstel aan te
koppelen aan het waterleidingnet
• Blaaspistool om alles droog te blazen
• Afscheidingskit water - verf inbegrepen
• Mogelijkheid om kleurstalen te spuiten
• Volledig in inox staal
• ATEX II 2G
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afmetingen

gewicht

waterinhoud

diameter afzuigbuis

werking

luchtdruk

450 x 685 x 1500 mm

Kg 49

50 L

120 mm

Pneumatisch

min 6 - max 10 bar

“Thermo mini water”

MOD. 920X
+

• Voor manuele reiniging van verf op waterbasis
door gebruik van warm water
• Belangrijke vermindering van de reinigingstijd
• Automatische dampafzuiging in de werkzone

• Elektronisch controlepaneel voor de bediening en
temperatuurcontrole 45°C
• Voorreiniging met borstel die gevoed wordt door
een membraanpomp met warme herbruikbare
circulerende spoeldetergent: water gemengd met
remover
• Eindreiniging door middel van een verstuiver
door gebruik te maken van zuiver water
• Mogelijkheid om een tweede borstel aan
te koppelen aan het waterleidingnet reeds
inbegrepen.
• Afscheidingskit water - verf inbegrepen
• Blaaspistool om alles droog te blazen
• Mogelijkheid om kleurstalen te spuiten
• Volledig in inox staal

Kontrolepaneel

afmetingen

gewicht

450 x 670 x 1410 mm Kg 43

waterinhoud

diameter
afzuigbuis

50 L

mm 120

werking

luchtdruk

pneumatisch-electric 230V 50Hz

min 6 max 10 bar

Bescher-

vermogen mingsniveau
1000 W

IP 55
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MOD. 135

“SPEEDY CLEAN”

II 2G

+

• Zeer compact slechts 45x31x83H cm
• 4 vaten van elk 5 L
• Een pomp met vervuilde vloeistof voor beide
zones (voorwas)
• Een verstuiver met zuivere vloeistof voor beide
zones (eindspoeling)
• Borstel voor manuele reiniging
• Werkt met water + detergent en verdunner
• Reinigt volledige spuitpistolen, setten, bekers,
mengstaven, verffilters enz…
• Produceert weinig gassen
• Ingebouwd afzuigsysteem
• Voorzien van blaaspistool om alles droog te
blazen
• Kan gebruikt worden in en buiten de spuitcabin
• 100% roestvrij staal
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Afmetingen

Gewicht

Werking

Luchtdruk

450 x 310 x 830 mm

Kg 10

Pneumatisch

6-10 bar

“MINI STAR”

II 2G

MOD. 165
+

• Combinatietoestel2 in 1,, manuele reiniging op
waterbasis en met solvent
• Automatische dampafzuiging in beide werkzones
• Water zone
• Voorreiniging met borstel die gevoed wordt
door een pomp met herbruikbare circulerende
spoeldetergent : water gemengd met remover
• Eindreiniging door middel van een verstuiver en
zuiver water
• Mogelijkheid om een tweede borstel aan
waterleidingnet te koppelen : inbegrepen
• Blaaspistool om alles droog te blazen
• Afscheidingskit water – verf inbegrepen
• Solvent zone
• Voorreiniging door middel van een venturi pomp
en herbruikbare circulerende spoelthinner
• Venturi pomp om zuivere spoelthinner aan te
voeren
• Eindreiniging door middel van een verstuiver en
zuivere spoelthinner
• Mogelijkheid om kleurstalen te spuiten
• Volledig in inox staal
• ATEX II 2G

Afmetingen

Gewicht

Waterinhoud

Diameter afzuigbuis

Werking

Luchtdruk

790 x 690 x 1385 mm

Kg 58

50L

mm 150

pneumatisch

min 6 - max 10 bar
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MOD. 185AX

“STAR”

II 2G

+
• Combinatietoestel, 2 in 1 automatische en manuele reiniging met solvent en manueel
met water
• Automatische dampafzuiging in beide werkzones
• Waterzone
• Voorreiniging met reinigingsborstel die gevoed wordt door de membraanpomp met herbruikbare
circulerende spoeldetergent : water gemengd met remover

• Eindreiniging door middel van een verstuiver en gebruik van zuiver water
• Mogelijkheid om een twee borstel aan het waterleidingnet te koppelen : reeds inbegrepen
• Blaaspistool om alles droog te blazen
• Afscheidingskit water – verf inbegrepen
• Solventzone
• Automatische reiniging door middel van membraanpomp met herbruikbare circulerende
spoelthinner

• Venturi pomp om zuivere spoelthinner aan te voeren
• Eindreiniging door middel van een verstuiver door gebruik te maken van zuivere spoelthinner
• Luchtdrukregelaar om kleurstalen te spuiten
• Mogelijkheid om kleurstalen te spuiten
• Volledig in inox staal
• ATEX II 2G
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Afmetingen

Gewicht

Waterinhoud

aantal spuitpistolen
per wasomloop

Diameter
afzuigbuis

Werking

Luchtdruk

1100 x 690 x 1500 mm

Kg 108

50 L

N° 2

mm 150

Pneumatisch

min 6 max 10 bar

MOD. 185 CX

“STAR”

II 2G

+
• Combinatietoestel, 2 in 1 automatische en manuele
reiniging op solvent en waterbasis
• Automatische dampafzuiging in beide werkzones

• Waterzone
• Automatische reiniging door middel van een membraanpomp
•
•

met herbruikbare circulerende spoeldetergent : water
gemengd met remover
Eindreiniging door middel van een venturi pomp en een
verstuiver met zuiver water
Mogelijkheid om een twee borstel aan het waterleidingnet te
koppelen : reeds inbegrepen
Blaaspistool om alles droog te blazen
Afscheidingskit water – verf inbegrepen

•
•
• Solventzone
• Automatische reiniging door middel van membraanpomp
met herbruikbare circulerende spoelthinner

• Eindreiniging door middel van een tweede membraanpomp
met zuivere spoelthinner

• Venturi pomp om zuivere spoelthinner aan te voeren
• Eindreiniging door middel van een verstuiver door gebruik te
maken van zuivere spoelthinner

• Luchtdrukregelaar om kleurstalen te spuiten
• Mogelijkheid om kleurstalen te spuiten
• Volledig in inox staal
• ATEX II 2G

Afmetingen

Gewicht

Waterinhoud

aantal spuitpistolen
per wasomloop

Diameter
afzuigbuis

Werking

Luchtdruk

1100 x 690 x 1500 mm

Kg 108

50 L

N° 2

mm 150

Pneumatisch

min 6 max 10 bar
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MOD. 160

“MINI SUPER”

II 2G

• Manuele reiniging met solvent
• Automatische dampafzuiging in de werkzone
• Voorreiniging door middel van een venturi pomp en
gebruik van herbruikbare circulerende spoelthinner
• Venturi pomp om zuivere spoelthinner aan te
brengen
• Eindreiniging door middel van een verstuiver en
gebruik van zuivere spoelthinner
• Mogelijkheid om kleurstalen te spuiten
• ATEX II 2G
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Afmetingen

Gewicht

Diameter afzuigbuis

Werking

Luchtdruk

450 x 660 x 1335 mm

Kg 40

120 mm

Pneumatisch

min 6 max 10 bar

“NEW SUPER”

II 2G

MOD. 180D

• Manuele reiniging met solvent
• Automatische dampafzuiging in de werkzone
• voorreiniging door middel van een venturi pomp en
gebruik van herbruikbare circulerende spoelthinner
• Venturi pomp om zuivere spoelthinner aan te
brengen
• Eindreiniging door middel van een verstuiver en
gebruik van zuivere spoelthinner
• Mogelijkheid om kleurstalen te spuiten
• ATEX II 2G

Afmetingen

Gewicht

Diameter afzuigbuis

Werking

Luchtdruk

710 x 685 x 1500 mm

Kg 74

150 mm

Pneumatisch

min 6 max 10 bar
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MOD. 173B - 173C

“AUTOMATIC”

II 2G

• Automatische reiniging met solvent
• Automatische dampafzuiging in de werkzone
• Automatische reiniging door middel van een
membraanpomp met herbruikbare circulerende
spoelthinner
• ALLEEN bij model 173C: eindreiniging met
zuivere spoelthinner door middel van een tweede
membraanpomp die bediend wordt door een knop
• Eindreiniging door middel van een verstuiver en
gebruik van zuivere spoelthinner
• ATEX II 2G
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Afmetingen

Gewicht

Diameter afzuigbuis

aantal spuitpistolen per
wasomloop

Werking

Luchtdruk

450 x 660 x 1100 mm

Kg 42

mm 120

N°2

Pneumatisch

min 6 max 10 bar

“COMPACT”

II 2G

MOD. 163AX - 163DX
+

• Automatische en manuele reiniging met
spoelthinner of water
• Automatische dampafzuiging in de werkzone
• Mogelijkheid om 2 pistolen tegelijkertijd te reinigen
• Automatische reiniging door middel van een
membraanpomp en herbruikbare circulerende
vloeistof
• ALLEEN model 163DX: eveneens geschikt voor
water : manuele reiniging met reinigingsborstel
die gevoed wordt door een membraanpomp met
herbruikbare circulerende vloeistof
• Venturi pomp om zuivere vloeistof aan te brengen
• Eindreiniging met verstuiver door gebruik van
zuivere vloeistof
• Mogelijkheid om kleurstalen te spuiten
• Kleine afmetingen
• Volledig in inox staal
• ATEX II 2G

Afmetingen

Gewicht

aantal spuitpistolen
per wasomloop

Diameter afzuigbuis

Werking

Luchtdruk

500 x 720 x 1480 mm

Kg 49

N° 2

mm 120

Pneumatisch

min 6 max 10 bar
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MOD. 180A - 180B - 180BX - 180CX

“BEST”

II 2G

• Automatische en manuele reiniging met solvent
• Automatische dampafzuiging in de werkzone
• Automatische reiniging door middel van een
membraanpomp met herbruikbaar circulerende
spoelthinner
• ALLEEN model 180B en 180BX: eindreiniging met
zuivere spoelthinner door middel van een tweede
membraanpomp bediend door een knop

eindreiniging met
• ALLEEN model 180CX:
zuivere spoelthinner door middel van een tweede
membraanpomp bediend door een tijdschakelaar
• Venturi pomp voor reiniging met herbruikbare
circulerende spoelthinner (model 180A niet)
• Venturipomp om zuivere spoelthinner aan te
brengen
• Eindreiniging door middel van een verstuiver en
gebruik van zuivere spoelthinner
• Luchtrukregelaar om kleurstalen te spuiten
• ALLEEN model 180BX en 180CX: volledig in inox
staal
• ATEX II 2G
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Afmetingen

Gewicht

aantal spuitpistolen per
wasomloop

Diameter afzuigbuis

Werking

Luchtdruk

710 x 685 x 1500 mm

Kg 74

N° 2

mm 150

Pneumatisch

min 6 max 10 bar

DISTILATOR “DECA”

II 2G

MOD. 801A - 801B

•
•
•
•
•

Explosievrij distilleermachine
Distilleert tot 15 L verdunner
Vangt de vuilresten op in een zak
Numeriek scherm voor temperatuur en tijd
Mogelijkheid om aangesloten te worden aan onze
reinigers en automatische opvang van zuivere en
vuile verdunner
• MODEL 801B: gereed om te worden aangesloten
aan een reiniger
• Atex II 2G

Geschikt
om te worden gecombineerd (mod.1801)

Afmetingen

Gewicht

Inhoud Boiler

Werking

Max temperatuur

Cyclustijd

510 x 720 x 1380 mm

Kg 79

15 L

Elektrisch 1Kw 230

200°

3-4 h
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MOD. 250AX - 250BX

VERFWERKTAFEL

II 2G

• Werktafel
• Volledig in inox staal
• Om te rangschikken te mengen te verdunnen van
verf op water en solvent basis
• ALLEEN model 250BX: met dampafzuiging in de
werkzone en 2 venturi pompen om de verdunner
aan te voeren
• ATEX II 2G
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Afmetingen

Gewicht

Diameter afzuigbuis

Werking

Luchtdruk

1090 x 690 x 1465 mm

Kg 62

mm 150

Pneumatisch

min 6 max 10 bar

II 3GD

“THERMOCOLOR” EN “MINI THERMOCOLOR”

MOD. 980 - 970

• Klein verwarmd stockage meubel om verf en andere
producten op temperatuur te houden
Onderste schap is verwarmd en 2 andere schappen
•
zijn regelbaar in de hoogte
• Verwarmde deel is geïsoleerd
• Laat toe om verf-lak-grondlagen-lijmen-olie e a op
temperatuur te houden
ALLEEN model 980: onderste deel is een
•
onverwarmde stockage ruimte
• ATEX II 3GD

980 970

mod. 980

Afmetingen

Gewicht

720 x 500 x 940 mm

36 kg

720 x 500 x 1800 mm

68 kg

mod. 970

Spanning

Weerstand

Hoofdtemperatuur
verwarmingsplaat

Inhoud
verwarmde kast

230 V - 50 Hz

55 W

45°C

710 x 450 x 900 mm
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MOD. 206

BLIKKENPERS POTTEN TOT MAX 30 L

II 3GD

• Volledig pneumatisch
• Om potten tot 30 L plat te drukken

205

• ATEX II 3G
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Afmetingen

Gewicht

Afmeting Drukkamer

Werking

Duwkracht piston

240 x 290 x 985 mm

Kg 28

220 x 230 x 360 mm

Pneumatisch

8 bar: 980 kg

II 3GD

“JOLLY” PERS BLIKKEN EN KARTON PERS

•
•
•
•

MOD. 201

Volledig pneumatisch
Om papier en potten tot Ф 30 cm plat te drukken
Afval wordt aanzienlijk vermindert
ATEX II 3GD

Afmetingen

Gewicht

Afmetingen laaddeur

Afmeting
drukkamer

Duwkracht piston

Gewicht
verpakking

840 x 500 x 1660 mm

Kg 200

mm 720 x 310

700 x 450 x 770 mm

8 bar - 980 kg

kg 30÷35
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MOD. 174B

VATEN REINIGER

II 2G

480

480

• Ideaal voor reiniging met verdunner, solvent of
waterbasis
• Voor blikken en vaten tot 30L
• Automatische reiniging met vaste koppen door
een membraanpomp
• Automatische dampafzuiging
• ATEX II 2G

550
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Afmetingen

Binnenafmetingen

Gewicht

Diameter afzuigbuis

Werking

Luchtdruk

530 x 710 x 1320 mm

530 x 710 x 1320 mm

Kg 60

mm 120

Pneumatisch

min 6 max 10 bar

II 2G

AFSCHEIDINGSKIT WATER -VERF

MOD. 110

• Voor reinigers op waterbasis
• Laat afscheiding toe van vervuild gecoaguleerd
water en verfdeeltjes
• Bestaat uit een plastiek bak en een geperforeerde
plastiek bak en 2 filterzakken

Afmetingen

Gewicht

Tankinhoud

600 x 400 x 500 mm

Kg 4,5

50 L

MOD. 189

ACTIEVE KOOLSTOFFILTER voor reiniger op solventbasis

• Vermindert de uitlaatdampen van de solvent
• Geschikt voor alle reinigers met solvent
• Eens vervuild kan de koolstof vervangen worden

Afmetingen

Gewicht

Hoeveelheid
Koolstof

Vermindersingspercentage

310 x 310 x 780 mm

Kg 28

Kg 12

> 50%
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RE-4 RE-10 “REMOVER” voor reinigers op solventbasis

• Geconcentreerde detergent te verdunnen met
water
• Nieuwe formule die niet teveel schuimt
• Koud gebruikt : verbeterd de reiniging van de
pistolen, zelfs met verdroogde verf
• Warm gebruikt : vermindert de reinigingstijd met
de helft en laat een totale reiniging toe, zelfs met
verdroogde verf
• Houd pompen – slangen en reinigingskoppen
zuiver
• Beperkt de vuilaanslag op de zijkanten van de
reinigers
• Na coagulatie terug herbruikbaar
• Verdunnen met 5-15% water

4L℮

10 L ℮
COAGULATIEPOEDER

FLOCK

1,5 Kg

• Speciaal poeder om verfdeeltjes van
water te scheiden
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Via Lungochiampo, 53
36054 Montebello Vicentino - (VI) Italy
Tel. +39 0444 648966 - Fax +39 0444 648960
www.rosauto.it - rosauto@rosauto.it

