
CURS INIȚIERE / 
PERFECȚIONARE ÎN 
TEHNICA APLICĂRII 
VOPSELEI

UTILIZÂND TEHNOLOGIA 
DE REALITATE VIRTUALĂ



CE ESTE VIRTUAL PAINT VP3D

• VirtualPaint 3D este singurul simulator 3D VR pentru pregatirea / evaluarea

vopsitorilor auto, existent la nivel Mondial

• Utilizând cele mai avansate tehnologii de Realitate Virtuală, permite

antrenamentul / evaluarea vopsitorilor complet ecologic, fără a consuma

niciun gram de vopsea, lac, diluant, întăritor, etc și fără a fi necesară

existența unei cabine de vopsit energofage, unui compresor de aer, a unui

sistem de filtrare, etc



CE SE POATE SIMULA

• Se poate simula aplicarea, pe toate tipurile de elemente de 

caroserie (aripa, bara, spoiler, usa, plafon, etc) atat cu vopsea

cat si cu primer sau lac.

• Se poate simula inclusiv poziția piesei de vopsit în cabina (pe 

capră, atârnată, în poziție verticală, orizontală, înclinată, etc) 

sau se poate simula vopsirea integrală a unui autoturism



AVANTAJE

• Vopsitorii începători pot să învețe și să exerseze tehnica de aplicare și reglajele pistolului FĂRĂ A CONSUMA NICIUN 

GRAM DE MATERIAL !

• Consumul de energie este foarte scăzut

• Nu este necesar un spațiu special pentru antrenamente

• Vopsitorii experimentați își pot exersa tehnica de aplicare și pot urmări în timp real cantitatea de vopsea aplicată și gradul

de acoperire, astfel încât să poată atinge performanțe de eficiență net superioare altor vopsitori – ceea ce conduce la 

realizarea unei acoperiri perfecte utilizând o cantitate cât mai mică de material.

• Nu necesită echipamente de protecție și nici nu se degajă gaze toxice

• Datorită portabilității echipamentului, cursurile se pot organiza în orice locație și in orice oraș din țară.



CE SE POATE MĂSURA

• distanța corectă de aplicare

• forma jetului

• unghiul de înclinare al pistolului

• viteza de aplicare

• gradul de acoperire

• cantitatea de vopsea pierdută prin supravopsire sau

pierdere laterală

• traseul corect al pistolului

• costul materialului pierdut



STRUCTURA CURSULUI

PARTEA 1 – EXERCIȚII DE BAZĂ

• Reglarea pistolului

• Deplasarea liniară a pistolului

• Menținerea vitezei constante în aplicare

• Menținerea perpendicularității pistolului pe suprafața de 
vopsire

• Menținerea distanței constante față de piesa de vopsit

• Acoperirea uniformă a unei suprafețe plane

PARTEA A 2-A – VOPSIREA UNUI ELEMENT

• Vopsirea unui element la alegere

NUMĂR MAXIM PARTICIPANȚI / ZI : 5



PRETUL CURSULUI

PENTRU CURSURILE ORGANIZATE PE O RAZĂ 

DE MAXIMUM 150 KM IN JURUL BUCURESTIULUI

• Membri ASAR: 100 Eur/persoană

• Abonati AutoTehnica: 125 Eur/persoană

• Alte persoane: 150 Eur/persoană

PENTRU CURSURILE ORGANIZATE PE O RAZĂ 

DE PESTE 150 KM FAȚĂ DE BUCUREȘTI

• Tarifele de mai sus, la care se adaugă 150

Eur/GRUPĂ (30 eur/persoana, de exemplu, pentru o 

grupă de 5), cheltuieli de deplasare, cazare, masă

trainer



CONTACT

ACADEMIA AUTO TEHNICA ESTE UN PROGRAM DERULAT DE :

ASOCIAȚIA SPECIALIȘTILOR AUTO DIN ROMÂNIA ( www.asar.com.ro )

În parteneriat cu 

XMEDITOR ROMANIA – REDACȚIA REVISTEI AUTOTEHNICA ( www.auto-tehnica.ro )

Pentru informații suplimentare și înscrieri:

tel: 021.683.06.85 / 0771.337.368

e-mail: office@asar.com.ro

www.academia.autotehnica.com

http://www.asar.com.ro/
http://www.auto-tehnica.ro/
mailto:office@asar.com.ro
http://www.academia.autotehnica.com/

