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Carlisle Fluid Technologies (CFT) este o companie 
globală care fabrică echipament pentru distribuirea, 
aplicarea și tratarea materialelor pulverizate, 
incluzand vopsele, acoperiri, pulberi masticuri și 
substanțe de impregnare.

Suntem cel mai bine cunoscuți pentru brandurile 
noastre lidere mondial Binks, DeVilbiss, MS, 
Ransburg și BGK. Toate brandurile noastre sunt 
foarte respectate în sectoarele lor de piață pentru 

Despre Carlisle Fluid Technologies

Cercetare și dezvoltare

Piețe și aplicații

Carlisle Fluid Technologies și-a construit reputația prin a 
fi la originea a mult din noua tehnologie folosită astăzi în 
lumea finisării prin pulverizare. Inovații cum sunt pompa 
Binks Smart și tehnologiile de control Smart, ca și duzele 
noastre de atomizare DeVilbiss Trans- Tech ne-au menținut 
în fruntea tehnologiei de finisare. 

Noi dedicăm resurse uriașe pentru cercetare și dezvoltare 
și lucrăm îndeaproape cu companii majore de vopsele și 
specialiști în acoperiri de suprafață, pentru a fi siguri că 
echipamentele noastre asigură constant standardul de 
finisare cerut de clienții noștri. 

Centrele noastre de R&D de excelență sunt amplasate în 
mai multe locuri din lume, pentru a fi în contact constant 
cu piețele locale, ideile noi și cerințele individuale ale 
clienților.

 ● Industria aeronautică și aerospațială

 ● ●● Utilaje pentru agricultură

 ● ●● Producția de autovehicule (OEM & Tier 1)

 ● ●● Producția de motociclete

 ● ●● Producția de mobilier (lemn și metal)

 ● ●● Industria generală

 ● ●● Articole din piele și încălțăminte

 ● ●● Vehicule pentru apărare și de luptă militare

 ● ●● Industria ceramică (emailuri)

 ● ●● Vopsitorii comerciale

 ● ●● Industria navală și a ambarcațiunilor

 ● ●● Industria lemnului

 ● ●● Camioane și autobuze

 ● ●● Material rulant și de transport

 ● ●● Vehicule Off Road, stivuitoare plus multe altele.

calitatea în proiectare și fabricare și tehnologia de 
utimă oră inerente în gama lor de produse.

Ca grup combinat avem peste 375 de ani de 
experiență colectivă în industria finisării.
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De peste 125 de ani filosofia DeVilbiss a 
fost găsirea de soluții inovatoare pentru 

problemele de finisare prin pulverizare

Fondată în 1888, cand 
medicul Allen DeVilbiss din 
Toledo, Ohio, a combinat 
un balon, niște țevi și baza 
unei cutii de ulei pentru a 
crea primul atomizor pentru 
îngrijirea sănătății, 

DeVilbiss este acum furnizorul 
dominant de echipamente de 
pulverizare pentru piețele de 
finisare industrială și auto.

The Global Leader In Fine 
Spray Atomization

DeVilbiss fabrică pistoale manuale și automate de joasă presiune și 
accesoriile de pulverizare aferente, incluzand filtre și regulatoare de aer, 
sisteme de respirație pentru operatori, cupe și furtunuri pentru pistoale. 
DeVilbiss este unanim recunoscută pentru dezvoltarea și introducerea 
primelor pistoale de vopsire „compatibile“, care reduc drastic gazarea 
și emisia de C.O.V. În mediu. Experiența firmei în designul ergonomic și 
inovator al pistoalelor de vopsire este apreciată pretutindeni.

Brandurile Noastre
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The Inventor And Global 
Leader In Electrostatic 

Painting Technology

Ransburg, processes recunoscut în 
procesele de vopsire electrostatică

În 1940 Harold Ransburg a 
dezvoltat, prin introducerea 
Ransburg No. 1, primul sistem 
de aplicare electrostatică.

Astăzi Ransburg este 
recunoscut ca lider de piață 
în designul și fabricarea 
echipamentului electrostatic.

Ransburg este liderul recunoscut global in proiectarea și fabricarea 
produselor manuale și automate pentru finisare. El este lider în soluții 
de finisare prin pulverizare pentru piețele cheie de fabricare industrială 
și auto. Ransburg continuă să-și rafineze tehnologia de vopsire 
electrostatică cea mai eficientă, dand finisare de „Clasa A“ fiecărui și 
oricărui produs al clientului, în timp ce reduce emisiile de C.O.V. asigurand 
atomizare și eficiență de transfer excepționale.

Brandurile Noastre
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Specialists In Advanced 
Powder Coating 

Equipment And Systems

MS, specialiști în echipamente și sisteme 
avansate de vopsire cu pulbere

MS sunt specialiști în sisteme de acoperire cu pulberi și echipamente 
pentru cabine. Componentele și soluțiile lor lidere de piață sunt 
recunoscute în întreaga lume pentru calitatea, eficiența și durabilitatea lor. 
Sistemele avansate sunt făcute la comandă pentru fiecare client, folosind 
componente MS de înaltă calitate și de încredere. De la pistoale manuale 
și automate, la linii de vopsire cu pulberi verticale și orizontale complet 
automatizate, MS are tehnologia și experiența pentru a asigura soluții 
pentru cele mai provocatoare cerințe ale clienților.

MS Powder Systems a fost 
înființată în 1991 de către 
Henry Marcon și a rămas în 
proprietatea familiei Marcon 
pînă la începutul lui 2016, 
cand a fost achiziționată de 
Carlisle Fluid Technologies. 

De la înființare, compania 
a crescut constant și s-a 
dezvoltat într-un fabricant și 
instalator de top a sistemelor 
de vopsire cu pulbere și de 
cabine.
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Advanced Infrared, 
Catalytic And 

Convection Curing And 
Controls Technology

BGK, tehnologie modernă de control și 
polimerizare cu infraroșii, catalitică și prin 

convecție

Soluțiile de precizie BGK, proiectate și fabricate folosind principii 
științifice, ofera capabilități de întărire pentru o gamă completă de 
acoperiri incluzand lichid, pulbere, ceară, UV și adezivi. Soluțiile noastre 
pot fi găsite pe tot globul și într-o mare varietate de industrii. Ne mandrim 
cu facilitățile noastre de testare și de laborator, cu tehnicienii experți în 
service client și atenția la detalii care îi fac pe clienți să revină an după an.

BGK Finishing Systems 
proiectează și fabrică 
sisteme de uscare electrice 
cu infraroșii și conveiere 
pentru procese de vopsire 
industrială. 

Compania a fost fondată 
în 1980 de către Chuck 
Bergman, Rick Gayno și 
George Kraun, de unde și 
numele BGK, și are sediul 
în unitatea modernă de 
producție din Pheasant Ridge 
Drive, Minneapolis, S.U.A..
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The Single Source 
Solution For Spray 

Finishing And Fluid 
Handling

Binks lucrează practic în fiecare 
industrie din lume

În 1830 Joseph Binks a 
deschis drumul industriei 
pistoalelor de vopsire prin 
introducerea primei mașini 
de pulverizare a vopselei pe 
bază de apă. 

Astăzi veți găsi la lucru 
tehnologia de finisare 
prin pulverizare și cea de 
circulare a Binks practic în 
fiecare industrie din jurul 
lumii.

Binks fabrică pistoale manuale și automate de joasă și înaltă presiune, 
accesorii, unități de vopsire airless și airless asistat cu aer; pompe și 
regulatoare de înaltă și joasă presiune, recipiente presurizate, mașini 
de amestecare electronică a vopselelor 2K și sisteme circulante 
pentru vopsea pentru piețele de finisare industrială și de fabricare a 
auttomobilelor.

Brandurile Noastre



Carlisle Fluid Technologies UK          

Ringwood Road, Bournemouth, Dorset 
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