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Echipamente, dispozitive
și accesorii pentru aer
condiționat și frigotehnie
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Sudarea țevilor din plastic
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Desfudarea 
curățarea țevilor
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Inspec ie ț și localizare 34

Înghețare tehnică 32

Testare și
detectarea scurgerilor
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Îmbinare 17
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®RODIA  Găurire și
tăiere cu diamant
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Debitare 3

Pictograme

Sursa de alimentare

AC
230 V

AC
115 V

AC
110 V

Curent
trifazic 400 V

Alimentat
cu baterii

Lungimea
cablului: 5 m

Poate fi folosit
deasupra
capului

Poate fi folosit
în spa ii restrânseț

Indicat pentru
spa ii strâmteț

Lipire moale
pân  la 450° Că

Lipire tare între
630° C - 1100° C

Sudur  cu
autogen
1100° C

ă

Economie de
timp de pân
la 50%

ă
Operare
mobilă

Perforare
umedă

F r  deformare
ca urmare a
utiliz rii

ă ă

ă

T iere rapidă ă Perforare
uscată

Aprobat
VDE

Design
ergonomic

Îndepline te
standardele
DIN

ș

Rotabil
la 360°

Reglaj fin
al fl c riiă ă

Sigur pentru
mediul
înconjur toră

Manevrabil
Rezistent
la impact

Controlul
oxigenului

Controlul
acetilenei

Controlul
propanului

Control
constant
al presiunii

Absorbirea
ocurilorș

Carcas
rezistent

ă
ă

Furtun de
presiune
de 2,5 m

Prevenirea
întoarcerii
fl c riiă ă

Aprindere
piezoelectrică

Buton de
blocare

Î ă

ță

ntrerup tor
pentru oprire
de urgen

Î ăntrerup tor
pornit / oprit

Supap  de
economie

ă
Robinet cu
bil  la furtun
de presiune

ă
Furtun de
presiune
de 1,5 m

Ecran
LED

Geam de
inspec ieț

Manometru
cu afisaj
reglabil

Manometru
clasa 1.6

Manometru
63 mm

Manometru
80 mm

Precizie de
m surare
pân  la 10 g

ă
ă

Gama cântarului
max. 120 kg

Gama cântarului
max. 100 kg

Suport
umplerea

ă Cutie de
prezentare

Centrul de
echilibru
în mâner

Cutie de
transport

Respecta i
avertismentele
de siguran

ț

ță

Respecta i
normele

ț

Cu conexiune
USB

Cu func ie
video

ț Cu func ie
foto

ț Card de
memorie

Blocare prin
ap sareă

Cuplaj
baionetă

Blocare
prin filetare

Func ionareț

Caracteristici produse

Este posibil
func ionarea cu
acumulator +AC

ă
ț

Func ionare
cu acumulator

ț Înc rc tor
de acumulator

ă ă

1,5 m

2,5 m

Basic Hot Max

10 g

 SD

USB
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Acoperire aurie cu nitrit
de titan, pentru o rezisten
sporit  i o frecare sc zut

ță
ă ș ă ă

Acoperire cu r in
epoxidic  special

ăș ă
ă ă



Rolă tăietoare pentru 70072

Dispozitiv fabricat 100% din

magneziu cu o greutate de

până la 30% mai redusă față

de modelul precedent!

Rolă tăietoare de schimb 70007

Descriere Cod

ROTRAC 28 70010
ROTRAC 28 Plus Chrome 071927C
ROTRAC 42 70011

3 - 28

mm

220 
240 
255

g

3 - 28

Descriere Cod

MINICUT 2000 70105
MINIMAX 70015
Rolă tăietoare de schimb 70017

6 - 22

mm

140 
270 
20

g

3 - 28

Debitare
Dispozitive pentru debitare țevi din cupru

Tube Cutter 35 / 42 Pro
Tăietor telescopic pentru tăierea evilor din cupru, alamă, aluminiu, o el cu pere i
sub iri, o el inox i a evilor MSR (multistrat) sau din PVC, pân  la Ø 42 mm

ț ț ț
ț ț ș ț ă

 ·Poate tăia capetele cu borduri (sau bercluite)

    datorită șanțului de degajare din cele 2 role
    de sprijin

 ·Dispozitivul are integrat debavurator

    retractabil și rotiță de schimb fixată în mâner

DURAMAG®
HI-Tec-magnesium body

Minicut 2000 / Minimax

 ·Design ergonomic cu priză bună a mâinii

 ·Rază de lucru foarte mică de 45 / 58 mm

MINICUT I PRO / MINICUT II PRO
Tăietor țevi de cupru Ø 3 - 22 mm

    ·
    

Rază de lucru foarte mică de 38 / 42 mm:

util în spații înguste

Tăietor țevi de cupru Ø 3 - 28 mm

ROTRAC 28 / 42
Tăietor evi de cupru, de precizie Ø 3 - 42 mmț

 ·
· 

· 

· 

· 

· 

Dirijare sigură a rotiței tăietoare datorită rolelor de ghidare
    late

Rază de lucru constantă

Corp turnat din aliaj aluminiu

Protecție a roții de tăiere prin blocarea rolelor

Debavurator rabatabil în interior și roată de tăiere de schimb
    în mâner

Tija filetată interioară oferă protecție contra murdăririi și
    blocării

58 mm
2.1/4"

45 mm
1.3/4"

Descriere Cod

MINICUT II PRO 70401
MINICUT II PRO 70402
Rolă tăietoare de schimb 70017

3 - 16

mm

115 
125 
20

g

6 - 22

TC 42 PRO PVC 700726 - 42

®TC 35 DURAMAG  PRO INOX 70055
TC 42 PRO INOX 70070

6 - 35

®TC 35 DURAMAG  MSR 70108
TC 42 PRO MSR 70109

6 - 35
6 - 35

6 - 42

Descriere Cod

®TC 35 DURAMAG  Cu 70027
TC 42 PRO Cu 70029
TC 35 C  FRIGO 070027C

6 - 35

mm

255 
540 
470

g

6 - 42

6 - 42
470
540
470
540
540

7001720Rolă tăietoare pentru 70027, 70029 i 070027Cș

1

3

Rază de lucru constantă,
restrânsă, de 123 mm 

6 - 42

ROTRAC 28 Plus Chrome

ROTRAC 28 / 42

20

Lamă de schimb debavurator pentru 70027,
70029, 70108, 70109070027C, 

Rolă tăietoare pentru 70108, 70109
Rolă tăietoare pentru 70055, 70070

70188
70056

19
20

7002820

38 mm
1.1/2"

42 mm
1.5/8"

2165210

www.rothenberger.ro
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Debitare

Dispozitive pentru debitare țevi din cupru

SUPER 1.1/4“
 SUPER 1.1/4“Rolă tăietoare de schimb pentru 
SUPER 2“
Rolă tăietoare de schimb pentru SUPER 2“

 ·Dirijare sigură a rotiței tăietoare datorită rolelor de ghidare
    late

 ·Control simplu al presiunii rolei tăietoare pe țeavă

SUPER 1.1/4'' i 2''ș

Mâner (inclus la livrare)

Descriere Cod

ENORM 4" 70060
Rolă tăietoare de schimb 70061

inch
g

2  - 4“" 7105 
20 

ENORM 4"
T ietor pentru evi de o el  2 - 4ă ț ț Ø "

 ·

· 

· 

Role sprijin largi late pentru un ghidaj sigur al rolei 
pe țeavă, c

și tăietoare
    ontrol ușor al presiunii, cu transmisie optimă a forței
    asupra țevii

Durată de viață lungă datorită rolei tăietoare speciale,
    fabricate din oțel înalt aliat

Tăierea fără bavuri permite filetare imediată

Descriere
inch

220 

255
 

g

1/8 - 1.1/4“

1/8 - 2“
70051

70040
70046
70045

INOX TUBE CUTTER
 Rolă de schimb

Descriere

10 - 42

mm inch

220 

g

1/4” - 2.1/8“ 70340
70341

Tăietor telescopic cu clichet pentru evi din cupru
Ø 6 - 127 mm

ț

Pentru evi din cupru, alamă, o el cu pere i sub iri, precum i
pentru țevi din material plastic izolate

ț ț ț ț  ș

Debavurator retractabil de interior i rolă tăietoare de schimb
în mâner

ș  

Reglare rapidă printr-un ghidaj
telescopic cu clichet cu sistem
de retragere automată cu arc

Lamă debavurator 21652

Rolă de schimb Automatic 2 70057
Debavurator de schimb 7500041

Descriere Cod

Automatic 1 70030
Automatic 2 70142
Rolă de schimb Automatic 1 70017

6 - 67

mm g

50 - 127
755 

1850 
20
20
5
5

TUBE CUTTER 30 PRO / 50

Debavurator integrat i rolă de schimb în mânerș

Două role de sprijin late cu san  pentru tăiere capetelor
bercluite

ț a 

TC 50

Descriere Cod

TC 30 P RO1 71019
70065

Rolă tăietoare de schimb 70017

3 - 30

mm

305 
520 

20

g

12 - 50

INOX TUBE CUTTER 54
Tăietor telescopic cu clichet pentru țevi din inox
Ø 10 - 54 mm (1/4 - 2.1/8")

Reglare rapidă printr-un ghidaj telescopic cu clichet
cu sistem de retragere automată cu arc

Role late pentru un ghidaj sigur al evii ț

INOX

4

1

12 Rulmen i
de ghidare

ț

Carcas  metalic
din aluminiu

ă ă

Rezistent, u or i
extrem de stabil

ș ș

20

Tăietor pentru evi din cupru  6 - 50 mmț Ø

AUTOMATIC 1 / 2

T ietor pentru evi de o el   - ă ț ț Ø 1/4 2"
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Debitare

Debavuratoare /  plasticDispozitive pentru debitare țevi din 

TUBE CUTTER 67 / 125 / 168
Automatic PL
Tăietor telescopic cu clichet pent u evi
între Ø 6 - 168 mm din PP, PE, PE-X, ,
precum și pentru evi fonoizolate

r  ț
și PVC

ț

Debavurator integrat

Dispozitiv pentru amfrenarea evi
din plastic

ș ț lor

Pentru amfrenarea exterioară sub
ounghi de 15  a evilor din plastic de

până la Ø 160 mm

ș
ț   

 
 

 

Adaptare fără trepte la grosimea
    peretelui și diametrului țevii

Utilizare flexibilă

Lamă de tăiere înlocuibilă

Rulare optimă pe eavăț

Sprijinire suficient de largă

55074

Rolă de schimb PL 125 55054
Automatic PL 168 70033

Descriere Cod

Automatic  67 PL 70031
Rolă de schimb PL 67 70028
Automatic PL 125 70032

mm g

 

755 
33 

1600
60

1700
60

6 - 67

110 - 168

50 - 125

Rolă de schimb PL 168

Cod 011006X Cod 70075Cod 11006

Debavuratoare de interior i exteriorș
Debavurare rapidă i fără efort până la Ø 54 mmș

Descriere

Mărimea I 55050
Mărimea II 55051

16 - 110

mm

 
 

g

32 - 160

Descriere Cod

Debavurator evi Cu & plasticț 11006
Debavurator țevi Cu & Inox 1500000237
Debavurator țevi Cu & Inox 1500000236

4 - 36

mm

30 
100 
390

g

6 - 35
10 - 54

1

5

 

 

 

 

 

 

Putere maximă datorită construcției de tip

    monobloc din aluminiu

Manevrare optimă, fără efort cu ajutorul

    mânerului metalic ergonomic îmbunătățit

Reglare rapidă la diametrul exterior al

    țevii printr-un ghidaj telescopic cu clichet

Deschidere rapidă cu sistem automat de

    retragere

Debavuratorul intern se retrage în

    corpul tăietorului

Role tăietoare dure, special ascuțite 

Cod 70033

7

13
16
16

7

13

Adâncime
t iereă

Lamă de schimb 55058

720
800
30

Cod

Debavurator GRATFIX HSS

 
  

 

Debavurare rapidă a evilor: uz universalț

Mâner de plastic cu magazie: lame de diferite tipuri
    la îndemână

Rentabilitate ridicată prin lamele interschimbabile

Lame de schimb HSS nr 2 pentru alam  i fontă ș ă 21653
Lame de schimb HSS nr 3 pentru margini drepte 21654

Descriere Cod

GRATFIX cu lame nr 1 21655
GRATFIX cu lame nr 1-2-3 21651
Lame de schimb HSS nr 1 universal 21652

50 
80 
10

g

10
10

Adaptor debavurator I / II

 
 
Economie mare de timp

Rezultate optime la viteze scăzute

Descriere Cod

Adaptor debavurator 1500000237 11044

Cod 11044

Adaptor debavurator 1500000236 11045
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Cod 52040

Debitare

Foarfeci pentru debitare evi din plasticț

Foarfecă pentru evi din material plastic până
la Ø 75 mm, 

ț  
pentru tăierea țevilor din PP, PE, PE-X,

PB și PVDF de până la Ø 75 mm.

Unitate constructivă alcătuită
din parte dințată și tăiș

Transfer precis al forței și
înaintare ghidată a tăișului

Deschidere automat
control  a lamei la ap sare

ă
ă ă

Reduce forța necesară la tăiere

Fixează brațele
la transport

Sprijinirea evii pe un suport largț

Tăiere precisă, în unghi drept

®ROCUT  26 / TC 32 / TC 42 / PS 26/42 S, 35S
TC 50 / TC 63 / TC 75 / Professional

TC 

Cod 52015Cod 52010

Cod 55015 /
Cod 55005

Cod 52030

Cod 52005

PE NL TA RE UDI

ŢEAVĂ PVC

Lamă de schimb TC 50 52011
 

120

®ROCUT  TC 50 52010

®ROCUT  TC 42 52000
Lamă de schimb TC 42 52042

Descriere Cod

®ROCUT  TC 26 52005
®ROCUT  TC 32 52040

Lamă de schimb TC 32 52041

0 - 26

mm

370 
220 
120

g

0 - 32

447
120
600

0 - 42

0 - 50

Lamă de schimb PS 26/PS 42S 55007

Lamă de schimb PS 35S 55006
®ROCUT  PS 26/PS 42S 55015

Descriere Cod

®ROCUT  TC 75 52015
Lamă de schimb TC 75 52016

®ROCUT  PS 35S 55005

0 - 75

mm

6 - 35

1600 
190 
740

g

30
950
60

6 - 42

Priz  sigurăă

Mâner cauciucat

Buton desfacere

Buton blocare

Pârghie din ată cu
form  ideal  a curbei

ț
ă ă

Lamă inoxidabil  cu
punct V de str pungere

ă
ă

Precizie a tăierii f r  deformareă ăCod 52042

Lamă de schimb TC 63 52031
 

130

®ROCUT  TC 63 520307000 - 63

6

1

 

 

 

 

Efort minim la tăiere

Tăieri precise în unghi drept

Lame cu punct V de străpungere 

Buton pentru desfacere rapidă și controlată a lamei

Cod 52000
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Debitare

Dispozitive pentru debitare  țevi din cupru rapidă  și plastic
®ROSLICE

Dispozitiv pentru tăiat evi
din cupru Ø 12 - 22 mm

ț Sistem cu auto-strângere
și auto-aliniere

Previne deformarea ţevii

Suprafa ă
anti-alunecare

ț

Priz  sigură ă

Spaţiu redus

Tăiere rapidă a evii din cupru cu pu ine rotiriț ț

Nu este necesară o postreglare, datorită sistemului de fixare
propriu și autoajustare

Necesar redus de spa iu, ideal pentru locuri greu accesibileț

Previne deformarea eviț

Instruc iuni:ț
Fixa i PLASTICUT de eav , ap sa i u or
pentru închidere și rotiți dispozitivul
PLASTICUT în jurul țevii
(acordați atenție la direcția de rotire!)

ț ț ă ă ț  ș

Rolă tăietoare de schimb 88841

®ROSLICE 88822
Rolă tăietoare de schimb 88840

Descriere Cod

®ROSLICE 88812
®ROSLICE 88815
®ROSLICE 88818

g

Rolă tăietoare de schimb 88842

240 
230 
260
250

36
34
37

12

mm

15
18
22
12

15  22și
18

PLASTICUT  /  MSR PLASTICUT PE-X / PLASTICUT PVC

Pentru tăieri rapide i curate a evilor multistrat , PE-X  PVCș ț   (MSR)  și

 

 

 

 

 

Tăiere rapidă cu pu ine rotiri

Carcasă flexibilă, facilitează tăierea de diametre mai reduse

Necesar redus de spa iu, ideal pentru locuri greu accesibile 

Sistem de prindere cu auto-reglare, nu mai apar deformări
    ale țevii cauzate de strângerea excesivă

Nu este necesară o reglare ulterioară

ț

ț

Contact optim
cu țeava

Tăiere dreaptă

PLASTICUT+ (MSR)

1

7

Indică direc ia de rotireț

PLASTICUT PEX 59020
PLASTICUT PEX 59022

PLASTICUT PEX 59015
PLASTICUT PEX 59010

PLASTICUT+ (MSR) 88732
PLASTICUT+ (MSR, set 3 bucati) 88700

Descriere Cod

PLASTICUT+ (MSR) 88716
PLASTICUT+ (MSR) 88720
PLASTICUT+ (MSR) 88726

16

mm

20
25/26

32
16, 20, 25/26

10
15
20
22

Lame de schimb  PEX 10 - 15 -20 - 22 mmPLASTICUT
și PVC 32 - 40 - 50 mm

59000
Rol  t ietoare PLASTICUT+ (MSR)ă ă 88777
PLASTICUT PVC 59050

PLASTICUT PVC 59035
PLASTICUT PVC 59042

PLASTICUT PEX 59025
PLASTICUT PEX 59028

25
28
32
40
50

Lame de schimb PLASTICUT PEX 25 - 28 mm 59001

• F ră deformarea evii ă ț
• Fără sfâ ierea

capătului tăiat
ș

• Tăiere fără a chii
a țevilor

ș

Direc ia de
rotire indicat

ț
ă
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Debitare

Fer str u electric universal pentru debit ri / Pânze ferestr u / ă ă ă ă Bomfaier

ROBO Super 
Fierăstrău manual i pânze HSSE 4 Plusș

 Mâner protejat, se evită pericolul de accidentare

 Pânză flexibilă 90  ideală pentru tăiere în spa ii înguste°  ț

Descriere

Bomfaier ROBO Super 71206
P  HSSE 4 PLUS 300 x 12 x 0,63 mmânză

 

EC C

ECC

ECC

Pânze de tăiat UNIVERSAL HSS Bi-Metal
Prindere universală 1/2", potrivite i pentru Bosch, B&D, Flex, Hitachi, Makita, Ridgid, Roller, Rems, Skilș

Cod

865784

865785

865786

865787

865788

865789

865781

865782

865790

865791

865793

865783

Materialul
de tăiat

L x l x grosime
(mm)

Dinti/
inch

Tip
prindere Referin ăț

100 x 20 x 0,9 24      L             S 522 Af

150 x 20 x 0,9 24 L S 922 Af                   

150 x 20 x 0,9 18 L S 922 Ef                   

150 x 20 x 0,9 14 L S 922 Bf                   

200 x 20 x 0,9 18 L S 1022 Ef                   

200 x 20 x 0,9 14 L S 1022 Bf                   

300 x 20 x 0,9 10-14 L S 1222 Vf                   

150 x 20 x 1,25 6 L S 611 Df                   

300 x 20 x 1,25 6 L S 1411 Df                   

150 x 22 x 1,6 8-10 L S 920 Cf                   

225 x 22 x 1,6 8-10 L S 1120 Cf                   

225 x 20 x 1,5 30K L S 1130 Rf                            

1(5)

1(5)

1(5)

1(5)

1(5)

1(5)

1(5)

1(5)

1(5)

1(5)

1(5)

1(5)

Codurile de comandă se referă la seturi a 5 bucă i pânze ambalate în husă de plasticț

Setul 50306 con ine: ROTIGER VARIO Electronic, menghină cu lan , 5 lame HSS Bi-Metall,
geantă transport

ț ț

For ă de tăiereț

Motor puternic de
1500 Watt, dublu izolat

Tura ie optimăț

Adaptare a vitezei de tura ie în func ie
de situație (0-2200 rot/min)

ț ț

Sistem robust de fixare a pânzelor

Pentru prindere universală, prindere U
și fixare pânze speciale

ROTIGER VARIO Electronic
Ferăstrău electric universal

 Se folosește la debitarea țevilor și profilelor din lemn, oţel  ț ș
    alte metale, precum și material plastic sau materiale de construcți

, o el inoxidabil, fontă, alamă i
i

 De ajutor la debitări în locuri cu acces dificil sau în poziție «peste cap»

ROTIGER VARIO Electronic

Menghină cu lan  până la 6"ț

Permite tăierea la unghi precis
de 90º

Descriere

ROTIGER VARIO Electronic
în cutie de transport

503067,0 

kg

Accesoriu 2 în 1
(menghină cu lan  6" convertibil menghină rapidă 2")ț

503121,5 

8

1

71213

g

680
20

Tăieri în pozi ii dificileț Tăieri rapide

Pânz  bomfaier 10 din i / cmă ț
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®RODIA  - g urire cu diamantă

Echipamente i accesorii pentru perforare i t iereș ș ă

„Programul Profesional de Tăiere /
Găurire cu Scule Diamantate“

WALL CUT 6540

FF40040

Carote umede
pentru ceramică

Piatră de ascuțit Set pentru fixare
în beton, zidărie

Prelungitoare
R½”, 1 ¼”

Rezervor apă sub
presiune / Pompă

submersibilă

RODIADUST

Set vid,
pompă vid

RODIA CLEANER
1400

Coloană de
fixare rapidă

RODIA DRY
CLEANER 1200

Inele aspirație apă

Carote
pentru doze

Carote găurire
umedă și uscată

Carote găurire
umedă și uscată

®RODIACUT  130 PRO

1000000089
1000000092

Lucrul curat n spa ii închise.
Efort redus, cu t ieri verticale
c tre “în jos”.

î ț
ă

ă

Freză pentru executat canale în perete
Lățimi între 5 - 40 mm
Adâncimi între 20 - 65 mm

Ideal pentru lucrări de instala ii termice i sanitare, electrice
și în general pentru lucrări în imobile locuite, prin capacitatea
sporită de absorbție a prafului. Execută canale în zidărie
pentru înglobarea țevilor sau cablurilor electrice.

ț ș

 
    
    

Motor de 2500 W cu dispozitiv integrat de
absorbție a prafului, plus role de sprijin
la înaintare.

 
    
    

Execută rapid i la milimetru an urile
din perete pentru instalații sau circuite
electrice, în orice tip de materiale

ș ș ț

 
    

Mâner de sprijin i transport cu pozi ionare
optimă pentru apăsare

ș ț

WALL CUT 6540

Racord ț de absorb ie

Pentru toate tipurile
uzuale de furtune

Mâner rotativ

Permite ajustarea
f r  unelte a pozi iei
de lucru
ă ă ț

Mâner de transport i
de susținere

ș

Reglabil în diverse pozi iiț

Set (FF40040) compus din: aparatul WALL CUT 6540 cu 2 discuri diamantate Ø 230 mm
(cod FF11230), daltă (cod 77151), cheie schimb discuri (cod FF70088), cutie transport
(cod FF66101)

Aspiratorul potrivit RODIA DRY
Cleaner pentru absorbție praf îl
găsiți la pagina       13.

Descriere Cod

WALL CUT 6540 FF40040
Cutie de transport FF60101

9,0 
10,0

kg

Discuri
diamantate

9

FF40150

RODIADRILL Ceramic

FF40185

RODIADRILL 1800 DRY

FF34170
FF34171

®RODIACUT  170 PRO

FF34270
FF34271

®RODIACUT  270 PRO

FF34300

®RODIACUT  FF 400 PRO

2
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cu motor RODIADRILL 1400 DWS
1000000088

®Set RODIACUT  130 PRO 1000000092
 

14,1

Descriere Cod

 

kg

Echipamente sta ionare sau mobile pentru perfor ri umede / uscateț ă

®RODIA  - g urire cu diamantă

®RODIACUT  170 PRO
Echipament de găurire cu placă de bază simplă sau
combinată pentru perforări Ø 10 – 202 mm

 


 

 

Cremalier  interschimbabil

ă

Ajustare a unghiului de la -15° până la +45°, în pași de 2.5°

Scală pentru măsurarea adâncimii

ă ă

 Indicator pentru centrul g urii (la modelul 170 PRO C)

Caracteristici ale standului pentru găuriri sta ionare dotat
tip PRO C (cu placă combinat )

ț
ă

 

Ø202

G urire curată ă

Carote diamantate la        12

®RODIACUT  130 PRO
Echipament de găurire cu carotă diamantată  10 – 202 mmØ 

Ø 10 - 132 mm

Ø 32 - 202 mm

4 aplica ii într-un singur dispozitivț

 Perforare  în zidărieuscată manuală

 Perforare umedă sta ionarăț  în beton

 Perforare  în betonumedă manuală Ø 10 -   82 mm

 Perforare  în zidărieuscată staționară Ø 32 - 162 mm

Ø202

 
 

 

 

Perforare umedă staționară în beton

Perforare umedă manuală în beton

Perforare uscată staționară în zidărie

Perforare uscată manuală în zidărie

4 aplicații  într-un singur aparat

Ø 10 - 172 mm

Ø 10 -   82 mm

Ø 32 - 172 mm

Ø 32 - 202 mm

 
 

 

Placă pentru  vid

Valvă pentru vid

Roți de transport

 

 

 

Bride pentru rigidizare

Indicator pentru centrul găurii

Al doilea mâner de transport

Inel aspira ie ap  la utilizare sta ionarăț ă ț  la        13

®Set vid RODIACUT  170 PRO FF35710

®Stand RODIACUT  170 PRO C FF30171
Motor RODIADRILL 1800 DWS FF40180

Descriere Cod

®Echipament RODIACUT  170 PRO D FF34170
®Echipament RODIACUT  170 PRO C FF34171

®Stand RODIACUT  170 PRO D FF30170

kg

 

12,8 
13,1 
5,8
6,1
7,0
1,1

Mâner de o el
inoxidabil

ț

Schimbare rapid
și fără unelte,
design robust

ă

Stand
®RODIACUT  170

PRO D

Sanie de avans i
4 role de ghidare

ș

Aplicabil  universal
®pe RODIACUT  130,

270 PRO și 400 PRO

ă

10

2
Unitate de înaintare
cu 4 role de ghidare

Utlizare universal  cu
®RODIACUT  170,

270 si 400 PRO

ă

Mâner de otel
inoxidabil

Schimbare rapid ,
f r  unelte a p r ii
operationale,
design robust

ă
ă ă ă ț

Conexiune prin
filet: R 1/2” și
1.1/4” UNC

Stand pentru ma ina de g urit
®RODIACUT  130 PRO

ș ă 7,2

Carote diamantate la        12

 

 

 

 

 

 

 

 

Perforare cu vibrații scăzute datorită celor patru role de

    ghidare

Mânerul de oțel inoxidabil poate fi schimbat fără unelte

Cremalieră și șină de ghidare detașabile

Conexiune stabilă filetată între coloană și placa de bază

Mâner de transport

Unitate de înaintare blocabilă

®Unitate de înaintare universală, potrivită și pentru RODIACUT
       170, 270 și 400 Pro

Conexiune gât de prindere Ø 60 mm 

Prindere Ø 60 mm

®RODIACUT  170
PRO C

Mâner de
transport

Prindere Ø 60 mm



®RODIA  - g urire cu diamantă

Echipamente sta ionare pentru perfor ri umede i uscateț ă ș

www.rothenberger.ro

®RODIACUT  270 PRO C / 270 PRO D
Echipament de perforare cu plac  de baz  combinat
cu fixare prin conexpand sau vacuum pentru găuriri
Ø 32 – 272 mm

ă ă ă

®RODIACUT  400 PRO D
Sistem de perforare cu placă cu fixare prin
conexpand pentru găuri Ø  32 – 400 mm

®Stand RODIACUT
270 PRO D

Mâner de o el inoxidabilț

Schimbare rapid  i
fără unelte din rațiuni

operaționale, design robust

ă ș

Sanie de avans

Aplicabil  universal pe
®

RODIACUT  170 PRO
si 400 PRO

ă

Ø 272

 

Descriere Cod

®Echipament RODIACUT  400 PRO D FF34300
®Stand de g urit RODIACUT  400 PRO Dă FF30030

Motor RODIADRILL 3000 PD FF40300

40,5 
28,4 
12,1

kg

2 aplica ii într-un singur dispozitivț

Ø 32 - 272 mm Perforare staționară umedă în beton armat 

 Perforare staționară uscată în zidărie  Ø 32 - 272 mm

®Standul de g urit RODIACUT  270 Pro C
cu sania de avans RC 400 și motorul
RODIADRILL 3000 PD

ă

 

  

 

 

 

 

Sanie de înaintare universală, poate fi utilizată și cu
®    RODIACUT 130, 170 PRO și 400 PRO

Ajustare a unghiului de la -15° până la +45°, în pași de 2.5°

Indicator pentru centrul găurii (la modelul 270 PRO C) 

Placă vid integrată (la modelul 270 PRO C); 4 șuruburi
    nivelante

Cărucior de înaintare cu 4 role de ghidare, modular,
    fără vibrații

Roți de transport cauciucate

2 aplica ii într-un singur dispozitivț

Ø 32 - 400 mm Perforare staționară umedă în beton armat 

 Perforare staționară uscată în zidărie  Ø 32 - 400 mm

  

 

Ajustare a unghiului de la -15° până la +45°, în pași de 2.5°

Șină de ghidare detașabilă 

® Setul de livrare(cod FF34300) include: stand pentru mașină de găurit RODIACUT 400
PRO D, motor RODIADRILL 3000 PD, chei fixe mărimea 24/ 36/ 41, furtun de alimentare
cu apă (cod FF35302), cheie hexagonală (cod 321300), set complet pentru fixarea în
beton (cod FF35120), inel antiblocare de cupru 1.1/4" (cod FF35190), manual de
instrucțiuni RODIADRILL 3000 PD (cod 90725), husă pentru unelte (cod FF70001)

Ajustarea unghiului
de perforare

Ajustabil de la -15° pân
la +45°, în pa i de 2,5°

ă
ș

Ro i de transport de cauciucț

Transport rapid i u or pe antierș ș ș

  

Pl ci distan atoare (cod FF35138)ă ț

Pentru a permite montarea de carote
®Ø 502 mm pe RODIACUT  400 PRO

datorită măririi depărtării carotei
față de coloană

Sania de avans poate fi
folosit  pe toate standurile

®i coloanele RODIACUT  PRO
ă

ș

Montare / demontare rapid ,
f r  unelte a motorului sau a 
standului

ă
ă ă

4 role de ghidare

Perforare precis  cu vibra ii sc zute,
utilizare flexibil  / concept modular

ă ț ă
ă

Ø 400
(500)

11

2

®RODIACUT
270 PRO C

Carote diamantate la        12

®Set vid RODIACUT  270 PRO FF35740

®Stand RODIACUT  270 PRO C FF30271
Motor RODIADRILL 2400 PD-E, 2400 W FF40180

Descriere Cod

®Echipament RODIACUT  270 PRO D FF34270
®Echipament RODIACUT  270 PRO C FF34271

®Stand RODIACUT  270 PRO D FF30270

kg

 

30,5 
30,8 
20,4
20,7
9,0
1,1

Carote diamantate la        12

Inel aspira ie ap  la utilizare sta ionarăț ă ț  la        13
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Ø mm Cod

125 1500000248
230 1500000249
350 1500000250

Carote diamantate / Discuri diamantate

®RODIA  - g urire cu diamantă

Carote Universale DX Speed Plus
Utilizare universal : beton armat, zid rie
i alte materiale abrazive

ă ă
ș

Carote DX Speed Star
Utilizare: beton tare cu arm tur  puternică ă ă

Universal Premium / Ceramic
 Discuri de t iere diamantate Ø 125 – 350 mmă

Universal Premium Ceramic

Alte diametre i tipuri de discuri sunt
disponibile

ș

Ø mm Cod

125 1500000252
230 1500000253

Alte diametre i tipuri de discuri sunt
disponibile

ș

Universal Premium Ceramic

Carote pentru doze de aparat

Utilizare:  c r mid , beton, BCA, klinker, tencuială ă ă ă

Carot  diamantat  3 segmente, ă ă Ø 68 mm
Carot  diamantat  4 segmente, ă ă Ø 82 mm

Lungimea carotei

FF03168
FF03182

®
*) Carotarea uscat  sau cu o cantitate  de ap  reduce semnificativ durata de via  a carotei / **) segmentul DURAMANT  ofer  o putere de carotare optim  i o durat  de via  mai lung
***) Tehnologia SPACE WELDING reduce la  minimum riscul desprinderii segmentelor

ă  scăzută ă ță ă ă ș ă ță ă
 - se aplica pentru sudarea segmentelor la carote incepand cu Ø 52 mm

 
 

 

 

 

 

Pentru g urire umed  i uscat *

®Segment DURAMANT  **

Tehnologia SPACE

    WELDING pentru sudarea
    segmentelor ***

Conexiune 1.1/4 UNC,

    lungime 500 mm

Conexiune 1/2,

    lungime 400 mm 

La comandă se

    pot realiza și alte
    lungimi 

ă ă ș ă

12

La comandă se pot livra carote cu lungimi diferite.

 
 

 

 

 

 

Pentru g urire umed  i uscat *

®Segment DURAMANT  **

Tehnologia SPACE

    WELDING pentru sudarea
    segmentelor ***

Conexiune 1.1/4 UNC,

    lungime 430 mm 

Conexiune 1/2,

    lungime 300 mm 

La comandă

    se pot realiza
    și alte lungimi 

ă ă ș ă

La comandă se pot livra carote cu lungimi diferite.

2

10

14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
30
40
52

12

62

mm

FF44610
FF44612
FF44614
FF44616
FF44618
FF44620
FF44622
FF44624
FF44626
FF44628
FF44630
FF44632
FF44030
FF44040
FF44050
FF44060

Conexiune Cod

1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”

1.1/4”
1.1/4”
1.1/4”
1.1/4”

72

92
102
112
122
132
152
182
200
220
250
280
300
400

82

500

mm

FF44070
FF44080
FF44090
FF44100
FF44110
FF44122
FF44130
FF44150
FF44180
FF44200
FF44220
FF44250
FF44280
FF44300
FF44400
FF44500

Conexiune Cod

1.1/4”
1.1/4”
1.1/4”
1.1/4”
1.1/4”
1.1/4”
1.1/4”
1.1/4”
1.1/4”
1.1/4”
1.1/4”
1.1/4”
1.1/4”
1.1/4”
1.1/4”
1.1/4”

10

14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
30
40
52

12

62

mm

FF00610
FF00612
FF00614
FF00616
FF00618
FF00620
FF00622
FF00624
FF00626
FF00628
FF00630
FF00632
FF00030
FF00040
FF00050
FF00060

Conexiune Cod

1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”

1.1/4”
1.1/4”
1.1/4”
1.1/4”

72

92
102
112
122
132
152
182
200
220
250
280
300
400

82

500

mm
Conexiune Cod

1.1/4”
1.1/4”
1.1/4”
1.1/4”
1.1/4”
1.1/4”
1.1/4”
1.1/4”
1.1/4”
1.1/4”
1.1/4”
1.1/4”
1.1/4”
1.1/4”
1.1/4”
1.1/4”

FF00070
FF00080
FF00090
FF00100
FF00110
FF00122
FF00130
FF00150
FF00180
FF00200
FF00220
FF00250
FF00280
FF00300
FF00400
FF00500

Utilizare: materiale de construc ii, beton armat, pl ci
ceramice, granit, marmur

ț ă
ă

Im
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e 
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e 
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 d
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e 

cu
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 d
e 

p
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n
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re

 Conexiune M16, lungime 60 mm

3BKZADSDS

3BKZZBAKUnealt  demontare burghiu centrareă

Adaptor SDS Plus, M16
Burghiu centrare carot  pentru dozeă 3BKZZBK8

Cod



Descriere

®RODIA  - g urire cu diamantă

Accesorii pentru tehnica de g urire cu diamantă

Prelungitoare
Conexiune R 1/2" i 1.1/4" UNCș

 
 

Prelungirea fără probleme a
    adâncimii de găurire

Rezervor sub presiune

 

 

Rezervor cu o capacitate de 10 litri

Construc ie robustă din aluminiuț

RODIA DRY CLEANER 1200
Aspirator pentru praf i apăș

 
   
   

 
     

  

Filtre mari într-o carcasă

de poliester din două elemente,
asigură o aspirare cu reținere

   de peste 99,9% (max. 20 l).
Rezervorul pentru apă

   murdară de 15 l

 
    
   

Furtun de 5 m lungime i

cablul de alimentare de 8 m
lungime

ș

RODIA CLEANER 1400
Aspirator pentru apă și praf

 

  

Aspirator pentru apă u or de

   manevrat, de 1400 W, cu priză
   automată integrată (aspiratorul
   pornește automat la pornirea

 aparaturii conectate la priza lui)

ș

 
    
    
   

Cu deplasare pe 4 role rotative,

de 8 kg greutate, cu un
rezervor de 35 litri pentru
apă, din oțel zincat acoperit

   cu un strat acrilic

 Potrivit pentru

   echipamentele RODIACUT

 uzul cu
®

Descriere

Descriere

RODIADUST ț  prafRotor de absorb ie
Adaptor universal de absorb ie
a prafului folosit la
găurirea uscată

ț

 

 

Rezultate de găurire optime cu
    aspiratorul RODIA DRY CLEANER (cod FF35148)

Grăbește procesul de găurire, împiedică
    înțepenirea coroanelor diamantate și reduce
    uzura segmentelor

Descriere

RODIADUST Rotor absor ie  1.1/4”ț praf FF400561,0

Lungime
în mm

 Potrivit pentru uzul cu

   WALLCUT 6540 și rotorul
   de praf RODIADUST

Cod Cod

www.rothenberger.ro

kg kg

kgkg

RODIA DRY CLEANER 1200 W FF3514810,8 RODIA CLEANER 1400 W FF352109,0

Rezervor alimentare apă FF350265,5

Sisteme de extrac ie a apeiț

 Apa de r cire  murdar  este evacuat  prin conectarea la un
    aspirator cu extragere umedă (FF35210, FF35148)

ă , ă, ă

Cod FF35730

®Numai pentru RODIACUT
202  270 PRO Cși

 
 

Descriere kg

FF35040

FF55050

FF35060

FF55070

Cod FF35700

®Numai pentru RODIACUT
130, 131 DWS și 170 PRO C

1.1/4” UNC

R1/2”
R1/2”
R1/2”
R1/2”

1.1/4” UNC
1.1/4” UNC
1.1/4” UNC

100 0,40
0,90
1,40
2,40

200
300
500
100 0,40

0,90
1,40
2,40

200
300
500

FF35045

FF35055

FF35065

FF35075

Cod FF35015

Cod FF35135

kg

 
 

FF35700

FF55131

FF35730

FF55201

Inel de colectare a apei, operare sta ionar
(pân  la 

ț ă
ă Ø 200 mm)

Inel de colectare ap , operare sta ionar
(pân  la 

ă ț ă
ă Ø 130 mm)

Membran  cauciuc de schimb
(pentru FF35700)

ă

Membran  cauciuc de schimb
(pentru FF35730)

ă

1,2

0,3

2,5

0,6

CodDescriere

13

2

Inel de colectare apă la găurirea staționară

Cod Cod

Pentru alimentarea cu apă în cazul
perforărilor individuale umede

Cod

Accesorii

 

 

 

Coloan  pentru fixarea rapid  i
    stabilă a echipamentelor fără 
    între podea și plafon sau zid și zid

ă ă ș
unelte

Piatră pentru ascuțit carote,
    necesară în anumite situații

Adaptoare pentru montarea
    carotelor pe alte tipuri de
    echipamente

Cod FF35092

Descriere

FF35015

FF35092

Coloan  de fixare rapidă ă
Piatr  pentru ascu it (286 x 152 x 40 mm)ă ț
Adaptor carote 1.1/4” la DD-B

FF35135

Cod
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Dispozitive manuale pentru ndoit evi din cupruî ț

Îndoire

Dispozitiv de îndoit cu o mână până 

,
între Ø 12 – 26 mm

la 90°a țevilor
din cupru moale, aluminiu, cupru îmbrăcat, oțel de
precizie și țevi multistrat (numai seturile MSR)

Set Tube Bender Maxi

Execu ia de curbe
superioare, s rituri
și curbe de conexiune

ț
ă

Ramă de îndoit deschisă

TUBE BENDER MAXI

 
 

Eliminarea costurilor cu fitinguri, de stocare și de aprovizionare

Reducerea timpului de lucru, siguranță sporită a lucrării

Set TUBE BENDER MAXI alcătuit din: dispozitiv de bază (cod 023000X), ramă suport i
reazeme laterale, bacuri frontale de îndoire, totul în cutie de transport din plastic

ș

Îndoire optimă

Segment din plastic cu
proprietăți de alunecare
și antiblocare

Indicat pentru evi din:ț

Cupru i aluminiu (moale):ș Ø 12 - 22 mm, 3/8 - 7/8"

Cupru (moale îmbrăcat): Ø 10 - 18 mm, 3/8 - 5/8"

O el de precizie (moale)ț Ø 12 - 22 mm, 3/8 - 7/8"

O el inoxidabil (sub ire, moale)ț ț Ø 12 - 18 mm, 3/8 - 5/8"

MSR (Multistrat) Ø 14 - 26 mm, 5/8 - 7/8"

Metoda R:
Fixarea distan ei Y de
tragere a țevii la punctul R

ț

Metoda L:
Fixarea distan ei X de
tragere a țevii la punctul L

ț

MINIBEND
Dispozitiv de îndoit cu două mâini până la 180°,
a țevilor din cupru moale, alamă, aluminiu, oțel de
precizie cu Ø 6 - 8 - 10 mm și Ø 1/4 - 5/16 - 3/8”

Îndoire exactă

Indica ii i scala de îndoire,
inscrip ionate pe dispozitiv

ț ș
ț

 

 

Îndoire a trei dimensiuni de evi la rază mică datorită
    construcției compacte

Îndoire exactă datorită indicării în valori minime a razei
    de îndoire

ț

Metoda RMetoda L

Levierul mânerului nu se
deschide, față de alte modele

Siguran ă la transportareț

MSR 14 - 16 - 18 - 20 - 25 mm 023090X

Descriere Cod

12 - 15 - 18 - 22 mm 023020X
12 - 14 - 16 - 18 - 22 mm 023021X
3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8” 023022X

3,5 
3,5 
3,5

kg

3,3

Descriere Cod

MINIBEND 6 - 8 - 10 mm 25150
MINIBEND  1/4 - 5/16 -3/8“ 25151

420 
420 

g

STANDARD BENDER
Dispozitiv pentru ndoirea exact  pân  la 180° a
țevilor din cupru moale aluminiu și oțel de precizie
moale Ø 6 -18 mm

î ă ă

 
 

 

Indicarea razei de ndoire de 0 - 180° pentru ndoire exactî î ă

Mecanismul de prindere a țevii permite îndoirea bucăților
    de țeavă mai scurte

Construcția ușoară permite operarea manuală fără oboseală

25131

25133

2513515 mm

8 mm
10 mm
12 mm
14 mm

16 mm

305
390
390
450
450

 
 

640
970
980

1.580
1.830
1.830450

25132

25134

25136

mm g
M rimeă

R

Rază mm

24
30
36
47
54
58

Îndoire exactă

Indicarea dimensiunii minime i a
razei de îndoire pe scala de măsurare

ș

14

3

Cod

MSR 14 - 16 - 18 - 20 - 26 mm 023091X3,3

2513718 mm 480 2.11066
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Descriere Cod

12 - 15 - 18 - 22 mm 24500
15 - 18 - 22 mm 24505
Ulei pentru ungere patine - Spray 150 ml 25120

16,5 
14,9 
0,2

kg

Dispozitive manuale pentru ndoit evi cu pere i sub iriși electrice î ț ț ț

Îndoire

Ulei de îndoire spray

Set ROBEND H+W PLUS

®Set ROBEND H+W Plus
Dispozitiv universal de îndoire manuală până la 180°

, între Ø 8 - 22 (5/16 – 7/8'')

a țevilor din cupru dur, semi-dur și moale, țevi din
oțel de precizie, precum și pentru țevi trase din oțel
inoxidabil

 
 

 

 

Îndoiri cu efort mic, fără cute și deformații

Realizarea îndoirilor prin fixarea în menghină

Se elimină costurile coturilor, de aprovizionare, de stocare și

    de lipire

Instalație mai sigură prin reducerea punctelor de îmbinare

Set  ®ROBEND 3000

Simplificarea i precizia opera iei de
îndoire

ș ț

Segment din Al forjat cu indicare
a unghiului de indoire

Posibilitatea îndoirii în serie

Oprire automată la
atingerea unghiului dorit

Reglaj simplu al unghiului
de îndoire fără scule
ajutătoare

Set ROBEND 3000 alcătuit din: aparat de bază 230 V (cod 25740X), axă sabot (cod
25743), segmente de îndoire și saboți de culisare în geantă din plastic (cod 25745),
trepied (cod 25748) - accesoriu opțional

 

 ®ROBEND 3000

Aparat electric de îndoit, fiabil i robust, pentru îndoirea la rece
până la 180° a evilor între Ø 12 - 28 mm (1/2 – 7/8'')

ș
ț

 

 

 

Utilizabil universal în instala iile sanitare
    și de încălzire

Amortizare rapidă prin reducerea costurilor
    reduse prin coturi, stocare și aprovizionare

pentru Cu, oțel de precizie, inox cu
    pereți subțiri, multistrat

ț

Set  ®ROBEND 3000

cod 25748 Trepied pliabil - demontabil

Descriere Cod

12 - 15 - 18 - 22 - 28 mm 025703X
15 - 18 - 22 - 28 mm 025705X
16 - 20 - 25 - 32 mm MSR (pexal) 025707X

24,1 
23,5 

kg

3

15

Set ROBEND H+W PLUS alcatuit din: segmente de îndoire si saboti de culisare, 2
mânere, spray pentru îndoit (cod 25120) livrate în cutie metalic  (de capacitate
pentru maxim 4 dimensiuni)

ă

12 - 14 - 16 - 18 - 22 - 28 mm 025710X
Trepied pliabil / demontabil 25748

 
24,1 
3,0

23,5
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Dispozitive hidraulice, manuale  electrice pentru ndoit evi din o elși î ț ț

Îndoire

Filtru de ulei

Lucru fără probleme

Bacuri laterale de precizie

Îndoire  exactă

Lucru rapid

ROBULL Tip E i Tip MEș
0 Ma ini pentru îndoiri precise până la 90 a evilor de gaz, ap , abur între Ø 3/8 - 2”

i a evilor multistrat MSR 
ș hidraulice ț ă

ș ț Ø 40 - 50 - 63 mm

Tip E: Cu pompă hidraulică manuală

Tip ME: Cu electropompă hidraulică 230V

BACURI FRONTALE PENTRU EVI MSR Ț

ROBULL ț
(cod 57987), 1" (cod 57988), 1.1/4" (cod 57989), 1.1/2" (cod 57990), 2" (cod 57991), ulei hidraulic 1L (cod 58185), cutie din tablă de oțel (cod 58206)

 Tip E (cod 057961X) con ine: ROBULL Tip E, 2 tifturi (cod 57979), 2 forme laterale (cod 58004), forme de îndoit Standard 90° în 3/8" (cod 57985), 1/2" (cod 57986), 3/4"ș

ROBULL Tip ME (cod 057972X) ț  Tip ME
Standard 90° în 3/8" (cod 57985), 1/2" (cod 57986), 3/4" (cod 57987), 1" (cod 57988), 1.1/4" (cod 57989), 1.1/2" (cod 57990), 2" (cod 57991), ulei hidraulic 1L (cod 58185), cutie
din tablă de oțel (cod 58206)

 con ine: ROBULL , 2 tifturi (cod 57979), formă laterală (cod 57983), formă laterală cu scal  în grade (cod 57982), forme de îndoitș ă

ROBULL Tip ME
cu ram  închis
Cod 057972X

ă ă

Opțional:
Trepied (cod 58182)

Poziție de lucru
confortabilă

Cutie transport din tablă

Construcție monobloc cu retragere automată a pistonului

Este eliminată necesitatea fitingurilor

Reducerea numărului locurilor de sudură

Echipamentul este disponibil în varianta manuală sau electrică,
    cu ramă deschisă sau închisă

 

 

 

 

 

 

 

Echipament hidraulic de îndoit utilizabil în mult e aplica ii: 
    instalații de gaz, sanitare și de încălzire, construcția de radiatoare
    și cazane, industrie

Indicat și pentru îndreptarea țevilor. Tipul ME este ideal și pentru
    execuția de serie

ipl ț

Sistem hidraulic închis, care nu necesită întreținere

ROBULL Tip E fără accesorii
ROBULL Tip E

Descriere

cu ramă de îndoit deschisă și accesorii
ROBULL Tip E
cu ramă de îndoit închisă și accesorii

057950X
057966X

057961X

57900

kg

16,8 

72,6

 59,8

54,0

ROBULL Tip ME 230 V

ROBULL Tip ME 230 V

Descriere kg

cu ramă de îndoit deschisă și accesorii
ROBULL Tip ME 230 V
cu ramă de îndoit închisă și accesorii
Suport cu trei picioare, pliabil

057969X

057972X

58182

17,8 

73,7

 
60,8

3,0

057973X
fără accesorii

Kg

58021

58023
58022

40 2,35 138 1,2
50 2,65 173 1,7
63 2,65 218 2,3

Gros. perete
mm

r
mm

1,9 
 

3,9

Kg

57921

57923
57922

40 (set 2 piese)
50 (set 2 piese)
63 (set 2 piese)

3,2

4

16

BACURI LATERALE PENTRU EVI MSR Ț

Retragere automată
a pistonului la
descărcare

Deservire simplă i u oarăș ș

Pompă hidraulică
cu 150 kN Piston
performant i
putere ridicată

ș

ROBULL 
ă ă

Tip E
cu ram  deschis
Cod 057966X

Cod

Cod Cod

Cod
mm mm

ROBULL MSR Tip E fără bacuri laterale / frontale

Ulei hidraulic, în bidon din plastic 1L 581851,0

®ROBULL  MSR Tip E
echipat  pentru eav  Ø 63 mm
Cod 57915 + Cod 58023 +
Cod 57923

ă ț ă

ROBULL MSR Tip ME

fără bacuri laterale / frontale

5791554,0
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Dispozitiv pentru expandat capete de eviț

Îmbinare

®Set alcătuit din: cle te de expandat ROCAM  EXPANDER Power Torque (cod 12000) cu
capete de lucru ca în tabel, cu debavurator de interior / exterior (cod 11006) în cutie
metalic  (cod 24022)

ș

ă

Protec ie bună împotriva uzurii
datorită de pe
dornul de lărgire,durată mare
de viață și precizie la lărgire

ț
stratului de TiN 

Set ROCAM EXPANDER Power Torque

®ROCAM EXPANDER Power Torque

Pentru expandarea i calibrarea evilor din cupru
moale i semidur Ø 8 - 42 mm (5/16'' – 1.3/4''), aluminiu
Ø 8 - 28 mm i inox moale Ø 8 - 22 mm

ș ț
ș

ș

 

 

 

 

Elimin  costurile de stocare i de aprovizionare

50% economie la lipire, din materiale i energie

Înaltă rezisten ă datorită rezisten ei capilare optime i
   adâncime conform normelor

U or, rezistent i cu mânere lungi pentru reducerea
   efortului

ă ș  cu fitinguri

ș

ț ț ș

ș ș

12 - 15 - 18 - 22 mm

4

Ș ă
ț

urub pentru reglarea fin
a dimensiunii spa iului capilar

Descriere

12 - 15 - 18 - 22 - 28 mm 
12 - 15 - 18 - 22 - 28 - 35 - 42 mm 

12300
12303
12326

12 - 15 - 18 - 22 - 28 - 35 - 42 mm 12339

2,9 
3,3 
4,2

kg

 
4,0 

®Tehnologie EPT  –
pârghie interioară

®Tehnologie EPT E P T ( nclosed ower ransmission)

Capul de expandare oferă următoarele beneficii

tehnice:

Pârghie interioară:

Protecție împotriva murdăriei și a distrugerii

Eficiență din punct de vedere energetic datorită

transmiterii optime a forței:

Flux ergonomic, optimizat al forței dezvoltate în

raport cu presiunea manuală aplicată de utilizator,

rezultând reducerea efortului

Made in Germany. Pionierul Know-how-ului
tehnicii de lărgire și a producției de scule
pentru lărgire, de peste 40 de ani

 Capetele se potrivesc i unor cle ti de lărgire de altă fabrica ieș ș ț

120
120
120
120

120

120

1,0
1,2
1,2
1,2

1,0

1,2

10
12
14
15

8

16

11008
11010
11012

11015
11014

11016

Cod
Cu max.mm

g

140
140
390
430

120

470

1,2
1,2
1,5
1,6

1,2

1,5

20
22
28
32

18

42

11018
11020
11022

11035
11028

11042

Cod
Cu max.mm

g
Garantează o centrare perfectă
i un spa iu capilar uniformș  ț

6 nituri i traverse de ghidareș

Permite recalibrarea evilor
i fitingurilor deformate

ț
ș

Prindere la capătul segmentului

Potrivită i pentru evi
de diametre diferite

ș ț

A
mm

Îmbinarea capetelor de eviț

Rezistente i durabileș

Segmente special c liteă

 COMBI KIT Expandor / Extractor

Trusă combinată pentru realizarea de ramifica ii i
T-uri la evi între Ø 12 – 28 mm (1/2 - 1.1/8”)

ț ș
ț

 

 

 

 

Economie până la 67% la lipire, la materiale
    și energie

Confecționarea T-urilor pe țevi deja montate
    fără demontarea lor

Economie prin convertirea deșeurilor de
    țeavă în fitinguri

Extractoare T-uri disponibile până
    la Ø 42 mm

12 - 15 - 18 - 22 mm

Descriere

1/2 - 5/8 - 7/8 - 1.1/8“
011180X
011194X

2,6 
2,8

kg

®Set alcătuit din: cle te de lărgire ROCAM EXPANDER  Power
Torque (cod 12000), capete expandoare, cârlige extractoare,
clichet (cod 22081), perforator UNIDRILL Automatic 28
(cod 21583), cle te punctator (cod 22080) în cutie metalică
(cod 24022)

ș

ș

Set COMBI KIT Expandor / Extractor

Cap extractor T-uri
forjat i călit ș

Economie de timp i u urare
a montajului

ș  ș

Confec ionează T-uri i pe evi
gata montate, fără a fi necesară
o demontare anterioară

ț  ș ț
 

Reduce for a de ac iune i
lărge te domeniul de lucru

ț ț ș
ș

Bra e lungiț

Cod

Cod

17
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Ma ini de sertizare tip Standardș

Îmbinare

Dimensiuni: 445 x 125 x 75 mm

Greutate: cca. 3,66 kg (fără cap de presare)

For a de ap sare:ț ă

Diametre: Ø 12 - 110 mm

Rotirea capului de presare: 270°

Acumulator: Li-Ion 18 V / 3 Ah

32 – 34 kN / 40 mm

Temperatura de lucru: -10° C 60° Cpână la 

Numărul de cicluri: până la 160 presări (28 mm o el inox)
                                              90 presări (54 mm oțel inox)

ț

 

 

 

 

Rapid: Un ciclu durează aproximativ 5 secunde. Pistonul revine

    în mod automat după finalizarea procesului

®Sigur: după ce aparatul, prin CFT , atinge forța necesară presării,

    un sistem asigură revenirea automată în poziția iniţială

Ușor: Greutatea extrem de redusă, precum și distribuirea

    echilibrată a masei ușurează utilizarea continuă

Fiabil și economic: Întreținerea la intervale de 20.000

    cicluri de presare datorită înaltei calități de
    execuție. Acest lucru conduce la costuri
    reduse ale operațiilor de presare.

®ROMAX 3000

Ma ină de sertizat electrohidraulică, cu acumulator
sau alimentare re ea, pentru presarea fitingurilor
de diferite sisteme, pâna la Ø 110 mm cu 32 - 34 kN

ș
ț

Basic Set (cod 15800) con ine:
®

ROMAX  3000, acumulator Li-Ion 18 V /
3,0 Ah (cod 15810), încărcător (cod 15811),
geantă plastic (cod 15816) (fără capete de
presare)

ț

Li-Ion

®ROMAX  AC ECO Set Basic
®ROMAX  AC ECO Set M 15 - 22 - 28mm
®ROMAX  AC ECO Set G 16 - 20 - 26mm

8,9 
13,4 
13,4

Descriere kg

®ROMAX  ACECO Set SV 15 - 22 - 28mm
®ROMAX  AC ECO Set U 16 - 20 - 25mm
®ROMAX  AC ECO Set TH 16 -20 -26mm
®ROMAX  AC ECO Set TH 16 -20 -26mm

15705
15750
15765
15740
15760
15730
15738

13,4
13,4
13,4
13,4

 ®ROMAX  AC ECO
Ma ină de presat electrohidraulică,
cu conectare 230 V, pentru presare fitingurilor
până la Ø 110 mm cu 32 – 34 kN

ș

Potrivit pentru sisteme
de presare pe metale
și pe materiale plastice

Viteză de presare dovedită
pe materiale

Siguran ă ridicată la comprimarea
de peste 10.000 cicluri

ț  

®Tehnologie CFT  pentru for ă
de împingere axială constantă
de 32 kN

ț

Rotirea cu 270° a
capului de presare

Facilitează presarea în locuri
cu acces dificil

®Setul (cod 15705) cuprinde: ROMAX  AC ECO Basic fără capete de presare,
în cutie de transport (cod F81664)

Design orientat spre
practică pentru lucru
optim în orice pozițieCablu 5 m lungime

Rază de ac iune mareț

Dimensiuni: 415 x 180 x 80 mm

Greutate: cca. 4,5 kg (fără cap de presare)

For a de ap sare:ț ă

Diametre: Ø 12 - 110 mm

Rotirea capului de presare: 270°

Alimentare: 230 V

32 – 34 kN / 40 mm

Descriere

Acumulator Li-Ion 18 V / 3,0 Ah
Încărcător

Descriere

Adaptor rețea 230 V
Geantă plastic

15810
15811
15812
15816

Accesorii

4

18

LED

Cod

Cod

®ROMAX  3000 Set Basic în cutie, cu acumulator Li-Ion
®ROMAX  3000 Set Basic în cutie, cu alimentator 230 V
®ROMAX  3000 Set cu capete de presare tip SV, 15 - 22 - 28

9,8 
14,5 
14,5

kg

®ROMAX  3000 Set cu capete de presare tip TH, 16 - 20 - 26
®ROMAX  3000 Set cu capete de presare tip U, 16 - 20 - 25
®ROMAX  3000 Set cu capete de presare tip M, 15 - 22 - 28

15800
15801
15840
15845
15850
15855

14,5
14,5
14,5

Cod Cod

Fabricat în
Germania

Fabricat în
Germania

®Tehnologia CFT
C F T( onstant orce echnology)

garanteaza o forta axiala de presare
constanta pe toata durata ciclului
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Ma ini de sertizare tip Compactș

Îmbinare

®ROMAX Compact
Ma ină de presat electrohidraulică, compactă, pentru
sertizarea fitingurilor până la Ø 40 mm (Plastic / Multistrat)
precum și metal până la Ø 28 mm

ș  

 
 

 

 

 

 

Extrem de u oară, numai 2.6 kg (fără capul de presare)

Tehnologie Li-Ion, acumulator care durează cu până la
    100% mai mult (față de versiunea precedentă)

Ergonomică datorită mânerului cauciucat
    și greutății egal distribuite

Funcționare atât cu acumulator
    cât și la rețea

Întrerupător de urgență

Indicator de stare a bateriei

ș

Dimensiuni: 400 x 70 x 90 mm

Greutate: cca. 2,6 kg (fără cap de presare)

Putere piston / cursă:

Dimensiuni: Ø 12 - 35 mm (Metal) cu inel de presare
Ø 12 - 40 mm (Plastic)

19 - 21 kN/ 30 mm

Rotirea capului de presare: 270°

Acumulator: Li-Ion 14,4 V / 2,6 Ah

Temperatura de lucru: 0° C 40° Cpână la 

Numărul de cicluri: până la 140 (28 mm o el inoxidabil)ț

Li-Ion

®Setul (cod 15020) compus din: ma ină de presare ROMAX  Compact, fără bacuri de
presare, acumulator 14,4 V/2,6 Ah și încărcător rapid, în cutie din material
plastic

ș  
 de transport 

Model Descrierea modelului Cod Model Descrierea modelului Cod

Set de inele interschimbabile RFz* 16 - 20 - 25 - 32 mm 14849 Cap de schimbare interschimbabil + set CO 12 - 16 - 20 mm 15093
Set de inele interschimbabile U* 16 - 20 - 25 - 32 mm 14869 Cap de schimbare interschimbabil + set RFz 12 - 16 - 20 mm 15094
Set de inele interschimbabile VP* 16 - 20 - 25 - 32 mm 14879 Set de inele interschimbabile TH* 16 - 20 - 26 - 32 mm 14895
Set de inele interschimbabile CO* 12 - 16 - 20 - 25 mm 14889

*Poate fi utilizat doar cu capul de presare interschimbabil Cod 014800X!

Capete de presare pentru inele interschimbabile
®Pentru ROMAX  Compact

 

 

Capete de presare ROTHENBERGER cu calitate dovedit  a materialelor
    i a fabrica iei

Pentru fixarea inelelor de presare interschimbabile,
    pentru sertizarea fitingurilor de plastic Ø 16 - 32 mm a
    diferitelor sisteme

ă
ș ț

Fabricate din o
turnat, foarte rezistent

țel special,

Indicate pentru toate ma inile
de presare cu o forță axială
constantă de 19 kN și fixări
compatibile ale capetelor
de presare

ș

Mecanism sincronizat
cu 3 bolțuri

Func ionare sincronizat
a brațelor capului permite
deschiderea acestuia cu un
singur deget

ț ă

Verificare pe loturi i
testare individuală

ș

Asigur  standardul de nalt
calitate a materialelor și a
conturului de presare

ă î ă

Proces de c lire specială

Grad ridicat de for  elastic  
 de capacitate de expansiune

ță ă și

Protec ie la coroziune
pe termen lung

ț

Optim pentru operare intens
pe teren

ă

Muchii de ghidare

Ajutor pentru montajul
corect al inelelor de presare
interschimbabile

Set de inele interschimbabile

Combina
interschimbabile cu un
singur cap de presare!

ție a inelelor

® ROMAX Compact Set Basic I
® ROMAX Compact Set Basic II
® ROMAX Compact Set M 15, 22, 28 mm

5,0 
5,2 
7,5

Descriere kg

® ROMAX Compact Set M 15, 22, 28 mm

15020
015020R

15022
150237,5

Fabricat în
Germania

LED

Cod

® ROMAX Compact Set TH 16, 20, 26 mm
Adaptor rețea 220 V

Descriere

15032
15037

Cod

4

19

15418Acumulator 14,4 V/2,6 Ah

® ROMAX Compact Set U 16, 20, 25 mm 150247,0

kg

8,7

®
Setul (cod 015020R) compus din: ma ină de presare ROMAX  Compact, fără bacuri de
presare, alimentator 230 V, f r  acumulator și încărcător rapid, în cutie de transport
din material plastic

ș  
ă ă

Fabricat în
Germania
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Capete de sertizare

Îmbinare

Capete de presare ROTHENBERGER
pentru ROMAX  Compact®

015153X

015154X
015155X

015395X
015385X

015398X
015389X
015399X

015391X
015393X
015401X

015261X
015262X

015263X
015264X

015265X
015352X

015353X
015354X

015355X

M 15
M 18

M 22
M 28

TH 14
TH 16

TH 18
TH 20
TH 25

TH 26
TH 32
TH 40

SV 12
SV 15

SV 18
SV 22

SV 28
U 16

U 18
U 20

U 25

015358X

015370X
015371X

015379X
015374X

015376X
015377X
015362X

015364X
015366X
015367X

015368X
015530X

015531X
015532X

015533X
015534X

015180X
015181X

015182X
015183X

U 32
U 40

R 14
R 16

R 18
R 20

R 26
R 32
G 16

G 20
G 26
G 32

G 40
VP 14

VP 16
VP 20

VP 25
VP 32

RF 16
RF 20

RF 25
RF 32

M

TH

SV

U

U

R

G

VP

RF

015357X015152X

*(RC 26)

Descriere Descriere

Capete de presare original ROTHENBERGER

Cap de presare ROTHENBERGER construit cu material i finisaje,
de calitate, pentru sisteme de comprimare a fitingurilor
Ø 12 - 54 mm.

ș

Standard de
calitate pentru
material i
conturul de
comprimare

ș

Contorizarea
loturilor i
verificarea
individuală

ș

Potrivit tuturor ma inilor de
presat cu for ă de împingere
axială constantă de
32-34 kN

ș  
ț  

 

Construit din o el
forjat special

ț

Potrivit pentru
orice zone de lucru

Protec ie anti-corozivă
de durată

ț

Elasticitate i capacitate
de întindere foarte bună

ș

Procedeu special de întărire

Potrivit tuturor
ma inilor de presat
cu mod de fixare
compatibil

ș

Fixare universală

Pentru ROMAX  3000, ROMAX  PRESSLINER, ROMAX  AC ECO® ® ®

015336X
015337X

G

VP

RFz

015308X
015230X

015231X
015232X

015233X
015234X

015307X

015161X
015162X

015302X
015304X

015306X

015164X

R 26
R 32

G 32
G 40
VP 14
VP 16
VP 20
VP 25
VP 32

RFz 16

RFz 20

RFz 32
RFz 25

Altele
Altele

Geberit Mepla
Geberit Mepla
Viega sanfix
Viegatherm P
Nussbaum Optiflex
Nussbaum Optiflex
Nussbaum Optiflex

Easypress; Saperxpress
‘’

Geberit Mepla
Geberit Mepla
Geberit Mepla

‘’
‘’ 015163X

Descriere

R

M

TH

SV

U

R

U 26 (RC 26)

M 15
M 18
M 22
M 28
M 35
M 42 (4G)
M 54 (4G)
TH 14
TH 16
TH 18

TH 20

TH 25
TH 26

TH 32

TH 40
SV 12
SV 15

SV 22
SV 18

SV 28
SV 35
SV 42
SV 54
U 16
U 18

U 20
U 25

U 32
U 40
U 50
R 14
R 16
R 18
R 20

SANHA
VSH Inox-Press
VSH Cu-Press
div. Altele
div. Altele
div. Altele
div. Altele
Gabo
System-Technik
Giacomini

Flex/Therm

Flex/Therm
Henco, altele

Flex/Therm

Flex/Therm
Viega profipress
IBP>B<press

Cu, altele
Comap Sudopress

Cu, altele
Cu, altele
Cu, altele
Cu, altele
Uponor Unipipe
Wavin Future/Tigris

Altele
Altele
Altele
Altele
Altele
Altele
Roth, WKS altele
MEGARO
MEGARO
Altele

015218X
015312X
015313X
015314X
015315X
015271X
015317X
015318X
015319X
015330X
015331X
015334X
015335X

015103X
015104X
015105X
015106X
015107X
015108X
015321X
015322X
015323X
015324X
015325X
015326X
015327X
015328X
015211X
015212X
015213X
015214X
015215X
015216X
015217X

015102X

Descriere

Capetele de presare sunt supuse - ca fiecare unealtă - la întindere în timpul folosirii. 
Întotdeauna, pentru garantarea funcționării ireproșabile a capetelor de presare, se 
recomandă inspectarea anuală a mașinilor de presare și îngrijirea capetelor de presare.
Capetele de presare sunt examinate cu precizie pentru depistarea defectelor. În cazul 
depistării unor defecte, capul de presare nu mai trebuie utilizat și trebuie trimis pentru 
analiză către unul din punctele ROTHENBERGER de service autorizat.
La inspecția capetelor de presare trebuie dovedită siguranța exploatării și a funcționării 
capului, iar piesele suspectate de defecțiuni (cum ar fi arcul) trebuie înlocuite. Reprimiți 
capetele de presare în stare optimă de funcționare și siguranță, pentru care aveți o 
garanție de 1 an. Supuneți capetele de presare la un control din partea unui service 
autorizat ROTHENBERGER după cel mult un an de la cumpărare sau după 10.000 de 
cicluri de presare (depinde care moment survine primul) și repetați această testare cel 
târziu la un an, respectiv 10.000 cicluri de presare de la verificarea anterioară.

SFAT TEHNIC

 
Optim pentru condi ii
de lucru dificile

ț

Cap de presare
compact cu trei
bolțuri mecanice

Articula iile permit
deschiderea capului
cu un singur deget

ț

Rezisten ă îndelungată
la coroziune

ț  

Elasticitate i capacitate
de întindere foarte bună

ș

Realizat prin procedeu
special de călire superficială

4

20

Cod

Cod

CodCod

Fabricat în
Germania
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Clupe pentru filetarea manual  a evilor de o el / Accesoriiă ț ț

Îmbinare

 

 

®Ulei mineral RONOL

    tăiere filete, cu calități optime
    de ungere și răcire

®Ulei sintetic RONOL  SYN

    recomandat pentru instalațiile
    de apă potabilă

 pentru

SUPERCUT clupe de filetat cu clichet
până la 2” în geantă de transport

Pentru realizarea de filete precise

 Montare / demontare rapidă a capului de filetat

 Ideală pentru locuri strâmte prin unghiul de lucru
o    favorabil (22,5 )

Cod 070790X

Cod 070781X

Cod 70600

Setul (cod 70600) con ine: clichetul de filetat SUPER CUT 1.1/4" (  70840X), capete
de filetare cu schimbare rapidă BSPT R 1/2" (cod 070823X), 3/4" (cod 070824X), 1"
(cod 070825X), tăietor din oțel SUPER 1.1/4" (cod 70040), clește papagal Typ SP 10"
(cod 70528), clește „suedez” S45 1" (cod 070122X), precum și bandă de teflon
(cod 855360) în geantă din material plastic

ț cod 0

Accesorii pentru filetare

 Clește ă

    între 3/8 - 2”, realizat din
    oțel forjat cu role întărite

pentru în sprit filete

 Clichet cu mâner

   pentru filiere,
   pentru capete
   de până la 2” 

 Adaptor monobloc;

   se folosește cu
   clichetul 71272
   pentru capete
   până la 1.1/4” 

Filiere de precizie / Bacuri pentru filetat 

 Filiere tip BSPT R compatibile cu clupele de filetat
® ®    ROTHENBERGER SUPERTRONIC 1000, SUPERTRONIC 1250,

®    SUPERTRONIC 2000 și SUPER CUT

 Set de 4 bacuri tip BSPT R interschimbabile, numerotate,
    montaj în sens antiorar

Descriere

070843XCap de filetat 2”

070822X
070823X

Cap de filetat 3/8”
Cap de filetat 1/2”

070825X
070826X
070842X

Cap de filetat 1”
Cap de filetat 1.1/4”
Cap de filetat 1.1/2”

070824XCap de filetat 3/4”

070870XBacuri de filetat 2”

070832X
070833X

Bacuri de filetat 3/8”
Bacuri de filetat 1/2”

070835X
070836X
070869X

Bacuri de filetat 1”
Bacuri de filetat 1.1/4”
Bacuri de filetat 1.1/2”

070834XBacuri de filetat 3/4”

Descriere

65008
65010

RONOL , spray 600 ml®

RONOL , bidon 5 l®

65015
56500
56501

RONOL  SYN, bidon 5 l®

Cleste prire fileteînăs
Role de schimb (set 3 buc.)

65013RONOL  SYN, spray 600 ml®

Montaj direct al
capetelor de filetare kg

070840X
71272

1/4” - 1.1/4” din 2 buc.

Montaj direct al
capetelor de filetare

1.1/2” - 2”
1,7
2,5

Mâner

din 3 buc.

Montaj direct al capetelor de filetare kg

712731/4” - 3/8” - 1/2” - 3/4” - 1” - 1.1/4” 0,3

Descriere kg

70600SANI KIT Set de scule în cutie

070790X
070892X

Set BSPT R 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4"
Set BSPT R 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2"

070781XSet BSPT R 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4" 5,1
6,2

10,8
8,2

4
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Cod 070892X 

Setu con in: clichetul 
de filetat până la 1.1/4" (cod 070840X) - 
2" (  71272) i adaptor (cod 71273) pentru trusa
070892X - capete de filetat, geantă de plastic

rile SUPERCUT ț pentru capetele
sau până la

cod ș

Cod

Cod

kg

0,75
5,2

0,75
5,2

1,15
0,3

Cod
Cod

Cod

Utilizabil cu

070840X / 71272 + 71273
070840X / 71272 + 71273
070840X / 71272 + 71273
070840X / 71272 + 71273
070840X / 71272 + 71273

71272
71272

070822X
070823X

070824X
070825X

070826X
070842X

070843X



Clupe pentru filetarea electric  a evilor din o elă ț ț

Îmbinare

Antrenare directă
cu blocare prin inel

Fixare sigură a
capului de filetare

Contrasuport întărit,
cu dinți prismatici

Fixare sigură în ambele
direcții de rotire

Comutator mare pentru
mers înainte și înapoi

®SUPERTRONIC  2000
Clupă de filetat electrică până la Ø 2"

 
 

 

 

Filetare aproape de perete datorită introducerii capului de filetat din exterior

Viteza de defiletare 60 rot/min., de 4 ori mai mare față de viteza de filetare
    (15 - 25 rot/min.)

Rezistență îndelungată la solicitare

Motor 1010 W

Motor de 1010 W

Puternic i economicș

Descriere

SUPERTRONIC  2000
1/2-3/4-1-1.1/4-1.1/2-2", BSPT R

® 71256

kg

14,5

Utilizare posibilă în
locuri greu accesibile

Setul cu 10 piese (cod 71256) con ine: SUPERTRONIC 2000
cu contrasuport (cod 71280), adaptor ROFIX (cod 71271), capete
de filetat de precizie, complet în cutie din plastic (cod 071274X)

ț

®Set SUPERTRONIC  2000

®SUPERTRONIC  1250
Clupă de filetat electrică până la Ø 1.1/4"

 
 

 

 

Ideală pentru spații restrânse (colțuri, ghene)

Robustă și ușoară datorită carcasei din aliaj de aluminiu

Transmisie de putere mare, funcționare silentioasă

Motor 800 W

Set SUPERTRONIC 1250

Setul cu 7 piese (cod 71450) conţine: clupă electrică de
filetat până la 1.1/4' (cod 71350), contrasuport

(cod 71279), capete de filetat de precizie
1/2-1.1/4", completă în cutie din plastic

Carcasă motor din
material sintetic armat

cu fibre de sticlă

Rezistentă durabilăși 

Transmisie cu 5 axe,
cu dinți înclinați

Robustă i u oarăș ș

Carcasă din aluminiu

Ideală atunci când spa iul
este redus

ț

Formă mică a capului (11 cm)
și carcasă compactă

Greutate redusă i
manevrare ușoară

ș

Schimbare electrică a
sensului de defiletare

Dimensiune mică a capului
(11 cm)

Descriere

®SUPERTRONIC  1250 1/2-3/4-1-1.1/4", BSPT R 71450

kg

11,6

4

Transmisie de for ă ridicată, durată
de viață îndelungată și grad redus
de poluare fonică

ț  

Lucru comod pentru utilizator

Cod

Cod

www.rothenberger.ro
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Ma ini staș ționare pentru filetarea țevilor din oțel

Îmbinare

Concept de sistem modular

Cap de filetat interschimbabil

Sanie mobil  pe
2 tije de ghidare

ă

Direcționare precisă a 
capului de filetat

Rulmen i închisi
în ambele p r i

ț
ă ț

Uzură minimă

Autocentrare a bacurilor
din spate

Aliniere axială rapidă a țevii

Prindere sigură în bacuri
imposibil ca țeava să alunece

Ac ionarea u oară a
universalului cu o 
mare de strângere

ț ș
forță

Sania poate fi mutată ușor
cu ajutorul manetei

Control fin al avansului

Permite utilizarea
dispozitivului de canelat

ROGROOVER

®SUPERTRONIC  2 SE / 3 SE / 4 SE
Ma in  pentru filetare
staționară / mobilă între 1/2 - 4”

ș  ă rapidă, ușoară și precisă,
 a țevilor și niplurilor 

Ideală pentru realizarea rapidă i u oară a unor filete precise,
sigure, conform normelor, pentru țevi și nipluri.

ș ș

 

 

Fiabilă și de încredere la utilizări continue până la 4”

Ideală pentru filetări mobile sau staționare atât în atelier

    cât și pe șantier, lucrări caznice sau industriale de service

    și reparații, în industria producătoare de țevi precum și în

    instalațiile sanitare sau de încălzire

 
 

 

 

 

 

Cap de filetat universal interschimbabil

Direcționare precisă a țevii prin capul de filetat

Uzură minimă și ghidare precisă a universalului

Aliniere axială rapidă a țevii

Prindere sigură în bacuri, imposibil ca țeava să alunece

Debavurare facilă

Universal cu bacuri interschimbabile,
cu un optim de strângere prin
intermediul patinelor flexibile
și cu o susținere solidă a țevii

Capete de filetat automate cu reglaj
rapid al lungimii de filetare, fin
ajustabile pe adâncimea de filet,
fără necesitatea recentrării

Debavurator cu 3 lame atașat

Debavurare facilă

®SUPERTRONIC  2SE 1/2-3/4, 1-2”, BSPT R

SUPERTRONIC  4SE 1/2-3/4, 1-2, 2.1/2-4”, BSPT R®

68 
 

120

Descriere kg

Bacuri 1/2-3/4”, SUPERTRONIC  2, 3, 4SE®

Bacuri 1-2”, SUPERTRONIC  2, 3, 4SE®

Bacuri 2.1/2-3”, SUPERTRONIC  3SE si 4SE®

Bacuri 2.1/2-4”, SUPERTRONIC  4SE®

Cadru transport SUPERTRONIC  3SE și 4SE®

Pedală acționare SUPERTRONIC  cu funcție STOP®

Suport țeavă max. 6”, înălțime 0,78-1,2 m

56175

56465

56007

56294

56535

56255

56003

56291

57050

56047

100SUPERTRONIC  3SE 1/2-3/4, 1-2, 2-3”, BSPT R®

4
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Pompă de ulei cu debit mare i
sistem reglabil a cantității de
lichid, filtru de ulei încorporat

ș

Lubrifiere și răcire optimă

Sită de colectare  a panului
largă, ușoară, din plastic

ș

Ușor de cur atăț

®SUPERTRONIC  2SE 

Cadru transport 3 SE  4 SE
(cod 57050)

și

Cod
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Ma ini pentru executarea de caneluri n evi de o elș î ț ț

Îmbinare

 

 

 

 

 

Utilizat la sisteme de sprinklere anti-incediu, instalații de
    termoficare mari, uz industrial și minerit, aspersoare
    pentru irigații

Design compact și foarte stabil al mașinii

Motor puternic dar silentios, putere 1.100 W

Ajustare fină a adâncimii și regularității canelurii

Pomp  hidraulic  rezistent  cu maner cu prindere precis
    pentru manevrabilitate ideală

ă ă ă ă

Design compact i
foarte stabil al mașinii

ș

Operare sigură

Compartiment pentru
accesorii

Stabilizator pentru evi de
diametre mari reglabil
pâna la 12”

ț

ROGROOVER 2 - 12”
Ma in  electrohidraulic  pentru canelare cu role a
țevilor de oțel grosime standard și cu pereți subțiri
Ø 2-12” (60-325 mm) și grosime perete 3-10 mm

ș ă ă

Setul de livrare include: ma ina ROGROOVER 2-12”, set de role 2-6”, set de role 3-6”,
set de role 8-12”, stand de sprijin pentru țevi, unelte pentru instalare, ruletă pentru
măsurarea diametrului, CD cu instrucțiuni de instalare și operare

ș

Reglare fin
a adâncimii
regularității
canelurii

ă

Pentru rezultate
optime

Supap  de presiuneă

Modific ri rapide ale aplica ieiă ț

Motor puternic
dar silen iosț

Fig. Rulet  pentru
măsurarea diametrului

ă

Descriere

ROGROOVER 2 - 12” 1000000087
Set Roll Groove 2 - 6“ 1500000130
Set Roll Groove 3 - 6“ 1500000131

129,0 
1,5 
2,2

Descriere

Set Roll Groove 8 - 12“ 1500000132
Stand de sprijin pentru eviț 1500000133
Ruletă pentru măsurarea diametrului 1500000134

2,4 
29,0 
0,05

Stabilizator
pentru țevi
lungi

Ț ăeava nu alunec

Putere 1.100 W

Pomp  hidraulic
robustă cu mâner
cu prindere precisă

ă ă

Pentru
manevrabilitate
ideală

ROGROOVER 6”
Aparat portabil cu role, pentru executat canale
de prindere la evile îmbinate prin coliere, antrenat

®de oricare model SUPERTRONIC , pentru 
ț

țevi de oțel
standard sau cu pereți subțiri, până la 6" (150 mm)

 Durat  lung  de via  i uzur  minimă ă ță ș ă ă

 Facil la transportat datorită carcasei ușoare din aluminiu

Uz profesional mpreun
cu trepiedul de lucru
(cod 57052)

î ă

Ț ă
conectare
eav  cu canal deProducerea canelurilor

cu costuri reduse

 Reglaj fin, controlabil, al adâncimii șanțului

®ROGROOVER pentru SUPERTRONIC  2 SE

ROGROOVER pentru SUPERTRONIC  4 SE®

14,5 
 

14,5

Descriere kg

ROGROOVER pentru SUPERTRONIC  2000®

Set role 1” pentru ROGROOVER 6”
Set role 1.1/4-1.1/2” pentru ROGROOVER 6”
Set role 2-6” pentru ROGROOVER 6”
Trepied de lucru

® 14,5

14,5

Clichet D/S pentru
reglarea precisă a
adâncimii canelurii
conform cu
standardele

Operare confortabil ,
ușoară si cu economie
de timp

ă

Montare / demontare
ușoară a rolelor moletate
din oțel cementat

Durat  de via  ndelungat  i
uzură scăzută, precum și schimbare
rapidă pentru mașini diferite

ă ță î ă ș

Soclu pentru cheie imbus

Întotdeauna la ndemânî ă

Distan ier pentru caneluri
de adâncime standard

ț

Opritor ajustabil cu control fin pentru
o adâncime uniformă a canelurii

Carcas  de aluminiuă

U or de transportat datorit
greutății mici

ș ă

 

4
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Cod

Cod Codkg kg

ROGROOVER pentru SUPERTRONIC  3 SE

56505
56506
56507
56509

56522
56523

56521

57051



www.rothenberger.ro

2

Arz toare cu doze de gaz pentru lipiri tari i moiă ș

Îmbinare

4

Cutie de transport - 
ideală pentru service

SUPER FIRE 3
Arzător ergonomic HEAVY DUTY lipiri tari până
la Ø 28 mm i lipiri moi până la Ø 35 mmș

Sistem "Twist 'N' Load" rapid

Schimbare rapidă a brenerului
(disponibile 5 tipuri de brenere)

Se aprinde numai după
fixarea completă a arzătorului

Siguran ă dublăț

Aprindere piezo-electrică
de înaltă performan ăț

De încredere
(până la 30.000 de aprinderi)

Buton de blocare

Mai mult confort pentru
durate lungi de lucru

„Twist 'N' Load"

Brener standard (700 °C):
Pentru lipituri moi și alte aplicații,
flacară puternică și stabilă

Brener aer fierbinte (400 °C):
Pentru îndepărtarea vopselei și pentru tuburi termocontractabile până la aproximativ

 80 mm, flacără ce asigură un flux puternic de aer cald, rezistent la vântØ

Brener pentru tuburi
termocontractibile (720 °C):
Pentru încălzire și izolații contractibile
până la  300 mm; flacără blândă,
puternică și rezistentă la vânt

Ø

Hot

1

2

3

4

5

Set SUPER FIRE 3 HOT BOX

Set (cod 35490) alcătuit din: mâner
(cod 35445), arzător tip ciclon
(cod 35457), arzător fin (cod 35455),
reflector de flacără (cod 31043),
suport (cod 35461), 2 x butelie de

® 1)gaz MAPP  (cod 35551-A)

3

5

Brener punctiform (460 °C):
Pentru lipituri fine, flacară precisă i stabilăș

Brener ciclon (950 °C):
Pentru lipiri tari și moi cu flacără vârtej
(asigură încălzirea uniformă a țevii)

1

Set (cod 35432) alcătuit din: mâner
(cod 35445), arzător tip ciclon
(cod 35457), butelie de gaz

® 1)MAPP  (cod 35551-A)

SUPER FIRE 3 HOT BOX

Descriere

35490

35455
35456
35457
35458
35459

Brener punctiform fin
Brener standard
Brener ciclon
Brener aer fierbinte
Brener tuburi termo-contractibile

15 mm
16 mm
16 mm
38 mm
24 mm

®Set SUPER FIRE 3 MAPP  1)

Pentru acest kit se
recomanda suportul
cod 35461

Brazare pentru
refrigerare i climatizareș

Temperatur  nalt  a fl c rii
datorit  jetului r sucit

ă î ă ă ă
ă ă Brazare pentru instala ii pretentioaseț

Lipire moale pentru
instala ii de nc lzireț î ă

Poate fi folosit în
orice poziție (360°)!

Până la 28 mm

PE NL TA RE UDI

L IIP RIR AI T

®1) MAPP  este o marcă înregistrată a MESSER GRIESHEIM GMBH, Frankfurt am Main

5

4

3

2

1

4
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Până la 35 mm

PE NL TA RE UDI

L IIP OIRI M

35432® 1)SUPER FIRE 3 Mapp

brener
Cod

Valvă reglaj fin

Doz  unic  folosin
conexiune 7/16” EU

ă ă ță

Pâna la 2,5 ore timp de
brazare cu o singur  doză ă

® 1)Rothenberger Mapp
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Îmbinare

BasicBasic

POWER FIRE COMPACT
Arzător profesional pentru lipituri tari până la
Ø 22 mm i lipituri moi până la Ø 28 mm ș  

Buton de aprindere piezo și reglare
   a puterii flăcării

Se poate utiliza ”peste cap”

® 1)Pentru doze tip Mapp  Gas EU

Se pot folosi și cartușele de
    gaz Multi-, Maxi- și Propan gas

Conexiune 7/16” EU

 

 

 

 

 

Basic

ROFLAME PIEZO
Arzător pentru
lipiri moi
până la Ø 22

 
 

 

Pentru doze gaz tip C200

Reglarea precis  a fl c riiă ă ă

Cap înlocuibil în cazul
    defectării

Butelii de unică folosinţă
Pentru toate tipurile de arzătoare ROTHENBERGER
cu prindere EN 417, cu supapă, gaze rafinate,
verificate şi aprobate TUV

Multigas 300

Cod 35510

Basic

C 200 SUPERGAS 
Cod 35900

Hot

®MAPP  Gas

 PENL TA RE UDI

L IIP RI AR TI 

® 1)MAPP Gas EU
Cod 35551-A

Propangas

Cod 35546-A

Maxigas 400

Cod 35570

 

 

 

 

Amestec special de gaze, temperatura
o    flăcării peste 2.400  C

Mai rapid la lipire decât propanul
    cu 35%

Nu dăunează sănătății, nu conține
    butadienă

Recipient de Al pentru o manevrare
    ușoară

Basic

®ROFIRE  PIEZO
Arzător pentru lipiri moi
până la Ø 22

EASY FIRE
Arzător pentru lipiri moi
până la Ø 22

 

 

 

Pentru doze gaz tip
    Multigas 300 

Aprindere piezo-electrică

Ajustare precisă a flăcării

Basic

Descriere

ROFLAME PIEZO 1800°C
fără doz  C200ă

35931

g

Descriere

POWER FIRE Compact - Set
®1)(arzător și MAPP Gas)

35424

POWER FIRE Compact - Arzător 30813

ROFIRE SWIVEL PRO
Brener rotativ ușor poziționabil

Aprindere piezo la modelul PRO
    sau arzător dublu la modelul TWIN

® 1)Pentru doze tip Mapp  Gas US

 

 

  

Descriere

®ROFIRE  Piezo - Set
(con ine doza Multigas 300 – cod 35510)ț

35429

g

760 
 

Descriere

EASY FIRE - Arzător 35552

g

EASY FIRE - Set, cu butelie Multigas 300 35553
400  
730

® 1) MAPP - Gas US 35698
Propangas 035546-A

Descriere

® 1) MAPP - Gas EU 035551-A480 
450 
450

g

Maxigas 400 35570
Multigas 300 35510

 
352 
338

C 200 SUPERGAS 35900

Conexiune

7/16”
7/16”
7/16”

1”
7/16”

24
24

12
12

12

36

® 1)MAPP Gas US 

Cod 35698

4
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Arz toare cu doze de gaz pentru lipiri tari i moiă ș

 
 

 

Pentru doze tip Multigas 300

Clemă suport integrată

Cap înlocuibil în cazul defectării

Până la 22 mm

 PENL TA RE UDI

L IIP OIRI M

Până la 22 mm

 PENL TA RE UDI

L IIP OIRI M

Hot

290

Cod
Până la 22 mm

 PENL TA RE UDI

L IIP OIRI M

750 

Cod

®1) MAPP  este o marcă înregistrată a MESSER GRIESHEIM GMBH, Frankfurt am Main

Hot

Până la 22 mm

PE NL TA RE UDI

B ER RA Z A

Până la 28 mm

PE NL TA RE UDI

L IIP OIRI M

Poate fi folosit în
orice poziție (360°)

Cod 35424 

Cod

Arz tor piezo SWIVEL PRO, conexiune 1”ă 35012

Descriere

Arz tor de putere SWIVEL TWIN, ă conexiune 1” 35016

Cod

Până la 22 mm

PE NL TA RE UDI

B ER RA Z A

Până la 28 mm

PE NL TA RE UDI

L IIP OIRI M

Hot

Cod

Cod
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Arz toare cu butelii reînc rcabile, pentru lipiri tari i moiă ă ș

Îmbinare

4
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Hot

ID
EA

L PENTRU

BRAZARE

până la 18 mm

Descriere

ROCOLT HANDY PIEZO - Set 359301,5

kg

ROCOLT HANDY PIEZO
Arzător profesional cu schimbare rapidă a brenerelor
pentru lipire tare pâna la Ø 18 mm si lipire moale
pâna la Ø 32 mm

Aplicație cu reflector
de flacără 

 

 

 

 

  
    

Trei brenere pentru diverse aplicații

Aprindere piezo electrică fiabilă pentru până la 30.000
    de aprinderi

Siguranță sporită datorită protecției la cedarea furtunului

Cuplaj rotativ pe mâner, furtunul nu se răsucește

Schimbare fără unelte a brenerului datorită sistemului
“Twist 'N Load"

Setul de 8 piese (Cod 35390) conține: mâner ROCOLT (Cod 35395),
arzător standard 19 mm (Cod 35378), arzător ciclon (Cod 35398),
reductor de presiune cu protecție la cedarea furtunului inclusă
(Cod 35356), furtun 3 m pentru propan (Cod 35383), reflector de

®flacără 65 mm (Cod 31043), ROVLIES (Cod 45268), cutie de transport
din plastic (Cod 35355).

ID
EA

L PENTRU

BRAZARE

până la 35 mm

®AIRPROP
Arzător de înaltă performanță cu propan pentru lipire
tare până la Ø 22 mm și lipire moale până la Ø 54 mm 

Descriere

®AIRPROP  - Set, cu arz tor 19 mm i furtun 2,5 m,
conexiune filetat , în blister

ă ș
ă

Ø 31020

31092®AIRPROP  - Set pentru lipiri, conexiune rapid ,
în cutie metalic

ă
ă

 

    

 

Flacără restrânsă, concentrată și fierbinte

    (2000° C) datorită efectului turbionar al
    arzătorului pentru lipiri tari

Operare economică datorită robinetului cu reglare fină a flăcării de veghe

Schimbare rapidă a brenerului fără unelte (la setul  cod 31092)®AIRPROP

Setul (cod 31092) include: mâner de siguranță cu cuplaj rapid (cod 31009), brener
pentru lipire tare cu niplu  cuplaj rapid prin apăsare Ø 14 mm (cod 31013) / Ø 16 mm
(cod 31014) / Ø 19 mm (cod 31015), furtun pentru propan de 2,5 m cu conexiune 3/8"
St (cod 32201), brichetă specială (cod 32077), pietre de rezervă (cod 32088), cheie fixă
(cod 32073), cutie metalică (cod 31005)

®Set AIRPROP  (cod 31092)

ROOFING 
Arzător cu propan pentru încălzirea suprafețelor cu
brener de înaltă performanță de Ø 63 mm, pentru
lucrări la acoperi uri i astfalt, lipirea membranelor
bituminoase, dezghe are, uscare, ardere buruieni

ș ș
ț

ROOFING Set 30954

Descriere Cod

Ø 63 mm

Furtun pentru propan de 5 m

Raz  de operare mareă

L 
= 6

00 m
m

ROOFING Set PIEZO 30955

 

 

 

Rază larga de operare cu furtun de 5,0 m

Utilizare eficientă chiar și în condiții meteo
    nefavorabile datorită stabilizatorului de flacără

Brener de înaltă performanță cu capul stabilizator
    de flacără placat cu crom și margine ranforsată

Setul de 5 piese (cod 30954) conține: mâner pentru propan (cod 030910D),
arzător performant de 63 mm (cod 32163), tub pentru arzător de 600 mm
(cod 32160), furtun pentru propan de 5,0 m (cod 32203), suport pentru arzător
(cod 32213)

Ø 

Ideal pentru lucrări cu membrane
bituminoase și asfalt

Tub brener de 600 mm cu suport și
furtun pentru propan de 5.0 m 

Suport pentru
brener inclus

Operare economică
datorită robinetului cu
reglare fină a flăcării de veghe 

Operare cu economie de gaz

Racordare complet
etanșă mulțumită
tehnologiei cu 2 oringuri 

Schimbare rapidă a
brenerului fără unelte

Set ROOFING
Cod 30954

Basic

Cod

Hot

Cod
Descriere

®AIRAC  - Set pentru lipire tare 310932,9

kg Cod

®AIRAC
Arzător cu
acetilenă
pentru lipire
tare până
la Ø 35 mm
(flacără 2.350° C)

Brener standard
de Ø 19 mm

Se aprinde doar
dac  brenerul a
fost bine fixat

ă

Set ROCOLT PIEZO

ID
EA

L PENTRU

BRAZARE

până la 22 mm
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Echipamente pentru lipire i sudurș ă

Îmbinare

4

 

ALLGAS 2000 PS 0,5/2 Compact
Echipament oxi-gaz pentru lipire, în cutie de o elț

 Pentru lipiri tari ale tablei i
    evilor din o el i metale
    neferoase

ș
ț ț ș

 Ideal pentru folosiri
    mobile i service
    datorită construc iei
    compacte

ș
ț

  Economie de timp i
    bani prin reumplerea
    buteliilor

ș

ROTHERM 2000

Aparat electric pentru lipire
moale până la Ø 54 mm

ROXY 400 L
Echipament portabil pentru sudură oxiacetilenic

ocu temperatura flamei până la 3100 C 
ă

RE 17: Trusă sudură oxiacetilenică /
Set portabil AMS 10-10
Echipament portabil conţinând trusa pentru sudură
oxiacetilenică între 0.5 – 14 mm, tăiere între 3 – 50
mm, brazare şi preîncălzire, cu butelii 10 litri,
montate pe cărucior

Setul de livrare (cod 35480) conține
piuliță (cod 35324), becuri de sudare 0,5 - 1 mm 
(cod 35325), 1 - 2 mm (cod 35326), 2 - 4 mm (cod 
35327), 4 - 6 mm (cod 35328), 6-9 mm (cod 35329), 
9-14 mm (cod .5334), mâner tăiere (cod 35338), 
diuză preîncălzire 3 - 100 mm (cod 35339), diuză 
tăiere 3 - 25 mm (cod 35341), diuză tăiere 25-50 
mm (cod 35344), cheie (cod 510106), set curata 
diuze (cod 5.0105), brichetă (cod 32077), pietre 
brichetă (cod 32088), în cutie metalică (cod 35800)

: mâner cu 

Setul de livrare (cod 35401) conține
35480), butelie oxigen 10 l (cod 35189), butelie 
acetilenă 10 l (cod 35179), reductor oxigen (cod 
35634) cu protecție albastră (cod 511427), reductor 
acetilenă (cod 35794) cu protecție roșie (cod 511428), 
furtun dublu 5 m (cod 35222), doză Maxigas 400 (cod 
35570), robinet (cod 35723), adaptor Maxigas furtun
(cod 35491), cărucior transport (cod 35354)

: trusă RE 17 (cod 

Cod 35401

Setul de livrare (cod 36702) con ine: aparat ROTHERM 2000 230V (cod 36700), pastă 
®decapantă Rosol 3 (cod 45225), Aliaj lipire tip 3 (cod 45255), pastă ROVLIES  (cod 45268), 

perie interioară 10 mm (cod 854180) / 12 mm (cod 854181) / 15 mm (cod 854183) / 18 mm 
(cod 854185) / 22 mm (cod 854186), cutie de transport metalică (cod 36715)

ț

ROTEHRM 2000 Unitatea de bază

Electrozi rotunzi (pereche)

Electrozi pla i cu suport (pereche)ț
Electrozi rotunzi cu suport (pereche)
Electrozi pla i (pereche)ț

 

 

 

 

Lipire prin rezisten ă electrică fără flacară
    deschisă, putere mare de încălzire, 2000 W

Cablu de lungime 4 m permite și lucrul aproape de plafon

Operare și transport confortabile

Protecție la suprasarcină

ț

Lipire
fără

flacară
Max

Setul de livrare (cod 35780) con ine: mâner cu 2 robine i reglaj flac r  (cod 35580), doz  
Maxigas 400 (cod 35570), butelie oxigen 2 l (cod 35635), robinet doză gaz (cod 35723), 
regulator oxigen (cod 35634), furtun oxigen 1,5 m (cod 35410), furtun gaz 1,5 m (cod 
35525), protecție retur oxigen (cod 35678), protecție retur gaz (cod 35691), țeavă 
amestec bec cu piuliță (cod 35587), diuză 1,5 mm (cod 35422), diuză 2 mm (cod 35423), 
microdiuză 0,3 mm (cod 35712), microdiuză 0,5 mm (cod 35696), microdiuză 0,7 mm (cod 
35713), adaptor microdiuză (cod 35585), ochelari protecție A5 (cod 35621), brichetă (cod 
32077), cheie (cod 35738), cadru metalic de transport (cod 35727)

ț ț ă ă ă

Setul de livrare (cod 35655) conține
35303), butelie oxigen 2 l (cod 35635), butelie propan 0,5 kg 
(cod 33079), regulator oxigen (cod 35634), regulator propan 
(cod 32082), furtun oxigen 2,5 m (cod 35210), furtun gaz 2,5 
m (cod 32201), țeavă amestec bec cu piuliță (cod 35304), 
diuză 0,2 - 1 mm (cod 35305), diuză 1 - 2 mm (cod 35306), 
diuză 2 - 3 mm (cod 35307), diuză 3 - 4 mm (cod 35308), diuză 
4 - 5 mm (cod 35309), bec flexibil mărimea 1 (cod 35313), bec 
flexibil mărimea 2 (cod 35314), diuză încălzire (cod 35311), 
ochelari protecție din nylon (cod 540620), brichetă (cod 
32077), pietre brichetă (cod 32088), cheie suport diuze
(cod 35312), cheie (cod 35738), cadru metalic de transport 
(cod 35629)

: mâner Allgas 2000 (cod 

Max

Max

35780

Descriere

Set Roxy 400 L 10,8

kg

Set oxiacetilenic mobil butelii 10 l

Descriere

Trusă sudură / tăiere RE17
35401
354804,80 

66,0 

kg

35655

Descriere

Allgas 2000 PS 0,5/2   Compact 21,4

kg

ROTHERM 2000  Set lipire moale

Descriere

17,8 
13,6 

kg

36720

36710
36721

36700
36711

36702

Basic

4

28

Cod

Cod

Cod

Cod

Cod 35480
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Conform
DIN EN 29453

Accesorii i consumabile pentru lipiriș

Îmbinare

Material de protec ie împotriva flăcărilorț
 

 

 

Protejeaz  pân  la o temperatur  de1000°C împotriva fl c rii,

    c ldurii i a zgurei topite, rezisten  permanent  pân  la 900°C

ă ă ă ă ă

ă ș ță ă ă

Mulare bună, durată lungă de viață, fără azbest și

    nedăunătoare sănătății

Margini surfilate

®ROVLIES  Abraziv fără metal
 Pentru cură irea evilor de cupru înainte / după lipire, fără

con inut metalic
ț ț    

ț

 
     

 



Îndepărtează rapid, fără zgârieturi,

depunerile de oxizi, coroziunile,
    zgura rezultată la lipire, murdăria

Utilizabil uscat dar i umedș

ț

 Rezistent

    la solven i

Fludor pentru lipiri moi,
tip 3

 Aliaj S-Sn97Cu3 , temperaturi

    de topire 230-250°C, folosit cu pasta
    ROSOL 3, pentru lipituri moi
    în instala ii de evi

 de calitate  

ț ț

Pastă pentru lipiri

Grosime: 1,4 mm
Greutate: 1000 g/m²

● ROSOL 3, pastă

     decapantă pentru
     lipiri moi, folosită
     împreună cu aliajul
     tip 3

● 

    decapant F-SH-1
    pentru lipiri
    tari cu
    temperatura

o    de lucru peste 600 C

LP 5, flux

pentru Ø 22 mm 854186
pentru Ø 28 mm

pentru Ø 15 mm 854183
pentru Ø 18 mm 854185

Descriere

pentru Ø 12 mm 854181

120 
140 
150

80 
100 

g

854187

Aliaj tip 3, S-Sn97Cu3, 3 mm, 100 gØ 

Descriere

Aliaj tip 3, S-Sn97Cu3, 3 mm, 250 gØ 45255270 
110 

g

 Pentru cur irea

    rapid  a zonelor
    de lipit, mâner din plastic

ăț

ă

Perii de interior
pentru evi
de cupru

ț

pentru Ø 22 mm 854196
pentru Ø 28 mm

pentru Ø 15 mm 854193
pentru Ø 18 mm 854195

Descriere

pentru Ø 12 mm 854191

140 
150 
160

100 
120 

g

854197

 Pentru cur irea

    rapid  a zonelor
    de lipit, carcas
    cu priz  bun

ăț

ă
ă

ă ă

Perii de exterior pentru
evi de cupruț

Descriere

Pătură ignifugă 330 x 500 mm 31050
®ROVLIES  Display 36 pachete 045268D

Descriere

®ROVLIES  10 buc/pachet 45268

4

29

Conform DIN EN 29453

Cod

Cod

Aliaj tip 3, S-Sn97Cu3, 2 mm, 250 gØ 45257270

Cod 45255

ROSOL 3S-Sn97Cu3, 100 g 45226

Descriere

ROSOL 3S-Sn97Cu3, 250 g 45225270 
110 

g

LP 5, 160 g 40500180

ROLOT  - ® Aliaj pentru lipiri tari

cod 40094 / cod 40005 / cod 40015 / cod 40202 / cod 40502 la 1 kg

®ROLOT  S 15, 1 kg 40015
1025 
1025 

®ROLOT  S 2, 1 kg 40202
®ROLOT  S 5, 1 kg 40502

Descriere

®ROLOT  S 94, 1 kg 400941025 
1025 

g
Continut Ag

%

5 
15 

- 
2 

 

 

 

Potrivit pentru instala iile din evi de cupru: ap  cald  i rece,
    înc lzire, aer condi ionat i frigotehnie, gaz, ulei

Sub forma de baghete de sec iune p trat  2x2 mm,
    lungime 50 cm

ț ț ă ă ș
ă ț ș

ț ă ă

Nu spumează, rezistent până la 200°C, folosit cu pasta
    decapantă LP5

Cod

Aliaj cu con inut ridicat de argintț
 

 

 

Pentru brazare materiale din: o el, font , cupru, bronz, alam
    i aliaje nichel

Aliaj S34 con ine (%): Ag 34, Cu36, Sn 2, Zn 28

Aliaj S45 con ine (%): Ag 45, Cu27, Sn 3, Zn 25

ț ă ă
ș

ț

ț

Punga - 250 45056
Punga - 1000 40502

Continut (g)

Punga - 100 45055
450514491644911
550524491744912

450504491544910

mm

2

2
2

S34 S34U S45 S45U

Aliaj cu argint pentru lipiri tari Ag 104Aliaj cu argint pentru lipiri tari Ag 304

Ag 106 - S34 Ag 106 - S34U Ag 104 - S45 Ag 104 - S45U

Cod 45256

45256

Cod

Cod Cod

Cod
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Pompe  pentru testarea etan eit ii manuale ș ăț

Testare și detectare scurgeri

TP25
Pompă de testare până la 25
bar, 

robustă etan eit ii 
pentru verificarea etan eită ii în construc iile

reziden iale i industriale, precum i a rezervoarelor
industriale

ș ăț
ș ț ț

ț ș ș

 

 

 

 

 

Rezultate precise ale test rii datorit  sistemului cu ventil
    dublu ( )

®Cuv  din o el, acoperit  epoxidic Duramant , rezistent  la
    temperaturi sc zute

Furtun de presiune cu
    armatur  metalic ,
    previne erorile
    datorate dilat rii

Dimensiuni mici,
    pentru uz cotidian

Domeniul de
    m surare
    0 - 25 bar, cu
    diviziune
    de 1 bar

ă ă

ă ț ă ă
ă

ă ă

ă

ă

Twin Valve

5 ani garan ie la coroziuneț

RP30
Pomp  de testare rapid  a etan eit ii pân  la 30
bar, 

ă ă ș ăț ă
ș ț

ț ș ț ș
ț

pentru verificarea etan eită ii sistemelor mici de
evi i rezervoare din instala iile sanitare i de

încălzire. Ideal pentru service la clien i

 
 

 
   

 

 

Dimensiuni reduse, ideală pentru spa ii înguste

Sistem mono-ventil, utilizare simplă

Furtun de verificare cu armătură de o el, evitarea gre elilor
prin dilatarea furtunului

Rezervor din ABS, rezistent la lovire i sigur

Domeniul de m surare 0 - 30 bar, cu diviziune de 1 bar

ț

ț ș

plastic ș

ă

Nelipsită din orice
trusă intervenții

RP 50 S / RP 50 S INOX
Pomp  monobloc de testare de precizie a etan eit ii
până la 60 bar, 

ă ă
pentru verificarea rezisten ei la

presiune i etan eită ii sistemelor de conducte i
rezervoarelor în instala ile sanitare i de încălzire, în
construc ia de cazane, incinte sub presiune, ideală
pentru umplerea instala iilor
solare

ș ț
ț

 ș  ș ț ș
ț ș  

ț  
ț

Măsurare precisă

Furtun de presiune cu
inser ie de plasă din o elț ț

Mâner rigid la torsiune i blocabilș

Design ergonomic, poate fi utilizat
i ca mâner de transportș

Sistem cu supape
duble în construc ie
monobloc

ț

Presiune constantă
i reducere a erorilor

la testare
ș  

Cod 60203

5 ani garan ie la coroziuneț

 

 
    

 

Presiune constantă și eliminarea

    riscului neetanșeităților prin
    sistemul cu supape duble
    într-o construcție monobloc

Rezervoare rezistente la

intemperii și frig

Domeniul de m surare 0-50 bar,

    cu diviziune de 1 bar

ă

TP 25 Set de ntre inereî ț 60251

Descriere

TP 25 Pomp  de testareă 602504,6 

kg

60203
60201

60200

 
RP 50-S inox
RP 50-S Set de între inereț

Descriere

RP 50-S zincată 8,0 
8,0 

kg

Sistem cu supapă
dublă: permite autotestarea
pompei, precum și o reglare

fină precisă a presiunii

Opțional:
manometru cu scală
fină pentru testarea

până la 16 bar cu
diviziune de 0.1 bar

(Cod 61316)

INOX!

30

litri

7,0
RP 30 Set de ntre inereî ț 61160

Descriere

RP 30 Pomp  de testareă 611304,5 

kglitri

4,5

Dimensiuni mm
380 x 215 x 156

Dimensiuni mm
440 x 200 x 240

Mâner lung

Consum redus de energie
la ac ionareț

Cod 60200

litri

12,0
12,0

5

Cod Cod

Dimensiuni mm
720 x 170 x 260

Cod
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Pomp  de testare / Detectare neetan eit iă electrică ș ăț

Testare și detectare scurgeri

RP PRO III
Pompă de testare cu sistem de amorsare
propriu, până la 40 bar pentru 

electrică 
verificarea presiunii

la conducte și rezervoare în tehnica sanitară și de
încălzire, la sisteme cu aer comprimat, de producere
a aburului și de răcire, instalații solare, sisteme
hidraulice, în domeniul construcțiilor de cazane și
recipiente sub presiune

 

 

 

 

 

Umplerea i testarea confortabilă a sistemelor de

    țevi sau rezervoare

Carcasă compactă și robustă pentru o manevrare

    simplă pe șantier

Este posibilă alimentarea cu lichid de la rețea

    sau prin autoaspirare

Furtun de presiune cu armatură metalică

    pentru prevenirea erorilor la testare

Manometru cu glicerină pentru absorția

    vibrațiilor acului indicator

ș

Conectare furtun de aspirare cu
racord standard

Furtun de testare cu reglarea
presiunii

Setul (cod 61185) con ine: RP PRO III, furtun de presiune, furtun de aspirare, racord 
standard

ț

Auto-amorsare

®ROTEST Electronic 3
Aparat pentru depistarea scurgerilor de
gaze în înc peri i a sc p rilor evilor de gază ă ăș ț

 

 

 

Detectează toate gazele

    pe bază de Ch4 (metan,
    acetonă, butan, propan,
    gaz metan)

Sensibilitate:

    <50 ppm - 1%

Alimentare cu

    baterie 9V

®ROTEST
Spray pentru detectări scăpări de gaze, ideal pentru
verificarea îmbin rilor, de asemenea folosit în
tehnica de frigotehnie

ă

 

 

Neutru fa ă de gaze i e agentul de răcire,

    fără freon, testat DVGW

ț ș  d

țUz simplu, în prezen a unei scăpări se

    formează bule de aer

testat DVGW
Reg.-Nr. 83.01 e 538

Descriere

®ROTEST  Electronic 3 în cutie plastic 660801,5 

kg Descriere

®ROTEST  - Spray 400 ml 65000470 

g

PR PRO III Set de întreţinere 61186

Descriere

PR PRO III 6118516,0 
 

g

Citire u oar  a valorilor chiar i
la încărcări dinamice alternative

ș ă ș

Manometru cu glicerină

Alimentare cu apă  fie prin
autoaspirație, fie de la rețea

,

Carcasă solidă din
material de plastic

Design Compact

Umplere efectivă a
sistemelor de conducte
sau rezervoare

Debit 6 l / min

31

Dimensiuni mm
375 x 290 x 300

Descriere a func iilorț

Robinet de reglare a presiunii

Diagrama de
conectare

Facilitarea montării

5

Cod

Cod Cod
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Aparat electric pentru înghe are tehnicț ă

Înghețare

Țevi de cupru: Ø 10 - 42 mm ®Rofrost  Turbo 1.1/4"
Ø 10 - 54 mm

Țevi de oţel: Ø 1/4 - 1.1/4"
Ø 1/4 -       2"

Ț ș țevi multi-strat i evi din materiale plastic

Rofrost  Turbo 1.1/4"®

Rofrost  Turbo       2"®

Rofrost  Turbo       2"®

®ROFROST  TURBO 1.1/4 "" și 2

Sisteme High-Tech pentru blocarea prin înghe are a
circula iei apei în evi până la 2”, 

ț
ț ț ț

ț ț
ț ș ț

ș ș

pentru evi din
cupru, o el, material plastic, ideal pentru între inere,
repara ii i lucrări de modificare a instala iilor
sanitare i de încălzire, blocare sigură i controlată

 
 

 

 

Echipament mobil, optim pentru interven ii;

Fixarea simplă și tuburile flexibile fac posibilă montarea în
    spatii înguste

Reducțiile acoperă toată gama de diametre comune

Folosirea pastei conductive garantează înghețarea optimă prin
   prevenirea pungilor de aer

ț

Sistemul permite congelarea
tehnică, fără pulverizare

Utilizare simplă și
flexibila în toate situațiile

Este posibilă utilizarea
și la țevi montate în
parallel și în poziții oblice

Utilizare fără probleme în apropierea
peretelui, suprafața de contact
necesară este de numai 52 mm 

Fixare simplă

Permite montajul în spa ii îngusteț

Permit montajul în
spatii înguste

Tuburi flexibile

Insertie de reductii
pentru diametre
Ø 10 – 54 mm

Acopera toate diametrele
comune de eviț

A min = 27 mm
B min = B min = A min =

Necesarul de spaţiu pentru cleşti la ®ROFROST  TURBO 1.1/4"

Necesarul de spaţiu pentru cleşti la ®ROFROST  TURBO 2"

Montarea pe evile
dispuse vertical în colț

ț Montarea pe țevile
dispuse vertical lângă
perete

Montaj pe țeavă între
perete - fiting / robinet

Montarea pe evile
dispuse vertical în colț

ț Montarea pe țevile
dispuse vertical lângă
perete

Montaj pe țeavă între
perete - fiting / robinet

=

min =

A min 37 mm

B 45 mm min =A 17 mm min =A 57 mm

37 mm 13 mm 52 mm

Set de reduc ii 12-15-18-22 mmț 62230
25,8 

 

®ROFROST  TURBO 2” cu 4 reduc iiț 62203
®ROFROST  TURBO 2” cu 8 reduc iiț 62206

Descriere

®ROFROST  TURBO 1.1/4” cu 7 reduc iiț 6220024,8 
25,6 

kg

Termometru rotativ
ușor de citit 

Î țnghe are și monitorizare
sigure și controlate

Cod

32

6

ROFROST TURB

Echipament mobil,
optim pentru interven iiț

Construc ie compactăț

DATE TEHNICE
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Echipament electric / cu gaz, pentru înghe are tehnicț ă

Înghețare

Cod 64001

Cod 64020
Setul (cod 65030) con ine: 2 mânere cu ventil (cod 65032), 2 furtune de mare presiune
(cod 65033), 10 perechi capete de înghe are (2 pentru fiecare dimensiune de eavă),
racord T pentru butelie (cod 65034), cle ti de închidere (cod 65049), cheie fixă (cod
65045), uruburi hexagonale interior (cod 65046), în geantă din plastic (cod 65031)

ț
ț ț
ș  

ș

®ROFROST  țSet de înghe are uscată
Set manual pentru înghe are până
la Ø 60 mm

ț

 
    

Pentru o înghe are simplă, rapidă i sigură cu dioxid de carbon,
fără freon

ț ș

 Țevi de cupru:

Utilizare sigură
i cu economie

de timp
ș  

Fără a fi necesară
golirea evilorț

Înghe are extrem
de scurtă

ț

Capacitate de răcire
rapidă a dioxidului de

ocarbon până la -79 C

Fără spargere a
man etei înghe ateș ț

Tensiune constantă asupra evii i
blocare a capului de înghe are

ț ș
ț

Înghe are eficientă
pe spa iu redus

ț
ț

Capete de înghe are
din material sintetic

ț

®ROFROST  Handy
Sistem de înghe are rapidă pentru cupru
i o el

ț
ș ț  până la Ø 3/4”

 
    

 

Ideal pentru repara ii rapide i pentru locuri înguste cum ar fi
baia, toaleta i instala ia de apă

evi de cupru între Ø 15 mm - 22 mm i o el între Ø 1/4" - 3/4”

ț ș
ș ț

Ț ș  ț

Înghe are eficientă
în spa iu redus

ț
ț

Capete de înghe are
din material sintetic

ț

Economie de timp în
condi ii de siguran ăț ț

Fără a fi necesară
golirea evilorț

 Ț țevi de o el:

 Țevi multistrat

Ø 1/8”- 2”

Ø 1/8”- 2”

Ø 10 mm - 60 mm
Ø 1/2" - 2.1/8”

Descriere

ROFROST Set de înghe are uscată® ț 650304,9

kg

Quick Freeze - tub spray 64001

Descriere

ROFROST Handy 640202400 
500 

g

Descriere

®ROFROST  ECO 150000008911,0 

kg

®ROFROST  ECO
Unitate de înghe are ă, f r  agent frigorific,
pentru evi de cupru, o el i multistrat

ț  compact
ș

ă ă
ț ț

F
frigorific
ără agent

Func
decongelare:

ție de

Ț
ă

eava este
decongelat
în aproximativ
1 minut

 

 

 

 

 

Potrivit pentru lucr ri de între inere, repara ii i extindere în
    instala ii sanitare i de înc lzire

Î

ă ț ț ș
ț ș ă

Funcții de decongelare: lucrările ulterioare pot începe imediat

Extrem de manevrabil, ușor și silențios, cântărește doar 11 kg

nghețare rapidă

Monitorizare acustică a înghețării

DATE TEHNICE

Putere absorbit :ă 700 W

Tensiune: 90 - 250 V / Hz

Gama de temperatur :ă 0 - 25° C (temperatur  ambiental )ă ă

Țevi de cupru: Ø 8 - 22 mm

Țevi de otel: Ø 1/16 - 1/2”

Ț ș țevi de plastic, precum i evi compozite multistrat

®Congelare cu ROFROST  ECO

Cod

Cod

Cod

33
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ROFROST TURB

Setul (cod 64020) con ine: capete de înghe are 1/4” (cod 64021), 3/8” (cod 64022), 1/2”
(cod 64023), 3/4” (cod 64024), spray-uri Quick Freeze (cod 64001), în cutie de transport
din plastic

ț ț
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Echipamente pentru inspec ie TV ț și localizare

Inspectare și localizare

®ROSCOPE  1000 Set Pipe 25/16
Camer  de înalt  performan  pentru inspectarea
evilor între 

ă ă ță
ț ță

ă
ø 40 - 100 mm, cu transmi tor integrat

pentru localizarea precis  a capului camerei,
cu modulul TEC 1000

Modul Pipe 25/16, Ø 25 mm, L = 16 m
Patin  de ghidare pentru Module Pipe 25/16 i 25/22ă ș

Descriere

®ROSCOPE  1000 Set Pipe 25/16 + Modul TEC

® ®Setul de livrare ROSCOPE 1000 set Pipe 25/16 (cod 1000000064) conține: unitate de bază ROSCOPE 1000,
modul Pipe 25/16, modul TEC 1000, baterie, încărcător, cutie de transport din plastic

®ROSCOPE  1000 Set TEC
Camer  de înalt  performan  pentru inspectarea
cavit ilor i a locurilor cu acces dificil

ă ă ță
ăț ș

 
 

 

 

 

 

 

 

Display color TFT 3.5" de rezolu ie 720 x 480 pixel

Înregistrare / redare video (AVI) și foto (JPEG)

Slot pentru card SD și port conexiune Mini-USB

Acumulator rezistent Li-Ion cu 3 - 5 h durată

    de folosire

Conceptul Multiview permite montarea

    diferitelor module (Micro 5.5/1 sau Pipe 20/3)

Cap filmare rezistent la apă, autonivelant,

    17 mm cu 4 leduri de iluminare

Tub flexibil de lungime 90 cm

Pentru inspectarea cavităților și

    a locurilor cu acces dificil

ț

Ø 

Set accesorii (cârlig, magnet, oglindă) 69615
Modul Pipe 20/3, 20 mm, L = 3 mØ 

Modul TEC 1000, Ø 17 mm, L = 0,9 m 69601
Prelungire TEC 1.8 m 1500000010

Descriere

®ROSCOPE  1000 69600

69385
Modul Pipe 5.5/1, 5,6 mm, L = 1 m Ø 69376

Setul de livrare (cod 69600) conține: ROSCOPE 1000,
modul TEC 1000, acumulator, încărcător, în cutie de transport din plastic

®ROSCOPE  1000 set TEC 

Pentru utilizare sigur
în mediul umed

ă

Protec ie la stropirea
cu ap  conform IP 65

ț
ă

Mâner ergonimic anti-alunecare

Pentru operare confortabil  i f r
efort - chiar i pentru perioade
îndelungate de timp

ă ș ă ă
ș

Taste func ionale aranjate ergonomicț

Folosire f r  probleme cu o singur  mână ă ă ă

Ecran color 3,5” TFT-LCD

Rezolu ie 720 x 480 pixeli (JPEG)ț

Imaginea poate fi schimbat  în alb-negruă

Îmbunat e te contrastul în condi ii de
iluminare slab

ăț ș ț
ă

Conexiune cu 5 pini

Modelele ROTHENBERGER
anterioare pot fi folosite

Baterie Li-ion puternică

Pentru o durat  de via  lung
a bateriei de 3 - 5 ore

ă ță ă

Tub flexibil
90 cm

Spa iu de stocare a
înregistr rilor m rit

ț
ă ă

Conexiune pentru
c ti cu microfonăș

Poate fi ad ugat
comentariu audio
personal, explicativ

ă

34

Cod

7

Inspectarea sifoanelor

Patin  de ghidare a capului pentru
modul Pipe 25/16 si 25/22

ă

Pentru centrarea capului camerei,
o mai bun  iluminare a eviiă ț

Cod 74629

Transmi tor
integrat

ță

Pentru localizarea
precis  a capului
camerei

ă

Cap camer
autonivelant

ă

Imaginea este
întotdeauna verticală

Inspectarea scurgerilor
pluviale

1500000052
74629

1000000064

Cod

Localizare simpl  a capului camerei
datorită transmițătorului integrat

ă

Baz  cauciucată ă

Stand stabil f r  alunecare
i f r  distrugerea suprafe elor

ă ă
ș ă ă ț

Trecere la alb-negru

Î ă ăț ș
ț ă

mbun t e te contrastul în
condi ii de iluminare slab

Compartimentul de baterii

Pentru alimentarea electric  a
transmi torului integrat
(2 baterii AA incluse la livrare)

ă
ță

Slot pentru card SD









 Cu transmi tor 512 Hz integrat în
    capul de filmare

 Cap de filmare rezistent la ap ,
    autonivelant, 25 mmm,
    cu 4 leduri str lucitoare
    de iluminare

 Cablu de împingere de
    lungime 16 m

 Pentru inspectarea evilor pân  la
    100 mm, cu patin  de ghidaj

ță

ă

ă

ț ă
ă

Ø 

Ø 
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Echipamente pentru inspec ie TV i localizareț ș

Inspectare și localizare

®ROSCOPE  1000 Set ROLOC PLUS
Dispozitiv de localizare a sondelor emi toare, cu
utilizare u oar . Disponibil ca unitate complet  sau
ca modul de localizare pentru a fi folosit cu

®unitatea de baz  ROSCOPE  1000

ță
ș ă ă

ă

 

 

 

 

Localizare exact  a sondei

Măsurare precisă a adâncimii

Alegere a diferitor frecvențe, compatibilitate cu capetele de
®    filmat comune și cu cele Rothenberger: ROCAM  Mobile /

® ®    640 Hz, ROCAM Plus / 33 kHz, ROCAM 3 Multimedia / 33 kHz,
®    ROSCOPE 1000 Set 25-16 / 33 kHz

Designul simplu și clar al meniului
    ghidează pas cu pas în timpul
    procesului de localizare

ă

     
DATE TEHNICE

Ecran: Ecran color 3,5” TFT-LCD

Frecven e:ț 512 si 650 Hz, 33 kHz activ,
50/60 Hz pasiv

Alimentare electric :ă Baterie Li-ion 3,7 V / 4,2 Ah

Dimensiuni; 95 x 32 x 30 cm (mod de operare)
67 x 32 x 9 cm (mod de transport)

Greutate: 1,4 kg

1500000057

Descriere

®ROSCOPE  1000 Set ROLOC PLUS + Modul TEC

Modul TEC 1000

1000000065

Modul ROLOC PLUS

®Setul de livrare ROSCOPE  1000 Set ROLOC PLUS (cod 1000000065) conține:
®

unitatea de bază ROSCOPE , modul ROLOC PLUS, modul TEC 1000, baterie,
încărcător, cutie de transport din plastic

Setul cod 1000000065

Localizarea capului de filmat

69601

Cod

35
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®ROSCOPE  1000 Set Pipe 25/22
Camer  de înalt  performan  pentru inspectarea
evilor între 

ă ă ță
ț șø 40 - 100 mm, include i modul TEC 1000

 
 

 

 

Înregistrare i redare video a inspec iei (AVI) sau foto (JPEG)

Ø 

Cablu de împingere
    de lungime 22 m

Pentru inspectare
    evi pân  la
    Ø 

 

ș ț

Cap de filmare rezistent la apă, 25 mm,
    cu 8 leduri de iluminare

ț ă
25 mm, cu patină

    de ghidare

Modul Pipe 25/22, 25 mm, L = 22 mØ 69603
Patin  de ghidare pentru Module Pipe
25/16 i 25/22

ă
ș

74629

Descriere

®ROSCOPE  1000 Set Pipe 25/22 + Modul TEC 1000000009

®Setul de livrare ROSCOPE 1000 set Pipe 25/22 (cod 1000000009) conține: unitate de
®bază ROSCOPE 1000, modul Pipe 25/22, modul TEC 1000, baterie, încărcător, cutie de

transport din plastic

Cod

Inspectare
video cablu

de 22 m

  
 

Inspectarea conductelor
pentru ape pluviale

Inspectarea scurgerilor
ape pluviale

M surarea adâncimiiă

Localizarea exact  a
pozi iei 

ă
ț transmițătorului

Meniu  de ghidare simplu

Ghideaz  pas cu pas
la pozi ia 

ă
ț dorită

Frecven e multipleț

Localizarea majorit ii
capetelor diferitelor
camere comune

ăț

Func ie telescopicț ă

Faciliteaz  transportul
în cutie

ă

Imagine în procesul de localizare

Imagine la m surarea adâncimiiă

Utilizarea cu modul TEC
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Localizare simpl  a capului
camerei video cu ajutorul
transmițătorului integrat

ă

Protec ie la stropirea
cu ap  (IP65)

ț
ă

Pentru utilizare sigur
în mediul murdar i umed,
cur ire u oar  i rapid

ă
ș

ăț ș ă ș ă

Cablu de împingere
rezistent Ø 7 mm,
lungime 30 m

Ghidare precis  i fiabil
a camerei video în evi i
conducte

ă ș ă
ț ș

Transmi tor
integrat

ță

Pentru localizare
precis  a capului
camerei

ă

Autonivelare
mecanic  a
imaginii

ă

Imaginea este
întotdeauna vertical ,
f r  pierderea orient rii

ă
ă ă ă

Sistem de capete
interschimbabile

Conexiune universal
pentru ata area
diverselor capete
de filmat

ă
ș

Contor digital afi at
pe ecran

ș

Determinare precis  a
distan ei pân  la capul
camerei

ă
ț ă

Unitate de control deta abil
cu ecran color 10,4” TFT LCD

ș ă

Utilizare simpl  în spa ii greu accesibileă ț

Înregistrarea fotografiilor
i a imaginilor videoș

Documentare simpl  a
inspec iei pe un stick USB

ă
ț

®ROCAM  3 Multimedia
Camera de inspectare pentru evi între 50 150 mm
i / sau între 

ț -
ș ță

ă

Ø  
Ø 150 - 300 mm, cu transmi tor integrat

pentru localizarea precis  a capului camerei

 

 

 

 

 

 

 

Monitor deta abil pentru operarea în spa ii restrânse

Inregistrarea imaginilor video și a fotografiilor

Software de comunicare

Inregistrarea datelor cu ajutorul tastaturii

Este posibil comentariul audio al inspecției

Cu funcție de mărire 4x

Determinarea precisă a distanței la care se află capul camerei,
    cu ajutorul contorului digital afișat pe ecran

ș ț

DATE TE

Ecran:

Cap camer :ă

HNICE 

Ecran color 10,4” TFT LCD, deta abilș

Ø 30 mm (standard) cu 25 leduri
Ø 40 mm (op ional) cu 36 leduri
autonivelant i etan  la ap

ț
ș ș ă

Luminozitate: 175 LUX (0,5 m), cap camer  
666 LUX (0,5 m), cap camer  Ø 40 mm

ă
ă

Ø 30 mm

Lungimea cablului:

Diametrul cablului:

30 m

7 mm

Alimentare electric :ă Baterie NiMh 12V / 3 Ah

Greutate 13 kg

Cap camer  ă Ø 40 mm 1500000122

Descriere

®ROCAM  3 Multimedia 1500000118

®ROCAM  3 Multimedia cu unitate de control deta abilș ă

Cod

Inspectare și localizare

Echipamente pentru inspec ie TV i localizareț ș

36

7
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®ROCAM  Plus
Camer  de inspectare cu alimentare de la acumulator
sau re ea pentru evi între 25 300 mm, pentru
verificare pe distan e lungi

ă
ț ț -

ț
Ø  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cap camer  video puternic autonivelant

Ghidare precis  i fiabil  a camerei video în evi i scurgeri

Flexibilitate la curbare de 90° începând de la Ø 40 mm cu
    modulul Mini 1.4 (inclus standard)

Conserv  bateria: economise te energie cu ajutorul opririi
    automate

Func ionare mobil  cu baterie pân  la 2,5 ore, adaptor 12V cu
    înc rc tor

Determinare precis  a distan ei pân  la capul camerei cu
    ajutorul contorului digital cu afi are pe ecran

Contrast excelent i intensitate continuu ajustabil  i precis  a
    ledurilor

Pentru documentarea video a inspec iei

Posibilitatea schimbului direct de date cu laptop / PC etc.

ă

ă ș ă ț ș

ă ș

ț ă ă
ă ă

ă ț ă
ș

ș ă ș ă

ț

®ROCAM  Plus cu contor de distanță 69840
25 
26 

®ROCAM  Plus cu contor de distanță 69740
®ROCAM  Plus cu contor de distanță 69825

Descriere

®ROCAM  Plus cu contor de distanță 6972520 
21 

kg

DATE TEHNICE 

Ecran: Ecran color 5,6” TFT LCD

Cap camer :ă Ø 40 mm, autonivelant i rezistent
la ap , cu 35 leduri

ș
ă

Luminozitate: 666 LUX (0,5M)

Lungimea cablului: 60 sau 100 m

Diametrul cablului: 7,5 mm

Frecven a:ț 33 Khz (op ional)ț

Alimentare electric :ă Baterie NiMh 12V / 3 Ah sau de la
re ea 100 - 240 V / 50 - 60 Hzț

Greutate Începând cu 20 kg

CodEchipare

cablu de 60 m lungime
cablu de 60 m lungime, cu tastatura PC i software profesionalș
cablu de 100 m lungime
cablu de 100 m lungime, cu tastatura PC i software profesionalș

Echipamente pentru inspec ie TVț  și localizare

Inspectare și localizare

 
 

Transmi tor op ional de 33 KzH

În evi 

ță ț

ț de diametru mic se poate folosi transmițătorul fără
    capul camerei pentru a determina traseul, fără o inspecție
    vizuală

Cap camer  autonivelantă

Imaginea este întotdeauna vertical ,
f r  pierderea orient rii

ă
ă ă ă

Cablu de împingere
rezistent 60 sau 100 m
lungime

Ghidare precis  i fiabil
a camerei în conducte i
scurgeri, chiar i pe
distan e lungi

ă ș ă
ș

ș
ț Intrare video  / Ie ire videoș

Pentru documentarea inspec iei
pe imagini video. Pe laptop / PC
cu accesoriul cod 1000000082

ț

Ecran color TFT LCD

Contrast i claritate excelenteș

Contor digital afi at pe ecranș

Determinare precis  a distan ei
pân  la capul camerei

ă ț
ă

Port COM / RS232

Posibilitatea schimbului direct
de date cu laptop / PC etc.

Oprire automat  când
capacul este închis

ă

Conserv  bateria i
economise te energie

ă ș
ș

Duo-Power

Func ionare portabil  i mobil
pân  la 2,5 ore.
Adaptor 12V cu înc rc tor

ț ă ș ă
ă

ă ă

Modul Mini 1.4,
5 m lungime

Flexibilitate la curbare
de 90° începând
de la Ø 40 mm

Inspectarea evilor de scurgere pluvialț ă

Principiul func ional al
capului camerei video

ț

   
 

®ROCAM  Plus în uz

Modul Mini 1.4 pentru
inspectarea celor mai
mici tevi

®ROCAM  Plus

37
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Compresor pentru spălare, conexiune R3/4" 1000000146

Descriere

Compresor pentru spălare, conexiune GK 1" 100000014528 
28

kg

Echipament pentru cur irea complet , mecanic  i chimic  a instala iilorăț ă ă ș ă ț

Desfundarea și curățarea țevilor

Injector ROCLEAN 1500000190
Regulator de presiune 2 bar 1500000203
Curățire chimică:
– Sisteme de încălzire cu radiatoare 1500000200
– Sisteme de încălzire în pardoseală 1500000201
Conservant 1500000202
Dezinfectant

 
1,1 
0,3

6,3
6,3
6,3
6,3 1500000157

Pa i de cur ire i conservare:ș ăț ș

Înainte de cur ireăț

Pasul 1:
Cur ire mecanicăț ă

Pasul 2:
Cur ire chimicăț ă

Pasul 3:
Conservare

Cod

®ROPLUS  Compresor pentru spălare cu apă și aer 
Pentru clătirea și curățirea țevilor, în special
recomandat pentru înc lzirile în pardoseală ă

DATE TEHNICE

Racord țevi:

Diametrul max. al țevii:

Debit max.:

Presiunea maximă a apei:

Temperatura maximă a apei:

Clasa de siguranță:

Presiunea max. de funcționare:

Puterea motorului:

Alimentare cu energie electrică: 

Dimensiuni (H x l x h):

Cuplaj R 1" GK sau R 3/4"

DN 65 / 2"

5 m³/ h

7 bari

30° C

IP 22

8 bar

1,1 kW

230 V - 50 / 60 Hz

630 x 380 x 340 mm

 

 

 

 

 

Un aparat - trei utilizări, pentru siguranță și eficiență

    energetică:
    Spălarea sistemelor de încălzire, în pardoseală și cu radiatoare
    Spălarea țevilor de apă potabilă conform DIN 1988-2
    Dezinfectarea țevilor de apă potabilă

Dimensiuni compacte și cadru cu roți pentru manevrare

    simplă în timpul transportului și pe șantier

Două viteze de spălare (impuls și spălare pe termen lung)

    pentru rezultate de curățire bune

Ușor de utilizat cu ajutorul panoului de control sugestiv

Perfect pentru spălarea instalației înantea de punerea în

    funcțiune

Este posibilă curățirea chimică cu
®ajutorul accesoriului ROCLEAN

Regulator de presiune 2 bar

®Injector ROCLEAN  cu furtun de aer
comprimat

Setul de livrare (cod 1000000146) conține: compresor pentru spălare ROPLUS, 
de 1 m cu inserție textilă, conexiuni R 3/4”

2 furtune

Ideal pentru îndepărtarea depunerilor
din sistemele de încălzire în pardoseală

®ROPULS
cu injector ROCLEAN
i regulator presiune

(op ionale)
ș

ț

Panou de control
mare i sugestivș

Conexiune
aer comprimat

Î ăntrerup tor
injector ROCLEAN

8

38
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Pompe pentru decalcifiere / Pompe umplere instala ii solareț

Desfundarea și curățarea țevilor

ROCAL 20
Pomp  pentru detartrare cu schimbarea sensului
de curgere, folosit  p

 

ă
ă entru decalcifierea rapidă a

schimbătoarelor de căldură, a țevilor de apă, a
rezervoarelor de apă, a sistemelor de încălzire și
de răcire

Descriere

ROCAL 20 611006,0 

kg

Setul de livrare ROCAL 20 (cod 61190) con
2 nipluri duble 1/2-3/8”, 2 nipluri duble 1/2-3/4”, 2 nipluri duble 1/2-1/2”, 2 mufe duble
3/4-3/4”, 2 piese de reductie 1/2-3/4”

ține: 2 furtune cu racord 1/2” (2 m lungime),

 

 

 

Cu ajutorul inversării sensului

    (schimbarea direcției de
    curgere) pot fi îndepărtate
    chiar și calcifierile și
    depunerile dure

Aprobat pentru temperaturi

    ale lichidului de până la 50° C
    pentru decalcifiere extrem
    de eficientă

Circulația constantă a

    produsului pentru
    decalcifiere previne
    defecțiunile care pot
    fi cauzate de producerea
    de gaz în timpul decalcifieri

Inversare manual
a sensului curgerii

ă

ROCAL Acid Multi / ROCAL Acid Plus
Produse chimice pentru folosirea cu ROCAL 20

ROCAL Acid Plus 61105
ROCAL Acid Plus

ROCAL Acid Multi 1500000117

61106

ROCAL Acid Multi 1500000116

Descriere

ROCAL Acid Multi 1500000115

ROCAL Acid Plus 61110

ROSOLAR
Pompă electrică pentru spălare, umplere i aerisire
panouri solare, 

ș
ț

ș  
folosită cu preponderen ă în lucrul

cu sisteme termice solare i pompe de căldură

 

 

 

 

 

Pomp  centrifug  puternic  pentru umplere, cur ire i

    ventilare efective ale sistemelor solare - ROSOLAR

ompă cu palete, robustă și rezistentă la caldură

    (90°), permite trecerea particulelor mici - ROSOLAR PLUS

Furtune rezistente la temperaturi ridicate (100° C), permit

    întreținerea și umplerea în condiții de siguranță

Cadru cu mâner telescopic reglabil în înălțime (76 - 100 cm),

    permite transport, manipulare și depozitare ușoare

Manevrare ușoară: capac mare al rezervorului pentru o

    umplere facilă și filtru decantor accesibil

ă ă ă ăț ș

P

Mâner telescopic
(76 – 110 cm) îmbrăcat

Manevrabil  i u or
de transportat

ă ș ș

Furtune rezistente
la temperatură (100°C)

Confer  siguran  în lucruă ță

Pomp  cu palete
(ROSOLAR PUMP PLUS)

ă

F r  probleme
la antrenarea
de mici particule

ă ă

Motor 750 W

Antreneaz  pompa
rezistent  la
temperaturi
ridicate

ă
ă

Filtru decantor
transparent

U or de cur atș ăț

ROSOLAR PUMP PLUS cu pomp  cu palete,
370 W, 90°C, max. 5,0 bar, max 30 l/min., IP55

ă 1500000136

Descriere

ROSOLAR PUMP cu pomp  centrifug ,
750 W, 60°C, max. 5,9 bar, max 35 l/min., IP44

ă ă 1500000135

DATE TE

Dimensiuni:

Capacitate rezervor:

HNICE 

49 x 51 x 76 cm

30 l
Furtune: Lungime: 2 x 3 m

Conexiune: 1/2"
Temperatura de lucru: 100°C

 

 

 

Cu indicator prin culoare. Consumarea proprietăților chimice

    este arătată de schimbare culorii lichidului

Concentrat pentru amestecul cu apă cu neutralizator pentru

    protecția la coroziune

Rocal Acid Plus se folosește la depuneri

    puternice, numai în sisteme nepotabile
    și numai la țevi de cupru sau oțel
    (nu și din alamă, oțel inox,
    aluminiu, plastic)

Neutralizator pudră 61115
Neutralizator pudră 61120

Kg

30,0 
5,0 

10,0

5,0 
10,0 

30,0  
1,0

10,0 

Cod

Cod

Cod

8

39

Cod 61120Cod 61105 Cod 61106 Cod 61110

Cod 61115

ROSOLAR PUMP PLUS

Seturile de livrare ROSOLAR (cod 150000135 ) conțin: echipamentul
ROSOLAR propriu-zis, 2 furtune rezistente la temperatur

și 1500000136
ă
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Roți de transport
din cauciuc 

Transport confortabil,
mobilitate înaltă și
poziție sigură

Transmitere optimă a
puterii motor/spirală

Sistem de prindere
patentat CENTER-LOCK

Prelungire i scurtare sigură a
spiralei de lucru

ș  

Dispozitiv de sprijin integrat

R 600 
Ma ină pentru desfundat evi i canale între Ø 20 - 150 mm,
lungime maximă de lucru 60 m cu spirală S de Ø 22 mm,

ș ț ș

pentru curățiri profesionale mobile. Compactă, robustă
și puternică, utilizabilă și pentru înfundări persistente

Lucru în siguran ăț

Furtun de ghidaj
întărit, cu cuplaj
rapid i precisș

Adaptor magazie pentru
spirală de 8 / 10 mm

Setul (cod 19173) con ine: R 600 (cod 72687), furtun de ghidaj (cod 72541), set
unelte si spirale standard Ø16/22 mm (cod 072956X) prezentat la      43

ț Setul (cod 72675) : R 600 (cod 72665),  (cod 72541,)
set unelte si spirale standard Ø 22 mm (cod 072955X prezent la      43

con ine furtun de ghidajț

Furtun de ghidaj solid cu
cuplaj rapid i de precizieș

 
 

 

 

Utilizare universală, atât în interior cât i la exteriorș

Funcționare puternică și silenţioasă a motorului

Potrivită pentru tăierea rădăcinilor și la săparea în dopuri
   formate din materiale de construcții. Gamă largă de accesorii

Antrenare directă a spiralelor de 16 mm și 22 mm

Antrenare cu adaptor a spiralelor de 8 mm și 10 mm

Lungime de maximă lucru 60 m cu spirale S de 22 mm

Motor robust de 690 W

 

 

 

Universală

Între inerea
clădirilor

ț

R 550 

Ma ină pentru
desfundat evi între Ø 20 - 100, lungimea maximă de
lucru 40 m cu spirale S Ø 16 mm, pentru uz universal
la între inerea cl dirilor, folosit  la desfundarea
de eurilor menajere i pluviale

ș
ț

ț ă ă
ș ș

 

 

 

 

 

Ideală pentru desfundarea lavoarelor, toaletelor, evilor de

    scurgere în perete și pardoseală, sisteme de scurgere pluviale

Mobilitate optimă datorită

    raportului excelent între
    puterea și greutatea mașinii,
    numai 16 kg

Antrenare directă a spiralelor

    de 16 mm

Antrenare cu adaptor

    a spiralelor de  8
    și  10 mm

Motor de 440 W

ț

Ø
Ø

Ma ini pentru desfundat evi i conducte de canalizareș ț ș

Desfundarea și curățarea țevilor

Descriere

R600 Ma in  de baz , 230V, inclusiv furtunș ă ă

kg

 
R 600, cu set standard 
i spirale standard Ø16  mm

de unelte
ș  /22

19173
7268720,9 

58,9 

Descriere

R 600, set de unelte spirale  22 mmstandard

kg

 
Adaptor spirale 8 mm pentru R 600 72514

7267544,9 
00 

72515Adaptor spirale 10 mm pentru R 600

Descriere

R550 Ma ină de bază ș și furtun de ghidare

kg

 
R 550 Ma ină i set de unelte 16 mmș ș 079890X

7268616,0 
28,0 

72511Adaptor spirale 8 / 10 mm pentru R 550

R 750 

Mașină de
desfundat pentru țevi Ø 20 –  200  mm, lungimea
maximă de lucru 80 m cu spirale S Ø 32 mm, pentru
desfundare mobil  profesional  a scurgerilor.
Compactă, robustă și puternică, chiar și pentru cele
mai rezistente obstruc ii 

ă ă

ț

 

 

 

Funcționare silențioasă și acțiune de desfundare puternică

Indicată pentru utilizare continuă cum ar fi antrenarea
   lanțurilor centrifuge, măcinare și tăierea rădăcinilor

Mânerul de acționare poate fi rotit (180°), blocat și folosit ca
    mâner pentru deplasarea ușoară pe roți

Preluare directă a spiralelor
    de 32 mm și 22 mm, opțional
    Ø 16 mm prin fălci adaptoare

Motor puternic de 1400W

Lungimi maxime de lucru:
    - 55 m cu spirale S
      de Ø 16 mm 
    - 70 m cu spirale S
      de Ø 22 mm
    - 80 m cu
      spirale S de
      Ø 32 mm

 

 

 

Cod Cod

Cod

Setul (cod 079890X) con ine: R550 (cod 72686), furtun de ghidare (cod 72541),
set unelte i spirale standard Ø 16 mm (cod 072945X) prezentat la      42

ț
ș

Descriere

R 750 Ma ină de baz  i furtun de ghidare ș ă ș

kg

7268933,5 

Cod

40

8

Puternică

1,3
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Setul de livrare (Cod 72960) cu spirală standard de 16 mm con ine: mașina de bază, cap
„drept" (Cod 72161), cap „bulb" (Cod 72163), cap „de recuperare" (Cod 72162), cap
„lan  centrifugal" (Cod 072185F), cap „lame zim ate în cruce" (Cod 72176), cap
„pâlnie" (Cod 72166), cui de separare (Cod 72100), furtun de ghidare (Cod 72540),
spray ROWONAL (Cod 72142), cutie de transport din plastic 

ț

ț ț

Incluse la livrare

Descriere

ROSPEED 3F (230V) cu trus  de sculeă 70401
Spiral  de 16 mm x 15 m cu miez de o elă ț 70402
ROSPEED 3F (230V) cu spiral
i co  suplimentare

ă
ș ș

0 D70017

47,5 
15,0 
62,5

kg Cod

®ROPOWER  HANDY

 Efect de cur are sporit datorit  spirei din sârm  de profil

    p trat

ăț ă ă

ă

 
    

Spirala permite utilizarea tuturor

uneltelor ROTHENBERGER
Ø 16 mm

 de
    desfundat 

Set (71975) alcătuit din: spirală de 16 mm profil ROPOWER, cap pentru desfundat tip frunză,
cheie de desprindere, manivelă, mănu iș

Dispozitiv manual de cură at
între Ø 50 - 100 mm

ț

WC-BLITZ RO-3 

 Utilizare flexibilă chiar și în locuri greu accesibile.

Cu spirală robustă. Prelungire fără trepte până la 1m.
Utilizabil în adâncime, Ø 1/2”.

 Cot din material plastic pentru a nu

deteriora suprafețele ceramice

Dispozitiv de cură at toaleteț

ROSPEED 3F
Ma ini cu tambur pentru cură at evi între 50 - 125 mm,
cu avans / retragere automat a spirei

ș ț ț Ø 

Ideal pentru lucrări sanitare - încălzire - climă, firme specializate în
desfundat canale i evi, spitale i clinici, gastronomie i hoteluri,
coli, blocuri de locuin e etc.

ș ț ș ș
ș ț

Echipament cu avans electric / Dispozitive manuale pentru desfundat

CodDescriere

®ROPOWER  HANDY complet 71975
Manivelă 71976

®ROPOWER   cu sârmă profil pătratSpirală 72494

1,7 
0,4 
1,2

kg

CodDescriere

Dispozitiv de desfundat WC-BLITZ RO-3 785512,75

kg

Controlul spiralei în direc ia de
rota ie, avans i retragere
automatizate

ț
ț ș

Manevrare optimă

Dop pentru evacuare în partea
din spate a tamburului

Cur ire u oar  a tamburuluiăț ș ă

Mâner din o el inoxidabilț

U or de extins i de transportatș ș

Afisaj electronic - 3F

Control clar i u or al celor
3 func ii de desfundare

ș ș
ț

Mecanism de antrenare
cu cuplaj cu canelur  în Tă

Pentru avans i retragere sigure ale spiraleiș

Ghidare for at  a spiralei, bobinare
în straturi paralele în tambur

ț ă

Spirala nu se r suce te i nu se
încurc  în tambur

ă ș ș
ă

ATC - Automatic Torque Control
(Controlul Automat al Cuplului)
- Sistem unic automat de
control al turației protejează
spirala și motorul!

Trusa de scule este inclus  la livrareă

Gata de folosire imediat

 

 

Autopozi ionare paralelă a spiralelor în interiorul

    cutiei, se elimină blocarea i încurcarea acestora

ț

ș

Curățire confortabilă a țevilor datorită mișcării

    înainte / înapoi cu trei funcții de curățire 3F

Utilizare rapidă, având cutia de spirale la îndemână 

 3 func ii de cură are într-un singur aparatț ț

1. Frecare          2. Pulsare          3. Netezire

Cap de desfundat „drept"

Cap de desfundat „bulb"

Cap de desfundat „de recuperare"

Cap de desfundat „lan centrifugal"

Cap de desfundat „lame zim ate în cruce"

Cap de desfundat „pâlnie"

 
 
 
 
 
 

ț 

ț

6 unelte profesionale pentru lucrul rapid 

Desfundarea și curățarea țevilor

41
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Seturi de spirale
5 x 16 mm spirale în co , 5 x 22 mm spirale
în co 4 x 32 mm spirale în co

ș (11,5m)
ș (22,5 m), ș (18,0 m)

16 mm S

= Antrenare directă = Antrenare cu adaptor

Sistemul de cuplare a spiralelor
ROTHENBERGER
Inel de blocare, foarte sigur
pentru transmiterea optimă a
torsiunii la piesa de legătură
prin 100% presiune pe
unitatea de suprafață

 
 

 

 

 

Cuplaje T cu muchii șlefuite pentru o cuplare ușoară chiar și cu mănuși

Uneltele și spiralele nu se pot pierde datorită funcției de autosiguranță

Durată de viață îndelungată datorită unei coroziuni minime

Rotire fără bătaie, ajută la protejarea peretelui țevii

Diferite tipuri de spirale disponibile, funcție de natura intervenției

tift de blocare NIROSTA
pe arc NIROSTA
Ș

Inel de siguranță din
material flexibil și
autoadeziv

Îmbinare cu autosigu-
ranță a spiralelor prin
piese de legătură

Cuplaj de siguranță cu nut
în T, muchiile rotunjite
facilitează îmbinarea

Inel de blocare

16 mm Standard
16 mm SMK

16 mm S-SMK

22 mm SMK

22 mm S-SMK

72061
72060

72063

72041

72043

32 mm Standard
32 mm SMK

32 mm S-SMK

72531
72530

72533

72062

72040

72042

72532
22 mm Standard

22 mm S

Descriere R550 R600 R650 R750

Descriere R550 R600 R650 R750

32 mm S

Compatibile cu diferite
mărci de mașini

Spirale de înaltă
pentru desfundat evi

ROTHENBERGER  calitate
ț

Pentru utilizări grele frecvente, cu cuplaj de
siguran ă, potrivite pentru ma inile ROTHENBERGER
R 550 până la R 750

ț  ș

 Prelungiri rapide și confortabile ale spiralelor datorită

    segmentelor scurte

 Transmitere puternică a rotației și siguranță date de sistemul

    NIROSTA de cuplaj cu nut T știft blocator cu arc.

 Creșterea rigidității spiralei odată cu rezistența blocajului prin

    rotirea de către mașină spre dreapta datorită spiralei cu sensul
    spre stânga

 Fiabilitate ridicată, chiar și după utilizare îndelungată

    coroziunea și riscul de rupere sunt reduse evitându-se
    pierderea de scule și spirale în țeavă

Spirală standard: 
                             

Ușurează lucrul chiar și în cazul
curbelor strânse

Spirală SMK: Fără depuneri de murdărie

Spirală S: Stabilitate pe lungimi mai mari

Spirală S-SMK: 
                         

Stabilitate mai mare, fără depuneri
de murdărie

Cuplarea cu nuturi T:
siguran ă i transmisie de
putere a momentului de
rota ie

ț ș  

ț

Descriere

Spirală standard Ø 16 mm
Spirală standard Ø 22 mm 72441

72431

Spirală tip SMK Ø 16 mm 72433
72451

72442

Descriere

Spirală tip SMK Ø 32 mm
Spirală tip S Ø16 mm 72428

72452

Spirală tip S-SMK Ø 22 mm 72444
72443

72490

Spirală standard Ø 32 mm

Spirală tip SMK Ø 22 mm

Spirală tip S Ø 22 mm

Spirală tip Profile Cable Ø 16 mm

Desfundarea și curățarea țevilor

CodCod

Cod

Cod

m sârmă
Ø

2,3
4,5
4,5
2,3
4,5

3,0
4,5
5,0
3,0
4,5

m sârmă
Ø

2,3
4,5
4,5
2,3
4,5

3,0
4,5
5,0
3,0
4,5

ROWONAL
Lichid de între inere i protec ie
anticorozivă

ț ș ț

 

 

 

Protejează i între ine

spiralele, cuplajele i sculele

Pentru cură are, îndepărtare

    rugină i dezinfectare

Tip spray, fără freon

ș ț

     ș

ț

ș

Descriere

ROWONAL - Doză spray 200 l 72142
ROWONAL - Canistră material plastic 5 l 72140
Pulverizator manual, gol 0,5 l 72141

Cod

Seturi de unelte i accesorii de desfundatș

42
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Întreținerea spiralelor

Cod 72142
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Set cod 072945X compus din: co  spirale 16 mm (cod 72110), 5x16 mm spirale
Standard (cod 72431), cutie PVC (cod 55016), burghiu drept 16 mm (cod 72161),
burghiu perforator tip „pară” 16 mm (cod 72163), burghiu lat  16 / 25 mm (cod 72169),
cheie de separare 16 mm (cod 72100), mănu ă stânga de ghidare cu nituri (cod 72120),
spray ROWONAL (cod 72142).

ș

ș

Cod 72110, Cod 72431

Set de spirale i accesorii 16ș

Set de spirale i accesorii 22ș

Standard Ø 16 mm

Standard Ø 22 mm

Cod 55016

Cod 72169

Cod 72142

Cod 72120

Cod 72161

Cod 72163 Cod 72100

Cod 72221

Cod 72101

Cod 72263

Cod 72120
Cod 72142

Cod 55016
Cod 72112, Cod 72441

Cod 72161

Cod 72250

Cod 72222

Set cod 72955 compus din: co  spirale 22 mm (cod 72112), 5x22 mm spirale Standard
(cod 72441), cutie PVC (cod 55016), burghiu drept 22 mm (cod 72221), burghiu
perforator tip „pară” 22 mm (cod 72263), perforator tip „pâlnie” 22 mm (cod 72222),
burghiu tip „lopată” 22 / 65 mm (cod 72261), cap de tăiere tip „furcă”  22 / 76 mm
(cod 72250), cheie de separare 22/ 32 mm (cod 72101)), mănu ă stânga de ghidare cu
nituri (cod 72120), spray ROWONAL (cod 72142)

ș

ș

Set de scule i spirale 16/22ș
Standard Ø 16 / 22 mm

Set cod 072956X pentru Standard 22/16 mm con ine: co  spirale 16 mm (cod 72110),
5x16 mm spirale Standard  (cod 72431), burghiu drept 16 mm (cod 72161), burghiu
perforator tip „pară” 16 mm (cod 72163), burghiu lat  16/25 mm (cod 72169), cheie de
separare 16 mm (cod 72100), coș spirală 22 mm (cod 72112), 5x22 mm spirale Standard
(cod 72441), cutie PVC (cod 55016), burghiu drept 22 mm (cod 72221), burghiu de
cioplit tip „pară” 22 mm (cod 72263), perforator tip „pâlnie” 22 mm (cod 72222),
burghiu tip „lopată” 22 / 65 mm (cod 72261), cap de tăiere tip „furcă”  22 / 76 mm (cod
72250), cheie de separare 22 / 32 mm (cod 72101), mănușă stânga de ghidare cu nituri
(cod 72120), spray ROWONAL (cod 72142).

ț ș

Set standard 22 mm cu spirale 072955X

Descriere kg

38,0 Set standard 32 mm cu spirale 072962X

Descriere kg

37,0

Set standard 16-22 mm cu spirale 072956X

Descriere kg

38,0 Set standard 16 mm cu spirale 072945X

Descriere kg

12,0

Setul de livrare (Cod 072962X) con ine: co  cu spirală 32 mm (Cod 72111), spirale 5 x32
mm standard (Cod 72451), cap „drept” 32 mm (Cod 72321), cap „de recuperare” 32 mm
(Cod 72325), cap „pâlnie” 32 mm (Cod 72322), cap „lopată” 32 / 65 mm (Cod 72360),
cap „coroan  fer str u” 32 / 65 mm (Cod 72329), cui de separare 22 / 32mm (Cod 72101),
spray ROWONAL pentru între inere spirale (Cod 72142), m nu i de protec ie cauciucate,
în geant  de transport.

ț ș

ă ă ă
ț ă ș ț

ă

Set de spirale i accesorii 32ș
Standard Ø 32 mm

Cod Cod

Cod Cod

Seturi de unelte i accesorii pentru desfundatș

Desfundarea și curățarea țevilor

Cod 72142
Cod 72120

Cod 55016

Cod 72111, Cod 72451 Cod 72321
Cod 72329

Cod 72322

Cod 72325 Cod 72360

Cod 72101

Geanta de transport i m nu a de ghidare pot diferi de cele din imagineș ă șGeanta de transport i m nu a de ghidare pot diferi de cele din imagineș ă ș

Geanta de transport i m nu a de ghidare pot diferi de cele din imagineș ă ș

Geanta de transport i m nu a de ghidare pot diferi de cele din imagineș ă ș

43
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Mâner ergonomic în
form  de Dă

Transmitere perfect  a for ei
i manevrare optim

ă ț
ș ă

Mâner flexibil, ajustabil
în toate direc iileț

Adaptare optim  la
lucrarea de desfundare

ă

Corp principal turnat
într-o singur  bucată ă

Rezist  la cele mai mari sarciniă

Piston cu garnitur  cu buze cu dou  fe eă ă ț

Aspirare i presiune mariș

Adaptor lung
Cod 72071

®ROPUMP SUPER PLUS

Pompă de aspira ie / împingere profesională utilizat
la 

ț ă
desfundare rapidă a lavoarelor, căzilor, toaletelor

folosind presiunea apei

 

 

 

Aspirație / împingere puternice datorită pistonului cu
   garnituri cu dublă față și a corpului turnat
   dintr-o bucată

Poziție de lucru optimă cu mânerul reglabil

Uz universal datorită diverselor adaptoare

Adaptor scurt

ROSPI H+E PLUS
Dispozitiv profesional de desfundat evi, manual i electricț ș
pentru înlăturare rapidă și confortabilă a obstrucțiilor
din bucătării și băi

Pentru utilizarea confortabilă
cu ma ină de găurit / acumulatorș

Hexagon pentru prinderea
în mandrină

Comutarea de la manual
la electric în decurs de
secunde

Sigur chiar i în cazul tura iilor mariș ț

Mâner ergonomic cu asperită iț

Spirale de schimb

 
 

 

 

Schimbare de la manual la electric în secunde

Rezistent la șoc și protejat împotriva murdăriei

Mâner lung cu asperități, sigur și la turații mari

Axul hexagonal potrivit pentru scule electrice

Dispozitive manuale i electrice pentru desfundatș

Descriere

ROSPI   6 H+E Plus    4,5 m 72090
ROSPI   8 H+E Plus    7,5 m 72095
ROSPI 10 H+E Plus  10,0 m 72005

1,4 
3,5 
4,8

kg

Spirale Ø 6,4 mm/4,5 m f. ROSPI 6 725220,8
Spirale Ø 8,0 mm/7,5 m f. ROSPI 8 72412
Spirale Ø 8,0 mm/7,5 m f. ROSPI 8* 72413

1,8 
2,3

Spirale Ø 10 mm/10 m f. ROSPI 10 72422
* cu miez de oțel

3,5 

Cod

Operare manuală

Operare electrică cu ma ină de găurit cu acumulatorș

Adaptor larg

Descriere

®ROPUMP  SUPER PLUS 072070X
Adaptor lung

72073
Adaptor scurt 72072

2,00 
0,66 
0,16

kg

72071

Cod

Adaptor scurt i adaptor lung
incluse în setul de livrare 072070X

ș

Adaptor larg
Cod 72073 (op ional)ț

Desfundarea și curățarea țevilor

44
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0,40

Șurub randalinat ce
nu necesită scule

Utilizarea curat  
confortabilă

ă iș

Magazie de plastic
închisă

Adaptor lung
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550353,9 
5,6

kg

55063

Cod

®®ROCUT 110 /  160 ROCUT
Dispozitiv pentru tăiere amfrenare evi din
material plastic între Ø 50 - 160 mm, utilizat la evi 

și ș (15°) 

ț ț ș ș   ș
ț  

ț
 ț cu

pere i sub iri sau gro i din PVC, PE, PE-X i PVDF, precum i
evi de canalizare izolate fonic

 

 

Șamfrenare posibilă și la țevi decalibrate prin mecanismul de adaptare la

    profil ț

Centrare și fixare pe țeavă cu fălci de prindere blocabile

(inclus la ROCUT 160, op ional la ROCUT 110)

Dispozitive tăiere și șanfrenare evi din plastic / Aparat mufare la caldț

®ROWELD  Sudarea evilor din plasticț

Descriere

®ROCUT  110 cu fălci 50/75 mm
®ROCUT  160 cu fălci 110/125 mm

 

Descriere

®ROCUT  UKS 160/355 f r  cutieă ă 55620
Pânză de schimb 180 x 30 mm
Cutie transport 700 x 350 x 500 mm 55655

55505

Cod

®ROCUT  UKS 160 / 355
Ferăstrău orbital pentru debitat țevi
polietilenă între Ø 160 - 355 mm

Șase role de prindere i ghidare
asigură tăieri în unghi drept fără
abateri de aliniere

ș Prindere sigur  i centrarea optim
a țevii sunt garantate de dispozitivul
central de prindere

ă ș ă

®ROWELD  P 63 – 3
Aparat pentru mufarea prin sudare pentru evi din
PP i PPR între Ø 20 – 63 mm

ț
ș


 

 

 Temperatur  reglabil  electronic continuu, între 180 - 280°Că ă

Dornuri de mufare cu acoperire standard cu teflon de calitate

    (de culoare neagră)

Dornuri de mufare cu dublă acoperire de teflon (de culoare

    albastră)

Descriere

Set P63-3, 850 W -
Set P63-3, 850 W
Set P 125 Set, 1200 W -

-

Dublustrat

45
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Putere motor 1520 W

Grosime maximă perete 40 mm

Setul livrat în cutie metalică include: suport demontabil, clemă de fixare pe banc,
cheie imbus și dornuri de mufare

mm

20-25-32
20-25-32-40-50-60

Standard

Element înc lzireă
Element înc lzireă 55590C

55589C
25

Element înc lzireă
Element înc lzireă 55592C

55591C32

Element înc lzireă
Element înc lzireă 55594C

55593C50
40

63
Element înc lzireă 55595C75

Cod 55063

®Setul de livrare ROCUT 110 (cod 55035) con ine:
®ROCUT 110 (cod 55020), debavurator de interior

(cod 55018), 2 seturi de reducțiide prindere 50
și 75 mm, cu suport standard pentru lamă
tăietoare și lamă tăietoare (cod 55029),
cutie de transport din plastic (cod 55016) /
Setul (cod 55037) pentru țevi antifonate,
conține în locul lameităietoare (cod 55029),
rolă tăietoare (cod 54950)

ț

®ROCUT ®Setul de livrare ROCUT 160 (cod 55063) conține:
®ROCUT 160 (cod 55030), debavurator de interior (cod 55018),

2 seturi de reducții de prindere 110 și 125 mm, cu suport de lamă
tăietoare cu copiere, lamă tăietoare HM (cod 55019), cutie de

transport din plastic (cod 55017)

Reglarea
adâncimii
de taiere

Aparatoare

Tampon de
presare

Role de ghidare
cauciucate

Cod 55655

75-90-110-125
20

53540

55546
53545

55590
55589

55592
55591

55594
55593

55595

Plit  850 Wă
Plit  1200 Wă

®ROWELD  P 63-3

Cod 53540 Cod 53545
Element înc lzireă 55596C
Element înc lzireă
Element înc lzireă 55598C

55597C110
90

125

55596

55598
55597
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Ma ini pentru sudarea cap-la-cap a evilor din plastic (procedeul “butt fusion”)ș ț

®ROWELD  Sudarea țevilor din plastic

®ROWELD P 160 SANILINE
Aparat pentru sudare
a evilor din plastic între Ø 40 - 160 mm

 prin procedeul “butt fusion”
ț  

 

 

 

Cu plit , pentru sudarea evilor i fitingurilor preformate din PE,
    PP, PB i PVDF

oSpecial concepută pentru ramifica ii la 45  i coturi

Potrivită pentru instala iile sanitare, de canalizare, pentru
    asamblarea evilor de cămine i a sistemelor de scurgere PVDF
    de pe acoperi

ă ț ș
ș

ț ș

ț
ț ș

ș

Echipamente pentru sudarea cap
la cap a evilor de polietilenț ă

Disponibile cu sau f r  înregistrator
de date, cu ac ionare standard
sau CNC, pân  la 

ă ă
ț

ă Ø 800 mm

Pentru detalii privind programul
complet de ma ini Butt Heat Fusion Welding,

®v  rug m consulta i catalogul Rothenberger ROWELD .
ș

ă ă ț

54000
54091

Descriere

®ROWELD P 160 SANILINE
Inserții de reducție pentru prindere 

Gama de sudare mm kgControlul temperaturii

40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 160 electronic 57,4
140 1,5

DATE TEHNICE:

Diametrul evii:ț Ø 40 - 110 mm (SDR 41 - 7,25)
Ø 40 - 140 mm (SDR 41 - 11)
Ø 40 - 160 mm (SDR 41 - 71,6)

Greutate: 34,4 Kg

Plit  electric :ă ă 800 W

Frez :ă 1,040 W

Inser ii de reduc ie anti-alunecare pentru
cleme Ø 40 - Ø 140 mm cu ajustare
a for ei de prindere

ț ț

ț

Prindere sigur  a a evilor, fitingurilor i a
ramifica iilor la 45° i a coturilor la 90°

ă ț ș
ț ș

Transmitere direct
a for ei i scala
for ei clar

ă
ț ș

ț ă

Ajustare precis  a
presiunii

ă

Sanie cu func ionare finț ă

For  de frecare minimță ă

Design modern al corpului cu margini rotunjite

Stabilitate mai mare datorit  optimiz rii
distribu iei simultane a for ei

ă ă
ț ț

Posibilit i de prindere multipleăț

Pot fi prinse toate fitingurile comune
din instala ii sanitareț

Plit  de înc lzire demontabil  cu durat  lung  de
via  i produs  conform regulamentelor DVS, CEN
i ISO. Inveli  anti-lipire de înalt  calitate din Teflon

ă ă ă ă ă
ță ș ă

ș ș ă

Versatil pentru situa ii dificileț

Cod

® ROWELD 160 SANILINE
complet (cod 54000), include
cadru transport (cod 54015)

Aparatul se livreaz  cu reduc ii Ø 40-125 mmă ț

46

®ROWELD P 160 B / P 250 B / P 355 B / P 500 B / P 630 B /
P 800 B / P 315 W / P 315 W CNC

®ROWELD  P 250 B CNC

®ROWELD  P 800 B

®ROWELD  P 315 W CNC

9

Setul de livrare (cod 54000) con ine: aparat de bază cu freză electrică de făuire, plită
de încălzire demontabilă reglabilă electronic, setde prindere de bază dreapta și stânga
Ø 160 mm (cod 54082), suport pentru țeavă Ø 160 mm, seturi de reducții și suporți
(1 set = 4 reducții semicirculare + 2 suporți paranteză) pentru Ø 40, 50, 63, 75, 90, 110
și 125 mm (exclusiv Ø 140 mm, cod 54091), în cutie (cod 54020), unelte de montaj,
cadru pentru lucru mobil și transport (cod 54015)

ț



www.rothenberger.ro

DATE TEHNICE:

Descriere

®ROKLIMA  MULTI 4F 100000013817,0 

kg Cod

Unitate automat  pentru sisteme de climatizare i pompe de c ldură ș ă ă

Echipamente, dispozitive și accesorii aer condiționat și frigotehnie

Bază sigură pentru
butelii mari și mici

Cântar digital de precizie
retractabil până la 100 kg

Pentru evacuarea
sistemului conform
DIN 8975

Pompă de vid înaintat
integrată cu debit de
aspirație de 42 l/min

Toți parametrii necesari
pot fi introduși cu ușurință

Ecran interactiv cu
16 caractere cu 4 butoane
de funcție

Manometre de joasa presiune protejate
pentru toate tipurile de agen i frigorificiț

Adaptor cântar – butelie agent
frigorific, cod 173204 / 05 i
reduc ie 1/4 "

ș
ț  - 5/16”

®ROKLIMA  MULTI 4F
Echipament complet automatizat pentru punerea în
func iune i între inerea instala iilor de climatizareț ș ț ț

 

 

 

 

Sunt oferite într-un singur aparat, multiple i sigure opera ii în
    instala iile de frig

Prin intermediul unui meniu simplu sunt controlate automat
    4 func ii

ș ț
ț

ța la presiuni pân  la 80 bar confer  utilizarea cu
    pompe de caldur

ț

Rezisten ă ă
ă

Automatizarea completă lasă timp pentru munca în paralel

 (4F)

Vidare

Încărcare

Testarea etanșeității

Evacuare controlată4F
Carcasă de metal
rezistentă și compactă

Protejează toate componentele
cum ar fi pompa de vacuum
și cântarul

3 manometre diferite
"Pulse-free", clasa 1.6, 80 m 

Uz universal pentru toate
aparatele de aer condiționat
cu toți agenții frigorifici
obișnuiți

2 furtune de presiune
(2.500 mm) din seria „Plus"
cu robinet cu bil   ă

Operare sigură și confortabilă
cu agenți frigorifici fără risc
de pierdere a agentului

Include pomp  de vid cu 2 trepteă
Setul (cod 1000000138) cuprinde: aparatul automat cu  de vid i
întrerupătoare de vacuum și presiune, 2 manometre de presiune înaltă (cod
170701 si 170709), 2 furtune de 2,5 m cu robinet sferic (cod 171535 și 171538), 2
adaptoare butelii (1/4" SAE cod 173205 și 5/16" SAE cod 173204), 2 reducții 1/4"
SAE - 5/16" SAE, cântar digital până la 100 kg, ulei mineral (cod 169200).

pompă ș

Spa iu pentru păstrarea accesoriilorț
Furtun de presiune lungime 2.5 m cu
robinet

Greutate:

Presiune:

Cântar:

Precizie:

Lungimea furtunului:

Puterea de absorbţie:

17 kg

1 x 10-2 mbar

până la 100 kg

10 g

2,5 m

42 l/ min

Furtun capilar din plastic

Umplere sigură, fără scurgeri
datorită robinetului de închidere

R410A R22 R134A R407C R404A

47

10
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1,5 m

Set complet înc rcare - evacuare agent frigorific / Pompe de vidă

ROAIRVAC

Pentru evacuare conform DIN 8975 cu vacuummetru i supapă magnetică antireturș  

 

 

 

  

 

Protec ia elementelor din interior printr-o carcasă u oară de
    înaltă calitate

Supapă magnetică antiretur pentru protecția agentului de
    răcire contra contaminării cu ulei în cazul unei întreruperi a
    alimentării cu energie

Vacuummetru cu ac indicator de referință

Supapă de descărcare a vaporilor de apă din rezervorul
    de ulei

Filtru special pentru reducerea vaporilor de ulei

ț ș

Conector standard

U oară, compactă i u or de transportatș ș ș

Mâner ergonomic

Cre te siguran a
procedurii de evacuare

ș ț

Vacuummetru care
poate fi ușor citit

Protec ia
componentelor
interioare

ț

Carcasă ușoară și
de înaltă calitate

1/4" SAE (1/4" SAE F, 5/16" SAE,
3/8" SAE, adaptor inclus)

Vacuumetru şi supapă
magnetică antiretur integrate

Pompă de vid în 2 trepte

ROCADDY 120
Set universal pentru evacuare i umplereș

R404AR22 R134A R407CR410A

Descriere

ROCADDY 120
cu 2 manifolduri analoage

100000005719,0 

kg Cod

Setul de livrare ROCADDY 120 con ine: pompă de vid înalt cu 2 trepte ROAIRVAC1.5
(cod 170061) cu vacuummetru și valvă electromagnetică, manifold cu 4 căi pentru R22,
R134a, R407C (cod 170502), manifold cu 4 căi pentru R410A (cod 170508), set de
furtune de presiune 5/16" SAE de 1.500 mm fiecare cu robinet cu bilă pentru R410A
(cod 1500000030), set de furtune de presiune 1/4" SAE de 1.500 mm fiecare cu robinet
cu bilă pentru R22, R134A, R407C (cod 1500000028), ROSCALE 120 (cod 173004), 1
adaptor 3/8" SAE F – 1/4" SAE M (cod 089401), 2 adaptoare 5/16" SAE F – 1/4" SAE M
cu supapă magnetică (cod 259007), adaptor 5/16" SAE M – 1/4" SAE F (cod 170016),
racord pentru butelie 1/4"(cod 173204), ulei mineral (0,4 l), Tube Cutter 35 (cod 70027),
Minicut II Pro (cod 70402), cutie de transport (cod 169051)

ț

Uleiul mineral inclus la livrarea
pompelor (ambalaj i volum diferite)ș ROAIRVAC 9.0 (255 l/min.)

Descriere

ROAIRVAC 1.5 170061
ROAIRVAC 3.0 170062
ROAIRVAC 6.0 170063

9,0 
10,7 
11,5

kg

ROAIRVAC 9.0 17006417,0

CodDebit

42 l/ min
85 l/min
170 l/min
255 l/min

10

48

Ulei mineral 1,0 l 1692001,05

Verificare rapidă

Vizor nivel de ulei

 
 

 

Totul la îndemână

Flexibilitate prin folosirea individuală a componentelor

Ușor de transportat

 

 

 

 

 

Cântar digital ROSCALE 120 cu capacitate de cânt rire 120 kg
    și precizie de 5 g

Pompă de vid ROAIRVAC 1.5, în 2 trepte cu debitul de 42 l/min

Două manifolduri analoage cu 4 căi pentru R22, R134A,
    R404A, R407C, R410A

Două seturi a câte 3 furtune de presiune seria PLUS,
    cu robineți, pentru conexiuni 1/4” si 5/6”

Tăietoare țeavă cu cupru TUBECUTTER 35 și MINICUT II PRO,
    acoperă gama 6 - 35 mm

ă

Ø 

ROCADDY 120

ROAIRVAC
1.5 / 3.0 / 6.0

Echipamente, dispozitive și accesorii aer condiționat și frigotehnie
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Echipamente pentru recuperarea agentului frigorific

ROREC /  PROROREC
Aparat pentru recuperarea agen ilor frigorificiț

Întrerup tor de suprapresiuneă

Protec ia componentelor
integrate

ț

Utilizare simplă

Dozarea controlată
a cantitătii de agent
frigorific

Protec ie termicăț

Protejează aparatul
 împotriva supraîncălzirii

Motor cu 4 înfă urăriș

Cuplu motor i
durabilitate sporite

ș

ROREC

Joasă

Aparat de aer
condi ionat exteriorț

Filtru

Înaltă

Înaltă

Recuperarea agentului frigorific

Joasă

Descriere

ROREC 168605
ROREC PRO 168606
ROREC PRO
cu separator de ulei

168608

17,0 
19,0 
21,5

kg

Filtru

CodPutere

370 W
730 W
730 W

168713

Compartiment de depozitare
practic pentru accesorii la
toate modelele ROREC

 

Citire simpl  i precis  cu
ajutorul manometrului cu
glicerin  la toate modelele
ROREC

ă ș ă

ă

Ideal pentru aparate
de aer condiționat
mono și split și pentru
pompe de căldură

Compresor f r  ulei cu 2 pistoaneă ă

Înalte performan e de aspira ie cu
func ionare f r  între inere

ț ț
ț ă ă ț

Lamp  de controlă

Verde: procesul s-a încheiat -
aparatul se va opri automat
Rosu: presiunea din sistem este foarte înalt  - ă
aparatul se va opri automat

 

         

Carcas  de plastic
u oar  i compact

ă
ș ă ș ă

Transport i utilizare
comfortabile

ș

Întrerup tor termică

Protejeaz  aparatul
împotriva supraînc lzirii

ă
ă

Motor cu 4 poli

Cuplu mare i o durat
de via  mai lung

ș ă
ță ă

Cablu deta abilș

 

Previne defectarea cablului

  

   

 

 

Ideal i pentru instala ii mariș ț
· 

· 

· 

· 

· 

· 

· 

Funcționare fără întreținere datorită compresorului fără ulei cu 2 pistoane

Motorul cu 4 poli garantează durabilitatea aparatului

Oprire automată după încheierea procesului de evacuare (la modeul ROREC PRO)

Emisii reduse de zgomot și vibrații datorită designului compact, transport facil
    datorită carcasei ușoare din plastic

Manevrarea intuitivă face ca utilizarea să fie simplă și sigură

Golirea aparatului pentru a funcționa cu agenți frigorifici diferiți cu ajutorul
    funcției PURGE (PURJARE)

Separarea de ulei a vaporilor la recuperarea agentului
    frigorific din stare gazoasă (la modelul
    ROREC PRO cu separator)

Functia PURGE

Golirea
reziduurilor de
agentul frigorific

Capacitate:
gaz: 0,26 Kg/min.
fluid: 1,85 kg/min.
push/pull: 6,22 kg/min.

Capacitate:
gaz: 0,52 Kg/min.
fluid: 2,89 kg/min.
push/pull: 7,27 kg/min.

49

10

Buton RESET

Pentru întrerup torul
de supra-sarcin

ă
ă    

ROREC cu sepator de
ulei (cod 168608),
vedere din spate

Echipamente, dispozitive și accesorii aer condiționat și frigotehnie
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A170547

1500000024
A170548

Protec ie manometru ț Ø 68, albastru
Protec ie manometru ț Ø 68, roșu
Cutie manifold

Set 3 furtune

Manifold / Furtune de presiune i adaptoareș

Manifold tip ăStandard ECO cu 2 c i

 

 

 

 

 

 

 Corp de aluminiu

 Vizor control agent

 Diametru cadran Ø 63 mm

 Conexiune 1/4” SAE

 Valvă Schrader inclusă 

 Robineți cu bilă

Descriere Cod

Închis DeschisRotire 90°

Manifold analog cu 4   căi

R410A

R22 R134A R407C R404A

Descriere Cod

170502

170508

Manifold tip Standard cu 4 c i, 1/4”ă

Descriere

90 x 1/4" 1000050001
150 x 1/4"
150 x 1/4" 1500000024

1000050002

Cod

Serie
“Eco” / “Standard” Serie “Plus”

Set tip Eco
Set tip Eco
Set tip Standard

 

 

Conexiune 1/4” SAE

Codare pe culori (albastru, roșu, galben)

Accesorii

Descriere

02100127
02100128

Cod

Adaptoare 1/4" SAE M –  5/16" SAE F
Adaptoare 5/16" SAE M – 1/4" SAE F

10

50

63 mm

150 x 1/4" 1500000028Set tip Plus

cm

40 bar
40 bar
60 bar
60 bar

P
bar

Descriere Cod

Manifold tip Standard cu 2 căi - Set

 

 

 

 

 

 

Corp aluminiu, robineți cu bilă, vizor

Diametru cadran Ø 80 mm cu protecție cauciuc

Set 3 furtune Standard, 150 cm

Conexiune 1/4” SAE

Adaptor 5/16" la 1/4" – 2 buc

Cutie de transport cu miez antișoc din burete

Cod 170601

 

 

Corp aluminiu, robineti cu scaun, vizor

Diametru cadran Ø 80 mm cu protecție cauciuc

 

 

 

Adaptoare din alam  cu ventil

Protecții din cauciuc roșu sau albastru
    pentru manometru Ø 63

Cutie transport manifold cu miez
    de protecție din burete

ă

Manifold tip Standard cu 4 c i, 1/4” - Setă 170601

Manifold tip Standard cu 4 c i, 5/16”ă

Manifold tip Standard cu 4 c i, 5/16” - Setă 170606

Echipamente, dispozitive și accesorii aer condiționat și frigotehnie

Manifold tip Standard ECO cu 2 căi A170556

Manifold tip Standard cu 2 căi - Set  A170651
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Manifold digital

ROCOOL 600
Pentru controlul ciclurilor de refrigerare, punerea în
funcțiune și întreținerea sistemelor de refrigerare
de toate tipurile

Sistem modular format din: unitate de bază actualizabilă,
unitate Red Box cu soft DataViewer pentru  și
interpretarea datelor i comunicarea cu PC-ul, respectiv pentru
actualizarea unit ii de baz , conexine pentru sonda de vid
externă ( Pirani op ională)

înregistrarea
ș

ă ă
sonda 

ț
ț

Mai mult de 70 de agen i frigorifici, inclusiv R744 (categoria
subcritice), stoca i în aparat, permite actualizarea de agen i
frigorifici nou apăru i

ț
ț ț

ț

Calculul simultan al supraîncălzirii și subrăcirii

Softul de documentare DataViewer, generează automat un
raport asupra datelor înregistrate, ideal pentru o evaluare

Sonda de vid externă Pirani (op ională), permite citirea valorii
vidului direct pe circuitul agentului frigorific

ț

Afișarea presiunii: bar, psi, kPa, MPa

Afișarea temperaturii: °C, °F

Afișarea vidului: micron, mbar, mmHg, Pa, Torr

Sursa de alimentare: baterie 9V, 550 mAh

Dimensiune ecran: 4.1/3" / 11 cm

Gama de presiune: -1 până la 60 bar

Precizie (la 22° C): ± 0.5% FS

Gama de temperatur :ă -50 °C până la 200 °C

Temperatura de lucru: -10 °C  până la 50 °C

Conexiuni: 4 x 1/4" SAE

Timp maxim de înregistrare: 12 ore în unitate, 96h cu Red Box

Descriere Cod

Set cu o clemă cu senzor de temperatură (în blister) 1000000569
Set cu două cleme cu senzor de temperatură (în cutie)
Set cu două cleme de temperatură, inclusiv RedBox si
soft DataViewer (în cutie)

1000000572
1000000570

Senzor de temperatură cu clemă 1000000540
HDD extern RedBox, soft DataViewer, cabluri de conectare 1000000539

Sondă de vid - Pirani 1000000541

Senzor de temperatură tip 
pentru evi cu diametre până
la Ø 32 mm

clemă 
ț

Sondă externă Pirani
pentru măsurarea precisă
a vidului (opțional )ă

Seturile (cod 1000000569 / 1000000570) includ: ROCOOL 600, 1 respectiv 2 senzori de temperatură
Setul (cod 1000000572) include: ROCOOL 600, 2 senzori  de temperatură, hardul extern  Red Box

software-ul DataViewerși 

Carcasă solidă
cauciucată

Previne deteriorarea la impact
și oferă o priză bună mâinii

Ecran mare

Toate datele importante
vizibile dintr-o privire

Conexiune senzor de
temperatură T1

Pentru măsurarea supraîncălzirii

Conexiune sondă vid

Pentru măsurarea precisă
a nivelul de vid direct pe
circuitul de refrigerare

Conector T  1/4" SAE cu
supapa Schrader

Funcție cu 3 căi, pentru evacuare și
umplere, fără a schimba furtunele

Unitate extern  Red Boxă

Pentru înregistrarea datelor
până la 96 ore și citirea
lor pe PC

Conexiune senzor de
temperatură T2

Pentru măsurarea subrăcirii

Senzori de presiune
"Made in Germany"

Măsurarea precisă între -1 și 60 bar

LED-uri verde și roșu

Semnal optic pentru nivel
adecvat de vid sau avertizare
pentru scurgeri și suprapresiune

Utilizabil în orice opera ie

 datorită conceptului modular
ț

Conector Y 1/4" SAE

Racord și racord orb pentru
transportul furtunelor când
aparatul nu este în uz

51
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DATE TEHNICE:

Echipamente, dispozitive și accesorii aer condiționat și frigotehnie
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Accesorii

 

 

 

 

 

 

Oprire automată
    la repaus

Fixare tara, setare
    la zero

Platformă cauciucată

Precizie: ± 0.5%,
    diviziune: 10 g

întreruparea încărcării
    buteliei

Valoare presetată - 
    numai la modelul programabil

ROSCALE 140 M
Cântar electronic digital 

Unealtă supapă Schrader 

 Pentru înlocuirea valvei cu ventil la aparatele de aer
    condiționat sub presiune, fără golirea circuitului, cu robinet
    cu bilă și 2 conectori 1/4" și 5/16" SAE 

 Pentru umplere i golire mai rapidă
    în circuitele de refrigerare

ș

Set dinamometric de chei fixe
 

 

Bra  cu moment eglabil (10 – 75 Nm) i 6 capete chei fixe

Pentru evitarea for ării filetului i strângerea
    fără gre eală a piuli elor la conexiuni de evi 1/4”, 3/8”, 1/2” 

5/8” conform DiN 3866

ț ș

ț ș
ș ț ț ș

“peste cap” a 
i

    

Setul (cod 175001) conţine:
capete chei fixe 17 - 22 -
24 - 26 -27 - 29 mm, cheie
dinamometrică, geantă

Capete u or de montat ș

6 chei fixe

ROTEST
Spray de detectare a scurgerilor

 

 



 

Pentru verificarea evilor de gaz, de asemenea
folosit în frigotehnie 

Neutru în combinație
    cu cele mai multe gaze
    și agenți frigorifici

 Nu este dăunător
    stratului de ozon

 Conform cu normele
germane DVGW

ț

SANIFRESH
Spray de cură are, dezinfectare
și dezodorizare

ț

 Pentru eliminarea bacteriilor
    și sporilor dăunătoare sănătății

 Iz plăcut de mentă, elimină
    mirosurile neplăcute

 Se utilizează direct pe
    suprafața afectată

Descriere

Set unealtă supapă Schrader
în cutie de plastic

87800

Cod

Descriere

Set dinamometric cu chei fixe, 8 piese 1750011,7 

kg Cod

Descriere

Sanifresh Spray 085800P
Sanifresh (12 buc. spray, în cutie) 085800

400 
 

Cod

Descriere

ROTEST Spray 400 ml 65000470 

Cod

Descriere

ROSCALE 140M
programabil

173004M

Cod

RO-LEAK
Detector electronic de refrigerant

 

 

 

 

 



 

7 niveluri diferite de sensibilitate

ine e de până la

    5 gr. /an în 3 secunde

Semnal acustic și

    luminos

Gât flexibil cu lungime

    35 cm

Resetare punct zero

 Senzor de rezervă

   inclus în set

În cutie din pastic cu

    miez protector din
    burete

F ț

Descriere

RO-Leak în cutie plastic A087304

Cod

Butelie recuperare
agenți frigorifici



 


 

 U

Cu

 Volum 27 l

tilizată la recuperarea agen ilor
    frigorifici

 doi robineți i tijă interioară

Racord 1/4” SAE

ț

ş

Descriere

1099997

Cod

Butelie

10

52

 

Volum
ml

kg

Volum
l

În lțimeă
mm

27,2 625

Alimentare
Cântarire

kg
Diviziune

g

4 x 1,5 V 140 10
140

ROSCALE 140 M

Echipamente, dispozitive și accesorii aer condiționat și frigotehnie
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Chei dinanometrice / Dispozitiv rotativ pentru bercluit

Capul în pozi ie închisăț Capul în pozi ie deschisăț

ROTORQUE AIRCON / REFRIGERARE
Cheie  reglabilă dinamometrică

Ac ionare brevetată cu pinion și cremalieră, permite strângerea
sigură fără riscul "tăierii" filetului, a piuli elor capetelor
bercluite, dimensiuni de lucru între 15 și 32 mm

ț
ț

O singură unealtă pentru întreaga gamă între 15 - 32 mm de
piuli e olandeze pentru evi bercluiteț ț

Fără alunecare datorită mecanismului de autofixare cu
cremalieră

Reglare ușoară și sigură a cuplului de strângere, valoarea
accestuia fiind specificată direct pe capul reglabil, în dreptul
fiecărei dimensiuni, conform normelor  EN 378-2:2008-06

Citirea valorii cuplului, asigură strângerea piuli elor conform
normelor

ț

Cheia ROTORQUE REFRIGERARE potrivită pentru
afara frigotehniei (de ex. auto, strângerea chiuloasei)

și  lucrul în

Cheie dinamometrică
ROTORQUE AIRCON

 
 
 

 

 

 

Capacitate 10 – 110 Nm

Precizie 4%

Diviziune 1 Nm

Cheie dinamometrică
ROTORQUE  REFRIGERARE

Prindere 9 x 12

Capul este interschimbabil
între ROTORQUE AIRCON și
ROTORQUE REFRIGERARE

Cheie dinamometrică ROTORQUE AIRCON

Cheie dinamometrică ROTORQUE REFRIGERARE

Un singur cap pentru
toate dimensiunile

Descriere

Cheie dinamometrică ROTORQUE AIRCON 1000000224
Cheie dinamometrică ROTORQUE REFRIGERARE 1000000225

Cod

Noutate brevetată: limitatorul de
adâncime la bercluire

Designul compact permite
lucrul în spații înguste

Limitarea adâncimii la pozi ionarea
țevii, pentru o poziționare perfectă
a țevii față de con

ț

ROFLARE REVOLVER
Pentru bercluirea sigură și rapidă la 45° a evilor de
cupru Ø 6 - 18 mm sau 1/4 - 3/4"

ț

 

 

 

 

 

Bercluire conform normelor, cu prevenirea scurgerilor
    costisitoare

Sistem de prindere rapidă, cu o singură mână

Oprire automată la adâncimea optimă: poziționare
    perfectă a țevii față de conul lărgitor

Sistem de prindere rapid, cu o singură mână

Construc ie compactă cu con excentric în rulment
    cu ace

ț

Adaptor de conectare

Pentru antrenare cu
clichet sau electrică

Matri ă de
calitate din
fontă specială

ț

Potrivire perfectă si
durată lungă de via ăț

Piuli e înfundateț

Permit ac ionarea simplă a
mecanismului de fixare

ț

Matri ă rotativăț
din fontă de
structură fină

Descriere

ROFLARE Ø 6- 8- 10- 12- 16- 18 mm
(în blister)

1000000222

ROFLARE Ø 1/4- 5/16- 3/8- 1/2- 5/8- 3/4"
(în blister)

1000000223

Cod

53

10

 
 
 

 

 

 

Capacitate 10 – 70 Nm

Precizie 1%

Diviziune 0,5 Nm

Desfacere rapid , a f lcilor, prin ac ionarea
cheii în sens contrar strângerii

ă ă ț

Echipamente, dispozitive și accesorii aer condiționat și frigotehnie
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Descriere

222401
222402

222403

Cod

Dispozitive pentru bercluit

Dispozitiv de bercluit
Pentru bordurare simplă de precizie la 45° pentru evi
de cupru 6 – 18 mm (1/8 - 3/4”)

ț

Pentru 
cu mașină de înșurubat

antrenarea prin adaptor

Conexiune pătrată

Fără reducerea robusteții
pereților

Fabricat din oțel forjat

Bordurare de
precizie

Matriță
autocentrantă

Acoper  întreaga gam  de evi de cupruă ă ț

Expandare 
cap tului evii, f r  distorsiuni

controlată a
ă ț ă ă

Matri  disponibil  în
dimensiuni metrice i inch

ță ă
ș

Set EB

Set EB
Set EB

6-8-10-12-14-15-16-18 mm
1/8-3/16-1/4-5/16-3/8-1/2-5/8-3/4”

1/8-3/16-1/4-5/16-3/8-1/2-5/8-3/4”
6-8-10-12-14-15-16-18 mm

Pentru obţinerea de borduri simple de precizie la 45°
la țevi din cupru Ø 4 - 16 mm (3/16 - 5/8")

 

 

 

Utilizare universală i cel mai înalt grad de precizie a
    bordurării prin blocarea cu autocentrare a țevii pentru toate
    diametrele de țeavă

Bordurare controlată fără formare de fisuri  cu o suprafață
    perfectă a bordurărilor

Con de bordurare cu poziție fixă, cu geometrie specială

ș

,

Bordurare fără formare
de fisuri

Prindere universală şși rapidă

Fixare cu autocentrare a țevii

Con de bordurare rotativ

Seturile de bercluire con in: dispozitiv de bordurat prin rotire, matri ă în execu ie
metrică i/sau în inch, cutie din plastic pentru transport

ț ț ț
ș

Cod 222601

Set dispozitiv de bercluit EB

Cod 222401, 222402,
Cod 222403

Cod 

Setul de bercluit  universal (Cod 222601) con ine: dispozitiv universal de bordurare
pentru diametre de eavă 4 - 16 mm (3/16 - 5/8")

ț
ț

Bercluire de înaltă
calitate

con
excentric
de bordurat

Matriță

Rezultate precise
la bordurare

con
rotativ

Menghină
țeavă

Descriere

Matrite
Metric
Inch 222412

222413

Cod

6-8-10-12-14-15-16-18 mm
1/8-3/16-1/4-5/16-3/8-1/2-5/8-3/4”

Descriere

222601900  

g Cod

Set EB 4-16 mm   3/16”-5/8”

10

54

Robust i rezistentș

Con de bordurat excentric
montat în rulmen i cu aceț

Cuplaj glisant,
tensionat prin resort

 

 

 

 

Expandare controlat  i f r  fisurarea ev

Formatare fără reducerea grosimii peretelui

Fixare fără alunecare a țevii

Dispozitiv robust și rezistent

ă ș ă ă ț ii

Echipamente, dispozitive și accesorii aer condiționat și frigotehnie

Dispozitiv de bercluit universal                        Acest produs este momentan indisponibil
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Clești pentru eviț

Unelte de uz general

Cleşti reglabili pentru ţeavă până la 3”

Cle te tip "suedez" SUPER S 45°ș

 

 

Prindere 

în trei puncte,
    siguran ă i

stabilitate chiar
i pentru evi

    netede

Din i 

înt ri i
    prin induc ie

cu autofixare

    
ț ș

    
    ș  ț

ț înclinați

    împotriva
    sensului de
    rotație, ă ț

ț

Seturi de cle tiș
Set cod 070130X alcătuit din:
3 cle ti tip "suedez", de 1"
(cod 070122X), 1.1/2"
(cod 070123X) i 2"
(cod 070124X)

ș

ș

Set cod 070135X alcătuit din:
2 cle ti tip "suedez" de 1” (cod 070122X)
i 1.1/2” (cod 070123X), un cle te tip

"papagal" lung de 10" (cod 070528),
un tăietor de eavă TUBE CUTTER 35
(cod 070027)

ș
ș ș

ț

Set cod 070140X alcătuit din:
2 cle ti tip "suedez" de 1" (cod 070122X) i
1.1/2" (cod 070123X), un cle te tip "papagal"
lung de 10" (cod 070528)

ș ș
ș

Cod 070123X

Cod 070122X

Cod 070027

Cod 70528

Cod 070124X

Cle te la 90  pentru ș tip “suedez” ° țevi

  
Cle te cu lan  pentru evi până la 4"ș ț ț

 

 

O el aliat crom-vanadiu,

    fălci tratate termic,
    lan puternic din
    o el special,
    tratat

ț

 
ț 

ț

ț

ț

Din i pe ambele

    fălci: lucrul în
    ambele direc ii

Descriere

070121X
070122X

070124X

480 
810 

1440

g Cod

Cle te SUPER S 45°ș

Cle te SUPER S 45°ș
Cle te SUPER S 45°ș

070123X
Cle te SUPER S 45°ș

2440 
3400Cle te SUPER S 45°ș 70125

70114

Descriere

070130X
070135X

5,0 
3,1 
2,7

kg Cod

1 - 1.1/2 - 2“

1 - 1.1/2“+ tip "papagal" SP 10“ 070140X
1 - 1.1/2“+ tip "papagal" SP 10“+TC 35

Descriere

70235780 

g Cod

Cheie cu lan  pentru eviț ț

EASYGRIP
Cheie cu panglic  pentru evi de plastic
Ø 20 - 160 mm (3/4 - 6")

ă ț

Unealt  indispensabil
pentru mufarea evilor
de plastic de diametre
mari

ă ă
ț

Descriere

70545
70548

1,0 
0,1

kg Cod

EASYGRIP
Panglic  de rezerv  EASYGRIPă ă

20 - 160

mm

Cheie din Al cu panglică

Cod

70240
70241
70268
70269

țoli

Cheie cu lan pentru eviț  ț  până la 12”

f lci
width mm

ă Cod
cheie

2.1/2" 76 52 70243 70572
4" 115 63 70244 70573
6" 166 78 70245 70574
8" 220 80 70246 70575

țoli max.

1.120
1.280

940
940

mm

3,5
6,7

12,6
17,2

kgmax. mm
Cod
f lciă

 

 

Tip Heavy Duty, extrem
    de robustă, potrivită
    pentru conducte

Fălci cu din i pe ambele păr i,pentru uz tip clichet,
    în ambele direc ii

ț ț
ț

 
 

Dimensiuni favorabile pentru colțuri

Cap subțire cu fălci subțiri, la 90°

 1/2“
 1“

 1.1/2“
 2“
 3“

480 
810 

1440
2440 
3400

mmtoli

11

55

Prindere sigură

 

 

Pentru evi de plastic i

    arm turi cromate

    filtre de ulei

ț ș

ă

ă șFolosit  i în auto pentru

Cheie L = 300 m, cu panglică
Cheie L = 300 m, cu panglică
Panglic  din nylon, de schimbă
Panglic  din nylon, de schimbă

3” 90
8” 220
3” 90
8” 220

mm

țoli max.

12" 324 84 70247 705761.630 24,2

2”1” 4”1.1/2” 3”

70113070112X070111X070110X

Cle te la 45  pentru ș tip “suedez” ° țevi

 
 

Dimensiuni favorabile pentru colțuri

Cap subțire cu fălci subțiri, la 45°

1.1/2”1” 2”

070134X070133X070132X

1/2”

070131X

Descriere

4”
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70523

 
315Tip SPK 10“

Tip SPK 12“
70522

475

Prinderea
piuli elorț

Prinderea
țevilor

Prinderea
tablelor

Prinderea în 
locuri înguste

Prindere sigură pe orice suprafa ă,
chiar i a celor dificil de manipulat

ț
ș

Din i dublu căli iț ț

ROFASTLOCK
Cle te tip “papagal” cu reglare rapidăș

 

 

 

 

Reglarea deschiderii prin apasarea butonului,
    viteză de lucru mai mare cu până la 50%

Prinderea diverselor forme sigur și fără joc

14 poziții de reglaj

Duritate mare (61 HRC)

Împiedică deschiderea
neinten ionatăț

Sistem de blocare sigur

ROGRIP
Cle te multifunc ional cu autofixareș ț  

 

 

 

 

Prindere prin adaptarea automată la formă
    până la 42 mm

Lucrul cu o singură mână chiar și la deschideri mari

Potrivire optimă cu materiale de diferite forme

Pentru prinderea piulițelor, țevilor, tablelor şi fitingurilor

Tip SP

Tip SPK

SP / SPK

 
 

 

 

 

Din oț , el crom-vanadiu fălci auto centrante

Suprafe e de prindere asimetrice în formă
de romb: fixare optimă

Reglabil în 7 trepte (10” i 12”), stabil la solicitări laterale,
    suportă sarcină mare: aplica ii diverse

Din i întări i inductiv cu rezistenţă la tocire: durabilitate mare

Mânere din material sintetic ( ): siguran ă mai mare

ț
     

ș
ț

ț ț

țTip SPK

Prinderea tablelor Prinderea evilorț Prinderea piuli elorț

Clești tip "papagal" / Chei tip “mops”

Unelte de uz general

Descriere

70531
70532

Cod

ROFASTLOCK

ROFASTLOCK 70533
ROFASTLOCK

Descriere

70527
70528

70521

150 
240 
460

g Cod

Tip SP 7“

Tip SP 12“
Tip SPK 7“

70529
Tip SP 10“

165

HEAVY DUTY

Cod
cle teș

Cod
cârlig

Cod
fălci

8" 200 1/2" 22 0,40 70150 70200 70190
10" 250 1.1/2" 49 0,78 70151 70201 70191
12" 300 2" 60 1,25 70152 70202 70192
14" 350 2" 60 1,68 70153 70203 70193
18" 450 2.1/2" 76 2,67 70154 70204 70194
24" 600 3" 90 4,32 70155 70205 70195
36" 900 5" 140 7,92 70156 70206 70196
48" 1200 6" 166 15,80 70157 70207 70197

țoli mmmm țoli
kg

 

 

 

 

Utilizare tip clichet cu o singură mână, cu auto-fixare, falcă

    mobilă cu arc

Reglare rapidă a diametrului folosind scala de pe falca mobilă

Părțile care se uzează pot fi înlocuite: falca mobilă și bacul fix

    pot fi achiziționate separat

Corp turnat monobloc de înaltă rezistență, profil dublu T în

    secțiune, falcă și bac forjate, fin lustruit, dinți așezați contra
    direcției de rotire, căliți prin inducție,
    piuliță de reglare anti-alunecare călită

11

Cheie tip “mops” pentru țevi

56

țoli / mm țoli / mm

7"/180

12"/300

10"/230
1"/28

1.1/2"/42

1.1/4"/32

țoli / mm țoli / mm

7"/175

12"/300

10"/250
1"/28

1.1/2"/42

1.1/4"/32

7"/175

12"/300

10"/250
1"/28

1.1/2"/42

1.1/4"/32

Cle te tip "papagal" cu reglare rapidș ă

Protec i fălci
(op ional)

ți
ț

Descriere

70558475 

g Cod

ROGRIP 10"/250 1.5/8"/42

țoli / mm țoli / mm

ROGRIP Protec ii f lciț ă 70559
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ROGRIP M / ROGRIP S
Clește tip ”papagal” cu reglare rapidă

ROGRIP S

Descriere

ROGRIP M 1000000215
ROGRIP M

1000000218
ROGRIP S 1000000217

1000000216

Cod

 

 

  

 

 

Capacitate de prindere cu 30% mai mare: clește de lungime de
    10 ", capacitate 2" diametru

Prindere în 3 puncte: prindere sigură și potrivire perfectă până
    la diametrul maxim al țevii

Mânere late pentru un confort mai mare și o mai bună transmisie

10 poziții de lucru reglabile

Din oțel crom-vanadium

Curbe design ergonomic
Rothenberger: în special
la diametre mari protejează
degetele

ROGRIP F
Clește tip ”papagal” cu reglare rapidă

 

 

 

 

 

 

Capacitate de prindere cu 30% mai mare: clește de lungime de
    10 ", capacitate 2" diametru

Prindere în 3 puncte: prindere sigură și potrivire perfectă până
    la diametrul maxim al ţevii

Forma curbelor : design ergonomic Rothenberger

Mânere late pentru un confort mai mare și o mai bună
    transmisie

Sistem de blocare sigur:
    împiedică deschiderea
    accidentală și permite
    lucrul mai rapid cu
    până la 50%

18 poziţii de lucru reglabile

Otel crom vanadiu călit și temperat

Cap și corp șlefuite

Fălci dublu întărite, extrem de durabile

Capacitate de prindere cu
30% mai mare*

* Fa ă de modelele anterioareț

Descriere

ROGRIP F 1000000213
ROGRIP F 1000000214

Cod

Forma curbelor: design
ergonomic Rothenberger

Prindere perfect sigură în 3
puncte a ţevii de 2 »

Prinderea în 2 puncte a
ţevii de 2”

Mânere largi

Confort și for ă sporiteț

Mânere
îmbrăcate în plastic

Prindere mai sigură

18 pozi ii de lucru reglabileț

Permite o gamă mare de utilizări

Forma curbelor:
design ergonomic Rothenberger

Curbe design
ergonomic Rothenberger

În special la diametre
mari protejează degetele

Sistem de blocare sigur

Împiedică deschiderea
accidentală și permite lucrul
mai rapid cu până la 50%

Fălci dublu întărite,
extrem de durabile

Prindere solidă pe
orice suprafață

Deschidere largă

Prindere sigură
până la 2”

Mânere largi

Confort și forţă sporite

Fălci dublu întărite,
extrem de durabile

Prindere solidă pe
orice suprafață

Scală integrată
ușor vizibilă

Reglare rapidă și confortabilă

Mânere
largi

Confort și
for ă sporiteț

Mânere
îmbrăcate
în plastic

Prindere
mai sigură

Scală integrată
ușor vizibilă

Reglare rapidă
și confortabilă

Fălci dublu întărite,
extrem de durabile

Prindere solidă pe
orice suprafață

Deschidere largă

Prindere sigură
până la 2”

Curbe design
ergonomic Rothenberger

În special la diametre
mari protejează degetele

11

57

Unelte de uz general

Clești tip "papagal"

Date tehnice:

inch inch / mm

1.1/4” / 35 mm7”
2” / 60 mm10”

Tip M

Tip S

inch inch / mm

1.1/4” / 35 mm7”
2” / 60 mm10”

1.1/4” / 35 mm7”
10” 2” / 60 mm
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255100Nivelă 640 
820Nivelă 255120

Nut filetat culisant

EXPRESS Chei fixe combinate

 Cap cu bilă pentru montarea rapidă a
prezoanelor filetate M10 (Cod 73299)

culisant integrat  
    

ă

Cod 73299
SW17 x 19 M10 

Cod 73293
SW17 x 19 M10   

®EUROLINE  Set de șurubelnițe

 

 

Transmitere bun  a for ei datorit  mânerului ergonimic cu
    asperită i rezistent la solven i

Vârf întărit prin tratament termic

ă ăț
ț ț

Nivele standard cu bulă de aer 
 
 



Profil rectangular de aluminiu eloxat, stabil la ocuriș

Efect de lupă pentru citire exactă

ț ș Cu indicare a înclina iilor de1% i 2%

ROCHECK nivel  montare bateriiSet ă
 
 

 

 

Montare exactă datorită ablonului de montaj armături

 verticală, 

ș

Nivele cu bulă de aer: orizontală și pe capete

Un capăt cu filet exterior de 1/2" x 2 bucăți

Pentru dimensiuni interax standard:
    97 - 120 - 153 - 160 - 170 - 200 - 210 mm

UNI Cheie în trepte pentru robine i
radiator i fitinguri de leg tur

ț
ș ă ă

 
 

 

O el crom-vanadium, tratat i cromat

Montaj rapid i u or: clichet st/ dr  1/2“

Fără blocarea chei în loca ă

ț ș

ș ș 

ș datorit
    construcției speciale

Unelte universale

Unelte de uz general

Descriere

73297
73298

670 
120 

g Cod

Cheie în trepte UNI cu clichet
Cheie în trepte UNI

ROCLICK Set chei inelare cu clichet / fixe

 

 

Chei Cr-Va super lefuite,

    cu articula ie, cu unghi de
    înclinare reglabil

Pas foarte mic (72 din i),

precis

ș

ț

ț

    e

Descriere

70490 

Cod

ROCLICK Set 7 piese cu SW 8-10-11-13-14-17-19

Descriere

73299
73299

250 
250 

kg Cod

Cheie Express SW 10 x 13 / M8
Cheie Express SW 17 x 19 / M10

Descriere

73570

73571

Cod

3,5 - 4,0 - 5,5 - 6,5

3,5 - 4,0 - 5,5 - 6,5

PH Gr. 1; 2

PZ Gr. 1; 2

Descriere

255030
255040

255060

190 
260 
320

g Cod

Nivelă

Nivelă
Nivelă

255050
Nivelă

340 
520Nivelă 255080 Descriere

706672,26

kg Cod

ROCHECK Set în cutie metalică

inch

1000 
1200

300 
400 
500
600 
800

58

Set 6 urubelniș țe
73293390Cheie Express cu clichet SW 17 x 19 / M10

 

Perforator cu urubș

 

 

Pentru găuri exacte, fără

    deformări în tablă de o el,
    tablă inoxidabilă V2A,
    cupru i aluminiu

ț

ș

ș

Ideal pentru locuri înguste

    cum ar fi cutii de conexiune
    i distribuitoare

Descriere

21828
021832X

250 
250

kg Cod

Perforator 28,3 mm
Perforator 32 mm

11

Set 6 urubelniș țe

Cle ti pentru armături / fitinguri cromateș

 Prindere sigură

    i protectoare a
    suprafe elor
    lefuite

ș  
ț

ș

Descriere

70416
70417

Cod

SANIGRIP  PL Cle te armături reglabil 4 pozi iiș ț
SANIGRIP  PL Protec ii de schimb (1 pereche)ț

70548
Cle te 90° Armături i fitinguri cromateș ș
Cle te 90° Protec ii de schimb (1 pereche)ș ț

70545

Perforator 35 mm 021835X390
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Cod 70740

11

59

Set montaj obiecte sanitare / Dispozitive de fixare / Bancuri de lucru

Unelte de uz general

Cod 73201

ROFIX SANISET
Scule pentru montaj

 
 

 

Set perfect adecvat pentru montajul chiuvetelor, al toaletelor i al scurgerilorș  

antrenarea directă a 

ș  

Dispozitivul se folosește la antrenarea extensiilor tubulare și a adaptorului

    RO-QUICK 2 pentru ventile chiuveta (extensiile sunt găurite astfel încât tijele
    filetate pot pătrunde în interiorul lor la strângerea piulițelor)

Dispozitiv de rotire cu mâner pentru tijelor filetate /

    prezoanelor M8 i M10

ROFIX SANISET Profi (cod 73202)

Setul (cod 73200) con ine: dispozitiv de rotire cu mâner (cod 73201), adaptor RO-QUICK 2 (cod 73206),
prelungitor 9 mm (cod 73210), prelungitor 13 mm (cod 73213), în cutie metalică

ul

ț

țSet  (cod 73202) con ine în plus: extensiile de 10, 11, 12 si 14 mm

Descriere

73200
73202

73206

Cod

ROFIX SANISET 9-13

Dispozitiv rotire cu mâner M8/M10 215
RO-QUICK 2 Adaptor 90

73201
ROFIX SANISET Profi 9-10-11-12-13-14

 Menghine pentru
evi i paraleleț ș

Menghin  / ă Stand de lucru portabile

Stand de lucru

    universal cu
    3 picioare pliabil
    i stabil cu posibilitatea
    fix rii a multiple
    dispozitive, menghin
    cu lan  inclus

Standul universal

    permite îndoirea
    evilor 3/8 - 1/2 -
    3/4” i con ine
    un alezaj filetat
    de 1” pentru
    montarea în
    tavan a unei
    bare de sprijin suplimentar

 

 

ș
ă

ă
ț ă

ț Ø 
ș ț

Banc de lucru universal

Descriere

70696
70698

Cod

1000 x 700 x 835 mm
1200 x 750 x 835 mm

 

 

 

 

Poziționare fixă,

    datorită cadrului
    din țeavă, masiv

Suprafață de lucru

    optimă, din lemn de
    fag încleiat în straturi

Ideal pentru lucrări

    cu menghina datorită
    marginilor din oțel

Picioare reglabile

    individual (la modelul
    telescopic)

ROFIX SANISET (cod 73200)

070699X

 
38,01200 x 550 x 835 mm

700 x 450 mm - telescopic
070690X

17,4 

kg

30,0
32,0

Descriere

070705X
070735X

70712

Cod

Menghină paralelă 120 mm

Menghină pentru evi 1/8" - 2”ț
Menghină pentru evi 1/8" - 3”ț

70710
Menghină paralelă 140 mm

Menghină pentru evi 1/8" - 4”ț 70711

 
3,7
7,9 

kg

8,7
15,6

11,7

kgDescriere

70740

Cod

21,01/8-2"Menghină portabilă
7075217,0Stand universal cu menghin  cu lană ț

Cod 70752

Dispozitiv ROGROOVER
montat pe standul universal

Adaptorul RO-QUICK 2
(cod 73206)

1/8-6"

 Menghin  portabil  pliabil ,

    stabil , cu articula ie, cu
    g uri de îndoit i raft pentru
    a ezarea sculelor

ă ă ă

ă ț
ă ș
ș
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Genți și scule pentru unelte

Unelte de uz general

Gen i tip Trendy  / Trus  pentru instala iiț ă ț
Scule pentru montaj
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 � 075100 - Otopeni
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Descriere

19166
402309

Cod

Trusă instalator în cutie metalică

Trendy - Geantă pentru scule (380 x 300 x 370) 402311
Trendy - Geantă pentru scule (230 x 230 x 210)

Setul (cod 19166) include: clește tip „papagal" SP10", clește tip „suedez"Super S (1"),
nivelă anodizată ALU (500 mm), cadru bomfaier (300 mm),pânze de bomfaier 10 x
HSSE 4 PLUS, ciocan de lăcătușerie (300 g), ciocan dezidărie (1250 g), bomfaier PUKw
(290 mm) + 12 x pânze de bomfaier, cheie pentrupiulițe de chiuvetă, daltă pentru
piatră (300 x 16 mm) lată, cheie express, cheie întrepte UNI + clichet, set de șurubelnițe
EUROLINE (Phillips), perforator mecanicrotund (32 mm), set de chei imbus 7 bucăți,
metru pliabil (2 m), creion de tâmplărie,TUBE CUTTER 35 (6-35 mm), MINICUT I PRO
(3-16 mm), cheie pentru extensii, clește tip „suedez" Super S (1.1/2"), cutter universal,
ROFASTLOCK (10"), cutie metalică galvanizată

Spa ioas  i cu multiple
compartimente

ț ă ș

Pentru transportul i p strarea
organizat  a uneltelor

ș ă
ă

Sortiment larg i practic în cutie galvanizatș ă

Trusă echipată pentru instala iiț

Cod 402309
Volum 11 l

Cod 402311
Volum 42 l

Cod 19166

Mâner robust, pere i înt ri i,
curea de um r, f r  capac

ț ă ț
ă ă ă

Aranjarea confortabil  a
interiorului i acces rapid

ă
ș

TEC Centre Germania

România




