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7/23Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

nr długość 5604 5611 do nakrętek do rur
zam. mm mm cal

Szczypce do pomp wodnych

Wykonanie: DIN ISO 8976. Sworzniowy ślizgowy przelotowy przegub zapewnia dużą stabilność
dzięki podwójnemu prowadzeniu. Ochrona przed zaciśnięciem zapobiega zranieniom zmiażdżenia.

0175 175 26 – 1 –
0180 180 – 30 – 1.1/4
0240 240 35 – 1.1/4 –
0250 250 – 36 – 2
0300 300 43 60 1.1/2 2.3/4

nr długość 5599 5605 do nakrętek mm do rur cal
zam. mm 5599 5605 5599 5605

Szczypce do pomp wodnych

Kute ze stali chromowo-wanadowej, w całości hartowane, lakierowane na czerwono.

5599

5599

„Alligator”. Z chromowo-wanadowej elektrycznej stali, hartowanej w oleju i odpu -
szczanej, główka polerowana, powierzchnie chwytające ze specjalnie hartowanymi
zębami (61 HRC). Samozaciskające się na rurach i nakrętkach, rękojeść obciągnięta
tworzywem sztucznym.

5605

5605

Wykonanie: DIN ISO 8976. Sworzniowy ślizgowy przelotowy przegub zapewnia dużą
 stabilność dzięki podwójnemu prowadzeniu. Ochrona przed zaciśnięciem zapobiega zranieniom
zmiażdżenia. Rękojeści z nakładkami z wielokomponentowego tworzywa.

0240 240 35 1.1/4
0250 250 36 2
0300 300 60 2.3/4

nr długość 5602 5608 do nakrętek do rur
zam. mm mm cal

Szczypce do pomp wodnych

Z chromowo-wanadowej stali, kutej, jakościowo ulepszonej, główka chromowana i
polerowana.

5602

„Alligator”. Z chromowo-wanadowej elektrycznej stali, hartowanej w oleju i odpu -
szczanej, główka chromowana, powierzchnie chwytające ze specjalnie hartowanymi
zębami (61 HRC). Samozaciskające się na rurach i nakrętkach.

5608
5602

5608

Wykonanie: DIN ISO 8976. Z chromowo-wanadowej elektrycznej stali, hartowanej w oleju i
odpuszczanej, główka polerowana, powierzchnie chwytające ze specjalnie hartowanymi zębami
(61 HRC). Bardzo wysmukła konstrukcja główki i przegubu, z długimi i szpiczastymi szczękami.
Szybka i precyzyjna regulacja przez naciśnięcie przycisku, regulacja jedną ręką w ciasnych
przestrzeniach roboczych. Sworzniowy ślizgowy przelotowy przegub i podwójne prowadzenie
zapewnia wysoką stabilność narzędzia. Zabezpieczenie zapobiega obrażeniom zmiażdżenia.
Samozaciskające się na rurach i nakrętkach, z pewnym chwytem obrabianych przedmiotów
poprzez trzy punkty podparcia. Rękojeść obciągnięta tworzywem sztucznym.

Zastosowanie: Idealne przy serwisowaniu i konserwacji, do naprawy sprzętu, w sektorze 
motoryzacyjnym i przemysłowym. Szczególnie oszczędzające siły podczas pracy, przede 
wszystkim w ciasnych pomieszczeniach, dzięki swojej wysmukłej konstrukcji.

0250 250 19-krotnie 42 1.1/4

nr długość 5612 precyzyjna regulacja do nakrętek do rur
zam. mm mm cal

Szczypce do pomp wodnych Cobra® ES

Wykonanie: DIN ISO 8976. Główka chromowana, sworzniowy ślizgowy przelotowy przegub
zapewnia dużą stabilność dzięki podwójnemu prowadzeniu. Ochrona przed zaciśnięciem
 zapobiega zranieniom zmiażdżenia. Rękojeści z nakładkami z wielokomponentowego tworzywa,
izolacja do 1000 V, zgodnie z normami IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/część 201.

0240 240 36 1.1/4
0250 250 36 2

Szczypce do pomp wodnych VDE

Matrycowa odkuwka z wysokojakościowego chromo-wanadu. Ostrza dodatkowo
indukcyjnie hartowane.

5604

5604

„Alligator”. Z chromowo-wanadowej elektrycznej stali, hartowanej w oleju i odpu -
szczanej, powierzchnie chwytające ze specjalnie hartowanymi zębami (61 HRC).
Samozaciskające się na rurach i nakrętkach. Z opisem w zagłębieniu rękojeści.

5611

5611

8,40
–

7,20
–

15,70
(512)

–
15,25

–
16,30
24,40
(525)

16,05
–
–

(512)

–
25,00
34,00
(525)

20,60
–

(512)

–
27,80
(525)

23,40
(525)
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7/24 Stałe stany magazynowe są dostępne w ciągu 48 godz. Ceny podane w euro za 1 sztukę bez podatku VAT (jeśli nie podano inaczej).

nr długość 5591 precyzyjna regulacja do nakrętek do rur
zam. mm mm cal

Szczypce do pomp wodnych

Wykonanie: DIN ISO 8976. Z chromowo-wanadowej elektrycznej stali, hartowanej w oleju i
odpuszczanej, powierzchnie chwytające ze specjalnie hartowanymi zębami (61 HRC). 
Szybka i precyzyjna regulacja przez naciśnięcie przycisku, regulacja jedną ręką. Sworzniowy
ślizgowy przelotowy przegub i podwójne prowadzenie zapewnia wysoką stabilność narzędzia.
Zabezpieczenie przed obrażeniami zmiażdżenia. Samozaciskające się na rurach i nakrętkach.
Rękojeść obciągnięta tworzywem sztucznym.

0125 125 11-krotnie 27 1
0150 150 11-krotnie 30 1.1/4
0180 180 18-krotnie 36 1.1/2
0250 250 25-krotnie 36 2
0300 300 30-krotnie 46 2.

nr długość 5593 5607 precyzyjna regulacja do nakrętek do rur
zam. mm mm cal

Szczypce do pomp wodnych Cobra®

Główka polerowana.5593

Główka chromowana.5607

5593 0125

5607

Wykonanie: DIN ISO 8976. Z chromowo-wanadowej elektrycznej stali, hartowanej w oleju i
odpuszczanej, główka chromowana, powierzchnie chwytające ze specjalnie hartowanymi
 zębami (61 HRC). Szybka i precyzyjna regulacja przez naciśnięcie przycisku, regulacja jedną
ręką. Sworzniowy ślizgowy przelotowy przegub i podwójne prowadzenie zapewnia wysoką stabil-
ność narzędzia. Zabezpieczenie przed obrażeniami zmiażdżenia. Samozaciskające się na rurach i
nakrętkach. Uchwyty rękojeści z nakładkami z wieloskładnikowego tworzywa sztucznego.

0250 250 25-krotnie 36 1.1/2
0300 300 30-krotnie 46 2.

nr długość 5609 precyzyjna regulacja do nakrętek do rur
zam. mm mm cal

Szczypce do pomp wodnych Cobra®

Wykonanie: DIN ISO 8976. Matrycowa odkuwka z wysokojakościowego chromo-wanadu.
Ostrza dodatkowo indukcyjnie hartowane. Główka polerowana, sworzniowy przelotowy przegub
z główką dociskową. Zabezpieczenie przed obrażeniami zmiażdżenia. Rękojeści z nakładkami z
wielokomponentowego tworzywa sztucznego.

0250 250 11-krotnie 38 1.1/4

Szczypce do pomp wodnych

Wykonanie: DIN ISO 8976. Z chromowo-wanadowej elektrycznej stali, hartowanej w oleju i
odpuszczanej, główka chromowana, powierzchnie chwytające ze specjalnie hartowanymi
 zębami (61 HRC). Szybka i precyzyjna regulacja przez naciśnięcie przycisku, regulacja jedną
ręką. Sworzniowy ślizgowy przelotowy przegub i podwójne prowadzenie zapewnia wysoką stabil-
ność narzędzia. Zabezpieczenie przed obrażeniami zmiażdżenia. Samozaciskające się na rurach i
nakrętkach. Rękojeść z nakładkami z wieloskładnikowego tworzywa sztucznego z opisem w 
jej zagłębieniu. Izolacja do 1000 V, zgodnie z normami IEC 60900, DIN EN 60900, 
VDE 0682/część 201.

0250 250 24-krotnie 46 2

nr długość 5528 precyzyjna regulacja do nakrętek do rur
zam. mm mm cal

Szczypce do pomp wodnych Cobra® VDE

36,10
(525)

19,20
19,50
20,60
21,80
29,90
(525)

–
–

27,60
28,70
37,20
(525)

21,10
(512)

31,40
40,60
(525)

5593
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7/25Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

Szczypce do pomp wodnych

Wykonanie: DIN ISO 8976. Z chromowo-wanadowej elektrycznej stali, hartowanej w oleju i
odpuszczanej, główka polerowana, powierzchnie chwytające ze specjalnie hartowanymi zębami
(61 HRC). Szybka i precyzyjna regulacja przez naciśnięcie przycisku, regulacja jedną ręką.
Sworzniowy ślizgowy przelotowy przegub i podwójne prowadzenie zapewnia wysoką stabilność
narzędzia. Zabezpieczenie przed obrażeniami zmiażdżenia. Samozaciskające się na rurach i
nakrętkach. Używane jako szczypce do rur, chociaż są lżejsze o 20 % (przy 400 mm)
względnie 40 % (przy 560 mm) w stosunku do szczypiec do rur w wykonaniu standardowym
rękojeść obciągnięta tworzywem sztucznym. Rękojeść obciągnięta tworzywem sztucznym.

0400 400 27-krotnie 95 3.1/2 1214
0560 560 20-krotnie 120 4.1/2 2750

nr długość 5593 precyzyjna regulacja do nakrętek do rur ciężar
zam. mm mm cal g

Szczypce do pomp wodnych Cobra® XL/XXL

51,80
85,00
(525)

Szybka i precyzyjna regulacja
bezpośrednio na obrabianym
elemencie.

Cobra® XL z nakrętką kołpakową na 2"-śrubunek

2"-szczypce do rurCobra® XL

Samozaciskające się na rurach i nakrętkach:
nie ślizga się na obrabianym przedmiocie a praca z mniejszym wysiłkiem.

Małe wymiary i ciężar jak szczypce
do rur 1.1/2". 

Duża wielkość chwytu do 95 mm,
co występuje przy szczypcach do rur 3".

Wielkość chwytu przekroczona;
bezpieczny chwyt niemożliwy.
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7/26 Stałe stany magazynowe są dostępne w ciągu 48 godz. Ceny podane w euro za 1 sztukę bez podatku VAT (jeśli nie podano inaczej).

Wykonanie: DIN ISO 8976. Z chromowo-wanadowej elektrycznej stali,
hartowanej w oleju i odpuszczanej, główka polerowana, powierzchnie
chwytające ze specjalnie hartowanymi zębami (61 HRC). Automa-
tyczne dopasowanie do obrabianego przedmiotu przez proste, częste
ściskanie ramion rękojeści na różnych obrabianych przedmiotach.
 Szybka i precyzyjna regulacja przez naciśnięcie przycisku, dla osób
prawo i leworęcznych, z precyzyjną regulacją i optymalnym ustawieniem
ramion rękojeści. Wysmukła konstrukcja narzędzia umożliwia bardzo
dobre dojście do obrabianego przemiotu. Sworzniowy ślizgowy 
przelotowy przegub i podwójne prowadzenie zapewnia wysoką stabilność
narzędzia. Zabezpieczenie przed obrazeniami zmiażdżenia.
 Samozaciskające się na rurach i nakrętkach. Dźwignia zaciskowa
 rękojeści zapewnia bezpieczny i zajmujący niewiele miejsca transport
elementu bez możliwości przypadkowego otwarcia szczypiec. 
Rękojeść obciągnięta tworzywem sztucznym.

0250 250 36 1.1/4

nr długość 5613 do nakrętek do rur
zam. mm mm cal

Szczypce do pomp wodnych SmartGrip®

Wykonanie: DIN ISO 8976. Z chromowo-wanadowej elektrycznej stali,
hartowanej w oleju i odpuszczanej. Powierzchnie chwytające ze
 specjalnie hartowanymi zębami (61 HRC). Z przegubem ślizgowym i
zabezpieczeniem przed obrażeniami zmiażdżenia.

0250 250 36 1.5/16

nr długość 5694 5695 5696 do nakrętek do rur
zam. mm mm cal

Szczypce do pomp wodnych z przegubem rowkowanym

5694

5694

Główka chromowana. Samozaciskające się na rurach i
nakrętkach, rękojeść obciągnięta tworzywem sztucznym.

5695

5695

Główka chromowana. Samozaciskające się na rurach i
nakrętkach, rękojeść z nakładkami z wieloskładnikowego
tworzywa sztucznego.

5696

5696

Wykonanie: Z chromowo-wanadowej stali, ulepszonej i hartowanej,
powierzchnie chwytające ze specjalnie hartowanymi zębami (65 HRC).
Szybka i precyzyjna regulacja przez naciśnięcie przycisku i
sprężynowe dopasowanie końcowe, regulacja jedną ręką. Optymalne
ustawienie dźwigni rękojeści przez możliwość korektury końcowej.
Sworzniowy ślizgowy przelotowy przegub i podwójne prowadzenie
zapewnia wysoką stabilność narzędzia. Zabezpieczenie przed
 obrażeniami zmiażdżenia. Samozaciskające się na rurach i nakrętkach,
rękojeść obciągnięta tworzywem sztucznym.

0250 250 13-krotnie 36 1.1/2

nr długość 5797 precyzyjna regulacja do nakrętek do rur
zam. mm mm cal

Szczypce nastawne z szybką regulacją

Główka polerowana. Rękojeść obciągnięta tworzywem
sztucznym.

36,20
(525)

14,30
(525)

19,40
(525)

24,50
(525)

19,70
(512)

Szczypce do pomp wodnych
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7/27Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

0010 1 320 44
0015 1.1/2 430 62
0020 2 580 76

nr do rur 7148 7145 długość rozpiętość 
zam. szczęk

cal mm mm

Wykonanie: DIN 5234, forma B, z chromowo-wanadowej-stali,
odkuwka matrycowa. Bez możliwości przypadkowego wykręcenia się
nakrętki regulującej.

nr do rur 7140 7141 długość rozpiętość 
zam. szczęk

cal mm mm

Szczypce nastawne do rur

Wykonanie: DIN 5234, forma C, z chromowo-wanadowej-stali,
odkuwka matrycowa. Ze względu na szczególny kształt szczęk obrabiany
element jest uchwycony mocno i pewnie z trzech stron jednocześnie.
Bez możliwości przypadkowego wykręcenia się nakrętki regulującej.

0005 1/2 245 35
0010 1 320 48
0015 1.1/2 420 60
0020 2 550 80
0030 3 630 110

nr do rur 7152 7153 długość rozpiętość 
zam. szczęk

cal mm mm

Szczypce nastawne do rur, kątowe

Obszar szczękowy indukcyjnie hartowany.

7152

7152

Kątowe szczypce nastawne do rur Schwede-snap® 100.
Całe ulepszone cieplnie, ząbkowanie dodatkowo hartowane.

7153

7153

Wykonanie: DIN 5254, forma A. Szwedzki model z chromowo-
wanadowej stali, matrycowa odkuwka. Bez możliwości przypadkowego
wykręcenia się nakrętki regulującej.

0010 1 320 44
0015 1.1/2 430 62
0020 2 580 76
0030 3 670 105
0040 4 760 130

Szczypce nastawne do rur

7140

7141

7141

7145

7145

Szczypce nastawne do rur, kątowe

7148

7148

7140 Obszar szczękowy indukcyjnie hartowany.

Całe ulepszone cieplnie, ząbkowanie dodatkowo hartowane.

Obszar szczękowy indukcyjnie hartowany.

Całe ulepszone cieplnie, ząbkowanie dodatkowo hartowane.

17,75
23,40
36,10
71,30

–
(512)

36,60
55,10
84,30

108,00
166,50

(522)

17,75
23,40
36,10
(512)

37,80
53,80
79,00
(522)

46,30
63,40
79,80

111,50
170,50

(522)

–
17,65
22,20
34,60
52,80
(512)
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7/28 Stałe stany magazynowe są dostępne w ciągu 48 godz. Ceny podane w euro za 1 sztukę bez podatku VAT (jeśli nie podano inaczej).

Szczypce nastawne do rur, narzędzia instalatorskie

nr do rur- 7150 długość
zam. mm mm

Wykonanie: DIN 5234, forma C, z chromowo-wanadowej-stali, 
odkuwka matrycowa. Ze względu na szczególny kształt szczęk obrabiany
element jest uchwycony mocno i pewnie z trzech stron jednocześnie. 
Bez możliwości przypadkowego wykręcenia się nakrętki regulującej.
Dostawa w rolowanym pokrowcu plastikowym łącznie z kątowymi
 szczypcami nastawnymi do rur (nr zam. 7152) 1"; 1.1/2" i 2".

0500 3 części

nr zawartość 7152
zam.

Zestaw szczypiec nastawnych do rur

Wykonanie: Profilowana rękojeść z odkuwki matrycowej ze stali
 chromowo-wanadowej, ulepszonej, z polerowaną głowicą ze specjalnym
uzębieniem hartowanym, mocny łańcuch ze specjalnej stali ulepszonej.

Zastosowanie: Idealny do dużych złączy. Dwie uzębione przeciwstawne
powierzchnie do prac w obu kierunkach.

0005 115 300

nr do rur- 7143 długość
zam. mm mm

Klucz łańcuchowy do rur

Wykonanie: Solidna konstrukcja do ciężkich prac montażowych.
 Matrycowa odkuwka z wysokojakościowego chromo-wanadu. 
Łańcuch z ulepszonej stali specjalnej. 

Zastosowanie: Sprawdzone w pracach z rurociągami, dwustronne uzę -
bienie do zapadkowej pracy w obu kierunkach, szybkie otwarcie szczęk.

0510 76 690
0515 115 940
0520 166 1120
0525 220 1280

nr do rur- 7143 długość
zam. mm mm

Klucz łańcuchowy do rur HEAVY DUTY

Wykonanie: Korpus wykonany z bardzo lekkiego stopu aluminium o
wysokiej wytrzymałości. Ok. 40 % lżejsze od porównywalnych narzędzi z
korpusem żeliwnym. Podwójny teowy profil, kute szczęki i hakowa
szczęka przesuwna, dokładnie szlifowane, uzębienie w kierunku
 przeciwnym do kierunku obrotu. Jednoręczna obsługa zapadki
 samoblokującej, amortyzacja sprężynowa szczęki przesuwnej, szybkie
dopasowanie do średnicy rury dzięki skali na szczęce przesuwnej.

0020 60 350
0025 76 450
0030 90 600
0050 140 900
0060 166 1200

Jednoręczne szczypce nastawne do rur ALUDUR

Wykonananie: Z GEDORE specjalnie ulepszonej stali, zęby indukcyjnie
hartowane, uzębienie w kierunku przeciwnym do kierunku obrotu.
Szczęki do wielkości 2.1/2" szlifowane. Jednoręczna obsługa zapadki
samoblokującej.

0205 3/4 205
0255 1 255
0310 1.1/4 310
0355 1.1/2 355
0460 2 460
0610 3 610
0920 3.1/2 920
1220 5.3/4 1220

nr do rur- 7144 długość
zam. cal mm

Szczypce nastawne do rur Stillson

23,80
28,10
33,30
35,70
49,80
87,80

228,50
263,00

(522)

72,90
(512)

64,00
86,00

136,00
240,00
460,00

(593)

57,00
(593)

168,00
217,00
310,00
440,00

(593)
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7/29Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

Wykonanie: Specjalny stop aluminium z wymienną taśmą nylonową.

Zastosowanie: Do montażu armatury chromowanej, ochrona powierzchni polerowanych
armatury przed uszkodzeniami.

0005 90 mm 300
0007 220 mm 300
0010 taśma zapasowa  90 mm –
0012 taśma zapasowa 220 mm –

nr do rur- 7147 długość
zam. mm

Klucz taśmowy do armatury

Wykonanie: Automatyczny klucz taśmowy do rur (taśma z tworzywa sztucznego) z szybko -
zaciskowym mechanizmem zapadkowym. Ściskanie rury przez taśmę wysokiej przyczepności 
ze specjalnego nylonu.

Zastosowanie: Powierzchnie ściskane chronione przed uszkodzeniem w pracach na
 chromowanych elementach armatury i polerowanych powierzchniach.

0006 20–160

nr do rur- 7151
zam. mm

Klucz taśmowy do rur z tworzywa sztucznego EASYSTRAP

Wykonanie: Kuty w całości ze stali, czerniony, z gładkimi szczękami i przestawnymi rolkami, 
w celu ochrony delikatnych lub polerowanych powierzchni armatury. Nastawianie przy pomocy
nakrętki ślimakowej.

0005 65 45 275

nr rozpiętość szczęk 7155 głębokość mocowania długość
zam. mm mm mm

Klucz do armatury

Wykonanie: Kuty w całości ze stali, czerniony, szybkomocujący mechanizm zatrzaskowy, 
z gładkimi szczękami, w celu ochrony delikatnych lub polerowanych powierzchni armatury.

0005 75 45 260

nr rozpiętość szczęk 7158 głębokość mocowania długość
zam. mm mm mm

Klucz do armatury szybkomocujący

Wykonanie: DIN ISO 5743. Z chromowo-wanadowej elektrycznej stali, hartowanej w oleju i
odpuszczanej. Główka niklowana, równolegle prowadzone gładkie szczęki, regulacja przez
naciśnięcie przycisku, nastawa jedną ręką. Działanie oparte na zasadzie mechanizmu
 zapadkowego z bardzo dużą siłą docisku – 10-krotnie większa siła chwytu.

Zastosowanie: Idealne do chwytania, przytrzymywania, naciskania i gięcia obrabianych
 przedmiotów, nadaje się także do pracy na delikatnych elementach armatury dzięki 
bezluzowemu ściskowi oraz do łamania płytek.

0150 150 27 1
0180 180 35 1.3/8
0250 250 46 1.3/4
0300 300 60 2.3/8

nr długość 7156 7157 do nakrętek do rur
zam. mm mm cal

Szczypce-klucz

Rękojeści pokryte tworzywem sztucznym. 71567156
Rękojeść z nakładkami z tworzywa sztucznego.

7157

7157

49,00
56,00
19,95
21,40
(592)

40,00
(591)

48,00
(592)

48,00
(592)

40,40
42,30
48,50
56,80
(525)

43,50
44,80
51,90

–
(525)

Narzędzia instalatorskie
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Narzędzia instalatorskie

nr długość 7145 do nakrętek do rur
zam. mm mm cal

0005 14–80 mm 250
0010 szczęki zapasowe –

nr do rur- 7161 długość
zam. mm

Szczypce SANIGRIP PL

Wykonanie: Z chromowo-wanadowej stali, chromowane, 4-stopniowa regulacja
przegubu, z wymiennymi szczękami z tworzywa sztucznego.

Zastosowanie: Powierzchnie ściskane chronione przed uszkodzeniem w pracach
na delikatnych elementach armatury i polerowanych powierzchniach.

Wykonanie: Odkuwka matrycowa ze specjalnej stali chromowo-wanadowej, bardzo masywny,
odchylne ramię napędu klucza, optymalne przełożenie siły.

nr długość 7162 7163 do nakrętek
zam. mm mm

Klucz do baterii stojących

Wykonanie: Chromowany, z obrotowym pazurem na prawo i lewo, 4-krotna teleskopowa
regulacja długości.

0500 275–455 do 32

nr długość 7163 do nakrętek
zam. mm mm

Klucz teleskopowy do baterii stojących

Wykonanie: Z chromowo-wanadowej elektrycznej stali, hartowanej w oleju i odpuszczanej.
Główka niklowana, równolegle prowadzone gładkie szczęki, regulacja przez naciśnięcie
 przycisku, nastawa jedną ręką. Działanie oparte na zasadzie mechanizmu zapadkowego z bardzo
dużą siłą docisku przez 10-krotnie większą siłę chwytu. Uchwyty izolowane zanurzeniowo 
do 1000 V, zgodnie z normami IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/część 201.

Zastosowanie: Idealne do chwytania, przytrzymywania, naciskania i gięcia przedmiotów
 obrabianych, ze skalą do nastawy wielkości rozchylenia szczęk bez potrzeby kontaktu z
 chwytanem  elementem.

0250 250 46 1.3/4

Szczypce-klucz VDE

7163

7162

59,20
(525)

37,00
5,45

(593)

33,00
(592)

50,00
(592)

23,70
(574)



0005 120 uchwyt do syfonu odpływowego
0010 75 adapter z krzyżakiem obrotowym

Wykonanie: Cylindryczny element ustalający, gwintowany, stopniowany, pasuje do wszystkich
armatur znajdujących się na rynku. Nastawialny docisk freza poprzez sprężynę ze śrubą
 regulacyjną. Wymienne frezy.

Zestaw w stalowej kasecie z blachy zawiera: Cylindryczny element ustalający, frezy do gniazd
z gwintem Withworta 3/8"; 1/2"; 3/4" i 1" oraz 3 rozmiary uszczelnień.

Zastosowanie: Do dokładnego frezowania gniazd nieszczelnych zaworów kurkowych wodnych.

0005

nr 7189
zam.

Przyrząd do frezowania gniazd kranów
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7/31Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

Wykonanie: Uchwyt do syfonu odpływowego i klucz do wkręcania
przeznaczony do syfonów mimośrodowych i standardowych, możliwość
stosowania od dołu i od góry, z 2 przeciwlegle leżącymi na sprężynie
kulkami ustalającymi, uchwyt z chwytem poprzecznym, nie powoduje
uszkodzeń części chromowanych.

Zastosowanie: Do szybkiego i bezproblemowego montażu wanien,
umywalek i zlewozmywaków. Możliwość wykonywania prac od dołu i 
od góry urządzenia. Adapter z krzyżakiem obrotowym do brodzików,
wanien (numer artykułu 7165 0010).

nr długość 7165 wykonanie
zam. mm

Narzędzie do wkręcania odpływów RO-QUICK

7165 0010

7165 0005

Wykonanie: Odkuwka matrycowa ze stali chromowo-wanadowej, chromowany. 
Część środkowa klucza z gwintem wewnętrznym: do śrub dwustronnych z gwintem M10.

Zastosowanie: Do trudno dostępnych połączeń śrubowych, do szybkiego montażu 
mocowań umywalkowych i zaworów kątowych.

0005 17 x 19 220

nr rozwartość klucza 7167 długość
zam. mm mm

Klucz montażowy

Wykonanie: Wykonany ze stali chromowo-wanadowej. Cztery zewnętrzne 6-kątne końcówki
3/8"; 1/2"; 3/4", 1" oraz końcówki z gwintami wewnętrznymi M10 i M6.

Zastosowanie: Klucz wieloczynnościowy do montażu i demontażu przedłużeń zaworowych,
zaworów grzewczych i odcięć dolnych na powrotach grzejników, jak również do montażu 
śrub dwustronnych mocujących umywalki.

0005 200 x 200

nr wymiary 7173
zam. mm

Klucz krzyżakowy do sanitariatów

54,00
24,00
(592)

22,00
(592)

28,00
(591)

Narzędzia instalatorskie

100,00
(592)
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Narzędzia instalatorskie

Wykonanie: Ze stali chromowo-wanadowej, niklowane, klucz zaopatrzony w zderzaki
wewnętrzne 6-i 12 kątne, o wymiarze 3/8"; 1/2"; 3/4" i 1" i innych wymiarach pośrednich, 
połączenie z grzechotką czworokątne 1/2".

Zastosowanie: Do montażu i demontażu kaloryferowych odpowietrzników (nyplowych) 
odcięć na zaworach zwrotnych i krótkich przedłużeń zaworów.

0005 klucz sztorcowy
0500 zestaw: klucz sztorcowy 

nr wykonanie 7181
zam.

Klucze stopniowe typu UNI 

7181 0005

7181 0500, zestaw

Wykonanie: Ze stali chromowo-wanadowej, hartowanej, niklowane, klucz zaopatrzony w
 zderzaki wewnętrzne 6 i 12-kątne, o wymiarze 1/2" – 3/4" – 1" i innych wymiarach pośrednich,
połączenie z grzechotką czworokątne 1/2".

Zastosowanie: Łatwy i szybki montaż złączeń armatury gazowej.

0005 klucz stopniowy
0500 zestaw: klucz stopniowy z grzechotką, przekładaną L/R

nr wykonanie 7183
zam.

Klucze stopniowe do zaworów gazowych

7183 0500, zestaw 

7183 0005

34,00
45,00
(592)

35,00
48,00
(592)

1/2" Grzechotka z 

przetykanym czopem
32 zęby 

z ergonomicznym 

dwukomponentowym uchwytem 

do pewniejszego i

wygodniejszego trzymania.

6/28
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7/33Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

IP 65

Wykonanie: Kompaktowa cyfrowa kamera inspekcjna z monitorem
3,5"-LC-Display (720 x 480 pikseli), obsługa jednoręczna.
 Pięciowtykowe złącze umożliwia podłączenie wszystkich wejść
modułowych. Ponadto posiada gniazda wejściowe na zestaw  
słuchawkowy, mini-USB AV-wyjście i na karty SD. Niewyślizgujący 
się, ergonomiczny uchwyt dla wygodnej, niemęczącej pracy. 
Zasilanie przez akumulator litowo-jonowy, czas pracy 3–5 godzin. 
W dostawie walizka, akumulator i ładowarka. 
Rodzaj zabezpieczenia IP 65.

Zastosowanie: Do inspekcji rur, wnęk i trudno dostępnych miejsc.

0050
Wziernik inspekcyjny „ruchoma łabędzia szyjka” z samopoziomującą,
wodoodporną 17 mm głowicą kamery (IP 68) z funkcją zbliżania i
powiększania na ekranie obserwowanego obiektu.

0055
Przenośny kosz kołowrotowy na kabel z zaczepem do paska, 
długość kabla 22 m, głowicy kamery 25 mm. Przejście przez 5 łuków o 
kącie 90 stopni w rurze o średnicy od 40 mm.

0050 z wziernikiem w formie 17,0 0,9
„szyji łabędzia”

0055 z koszem kołowrotowym 25,0 22,0
na kabel

nr wykonanie 6529 głowica długość 
zam. kamery-∅ kabla

mm m

Kamera inspekcyjna-zestaw ROSCOPE 1000

6529 0050

6529 0055

800,00

1.900,00

(595)

nr wykonanie 6529 głowica kamery-∅ długość kabla
zam. mm m

Moduły i akcesoria do ROSCOPE 1000

6529 0060

6529 0005

6529 0010

6529 0020

6529 0025 6529 0030

6529 0035

6529 0040

Czyszczenie rur/Telewizyjna inspekcja-kanału

0060 wziernik „szyjka łabędzia”, 17,0 0,9
z kamerą

0205 moduł Pipe 20/3 12,0 3,0
0010 moduł Micro 5.5/1 5,5 1,0
0020 przenośny kosz kołowrotowy 25,0 22,0

na kabel z kablem
0025 zestaw akcesoriów – –

(haki, magnes, lusterko)
0030 zestaw słuchawkowy – –
0035 zapasowy akmulator – –
0040 zapasowa ładowarka – –

280,00

480,00
550,00

1.300,00

19,95

30,00
80,00

150,00
(595)



7
N

ar
zę

d
zi

a
rę

cz
n
e
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Wykonanie: Wysokiej jakości dwuwarstwowa spirala z ocynkowanego drutu ze stali  
sprę żynowej. Do zastosowań profesjonalnych z przeciwbieżnie zwiniętym rdzeniem 
wewnętrznym.

Spirala od- 8 mm ze stałym pazurem i korbą z drewnianą rączką.
Spirale od- 10 mm z główką wiercącą (do szlamu, Nr. 7267) i korbą z drewnianą rączką, 
z możliwością wymiany końcówki i przedłużania przez łącze gwintowe 1/2"-WW 
(nr. zamówienia 7268).

0005 8 5
0010 8 7,5
0015 8 10
0020 10 5
0025 10 7,5
0030 10 10
0035 12 7,5
0040 12 10

nr średnica spirali 7261 długość
zam. mm m

Spirala czyszcząca

Wykonanie: Z łączem gwintowym 1/2"-WW do profesjonalnych spiral czyszczących rury 
(numer artykułu 7261).

0005 30
0010 40
0015 50

nr  7265
zam. mm

Głowica trójzębna

Wykonanie: Z łączem gwintowym 1/2"-WW do profesjonalnych spiral czyszczących rury 
(numer artykułu 7261).

0005 30
0010 40
0015 50

nr  7267
zam. mm

Wiertło lejkowe

Wykonanie: Z łączem gwintowym 1/2"-WW, WW do profesjonalnych spiral czyszczących rury
(numer artykułu 7261).

0005 10 5
0010 12 5

nr średnica spirali 7268 długość
zam. mm m

Przedłużacz do spirali czyszczących

Wykonanie: Z ocynkowanego drutu ze stali sprężynowej ze stałym pazurem i rękojeścią z
tworzywa sztucznego.

0500 6 3

nr średnica spirali 7268 długość
zam. mm m

Spirala czyszcząca do prywatnych gospodarstw domowych

62,80
80,90

102,00
46,60
63,00
77,20
73,60
93,30
(576)

13,15
14,90
16,65
(576)

14,30
16,50
19,00
(576)

33,80
38,70
(576)

2,48
(576)

Czyszczenie rur
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7/35Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

Czyszczenie rur

Wykonanie: Profesjonalna pompa ssąco-tłocząca, kompaktowa o mocnej i zwartej 
konstrukcji dla instalatorów i czyszczących rury. Uchwyt można przestawiać we wszystkie 
kierunki,  opatentowane uszczelnienie tłoka zapewnia zwiększoną siłę ssania.

Zakres dostawy:
1 krótki adapter gumowy do rur umywalek/odpływów
1 długi adapter gumowy do rur umywalek, WC i wanien

Zastosowanie: Szybkie i łatwe usuwanie zanieczyszczeń z zatkanych rur umywalkowych,
ustępowych, wannowych i odpływów podłogowych.

0006

nr 7193
zam.

Profesjonalna pompa ssąco-tłocząca ROPUMP® Super Plus do czyszczenia rur

Wykonanie: Zamknięty, odporny na uderzenia i kurz plastikowy pojemnik na spiralę z długim
uchwytem z miękką wyściółką. Napędzana korbą reczną oraz poprzez 6-kątną końcówkę
 wiertarkami powszechnie dostępnymi w handlu, z blokadą spirali, spirala giętka posiada
 maczugową głowicę pracującą. Rękojeść zdejmowana bez potrzeby użycia dodatkowych
narzędzi.

Zastosowanie: Nadaje się do usuwania zatorów w rurach oraz do przepychania w ciasnych
łukach i kolankach bez potrzeby usuwania sitek umywalkowych i syfonów.

0006 8 7,5

nr  spirali 7194 długość robocza spirali
zam. mm mm

Spirala czyszcząca do rur ROSPI H + E Plus

Wykonanie: Stal specjalna, głowica maczugowata, średnica drutu 2 mm. Pasuje do 
przyrządów ręcznych i elektrycznych typu ROSPI (numer artykułu 7194), a także za 
pomocą magazynu  adapterowego lub tulei zaciskowej do maszyn do czyszczenia rur 
(numer artykułu 7195 oraz 7196).

Zastosowanie: Do łatwego przepychania bezpośrednio przez sita i krzyżaki umywalek 
bez demontażu rur odpływowych, syfonow i wąskich kolanek rurowych.

0005 bez rdzenia stalowego 7,5 8
0009 z rdzeniem stalowym 7,5 8

nr wykonanie 7197 długość ∅ spirali
zam. m mm

Spirala do maszyn do czyszczenia rur typu ROSPI

120,00
(592)

110,00
(592)

50,00
75,00
(592)

7197 0005

7197 0009
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Wykonanie: Rama ze sztywnego, bardzo lekkiego odlewu aluminio -
wego z niezwykle wytrzymałymi panelami bocznymi, wykonanymi z
nylonu wzmocnionego włóknem szklanym, w celu ochrony urządzenia
przed uderzeniami i obiciem. Do spirali-∅ 16 i 22 mm z podłączeniem
bezpośrednim i spirali-∅ 8 oraz 10 mm z przejściówkami. Do rur o 
∅ 20–150 mm, maksymalna długość robocza przy ∅ 22 mm wynosi 
60 m, przy ∅ 16 mm wynosi 50 m i przy ∅ 10 i 8 mm spirali wynosi 
10 m. Wzmocniony wąż prowadzący z precyzyjną szybkozłączką
zapewnia bezpieczne i bez załamań prowadzenie spirali i zapobiega
zanieczyszczeniom. Centralna blokada napędu spirali zapewniana jest
przez usytuowaną w środku wzmocnioną dźwignię napędową. 
Dźwignia napędowa w spoczynku jest bezpiecznie zablokowana i służy
 jednocześnie jako uchwyt do przenoszenia urządzenia. Bezpieczne
zakleszczanie szczęki zaciskowej zapewnia optymalne przeniesienie
energii i funkcjonalność. Wał napędowy znajduje się w dwóch trwale
smarowanych łożyskach kulkowych i nie wymaga konserwacji. Pełne
wykorzystanie mocy silnika z odpornym na ścieranie zębatym paskiem
klinowym i przekładnią zębatą pozwala na efektywną pracę wirujących
głowic łańcuchowych i frezowych. Regulacja wypoziomowania do
 nierównych powierzchni roboczych za pomocą trójnożnego antypoślizgo -
wego stojaka umożliwia wygodą pracę w niezgarbionej pozycji. Moc 
0,4 kW (0,55 PS), 230 V, 50 Hz z rotacją w prawo i w lewo, zabez-
pieczenie przed zakłóceniami elektromagnetycznymi i wilgocią.

Zastosowanie: Dla instalatorów wykonujących prace serwisowe w
budynkach prywatnych jak i w hotelach, gastronomii, szpitalach,
domach opieki społecznej i ośrodkach komunalnych. Idealna do uniwer-
salnego serwisu zatkanych spływów rur wanny, umywalki, toalety, w
kuchniach, w stołówkach, kanalizacji, ściekach i w rynnach dachowych.

nr wykonanie 7195 7196
zam.

Maszyna do czyszczenia rur R600

Spirale/zestaw narzędziowy

Wykonanie: Pasuje do maszyn do czyszczenia rur R600 
(nr zam. 7195 i 7196).

Dostawa:
1 walizka z tworzywa sztucznego
2 koszyki do spiral 16; 22 mm

10 spiral standardowych 5 x 16; 5 x 22 mm
2 wiertła proste 16; 22 mm
2 wiertła maczugowe ∅ 16; 22 mm
1 wierto piórkowe 16/25 mm
1 wierto lejkowe 22 mm
1 wierto łopatkowe 22/65 mm
1 głowica widełkowa ∅ 22/76 mm
2 klucze rozdzielcze 16; 22/32 mm
1 rękawica ochronna lewa

ROWONAL-areozol do spirali 
(konserwujący i zabezpieczający przed korozją)

0006

nr 7199
zam.

450,00
(597)

Czyszczenie rur

0006 maszyna do czyszczenia rur, 
bez oprzyrządowania

0006 maszyna do czyszczenia rur 
z oprzyrządowaniem 
(nr artykułu 7199)

750,00 ◊

–

(597)

–

1.200,00 ◊

(597)
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7/37Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

0005 2,3 16
0010 4,5 22

30,00 ◊
55,00 ◊

(592)

Czyszczenie rur

Wykonanie: Z jakościowej stali sprężynowej, specjalnie utwardzanej i odpuszczanej, dzięki 
temu odporna na ścieranie i zużycie. Obie strony spirali posiadają końcówki umożliwiające
 łączenie z innymi elementami osprzętu. Stałe złącza pośrednie ze złączką ciśnieniową NIROSTA 
i sprężyną NIROSTA zapewniają bezpieczne funkcjowanie sprzętu także przy długim okresie
używania, dzięki redukcji zagrożenia powstającego wskutek korozji lub pęknięcia. Pasują do 
maszyny do  czyszczenia rur R600 (nr zam 7195 i 7196), a także do innych typów maszyn ze
 spiralami-∅ 16 mm i 22 mm.

Zastosowanie: Do ciężkich robót czyszczących. 

nr długość 7198 ∅ spirali
zam. m mm

Spirale standardowe

0010 + 0015 Do pobrania próbek w celu określenia doboru właściwego narzędzia pracy.

0020 + 0025 Szczególnie nadaje się do pracy w ciasnych i różnorakich złączach kolanowo-
łukowych rur kanalizacyjnych.

0030 + 0033 Narzędzia specjalne z hakami do wyciągania z rur pozostawionych tkanin,
narzędzi lub spirali.

0035 + 0040 Do usuwania lub rozwiercania zatorów spowodowanych przez tkaniny lub papier.

0045 + 0050 Do rozwiercania miękkich osadzeń z tłuszczu lub mydła itd.

0055 Do czyszczenia błota i zamulonych rur.

0060 + 0065 Do rozwiercenia i usuwania zatorów spowodowanych przez tkaniny lub błoto, 
a także twardej skorupy szlamowej lub jako narzędzie przygotowawcze do 
zawiesi łańcuchowych.

0070 Do wszechstronnego użycia, szczególnie do usuwania osadów i zakorzenionego
szlamu.

0075 + 0080 Intensywne działanie czyszczące, idealna do czyszczenia rur betonowych i
żeliwnych. Głowica zawiesia łańcuchowego czyści rury redukując tym samym
możliwość ponownego ich zapchania. 
Wykonanie bez pierścienia do lepszego prowadzenia po łukach.

0010 wiertło proste,  16 mm 16 16/5/8 110 25– 75
0015 wiertło proste,  22 mm 22 22/7/8 210 50–100
0020 wiertlo maczugowe,  28 mm 28 16/5/8 115 40– 75
0025 wiertlo maczugowe,  40 mm 40 22/7/8 180 50–100
0030 wiertło powrotne,  35 mm 35 16/5/8 55 50– 75
0033 wiertło powrotne,  45 mm 45 22/7/8 100 75–150
0035 wiertło lejkowe,  32 mm 32 16/5/8 110 50–100
0040 wiertło lejkowe,  55 mm 55 22/7/8 185 110–150
0045 wiertło płaskie do usuwania tłuszczu,  25 mm 25 16/5/8 35 40– 75
0050 wiertło płaskie do usuwania tłuszczu,  25 mm 45 22/7/8 60 60–125
0055 wiertło łyżeczkowe,  65 mm 65 22/7/8 65 100–150
0060 Wiertło zębate krzyżowe,  35 mm 35 16/5/8 45 50– 75
0065 Wiertło zębate krzyżowe,  45 mm 45 22/7/8 60 70–100
0070 Wiertło widełkowe,  76 mm 76 22/7/8 100 100–150
0075 głowica łańcuchowa z kolcami,  40 mm 40 16/5/8 155 50–125
0080 głowica łańcuchowa z kolcami, 4 łańcuchy,  60 mm 60 22/7/8 170 75–130

nr wykonanie 7197 ∅ sprzęgło długość zakres pracy
zam. mm mm/cal mm mm

Oprzyrządowanie do maszyny czyszczącej

0010 + 0015

0020 + 0025

0030 + 0033

0035 + 0040

0045 + 0050

0055

0060 + 006500700075 + 0080

29,00
34,00
30,00
41,00
30,00
40,00
32,00
38,00
29,00
45,00
60,00
60,00
65,00
77,00

180,00
225,00

(592)
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7/38 Stałe stany magazynowe są dostępne w ciągu 48 godz. Ceny podane w euro za 1 sztukę bez podatku VAT (jeśli nie podano inaczej).

0085 prawa
0090 lewa

Wykonanie: Z wyprawianej skóry bydlęcej z krótkim mankietem. 
Część wewnętrzna pokryta nitami.

Zastosowanie: Do pewnego chwytu i prowadzenia spirali czyszczącej.

nr wykonanie 7197
zam.

Rękawice ochronne do prowadzenia spirali

Zastosowanie: Do rozdzielania spirali i łączników spiral.

0095 16
0100 22

nr do  spirali 7197
zam. mm

Klucz rozdzielczy

Informacja dodatkowa: Inne typy i rozmiary dostępne na zapytanie.

28,00
28,00
(592)

4,10
4,65
(592)

Czyszczenie rur



7
N

ar
zę

d
zi

a
rę

cz
n
e

7/39Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

Obróbka rur

nr do rur- 7203 7207
zam.

0005 1/8"–1.1/8" (3–28 mm)
0010 zapasowe krążki tnące (5 szt.)

nr do rur- 7200 7207
zam.

0005 1/8–5/8" (3–16 mm)
0001 zapasowy krążek tnący (1 szt.)

nr do rur- 7200 7209
zam.

0050 1/8–5/8" (3–16 mm)
0055 1/4–7/8" (6–22 mm)
0010 zapasowe krążki tnące (5 szt.)

7200 0005 7209 0001

7200 0050–0055 7207 0010

7207 00107203 0005

Wykonanie: Korpus z odlewu ciśnieniowego z zawartością cynku, krążek tnący ze stali
 wysokostopowej. Dwie rolki prowadzące umożliwiające cięcie przy kołnierzu. Regulacja nacisku
odbywa się poprzez ergonomiczny uchwyt śrubowy z wbudowanym ostrzem do okrawania
pozostałości na krawędzi cięcia.

Zastosowanie: Do obcinania małych rurek w trudno dostępnych miejscach, jak również rur
biegnących obok siebie równolegle. Do rur miedzianych i z metali lekkich oraz rur stalowych
cieńkościennych.

Mały obcinak do rur

Wykonanie: Korpus z odlewu ciśnieniowego z zawartością cynku, krążek tnący z hartowanej 
stali wysokostopowej. Dwie rolki prowadzące umożliwiające cięcie przy kołnierzu. Regulacja
nacisku odbywa się poprzez duże pokrętło radełkowe.

Zastosowanie: Do obcinania małych rurek w trudno dostępnych miejscach, jak również 
rur biegnących obok siebie równolegle. Do rur miedzianych, mosiężnych i z metali lekkich, 
rur stalowych cieńkościennych oraz z twardego tworzywa sztucznego PCW i rur w koszulkach
 plastikowych.

Obcinak do rur MINICUT I PRO/MINICUT II PRO

Wykonanie: Korpus z odlewu ciśnieniowego z zawartością cynku z ergonomiczną
powierzchnią chwytową dla dłoni, krążek tnący z hartowanej stali wysokostopowej. 
Dwie rolki prowadzące umożliwiające cięcie przy kołnierzu. Regulacja nacisku odbywa się
poprzez duże, ergonomiczne pokrętło radełkowe.

Zastosowanie: Do obcinania małych rurek w trudno dostępnych miejscach, jak również rur
biegnących obok siebie równolegle. Do rur miedzianych, mosiężnych i z metali lekkich, 
rur stalowych cieńkościennych oraz z twardego tworzywa sztucznego PCW i rur w koszulkach
plastikowych.

Obcinak do rur MINI MAX

nr do rur 7201
zam. mm

Wykonanie: Szczególnie wytrzymały obcinak do cienkościennych nierdzewiejących rur 
stalowych, do rur miedzianych i innych o ∅ 3–28 mm, grubości ścianki (s) do 4 mm. 
Wrzeciono z długim wybiegiem i hartowanymi rolkami prowadzącymi.
Poręczna konstrukcja do prac w ciężko dostępnych miejscach.
Sprawdzony jakościowo krążek tnący ze specjalnej stali o bardzo długiej żywotności.
Tylko jeden krążek tnący do wszystkich ROLLER'S Corso Cu/INOX obcinaków do rur.

0010 3–28
1000 zapasowy krążek tnący

Obcinak do rur Corso Cu/Inox Mini

7201 0010 7201 1000

23,90
6,40

(622)

11,00
–

(574)

–
1,74 (jedn opak.)

(574)

15,95
16,95

–
(592)

–
–

19,95 (jedn opak.)
(592)

24,00
–

(592)

–
19,95 (jedn opak.)

(592)
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1000 zapasowy krążek tnący
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7/40 Stałe stany magazynowe są dostępne w ciągu 48 godz. Ceny podane w euro za 1 sztukę bez podatku VAT (jeśli nie podano inaczej).

nr do rur 7201
zam. mm

nr do rur- 7227 7207
zam.

nr do rur- 7204 7209
zam.

Wykonanie: Korpus z odlewu ciśnieniowego z zawartością cynku, krążek tnący z hartowanej 
stali wysokostopowej. 4 rolki prowadzące umożliwiające cięcie przy kołnierzu zapobiegają
 wyskoczeniu lub wyślizgnięciu. Regulacja nacisku odbywa się poprzez łatwo przesuwający 
się teleskop. Dodatkowo obcinak ten posiada chowany wewnętrzny grater (usuwa
 niepotrzebne resztki materiału po cięciu). Duży metalowy uchwyt z zapasowym krążkiem
tnącym (w dostawie).

Zastosowanie: Do precyzyjnego cięcia ze stałym małym promieniem roboczym rur z miedzi,
mosiądzu, aluminium oraz cienkościennych rur stalowych i rur ze stali szlachetnej.

0005 1/8"–1.3/8" (3–35 mm)
0001 zapasowy krązek tnący (1 szt.)

nr do rur- 7202 7209
zam.

Obcinak do rur

7202 0005 7209 0001

Wykonanie: Korpus z odlewu ciśnieniowego z zawartością cynku, krążek tnący z hartowanej stali
wysokostopowej. Dwie rolki prowadzące umożliwiające cięcie przy kołnierzu. Regulacja nacisku
odbywa się poprzez łatwo przesuwające się wrzeciono. Uchwyt z ostrzem do gratowania.

Zastosowanie: Do czystego obcinania rur miedzianych, mosiężnych i z metali lekkich oraz
 cienkościennych rur stalowych.

0005 1/8–1.1/8" (3–30 mm)
0001 zapasowy krążek tnący (1 szt.)

Obcinak do rur

7204 0005 7209 0001

Wykonanie: Korpus z odlewu ciśnieniowego z zawartością cynku, krążek tnący z hartowanej stali
wysokostopowej, dwie rolki prowadzące umożliwiające cięcie przy kołnierzu. Regulacja nacisku
odbywa się poprzez łatwo przesuwające się wrzeciono. Składany wewnętrzny gratownik i
 zapasowy krążek tnący w uchwycie.

Zastosowanie: Do precyzyjnego obcinania rur miedzianych.

0100 1/8"–1.1/8" (3–30 mm)
0010 zapasowy krążek tnący (jed. opakow. 5 sztuk)

Obcinak do rur miedzianych

7227 0100 7207 0010

Wykonanie: Szczególnie wytrzymały obcinak do cienkościennych nierdzewiejących rur 
stalowych, do rur miedzianych i innych ∅ 3–28 mm, grubość ścianki (s) do 4 mm. 
Wrzeciono z długim wybiegiem i hartowanymi rolkami prowadzącymi.
Poręczne, ergonomiczne pokrętło z metalu.
Sprawdzony jakościowo krążek tnący ze specjalnej stali o bardzo długiej żywotności.
Tylko jeden krążek tnący do wszystkich ROLLER'S Corso Cu/INOX obcinaków do rur.

Obcinak do rur Corso Cu/Inox

7201 0020 7201 1000

18,80
6,40

(622)

Obróbka rur

14,50
–

(574)

–
1,74 (jedn opak.)

(574)

18,95
–

(592)

–
19,95 (jedn opak.)

(592)

30,10
–

(574)

–
1,74 (jedn opak.)

(574)
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7/41Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

nr do rur 7201 ciężar
zam. mm kg

Obróbka rur

Wykonanie: Szczególnie wytrzymały obcinak do rur cienkościennych, ale nie do rur stalowych
przyrdzewiałych, do rur miedzianych i innych ∅ 3–35 mm, grubość ścianki (s) do 4 mm.
Stabilne wrzeciono. Ze składającym się i płynnie pracującym teleskopem zapewniającym szybką i
łatwą nastawę.
Poręczne, ergonomoczne pokrętło z metalu.
Sprawdzony jakościowo krążek tnący ze specjalnej stali o bardzo długiej żywotności.
Tylko jeden krążek tnący do wszystkich ROLLER'S Corso Cu/INOX obcinaków do rur. 

0030 3–35 0,565
1000 zapasowy krążek tnący 0,004

Obcinak do rur Corso Cu/Inox

7201 0030 7201 1000

nr do rur- 7208 7209
zam.

7207 0010

Wykonanie: Korpus z odlewu ciśnieniowego z zawartością cynku, krążek tnący z hartowanej 
stali wysokostopowej. Dwie rolki prowadzące umożliwiające cięcie przy kołnierzu zapobiegają
wyskoczeniu lub wyślizgnięciu. Regulacja nacisku odbywa się poprzez łatwo przesuwający 
się teleskop. Dodatkowo obcinak ten posiada chowany wewnętrzny grater (usuwa
 niepotrzebne resztki materiału po cięciu). Duży metalowy uchwyt z zapasowym krążkiem
tnącym (w dostawie).

Zastosowanie: Do precyzyjnego cięcia rur miedzianych, mosiężnych i z metali lekkich, 
rur stalowych cieńkościennych oraz z twardego tworzywa sztucznego PCW i rur w koszulkach
plastikowych.

0005 1/4–1.3/8" (6–35 mm)
0010 zapasowe krążki tnące (5 szt.) 

nr do rur- 7207
zam.

Obcinak do rur TUBE CUTTER 35

7207 0005

7208 0005

Wykonanie: Korpus z odlewu ciśnieniowego z zawartością cynku, krążek tnący z hartowanej 
stali wysokostopowej. Dwie rolki prowadzące umożliwiające cięcie przy kołnierzu. Regulacja
nacisku odbywa się poprzez łatwo przesuwający się teleskop nastawny. Ponadto obcinak 
ten szybko  dostosowuje sie do średnicy obcinanej rury. Duży metalowy uchwyt z zapasowym
krążkiem tnącym (w dostawie).

Zastosowanie: Do precyzyjnego cięcia rur z miedzi, mosiądzu, aluminium oraz cienkościennych
rur stalowych.

0005 1/8"–1.3/8" (3–35 mm)
0001 zapasowy krążek tnący (1 szt.)

Teleskopowy obcinak do rur

7209 0001

Wykonanie: Szczególnie wytrzymały obcinak do cienkościennych nierdzewiejących rur 
stalowych, do rur miedzianych i innych ∅ 6–120 mm, grubość ścianki (s) do 4 mm.  
Stabilne wrzeciono o specjalnie długim prowadzeniu z hartowanymi rolkami prowadzącymi.
Wysoka jakość niemiecka.
Sprawdzony jakościowo krążek tnący ze specjalnej stali o bardzo długiej żywotności. 
Tylko jeden krążek tnący do wszystkich ROLLER'S Corso Cu/INOX obcinaków do rur. 

0040 6– 42 
0050 6– 64 
0060 64–120 
1000 zapasowy krążek tnący

Obcinak do rur Corso Cu/Inox

46,75
6,40

(622)

30,00
19,95 (jedn opak.)

(592)

97,10
114,00
164,00

6,40
(622)

20,70
–

(574)

–
1,74 (jedn opak.)

(574)

nr do rur 7201
zam. mm
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7/42 Stałe stany magazynowe są dostępne w ciągu 48 godz. Ceny podane w euro za 1 sztukę bez podatku VAT (jeśli nie podano inaczej).

0006 1/4–1.3/8" (6–35 mm)
0010 zapasowy krążek tnący (jed. opakow. 5 sztuk)

7205 0010

Wykonanie: Korpus z odlewu ciśnieniowego z zawartością cynku, krążek tnący z hartowanej
stali wysokostopowej, dwie rolki prowadzące z podtoczeniem do cięcia obrotowego, 
regulacja docisku, składany gratownik i zapasowe kółko tnące.

Zastosowanie: Do dokładanego cięcia rur miedzianych i ze stali stopowej.

nr do rur- 7205
zam.

Obcinak do rur INOX TUBE CUTTER 30

7205 0006

Wykonanie: Korpus z odlewu ciśnieniowego z zawartością cynku, krążek tnący z hartowanej 
stali wysokostopowej. Dwie rolki prowadzące umożliwiające cięcie przy kołnierzu zapobiegają
wyskoczeniu lub wyślizgnięciu. Regulacja nacisku odbywa się poprzez łatwo przesuwający 
się teleskop. Dodatkowo obcinak ten posiada chowany wewnętrzny grater (usuwa 
niepotrzebne resztki materiału po cięciu). Duży metalowy uchwyt z zapasowym krążkiem
tnącym (w dostawie).

Zastosowanie: Do precyzyjnego obcinania rur ze stali szlachetnej.

0505 1/4"–1.3/8" (6–35 mm)
0510 zapasowe krążki tnące (5 szt.) 

nr do rur- 7205
zam.

Obcinak do rur INOX TUBE CUTTER 35

7205 05107205 0505

nr do rur- 7202 7209
zam.

Wykonanie: Korpus z odlewu ciśnieniowego z zawartością cynku, krążek tnący ze stali
 szlachetnej. 4 rolki prowadzące ze stali szlachetnej umożliwiające cięcie przy kołnierzu
 zapobiegają wyskoczeniu lub wyślizgnięciu. Regulacja nacisku odbywa się poprzez łatwo
 przesuwający się teleskop. Dodatkowo obcinak ten posiada chowany wewnętrzny grater
(usuwa niepotrzebne resztki materiału po cięciu). Duży metalowy uchwyt z zapasowym
krążkiem tnącym (w dostawie).

Zastosowanie: Do precyzyjnego cięcia ze stałym małym promieniem roboczym rur ze stali
 nierdzewnej.

1005 1/8"–1.3/8" (3–35 mm)
0001 zapasowy krążek tnący (jed. opakow. 1 sztuka)

Obcinak do rur INOX

7202 1005 7209 0001

Wykonanie: Korpus magnezu, krążek tnący z hartowanej stali wysokostopowej. Cztery szerokie
rolki prowadzące ze stali nierdzewnej, 12-krotne ułożyskowanie, z podcięciem umożliwiającym
cięcie przy kołnierzu zapobiegające wyskoczeniu lub wyślizgnięciu. Szybka nastawa przez
zapadkowe prowadzenie teleskopu z automatycznym sprężynowym powrotem.
Duży metalowy uchwyt z miejscem na dodatkowy krążek tnący (nie objęty zakresem dostawy).

Zastosowanie: Do precyzyjnego obcinania rur ze stali szlachetnej.

0205 1/4"–2.1/8" (10–54 mm)
0210 zapasowy krążek tnący (jed. opakow. 2 sztuki)

nr do rur- 7205
zam.

Obcinak do rur INOX TUBE CUTTER 54

7205 02107205 0205

100,00
29,00
(592)

31,00
28,00 (jedn opak.)

(592)

35,00
32,00 (jedn opak.)

(592)

Obróbka rur

–
1,74 (jedn opak.)

(574)

33,10
–

(574)
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7/43Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

0005 1/4"–1.1/4" (6–35 mm)
0010 zapasowe krążki tnące (5 szt.)

nr do rur- 7213
zam.

0005 1/8"–2" (10–60 mm)
0010 zapasowy krążek tnący (1 szt.)

Obróbka rur

Wykonanie: Korpus z odlewu ciśnieniowego z zawartością cynku, krążek tnący z hartowanej 
stali wysokostopowej. Dwie rolki prowadzące umożliwiające cięcie przy kołnierzu zapobiegają
wyskoczeniu lub wyślizgnięciu. Regulacja nacisku odbywa się poprzez łatwo przesuwający 
się teleskop. Dodatkowo obcinak ten posiada chowany wewnętrzny grater (usuwa
 niepotrzebne resztki materiału po cięciu). Duży metalowy uchwyt z zapasowym krążkiem
tnącym (w dostawie).

Zastosowanie: Do precyzyjnego obcinania wielowarstwowych rur zespolonych.

nr do rur- 7211
zam.

Obcinak do rur TUBE CUTTER 35 MSR 

7211 00107211 0005

7206 0005

7206 0010

Wykonanie: Korpus z odlewu ciśnieniowego z zawartością cynku, krążek tnący z hartowanej
stali wysokostopowej. Dwie szerokie rolki prowadzące do pewnego prowadzenia krążka 
tnącego rurę. Regulacja nacisku odbywa się poprzez łatwo przesuwające się wrzeciono.
 Rękojeść w kształcie litery T pozwala na pełne wykorzystanie siły przyłożonej.

Zastosowanie: Do dokładnego i prostopadłego cięcia rur stalowych. 
Po obcięciu można  bezpośrednio przejść do gwintowania.

Obcinaki do rur stalowych do 2"

Obcinak do rur stalowych „SUPER“. 

0005 1/8"–2" (10–60 mm)
0010 zapasowy krążek tnący (jed. opakow. 3 sztuki)

7213 0005

7213 0010

Wykonanie: Korpus z odlewu ciśnieniowego z zawartością cynku, krążek tnący z hartowanej stali
wysokostopowej. Dwie szerokie rolki prowadzące do pewnego prowadzenia krążka tnącego rurę.
Siła docisku poprzez stabilne wrzeciono z gwintem drobnozwojowym z ochroną przed jego
przekręceniem/zniszczeniem. Rękojeść w kształcie litery T pozwala na pełne wykorzystanie 
siły przyłożonej.

Zastosowanie: Do dokładnego i prostopadłego cięcia rur stalowych. 
Po obcięciu można bezpośrednio przejść do gwintowania.

Informacja dodatkowa: Poprzez wymianę krążka tnącego (nr zam. 7210 0015) 
można też ciąć opcjonalnie rurę żeliwną.

0005 2–4" (60–115 mm)
0010 zapasowe krążki tnące (2 szt.)
0015 zapasowy krążek tnący (1 szt.)

nr do rur- 7215
zam.

Obcinak do rur stalowych do 4" (60–115 mm)

7215 0010

7215 0005

33,00
30,00 (jedn opak.)

(592)

71,00
4,98 (jedn opak.)

(574)

90,00
22,00 (jedn opak.)

(592)

233,00
37,00 (jedn opak.)
19,95 (jedn opak.)

(592)

Obcinak do rur stalowych.

nr do rur- 7206
zam.



0005 1/4–2.5/8" (6–67 mm)
0010 zapasowe krążki tnące, standard (3 szt.)
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Wykonanie: Korpus z odlewu ciśnieniowego z zawartością aluminium, krążek tnący ze stali
wysokostopowej. Cztery rolki prowadzące umożliwiające cięcie przy kołnierzu zapobiegają
 wyskoczeniu lub wyślizgnięciu. Regulacja nacisku odbywa się poprzez łatwo przesuwający 
się teleskop. Ponadto obcinak do rur ma możliwość szybkiego ustawienia poprzez naciśnięcie
przycisku. Krążek do cięcia tworzyw sztucznych jest już zamontowany, krążek do cięcia rur
 miedzianych i cienkościennych rur stalowych znajduje się w dużym metalowym uchwycie 
(w komplecie).

Zastosowanie: Do dokładnego cięcia rur z tworzywa sztucznego i miedzianych oraz
 cienkościennych rur stalowych.

0005 1/4"–2.5/8" (6–67 mm)
0010 zapasowy krążek tnący do tworzywa sztucznego (1 szt.)
0015 zapasowy krążek tnący do miedzi (1 szt.)

nr do rur- 7210
zam.

Obcinak do rur miedzianych Kombi z trzpieniem szybkonastawnym

7210 0005

7210 0010 7210 0015

7219 0010

Wykonanie: Korpus jako aluminiowy monoblok o wysokiej jakości powierzchni pokrytej
 epoksydowo powłoką specjalną DURAMANT, hartowany krążek do cięcia jest specjalnie
 szlifowany dla różnych grubości ścianek ciętej rury. Dwie rolki prowadzące umożliwiające cięcie
przy kołnierzu zapobiegają wyskoczeniu lub wyślizgnięciu. Regulacja nacisku odbywa się
poprzez łatwo przesuwający się teleskop. Ponadto obcinak ten posiada szybką możliwość 
regulacji z automatycznym powrotem poprzez naciśnięcie przycisku oraz wysuwany 
gratownik z obrotowym ostrzem HSS, który może być schowany w obudowie obcinaka. 
Duży metalowy uchwyt.

Zastosowanie: Do obcinania rur z PVC, PE, PP, VPE, PB i PVDF oraz wytłumionych rur
odpływowych.

nr do rur- 7219
zam.

Obcinak do rur z tworzywa sztucznego

7219 0005

nr do rur 7214
zam. mm

Wykonanie: Szczególnie wytrzymały obcinak do rur z tworzyw sztucznych, 
rur kompozytowych, ∅ 10–160 mm, grubości ścianki (s) do 19 mm.
Szybkie pozycjonowanie krążka tnącego w obu kierunkach.
Stabilne wrzeciono o długim prowadzeniu z hartowanymi rolkami prowadzącymi.
Wysoka jakość niemiecka.
Sprawdzony jakościowo krążek tnący ze specjalnej stali o bardzo długiej żywotności. 

0010 10– 40
0020 10– 63
0030 50–110
0040 110–160
1010 do Corso P 10-40, P 10-63 i rur o grubości ścianki do 7 mm
1020 do Corso P 50-110, P 110-160 i rur o grubości ścianki do 11 mm
1030 do Corso P 50-110, P 110-160 i rur o grubości ścianki do 16 mm
1040 do Corso P 50-110, P 110-160 i rur o grubości ścianki do 19 mm

Obcinak do rur Corso P

54,50
3,91 (jedn opak.)
2,39 (jedn opak.)

(574)

90,00
26,00 (jedn opak.)

(592)

86,60
94,90

137,00
169,00

10,60
12,90
15,60
25,40
(622)

Obróbka rur
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Nożyce do rur z tworzyw sztucznych

Wykonanie: Ostrza ze stali szlachetnej szlifowane w V. Dźwignia zwalniająca umożliwia
 kontrolowane otwarcie noża po naciśnięciu przycisku zwalniającego.

Zastosowanie: Nożyce do jednoręcznego, precyzyjnego i niewymagającego wysiłku cięcia,
rozcinania i przycinania na dugość rur PE, PE-X, PP, VPE, PB i PVDF.

0100 0–1.1/4" (0–26 mm)

nr do rur- 7212
zam.

Nożyce do rur z tworzyw sztucznych ROCUT® 26 TC

Wykonanie: Ostrza ze stali szlachetnej szlifowane w V, z szerokim ułożeniem rury w nożycach
do precyzjnego cięcia w wyznaczonym punkcie. Dzięki idealnej łukowej geometrii ząbkowanego
ostrza można także ciąć rury o większej grubości ścian przy minimalnym wysiłku. Dźwignia 
zwalniająca umożliwia kontrolowane otwarcie noża po naciśnięciu przycisku zwalniającego.
Uchwyty z miękkim obszarem gumowym, zapewniającym bezpieczne trzymanie przy cięciu.

Zastosowanie: Nożyce do jednoręcznego, precyzyjnego i niewymagającego wysiłku cięcia,
rozcinania i przycinania na dugość rur PE, PE-X, PP, VPE, PB i PVDF.

0150 0–1.5/8" (0–42 mm)
0305 nierdzewne ostrze wymienne

nr do rur- 7212
zam.

Nożyce do rur z tworzyw sztucznych ROCUT® 42 TC

Wykonanie: Ostrza ze stali szlachetnej szlifowane w V, z szerokim ułożeniem rury w nożycach
do precyzjnego cięcia w wyznaczonym punkcie. Dzięki idealnej łukowej geometrii ząbkowanego
ostrza można także ciąć rury o większej grubości ścian przy minimalnym wysiłku. Dźwignia 
zwalniająca umożliwia kontrolowane otwarcie noża po naciśnięciu przycisku zwalniającego.
Uchwyty z miękkim obszarem gumowym, zapewniającym bezpieczne trzymanie przy cięciu.

Zastosowanie: Nożyce do jednoręcznego, precyzyjnego i niewymagającego wysiłku cięcia,
rozcinania i przycinania na dugość rur PE, PE-X, PP, VPE, PB i PVDF.

0170 0–2" (0–50 mm)
0175 nierdzewne ostrze wymienne

nr do rur- 7212
zam.

Nożyce do rur z tworzyw sztucznych ROCUT® 50 TC

Wykonanie: Ostrza ze stali szlachetnej szlifowane w V z powłoką PTFE, z szerokim ułożeniem
rury w nożycach do precyzjnego cięcia w wyznaczonym punkcie. Dzięki idealnej łukowej 
geometrii ząbkowanego ostrza można także ciąć rury o większej grubości ścian przy minimalnym
wysiłku. Dźwignia zwalniająca umożliwia kontrolowane otwarcie noża po naciśnięciu przycisku
zwalniającego. Uchwyty z miękkim obszarem gumowym, zapewniającym bezpieczne trzymanie
przy cięciu.

Zastosowanie: Nożyce do jednoręcznego, precyzyjnego i niewymagającego wysiłku cięcia,
rozcinania i przycinania na dugość rur PVC.

0160 0–2.1/2" (0–63 mm)
0165 nierdzewne ostrze wymienne

nr do rur- 7212
zam.

Nożyce do rur z tworzyw sztucznych ROCUT® 63 TC

115,00
43,00
(592)

26,00
(592)

53,00
36,00
(592)

64,00
38,00
(592)
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Wykonanie: Ostrza ze stali szlachetnej szlifowane w V, z szerokim ułożeniem rury w nożycach
do precyzjnego cięcia w wyznaczonym punkcie. Dzięki idealnej łukowej geometrii ząbkowanego
ostrza można także ciąć rury o większej grubości ścian przy minimalnym wysiłku. 

Zastosowanie: Nożyce do jednoręcznego, precyzyjnego i niewymagającego wysiłku cięcia,
rozcinania i przycinania na dugość rur PE, PP, VPE , PB i PVDF. Szczególnie przydatne do
 przygotowywania rur do łączenia muf zgrzewaniem.

nr do rur- 7212
zam.

Nożyce do rur z tworzyw sztucznych ROCUT®

0180 0–1.14" (0–32 mm)
0182 nierdzewne ostrze wymienne
0185 0–1.5/8" (0–42 mm)
0187 nierdzewne ostrze wymienne
0200 0–2" (0–63 mm)
0210 nierdzewne ostrze wymienne

28,40
21,40
44,00
28,00

125,00
55,00
(592)

Wykonanie: Ostrza ze stali szlachetnej szlifowane w V, z szerokim ułożeniem rury w nożycach
do precyzjnego cięcia w wyznaczonym punkcie. Dzięki idealnej łukowej geometrii ząbkowanego
ostrza można także ciąć rury o większej grubości ścian przy minimalnym wysiłku. Dźwignia 
zwalniająca umożliwia kontrolowane otwarcie noża po naciśnięciu przycisku zwalniającego.
Uchwyty z miękkim obszarem gumowym, zapewniającym bezpieczne trzymanie przy cięciu.

Zastosowanie: Nożyce do jednoręcznego, precyzyjnego i niewymagającego wysiłku cięcia,
rozcinania i przycinania na dugość rur PE, PE-X, PP, VPE, PB i PVDF.

0190 0–3" (0–75 mm)
0195 nierdzewne ostrze wymienne

nr do rur- 7212
zam.

Nożyce do rur z tworzyw sztucznych ROCUT® 75 TC

0250 1/4–1.3/8" (6–35 mm)
0300 nierdzewne ostrze wymienne

nr do rur- 7212
zam.

Nożyce do rur z tworzyw sztucznych ROCUT® 35 S

165,00
78,00
(592)

42,00
16,95
(592)

Nożyce do rur z tworzyw sztucznych

Wykonanie: Ostrza ze stali szlachetnej szlifowane w V, z szerokim ułożeniem rury w nożycach
do precyzjnego cięcia w wyznaczonym punkcie. Dzięki idealnej łukowej geometrii ząbkowanego
ostrza można także ciąć rury o większej grubości ścian przy minimalnym wysiłku. Dźwignia 
zwalniająca umożliwia kontrolowane otwarcie noża po naciśnięciu przycisku zwalniającego. 
Ergonomiczny uchwyt w formie pistoletu.

Zastosowanie: Nożyce do jednoręcznego, precyzyjnego i niewymagającego wysiłku cięcia,
rozcinania i przycinania na dugość rur PE, PE-X, PP, VPE, PB i PVDF.
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Obróbka rur/Gratowniki

0005 1.1/2–4" (32–110 mm) 50, 75, 110
0050 zapasowy krążek tnący 7,5 mm –
0055 zapasowy krążek tnący 12,5 mm –

nr do rur- 7216 zakres pracy
zam. mm

Wykonanie: Z szlifowanymi i hartowanymi ostrzami stalowymi zapewniającymi gładkie cięcie.

Zastosowanie: Do usuwania wewnętrznych i zewnętrznych zadziorów z rur miedzianych,
 aluminiowych i ze stali miękkich.

0105 1/8–1.3/8" (4–36 mm)

nr do rur- 7232
zam.

Gratowniki wewnętrzno-zewnętrzne

Wykonanie: Z szlifowanymi i hartowanymi ostrzami stalowymi zapewniającymi gładkie cięcie.

Zastosowanie: Do szybkiego usuwania zadziorów z rur miedzianych i ze stali szlachetnej.

0108 1/8–1.3/8" (6–35 mm)

nr do rur- 7232
zam.

Gratowniki wewnętrzno-zewnętrzne INOX

Wykonanie: Z szlifowanymi i hartowanymi ostrzami stalowymi zapewniającymi gładkie cięcie.

Zastosowanie: Do szybkiego usuwania zadziorów z rur miedzianych, aluminiowych, stalowych i
ze stali szlachetnej.

0110 3/8–1.3/4" (10–54 mm)

nr do rur- 7232
zam.

Gratowniki wewnętrzno-zewnętrzne

7,45
(592)

40,00
(592)

50,00
(592)

Wykonanie: Z szlifowanymi i hartowanymi ostrzami stalowymi zapewniającymi gładkie cięcie.

Zastosowanie: Do szybkiego usuwania zadziorów z rur miedzianych, mosiężnych, aluminiowych
i z tworzywa sztucznego.

0030 3–35

nr do rur- 7212
zam. mm

Gratowniki wewnętrzno-zewnętrzne Rondo 3–35

10,90
(622)

Wykonanie: Z szlifowanymi i hartowanymi ostrzami stalowymi zapewniającymi gładkie cięcie.
Z napędem ręcznym lub elektrycznym.

Zastosowanie: Do szybkiego usuwania zadziorów z rur stalowych, miedzianych, mosiężnych,
aluminiowych, z tworzywa sztucznego i stali nierdzewnej.

0020 10–54

nr do rur- 7212
zam. mm

Gratowniki wewnętrzno-zewnętrzne Rondo 10–54 E

79,00
(622)

Wykonanie: Łatwe przycinanie i fazowanie (15°) z najwyższą precyzją w jednym cyklu roboczym.
Dzięki wkładkom chwytowym z ostrzem możliwe jest cięcie prostopadłe rury bez konieczności
fazowania. Z bezstopniową regulacją siły mocowania rur i wymiennymi szczękami chwytowymi z
tworzywa sztucznego możliwa jest obróbka rur o różnej średnicy. Szczęki mocujące ze sprężyną
centrującą dającą gwarancję centrycznego mocowania.

Zastosowanie: Prostopadłe cięcie i fazowanie rur o cienkich i grubych ściankach z PVC, PE, PP,
VPE, PB i PVDF wytłumionych rur kanalizacyjnych.

Zestaw dostarczany jest w walizce z tworzywa sztucznego i zawiera: Urządzenie 
pod stawowe, gratownik (do usuwania zadziorów), szczęki mocujace z standardowym uchwytem
ostrza, krążek tnący z twardego metalu do rozcinania i fazowania (15°) i uniwersalną kieszeń do
specjalnego osprzętu.

Urządzenia do przecinania i fazowania rur z tworzyw sztucznych ROCUT®

300,00
32,95
45,95
(591)
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Wykonanie: Wytrzymały i odporny na ścieranie uchwyt stalowy z optymalnym przełożeniem siły.
Korpus kuty z aluminium, poręczny i lekki. Długie ramiona dźwigniowe redukują wydatek siły i
rozszerzają zakres pracy. Dla usprawnienia pracy następuje automatyczny powrót trzpieniowego
kolca. Osadzona wewnątrz dźwignia kolankowa chroniona jest przed zanieczyszczeniami. Do 
precyzyjnej nastawy rozbijacza kapilarnego służy śruba KSO. Ergonomiczny uchwyt z nakładkami
z tworzywa sztucznego chroni przed poślizgiem i przycięciem dłoni.

Zestaw dostarczany jest w stabilnej walizce z blachy i zawiera: cęgi expandera ROCAM®

EXPANDER Power Torque (nr zam. 7218 0201), nitowane głowice kielichujące i frez do
 gratowania wewnętrznego i zewnętrznego (nr zam. 7232 0105).

Zastosowanie: Do kielichowania, redukowania i kalibrowania rur z miedzi, aluminium, stali
 precyzyjnej i szlachetnej. Do skutecznego wykonywania połączeń rurowych bez użycia złączek w
 instalacjach sanitarnych, grzewczych, gazowych, chłodniczych i klimatyzacyjnych. Wyeliminowa-
nie kosztów zakupu i magazynowania złączek oraz kosztów związanych z ich nabyciem. Ponadto
są zredukowane koszty pracy i materiału związane z lutowaniem oraz energii o 50 %. Z resztek
rur można wykonać mufki. Zwiększenie niezawodności poprzez redukcję ilości połączeń.

Miedź miękka i półtwarda ∅ 8–42 mm przy maks. grubości ścianki 1,6 mm
Aluminium miękkie ∅ 8–28 mm przy maks. grubości ścianki 1,6 mm
Miękka stal precyzyjna ∅ 8–28 mm przy maks. grubości ścianki 1,6 mm
Miękka stal nierdzewna ∅ 8–22 mm przy maks. grubości ścianki 1,0 mm

0006 12; 15; 18; 22
0011 12; 15; 18; 22; 28

nr do rur- 7218
zam. mm

Zestaw Expander ROCAM® Power Torque-Urządzenie do kielichowania i kalibrowania 

Wykonanie: Expander ROCAM® Power Torque bez Expander główki i stalowej kasety.

0201 42

nr do rur- 7218
zam. mm

Expander ROCAM® dynamometryczny

Zastosowanie: Do wykonywania dokładnych standartowych mufek wg. DVGW oraz 
przepisów Gas de France. Nitowane głowice standartowe ROTHENBERGER pasują również 
do odpowiednich cęgów do kielichowania innych producentów. 

0205 12 maks. Cu 1,2 Al 1,2 Fe 1,2 INOX 1,0 mm
0210 15 maks. Cu 1,2 Al 1,2 Fe 1,2 INOX 1,0 mm
0215 18 maks. Cu 1,2 Al 1,2 Fe 1,2 INOX 1,0 mm
0220 22 maks. Cu 1,2 Al 1,5 Fe 1,5 INOX 1,0 mm
0225 28 maks. Cu 1,5 Al 1,5 Fe 1,5 INOX   –  mm

nr do rur- 7218 grubość
zam. mm

Nitowane głowice standardowe

Wykonanie: Do skutecznego wykonywania połączeń instalacyjnych rur bez użycia złączek, 67 %
zredukowane koszty pracy i materiału związane z lutowaniem i potrzebną do tego energią,
także do już zainstalowanych rur mogą być zabudowane rozgałęzienia instalacyjne bez potrzeby
demontażu lub dodatkowego skręcania złączek.

Zestaw w stalowej kasecie przenośnej obejmuje: specjalny uchwyt z grzechotką, cęgi do
wywijania, specjalne wiertło ścinające UNIDRILL® Automatik 42 i 4 wyoblaki.

Zastosowanie: Do ręcznego wykonania rozgałęzień, odpływów zwężeń w instalacjach rurowych
dla rur z twardej, półtwardej i miękkiej miedzi (maks. grubość ścianki 2,5 mm), aluminium (maks.
grubość ścianki 2,5 mm) oraz z miękkej stali (maks. grubość ścianki 2,5 mm).

Informacja dodatkowa: Zestawy kompletowane z elementów o innych wielkościach na zapytanie.

0005 12 – 15 – 18 – 22

nr do rur- 7220
zam. mm

Zestaw wyoblaków z uchwytem i grzechotką

Expander i narzędzia do wyoblania

90,00
90,00
90,00
90,00

110,00
(591)

450,00
(591)

350,00
380,00

(591)

200,00
(591)

Podobne odwzorowanie


