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Önmagunkról:
Mint a csõmegmunkálás és csõfeldolgozás kézi szerszámainak és
gépeinek világszerte vezetõ gyártója és a csõvizsgálat és csõtisztítás
vezetõ szolgáltatója, ipari, szakipari és kereskedelmi ügyfeleinknek a
legmagasabb minõségû és legjobb termékeket kínáljuk.

Illetõségünket 50 év óta mindig hatásosan bizonyítottuk. Nem utolsó
sorban több mint 100 találmány igazolja a ROTHENBERGER innovációs
erejét.

A név ma a fejlett épületgépésztechnikát képviseli. 

Külön a "Do it Yourself" (csináld magad) felhasználók igényeihez illesztve
kínálunk az igényes barkácsolóknak összeállított választékot a forrasztás,
hegesztés és melegítés területén. Miután a gáz-szerszámokban
specialisták vagyunk, a biztonság itt természetesen az elsõ helyen áll.

Az összes használatos alkalmazás problémáinak megoldását felölelõ
választék támogatja a gyakorlott barkácsolót ugyanúgy, mint a furfangos
ezermestert, az érdeklõdõ kezdõt vagy a jártas szakembert.

A kemping sorozatunkkal kicsi, de kitûnõ választékkal rendelkezünk a gáz
készülékek területén kerti, kemping vagy szabadtéri felhasználásra. 

Alaptevékenységünkben, ami a csõ- és installációs szerszámokra,
valamint a csõtisztításra terjed ki, barkácsolóinknak természetesen szintén
válogatott kínálatot nyújtunk a jó minõségû, gyakorlatban bevált
készülékekbõl. 

Gyõzõdjék meg személyesen termékeink minõségérõl!

A cégrõl és annak teljesítményérõl további információkat
talál az interneten:

www.myrothenberger.com2



Tartalomjegyzék

Gázszerszámok/forrasztó-készülékek és tartozékok
• Patronos forrasztó-készülékek ������

• Propán palackos forrasztó-készülékek ������

• Speciális célokra szolgáló készülékek ������

• Autogén hegesztõ készülékek és hegesztési tartozékok ������
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• Elektromos forrasztó készülékek ������
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Víz-Fûtés szerelõ szerszámok

• Csõtisztítás ������

• Csõmegmunkálás és szerelés ������

Ezenkívül a fejezetben talál néhány javaslatot érdekes alkalmazásokra,
valamint keresztutalásokat ésszerû tartozékokra.

www.myrothenberger.com

Itt a következõket találja:

• Barkács ötletek és trükkök
• Sûrített alapismeretek
• Videó bemutatók
• Alkalmazási fotók
• Részletes termékismertetések
• Használati útmutatók
• ROTHENBERGER termék

jegyzék

És még több információt talál DIY Internet honlapunkon:
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1750°C forrasztólámpa, standard patronos forrasztó készülék
Praktikus, könnyen kezelhetõ, egyszerû
Nr. 3.5930
Forrasztó készülék lágyforrasztás- és
kisebb keményforrasztás munkákhoz.
Biztonság a központi patron
csatlakoztató rendszer révén: a patront
pontosan, gázra tömítetten lehet a
készülékhez csatlakoztatni. Stabil és
kompakt mûanyag burkolat. Egyszerû
kezelés. Alkalmas vezetékek
kiolvasztására és grill meggyújtására is.

Univerzális és nagy teljesítményû
Nr. 3.5931
Patronos forrasztó rendszer
nagyteljesítményû, Ø 22 mm égõvel,
széltûrõ, az INTER COOLER révén
rövid felmelegedési idõ után fej feletti
munkákra is alkalmas. Ideális javítási-
és szervizmunkákhoz víz-gáz-, fûtés-,
hûtõ- és klíma-munkák területén, de 
grill begyújtására is kiválóan alkalmas. 

Patronos forrasztó készülékek 

650°C

650°C

4

MULTIFIRE C100 patronos forrasztó rendszer



Gázraktár:

MULTIGAS 300 Speciális gázkeverék 40% propán és 60% bután, max. 2100°C
Nr. 3.5510 lánghõmérsékletekhez (egy-gázos készülékekhez) 

MINIGAS 100 Speciális gázkeverék 30% propán és 70% bután
Nr. 3.5504

MAXIGAS 400 Nagyteljesítményû hegesztõ-, vágó- és keményforrasz gáz max.
Nr. 3.5570 3100°C lánghõmérsékletekre (oxigénnel), speciális keverék. 

C 200 SUPERGAS Bután egy-utas gázpatron, magas tisztaságfokú gázkeverék propán
Nr. 3.5900 résszel, alkalmas alacsonyabb hõmérsékleten végzett munkákhoz is.

ROFILL SUPER 100 Gáz utántöltõ patron. 25% propán és 75% bután. Utántölthetõ gáz-
Nr. 3.5840 öngyújtók töltésére is alkalmas.   

MAPP GAS Speciális gázkeverék izobután tartalommal (nem tartalmaz Butadien-t)
Nr. 3.5551C extra magas, akár 2400 °C-os lánghõmérséklettel. Lágy- és 

keményforrasztáshoz. Kb. 35 %-kal gyorsabb munkavégzést 
biztosít, mint a PB gáz.

Alkalmasak más gyártó összes hasonló típusához is.

www.myrothenberger.com

… a standard program

700°C
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EUROSET 1750°C standard patronos forrasztó készülék
Gyors, költség takarékos munkák
Nr. 3.5501
Minden háztartás és szerszámos doboz
hasznos tartozéka. Alkalmas réz csövek
lágyforrasztására Ø 28 mm-ig,
keményforrasztáshoz Ø 15 mm-ig.
Biztonsági finomszabályozó szelep az
égõláng pontos beállításához.



www.myrothenberger.com

EUROSET PIEZO 1900°C
A nagyteljesítményû forrasztó-készülék

MINISET 1450°C Barkács készülék
finom-forrasztási munkákhoz

Praktikus, könnyen kezelhetõ, kicsi

Nr. 3.5503

Praktikus, könnyen használható
melegítõ- és forrasztó-készülék kis
méretekkel. Illik minden szerszámos
dobozba. Ideális kerek- és
négyszögletes rudak 3 mm
falvastagságig vagy vékonyfalú csövek
Ø 10 mm-ig forrasztására. Kicsi,
könnyen kezelhetõ, kényelmes
biztonsági- finomszabályzással és 
Ø 14 mm pontégõvel.

Nagyteljesítményû forrasztó-készülék
Nr. 3.5555
Nagyteljesítményû patronos forrasztó-
készülék, amely különösen alkalmas 
Cu-keményforrasztású kötésekhez 
Ø15 mm-ig és lágyforrasztású kötésekhez
Ø 28 mm-ig. Kezdõk számára alkalmas
készülék, különösen csõforrasztásokhoz.
Kezelése egyszerû: megbízható, azonnali
gyújtás gombnyomásra. Forrasztás
minden pozícióban.

Patronos forrasztó készülékek   … kezdõknek 

650°C
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750°C
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Nr. 3.5630
Nagyteljesítményû, professzionális lágy-
és keményforrasztó készülék, különösen
alkalmas lemez forrasztásokhoz (kerek
vagy szögletes anyag max. Ø 10 mm) és
csõforrasztásokhoz (rézcsõ kemény-
forrasztás, max. Ø 18 mm, lágyforrasztás
max. Ø 22 mm). Forrasztás minden
helyzetben tömlõvezetékkel. Erõteljes, 
15 mm-es forrasztóégõ, hõálló,
rozsdamentes acélból, megnövelt oxigén
szívó teljesítménnyel a gyors és egyen-
letes felmelegítéshez. 

Szállított készülék:
MULTIGAS 300 egy-utas gázpatron, 600 ml, finom-
szabályzó szelep, propán tömlõvezeték 1,5 m
fogantyúval, égõcsõ, turbó keményforrasztó égõ 
Ø 15 mm, pontégõ Ø 14 mm, közvetlen csatlakozó
adapter W 21,8 x 1.1/4"L (5 és 11 kg-os propángáz
palackos üzemmódhoz), biztonsági gyújtó, égõ-
kulcs, állvány.

és szakembereknek

850°C
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TURBOSTAR 2100°C Patronos-tömlõs
készülék lágy- és keményforrasztáshoz
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Pontégõ készlet

Patronos-
tömlõs készlet

Nr. 3.5070
• Nagyteljesítményû, gázzal mûködtetett

barkács- és elektromos forrasztómodul
készlet

• 14 mm-es pontégõ finom forrasztási
munkákhoz

• Forrasztópáka elõtét 2 forrasztóheggyel
optimális forrasztott elektromos
csatlakozásokhoz

Patronos forrasztókészülék   

250°C

650°C

Nr. 3.5040
• A modul-rendszer alapkiépítése
• Optimális fejfeletti üzemmód
• A gázpatron biztos rögzítése
• Forrasztás nehezen hozzáférhetõ

helyeken is
• Fáradtság mentes munka a jobb

ergonómia következtében (fogantyú /
súly)

• Bõvítés EUROSET és MINISET
készülékekhez (= biztos helyzet,
tartalék szabályzószelep, fej feletti
üzemmód)

• Bõvíthetõ bádogosfejjel, vagy
átalakítható patronos mûködtetésre.

Alkalmas Multigas 300 és
Maxigas 400 patronokhoz

8

Tömlõ kiegészítés patronos
forrasztókészülékekhez 

Kombinálás + bõvítés
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Lángvédõ készlet

Turbostar keményforrasz égõ 2100°C

Forrasztó- és festék
leégetõ készlet

Keményforrasztó „C” égõ lángvédõ
kendõvel
Nr. 3.5045

Komplett készlet láng vagy forróság
okozta égési sérülések elkerülésére.
Nehezen hozzáférhetõ helyeken is
lehet gyorsan és egyszerûen
forrasztani. "C" égõfej (Nr. A30931)
megakadályozza az ellenõrzés nélküli
lángot. A lángvédõ védi a lefedett
felületeket (hõálló 1000°C-ig). Könnyen
kezelhetõ, kicsi, rugalmas és alakítható. 

Megfelelõ kiegészítés az összes
ROTHENBERGER propánpalackos
forrasztókészülékhez (AIRPROP és TURBO
forrasztó készletek), de adapterrel optimális
bõvítés az EUROSET és TUBOSTAR
készletekhez is. 

Nr. 3.5632E
Turbó forrasztóégõ Ø 15 mm hõálló,
rozsdamentes acélból, megnövelt
oxigén-beszívó teljesítménnyel gyors és
egyenletes felmelegítéshez.

Nr. 3.5080
• Optimális standard bõvítõkészlet
• Nagyteljesítményû, 22 mm-es égõ
• Könnyen végezhetõ festék-leégetés

… modulrendszer 

850°C

700°C

800°C
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Nr. A30931
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Piezo gázgyújtó

Biztonsági gyújtó

Propán tömlõ 2,5 m
Nr. 3.2201E

Propán tömlõ 5,0 m
Nr. 3.3310E

Lángvédõ kendõ
250 x 250 mm

Lángreflektor
65 mm széles

Lángvédõ készlet
Nr. 3.5045
Többet a 9. oldalon.

Nr. 3.1050
1000°C-ig nyújt védelmet a
forrasztóláng és hegesztõ hõ ellen.
Olvadáspont köz-vetlen lángbehatás
esetén 840°C. Védi a falborításokat,
kábeleket, padlószõnye-geket és egyéb
tûzveszélyes anyagokat.

Tartalék tömlõk az
összes propánpalackos
forrasztókészülékhez
és melegítõ égõhöz. 
A kettõs csõcsatlakozóval
együtt (tartozék alkatrész = tömlõ-
csatlakozó) használható hosszabbító
tömlõként is. Jó minõségû gumiból, 
30 bar magas nyomás, DVGW szerint
bevizsgálva. Mindkét oldalon 3/8"L-es
csatlakozóval.

Kettõs karmantyú R3/8" L x R3/8" L

• nagyon rugalmas
• jól alakítható
• hosszú élettartam
• azbeszt mentes
• egészségileg
ártalmatlan

A lángreflektor vissza-
veri a meleget és a
láng körülfogja a
csövet. A körbefor-
rasztással kb. 50%
idõt és energiát lehet
megtakarítani, ugyan-
akkor nagyobb a biz-

tonság véletlen égési károkkal szemben.
Illeszkedik az összes ROTHENBERGER
égõhöz Ø 14 és 22 mm között. 

Nr. 3.5927E
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Nr. 3.2093E

Nr. 3.1043E

Tömlõ csatlakozó
hosszabbításhoz.

Speciális tartozékok / Patronos és propán palacko

Nr. 54.0255E
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Rézcsõ lágyforrasztása Ø 54 mm-ig, kemény-forrasztás Ø 28 mm-ig, lánghõmér-
séklet, a használt gáztól függõen max. 2400 °C-os láng és 850°C munkahõmérséklet,
az egyedülálló levegõ/gázkeverék beállító szelepnek köszönhetõen. Alkalmazható
gázpatronok (ROGAS 2000, MAXIGAS, MAPP GAS, MULTIGAS 300, MINIGAS 100).

Nagyteljesítményû forrasztó készülék
Professzionális turbó lágy- és kemény-forrasztó készülék
piezo-gyújtással: ideális víz-gáz-, fûtés-, klíma- és
hûtéstechnikai szerelésekhez. 

POWER FIRE
Nr. 3.0812
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850°C

s forrasztókészülékek

ROGAS 2000
Nr. 3.5540

MAXIGAS
Nr. 3.5570

MAPP GAS
Nr. 3.5551-C

MULTIGAS
Nr. 3.5510

Gyors munka: rézcsövek lágyforrasztása Ø 28 mm-ig 
30 másodperc alatt. Takarékos felhasználás.
Nagyteljesítményû piezo-gyújtó: 30.000 gyújtás garancia,
megbízható, azonnali gyújtás gombnyomással minden
munkahelyzetben, még fej feletti üzemmódban is és
szélsõséges környezeti hõmérsékleten  0-50°C között.
Probléma mentes fej feletti üzemmód
Égõcsõ rozsdamentes acélból
Rögzítõfej folyamatos üzemhez és egykezes munkához
Szabályozható láng: finomszabályzó szeleppel a pontos
lángbeállításhoz, egyedülálló beépített, nyomásszabályozó
szelep. Robusztus ütésálló, üvegszál erõsítésû burkolat
beépített gázszabályzóval.

MAPP® GAS EU 
750 ml Nr. 3.5551-C

Gázraktár 5. oldalon.
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Nr. 3.0925E

Nr. 3.2081E

Nr. 3.2100E

Nr. 3.0926E

Nr. 3.5921E

Nr. 3.5925E
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Propán palackos forrasztókészülékek  – 

PROPÁN NYOMÁSSZABÁLYZÓ 2,5 BAR
Átáramlás 8 kg/h; E: 21,8L; A: R 3/8"L;
ideális melegítõ égõkhöz.

FOKOZATMENTESEN
SZABÁLYOZHATÓ 1,0 - 4,0 BAR
átáramlás 6 kg/h 5 kg és 11 kg
palackokhoz; E: W 21,8L; A: R 3/8"L;
sárgaréz;  Nagy szabályozási tartománya
miatt ideális melegítõ égõkhöz.

PROPÁN-SZABÁLYZÓ 
MANOMÉTERREL 1 - 4 BAR
fokozatmentesen szabályozható 1,0 - 4,0
bar; átáramlás 6 kg/h 5 kg és 11 kg
palackokhoz; E: W 21,8L; A: R 3/8"L;
sárgaréz;  Nagy szabályozási tartománya
miatt ideális melegítõ égõkhöz.
Szabályzás profi módra!

PROPÁN-SZELEP (CAMPING)
Belsõ golyósszeleppel ellátott propán
palackokhoz; A: R 3/8"L

PROPÁN NYOMÁSSZABÁLYZÓ
(CAMPING)
Propán nyomásszabályzó 50 mbar; 1 kg/h,
az összes melegítõ-, fõzõ- és
grillkészülékhez. E: W 21,8L; A: R ¼"L.

PROPÁN TÖMLÕSZAKADÁS BIZTOSÍTÓ
Tömlõszakadás esetén leállítja a
gázkilépést. 1,5 - 4,0 bar; 10 kg/h; E: R
3/8"L; A: R 3/8"L.

Alkalmazható propán-szabályzóval együtt.
Ipari alkalmazásnál kötelezõ. Az egyéni
biztonságot szolgálja. 

A E

A E

A E

E

A

A E
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Réz- és acélcsövek kemény- és lágyforrasztásához 2000°C-ig palackos oxigén
nélkül, keményforrasztás Ø 28 mm-ig, lágyforrasztás Ø 54 mm-ig, valamint
melegítés, zsugorítás és leégetés. 

• A forrasztókészülék a rendkívül rövid és nyalábolt láng következtében különösen kapilláris
résforrasztásokhoz alkalmas az víz-gáz- és fûtõ-berendezéseknél.

• A turbina- és égõkamra hatás következtében maximális teljesítményt lehet elérni.
• Az õrláng gyárilag optimális értékre beállítva.
• A biztonsági takarék-szelep fogantyú lehetõséget ad a lángméret ill. a fûtõteljesítmény

illesztésére a forrasztási folyamathoz és a csõmérethez. 

Szállított készülék:
Biztonsági-takarékszelep-fogantyú, 28 mm turbóégõ, 2,0 m tömlõvezeték, mindkét oldalon R3/8"L,
biztonsági gyújtó és kulcs.

AIRPROP 2000°C Lágy- és keményforrasztás 
kezdõknek és haladóknak
Nagyteljesítményû turbó forrasztókészülék, 

takarékszeleppel, könnyen szabályozható.

Nr. 3.0950E

800°C
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Javaslat: Keményforrasztáshoz használjon lángreflektort (10. oldal). 
Idõt és energiát takaríthat meg.

Többet a 35. oldalon.

… egészen egyszerûen
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Turbó forrasztókészlet

KOMPAKT 2000°C

Propán-gázpalackos készülékek   

650°C800°C

Szállítási terjedelem:
Ergonomikus biztonsági markolat
takarékszeleppel és nagy szelepkarral,
M 14x1 -R 3/8"L. Égõhajlat biztonsági
kónusz-tömítéssel, DVGW által
bevizsgált folyékony-gáz szabályzóval
4,0 bar -8 kg/h, DVGW által bevizsgált,
2 m-es tömlõvezeték, turbóégõ Ø 22 mm,
2000°C lánghõmérsékletig, pontégõ 
Ø 14 mm, forrasztópáka elõtét 2
ónozott réz csúccsal, égõtámasz és
hatlapú franciakulcs mûanyag
kofferben. 

Professzionális forrasztó-koffer és
gyakorlathoz igazodó készülék választék.
Kompakt alapkészlet különösen ajánljuk
víz- és fûtésrendszerek építéséhez és
karbantartásához.

Nr. 3.0901
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245°C
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Turbó forrasztó készlet

KOMPLETT 2000°C

Szállított készlet:
Ergonomikus biztonsági markolat taka-
rékszeleppel és nagy szelepkarral, M
14x1 -R 3/8"L. Égõhajlat biztonsági
kónusz-tömítéssel, DVGW által bevizs-
gált folyékony-gáz szabályzóval 4,0 bar 
-8 kg/h, DVGW által bevizsgált, 2 m-es
tömlõvezeték, turbóégõ Ø 22 mm,
2000°C lánghõmérsékletig, pontégõ 
Ø 14 mm, forrasztó-égõ Ø 22 mm,
lágyforrasztó-páka 250 g, rézfejjel és
támasz állvánnyal, forrasztópáka elõtét 

2 ónozott rézcsúccsal, biztonsági gyújtó, 50 mm festék leégetõ elõtét, égõtámasz és
hatlapú franciakulcs mûanyag bõröndben.

Professzionális forrasztó-koffer
ésgyakorlathoz igazodó készülék választék.

Univerzális komplett készlet.
Egy univerzális készülék az AIRPROP-
rendszer teljesítmény ismertetõjegyeivel
forrasztáshoz és melegítéshez.

Nr. 3.0900

… Turbókoffer

700°C800°C
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245°C
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Melegítõ-égõ készlet

… Melegítés, leégetés, zsugorítás

Ideális tetõfedõ-

és aszfaltozó munkákhoz.

Nr. 3.0954E
Propán-égõ készlet sokrétû alkalmazási
lehetõségekkel:
• bitumenpályák ragasztása
• nagy felületû gyom leégetése
• kiolvasztás
• szigetelés
• zsugorítás
• szárítás és melegítés

60 mm-es, nagy-
teljesítményû égõ
lángstabilizátorral,
krómozva és vasta-
gított szélekkel.

Javított ergonómia
a fáradtság nélküli
munkához,
biztonsági
fogantyúval, új
generáció takarékszeleppel,
gyújtóláng és zárószelep.

600 mm-es égõcsõ égõtámasszal
és 5,0 m propán-tömlõvel

16

Kényelmes piezó-
gyújtással is kapható:
melegítõégõ-készlet
piezóval.

Nr. 3.0955E

Ne felejtse: porpán-szabályzó + visszaégés biztosító 12. oldal

Javaslat: propán-palack szállítókocsi. Igazi munkakönnyítés.

Készülékek speciális alkalmazásokhoz   
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Fedélcsatorna forrasztó-készlet
Nr. 3.5498

Professzionális fedélcsatorna forrasztó-készlet hõszigetelõ fogantyúval
A készülék speciálisan réz-, ónozott vas- és titán-ón lemezbõl
készült, legfeljebb 1 mm vastag fedélcsatornák, lefolyócsövek
és fedélburkolatok forrasztására alkalmas.

A szelet különösen jól tûrõ páka-égõ (szélvédõvel) lehetõvé
teszi a tetõn végzett munkát szél esetén is és lerövidíti a
forrasztási idõt. Ideális szabadtéri munkákhoz. Propán-
fogantyú elfordítható levegõ/forgató-csúszkával különösen
lágy láng beállításához, elfordítható tömlõcsatlakozó M 10x1L
hosszúkúpos orsóval és kettõsrúgó szabályzással.

PROPÁN KÖNNYÛFÉM PALACK
(üres)
Nr. 3.3079

Csatlakozás R 3/8"L szelepvédõ
gallérral, biztos lábazat és
praktikus horog a beakasztáshoz. 

PROPÁN TÖLTÕCSONK
21.8L
Nr. 3.2207E

Gázáttöltõ csonk 0,5 l-es
propán kispalackhoz

R 3/8"L x W 21,8 x 1 1/4"L

Fontos tartozékok:
Praktikus munkakönnyítést kínál az újratölthetõ, 0,5 kg-os propánpalack. A propán töltõcsonkkal
együtt ideális kiegészítés. Optimális tetõn végzett forrasztási munkákhoz: átgondolt, biztos és
professzionális. 

ÓN FORRASZTÓVÍZ 
250 g
Nr. 4.5264

Propán szabályzóval
kell meghajtani (12.
old.) vagy palac-kos
tömlõkészlettel
(KARTUSCHEN-
SCHLAUCH-SET)
(8. oldal) együtt
MULTIGAS 300-al
vagy MAXIGAS 
400-al is. 
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Szállítási terjedelem:
Lágyforrasztó páka fogantyú, pákaégõ, pákatartó, szélvédõ, lapos, 
350 g-os rézfej, 2 m tömlõvezeték, gyújtó és kulcs.

245°C

Ideális tetõcsatorna
forrasztáshoz:
ROLOT 608 1 KG
Nr. 4.5263E

Többet a 25. és 
a 26. oldalon.

… professzionális …
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ROXY-KIT PLUS 3100°C

Autogén hegesztés   

Kishegesztõ készülék egy-utas oxigén-
acélpalackal, univerzális 
alkalmazással, lágy- és kemény-
forrasztáshoz is alkalmas.

• nagy hõmérséklet
• erõsen nyalábolt láng
• könnyû és jól kezelhetõ
• minimális fogyasztás közepes

fúvókánál (munka idõtartam kb. 0,5
óra) egymáshoz illesztett gázokkal:
oxigén / nagyteljesítményû keverék
gáz MAXIGAS 400 és egy-utas
oxigén acélpalack 110 bar = 103 l
oxigén; munkaterület: 0,1 - 2,5 mm
anyagvastagság.

Nr. 3.5740

Sokoldalú barkács
kishegesztõ készülék

Szállított készülék:
• MAXIGAS 400 egy-utas patron

záróautomatikával, 600 ml
• egy-utas oxigénpalack 110 bar, töltve 
• tartóállvány palacktartóval
• gázégõ finomszabályzó szelep

visszaáramlás biztosítással
• konstans oxigén nyomáscsökkentõ 
• fogantyú finomszabályzó szeleppel
• tömlõcsomag oxigén visszaáramlás biztosítással
• fúvóka keverõcsõ hollandi anyával

• 1 nagyteljesítményû hegesztõ fúvóka Ø 0,9 mm

• 4 mikroégõ Ø 0,3-0,7 mm
• mikrofúvóka adapter
• hegesztõszemüveg A 5 a DIN szerint
• biztonsági gyújtó
• égõkulcs
• 22 mm-es forrasztóégõ égõhajlattal.

1250°C

18
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ROXI 400L 3100°C

Szállított készülék:
• nagyteljesítményû keverék gáz MAXIGAS 400;

egy-utas gázpatron záróautomatikával, 600 ml.
• oxigén-palack, 2,0 l/200 bar, töltve,

kazánfelügyeleti engedéllyel
• Tartóállvány palacktartóval
• gázégõ finomszabályzás visszaáramlás

biztosítással
• oxigén nyomáscsökkentõ DIN 0-315 /200 bar, 0 -

16/ 10 bar
• fogantyú finomszabályzó szelepekkel
• tömlõcsomag oxigén visszaáramlás biztosítással
• fúvóka keverõcsõ hollandival

• 2 nagyteljesítményû hegesztõ fúvóka Ø 1,5 mm és
2,0 mm

• 3 mikroégõ Ø 0,3 - 0,5 - 0,7 mm
• mikrofúvóka adapter

• hegesztõszemüveg A 5 DIN szerint
• biztonsági gyújtó
• égõkulcs és védõkarmantyú

Standard autogén hegesztõkészülék
(keményforrasztásra is alkalmas)

Autogén hegesztõkészülék igényes
barkácsolóknak, univerzális
alkalmazással: autójavítás,
finommechanika, mûvészeti munkák,
aranymûves munkák és egyéb
fémmunkák.

Nr. 3.5780

… kicsiben és nagyban

19

• nagy munkaterület
• erõsen nyalábolt láng
• takarékos fogyasztás
• magas hõmérséklet

Újratölthetõ, 2 l-es oxigén palack 200 bar
töltési nyomással = 400 l oxigén. Egy töltéssel
kb. 2,5 órát lehet hegeszteni minimális
fogyasztással és közepes fúvókával.

Munkaterület: 0,1 - 5,0 mm anyagvastagság.

Tartozék a 10., 21. 
és 23. oldalon
MAXIGAS 400 az 
5. oldalon.

1250°C
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ROXY 140L 3100°C

Autogén hegesztés   …

Autogén hegesztõkészülék autójavítási munkákhoz, finommechanika, iparmûvészet,
modellépítés, aranymûvesség, stb. területén.

Nr. 3.5735

Keményforrasztó- és kis
hegesztõkészülék

ROXY UNIVERSAL
140/400L

1250°C

20

Szállítási terjedelem:
• MAXIGAS 400 egy-utas gázpatron

záróautomatikával, 600 ml
• oxigénpalack védõkarmantyúval, 0,67 l, *

töltve, TÜV által ellenõrizve, 
200 bar töltési nyomással = 140 l oxigén.

Egy töltéssel kb. 1 órát lehet hegeszteni
minimális fogyasztással és közepes fúvókával.
Munkaterület: 0,1 - 4,0 mm anyagvastagság.

• tartóállvány palacktartóval
• gázégõ finomszabályzó szelep vissza-

áramlás biztosítással
• oxigén nyomáscsökkentõ DIN szerint, 

0-315 / 200 bar, 0-16 / 10 bar
• fogantyú finomszabályzó szelepekkel
• láng visszavágás biztosítás és tömlõcso-

mag oxigén visszaáramlás biztosítással
• fúvóka keverõcsõ hollandi anyával
• 3 nagyteljesítményû hegesztõ fúvókával

1,0/1,5/2,0 mm

• 3 mikroégõ Ø 0,3 - 0, 5 - 0,7 mm
• mikrofúvóka adapter
• hegesztõszemüveg A 5 DIN szerint
• biztonsági gyújtó
• égõkulcs.

* Magyarországon nem tölthetõ

+

Nr. 3.5051

Univerzális, igény szerint

kiválasztható 0,67l és 2,0l-es

oxigénpalack.

Keresse a 21. oldalon.

MAXIGAS 400 az 5. oldalon.
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 készülékek és tartozékok

21

Nr. 3.5635N Könnyûfém oxigénpalack, 
2,0 l.

Nr. 3.5736 Könnyûfém oxigénpalack, *
0,67 l, töltve.

Nr. 3.5741 Egy-utas oxigén acélpalack, 110 bar.

Oxigén-készlet

AUTOGEN védõszemüveg

Nr. 3.5621E

ROXY tartalékfúvóka készlet
Nr. 3.5420

Nagyteljesítményû hegesztõ fúvókák és mikrofúvókák az összes
ROXY autogén hegesztõkészülékhez:

Nagyteljesítményû hegesztõ fúvókák: 1,0/ 1,5/ 2,0 mm; Mikrofúvókák: 0,3/ 0,5/ 0,7 mm

1250°C

Hegesztõszemüveg 
DIN szerint ATHERMAL üveggel



www.myrothenberger.com

DREIGAS 3600°C

Forrasztó készlet  … kem

Hegesztõtartomány: 0,5-9 mm
Vágási tartomány: 3-25 mm

Ideális szakipari javításoknál, gáz- és
fûtés szereléseknél fémszerkezetek
építésénél
• gyakorlatias munkavégzéshez alkalmas

összeálltás
• kompakt és egyszerûen kezelhetõ

berendezés
• Fel nem cserélhetõ hosszû ikertömlõ
• Kis helyigényû alkotóelemek
• Biztonságos tárolás az acélpalackok

számára
• Minden egyéb részegység egy acél

hordládában
• Munkavégzés ideje alatt stabil,

biztonságos
• A MAXIGAS felhasználhatóságának

köszönhetõen minden fajta
keményforrasztásra alkalmas

Nr. 3.5798
Hegesztés-, vágás-,
és keményforrasztó berendezés 

Univerzális szakipari hegesztõ, vágó
és keményforrasztó berendezés acél,
vaslemezekhez és csövekhez. Nagy
teljesítmény, takarékos fogyasztás.

Alkotóelemek

- 10 l Acetilén palack, töltve
- 10 l Oxigén palack, töltve

(Magyarországon a palackok csak bérelhetõk)

- MAXIGAS 400, 600 ml
- Teleszkópos szállítókocsi
- Acetilén nyomáscsökkentõ 
- Oxigén nyomáscsökkentõ
- Gáz szabályozó szelep MAXIGAS-hoz
- Ikertömlõ A/S, 5 m
- Acéllemez hordláda
- RE 17 hegesztõmarkolat
- 5 db hegesztõszár 0,5 -9,0 mm
- Vágókészülék vágófúrókkal 3 - 25 mm
- Fúvókatartó 3-100 mm
- Biztonsági gyújtó, tartalék tûzkõvel
- Égõ-kulcs
- Fúvóka tisztító, 10-tlg.

1300°C

22

A fémdoboz
tartalma
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Autogén hegesztõpálcák
ROWELD 605

Autogén hegesztõpálcák ötvözetlen acélból,
kör keresztmetszet az ötvözetlen és
mérsékelten ötvözött acélokhoz. Szakító-
szilárdság: 420 N/mm 2, Ø 1,5 x 333 mm.

Nr. 3.5605  20 szál
Nr. 3.5705 250 g

ény- és lágyforrasztáshoz

23

Információkat a kemény- és lágyforrasztásról
a  24. és 25. oldalakon találhat!

Hegesztõ elektródák
ROWELD 708 1,5 mm Szálelektróda 
Nr. 3.5708
ROWELD 709    2,0 mm Szálelektróda
Nr. 3.5709
ROWELD 710  2,5 mm Szálelektróda
Nr. 3.5710
ROWELD 711 3,25 mm Szálelektróda
Nr. 3.5711

1250°C
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Kínálat ... Lág

24

650°C

Mit hogyan találok meg? Figyeljen a hõmérséklet szimbólumokra, pl. 

Egy készülék munkahõmérséklete legalább akkora kell legyen, mint a forraszon/oxidoldón
feltüntetett olvadási hõmérséklet. Ekkor minden rendben van!

A ROTHENBERGER felhasználói kalauz

250°C

Ivóvíz forrasztóanyag:

SZERELVÉNY FORRASZTÓANYAG 3
Rézcsövek lágyforrasztásához réz-, rézöntvény- és sárgaréz szerelvényekhez hideg- és melegvíz
berendezéseknél a DVGW munkalap GW 2 szerint, ivóvízhez alkalmas.

Minõségi lágyforrasz, Ø 3,0 mm, DIN EN 29453,
S-Sn97Cu3 szerint, oxidoldó töltés nélkül,
használható ROSOL 3 oxidoldóval, olvadási
tartomány 230-250°C

230°C

100g: Nr.4.5256E 250g:  Nr.4.5255E

Az elektromos- és
barkács
tartozékokat a
28/29 oldalon
találja.
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y- és keményforrasztáshoz
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ROLOT 601
Nr. 3.5601

Újezüst keményforrasz rudak, oxidoldóval bevonva, kerek, 
Ø 2,0 x 333 mm, 5 rúd, acél-, tempera-öntvény-, nikkel és
nikkel-ötvözet-, L-CuNi10Zn42-, öntöttvashoz, oxidoldó DIN
8511 F-SH 2 szerint.

ROLOT 602
Nr. 3.5602

Sárgaréz hegesztõ- és keményforrasz rudak, oxidoldóval
bevonva, 4-kt, Ø 2,5 x 333 mm, 5 rúd, sárgaréz és bronz
hegesztéséhez, réz, nikkel, acél, L-CuZn40 kemény-
forrasztásához, oxidoldó DIN 8511 F-SH 2 szerint.

ROLOT 603
Nr. 3.5603

Sárgaréz hegesztõ- és keményforrasz rudak, csupasz, kerek,
Ø 2,5 x 333 mm, 8 rúd, sárgaréz-, réz-, nikkel- vas és acél-, 
L-CuZn40-hez, alkalmazás HKM keményforrasz porral.

ROLOT 604
Nr. 3.5604

Alumínium keményforrasz- és hegesztõrudak, oxidoldóval
bevonva, kerek, Ø 3,0 x 333 mm, 5 rúd, alumínium és
alumínium ötvözetekhez, hegesztés minden pozícióban, 
S-AlSi5-F, oxidoldó F-LH 1.

ROLOT 606
Nr. 3.5606

Ezüst keményforrasz rúd, kadmium mentes, oxidoldóval
bevonva, kerek, 1,5 x 333 mm, 1 rúd, acél-, réz, piros-ötvözet-
, sárgaréz, réz- és nikkelötvözetekhez, typ L-Ag455n, oxidoldó
DIN 8511 F-SH 1 szerint.

ROLOT 607 Keményforrasz rudak rézcsövekhez, L-CuP6, négyszögletes,
csupasz, L-CuP6, Ø2,0 x 333 mm, réz-réz kötéseknél oxidoldó
nélkül és elõtisztítással, piros-öntvény/sárgaréz-réz
kötéseknél LP5 oxidoldóval. 

ROLOT 608

5 rúd 250 g,
Olvadási tartomány: 710 - 880°C, munkahõmérséklet

ROLOT 609
Nr. 3.5609

Lágyforrasz rúd általános bádogos munkákhoz, finomelemez
forrasztások, ónozások (nem ivóvíz berendezések), 
L-PbnSn35 (Sb). 
kerek, Ø 5,0 x 333 mm, 1 rúd
háromszögû, 400 mm, 1000 g, 400 mm  hosszú. Ideális
tetõcsatorna forrasztási munkákhoz.

Speciális ezüst keményforrasz rudak, L-Ag12, kerek, Ø1,5 x
333 mm, 2 rúd, oxidoldóval bevonva (F-SH1, DIN8511 F-SH 1
szerint) hõálló 300°C-ig, acél-, tempera-öntvény-, réz- és
rézötvözetek- nikkel és nikkel-ötvözetekhez.

920°C

890°C

900°C

480°C

670°C

710°C

830°C

Nr. 3.5607
Nr. 3.5707

Nr. 3.5608
Nr. 4.5263E

245°C



FORRASZTÓ ZSÍR DIN 8511 F-SW21

183°C

Réz és rézötvözetek, fehérlemez
lágyforrasztásához, ónozáshoz
(elektrotechnikához és elektronikához nem!).

20 g-os doboz, DIN EN 29454 3.2.2.C szerint,
oxidoldó típus F-SW 21

FORRASZTÓVÍZ
ÓNHOZ 250G DIN 8511
Ónozott vaslemez és finom ón
lágyforrasztásához. Különösen
alkalmas tetõfedési munkáknál. 

Nr. 3.5718E 

245°C

Nr. 4.5264 

LÁGYFORRASZ FOLYÓSÍTÓ

183°C

Tubus, 35 ml, DIN EN 29454-1 3.1.1.C szerint,
vizsgálati szám DVGW reg.-Nr. Fl 035, a 100%-ban
oldódnak vízben, rézcsövek lágyforrasztásához réz-,
vörös-öntvény- és sárgaréz szerelvényekhez hideg-
és melegvíz berendezéseknél a DVGW GW 2 + GW
7 elõírásai szerint, általános lágyforrasztási
munkákhoz is.

Nr. 4.5266E

www.myrothenberger.com

Lágyforrasztások

Folyósító- és tisztító anyagok … a s

LÁGYFORRASZ KÉSZLET IVÓVÍZ
BERENDEZÉSEKHEZ
Nr. 4.5227

26

Ivóvíz

STANDARD

230°C

Tartozék alapkészlet ivóvíz berendezéseken
végzett munkákhoz:

• tisztító szövet (Rovlies, 3lap)
• forrasztópaszta (ROSOL3, 100 g)
• ivóvíz lágyforrasz (ROLOT3, 100 g)

ROSOL 3 SZERELVÉNY
FORRASZTÓPASZTA
Rézcsövek lágyforrasztásához réz-, vörös-
öntvény- és sárgaréz szerelvényekhez
hideg- és melegvíz berendezéseknél, a
DVGW, GW2 elõírásai szerint.

Minõségi lágyforrasz paszta, DIN EN 29453
szerint, oxidoldó töltettel DIN EN 29454-1
3.1.1.C, S-Sn97Cu3, ellenõrzési jel DVGW Reg.
Nr. Fl 028, fém részarány 60 súlyszázalék, a
oxidoldó maradványok 100%-ig oldódnak
vízben, csak ROLOT 3 forraszanyaggal
használható. 

230°C

100 g: Nr. 4.5226E
250 g: Nr. 4.5225E
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Keményforrasztás és hegesztés

Tisztítás

zükségletnek megfelelõen

27

Javaslat: réz/réz
keményforrasztás-
nál nincs szükség
oxidoldóra, ha
foszfor tartalmú
keményforrasztó-
pálcát alkalmaz.
(pl. ROLOT 607)

KEMÉNYFORRASZ PASZTA LP5 DIN 8511
NR. 3.5610E
Oxidoldó keményforrasztáshoz, 600°C feletti
munkahõmérsékleteken, DIN 8511 szerint, Typ F-SH 1.
DVGW által ellenõrizve Reg.-Nr. Fl 033, gáz- és
vízberendezéseknél rézcsövekhez, a DVGW GW2
munkalap javaslatával. Ezüst és/vagy foszfor tartalmú
keményforraszok és tetszõleges alapanyagok vas-, réz-
és rézötvözetek-, sárgaréz-, vörös-öntvény forrasz-
tásakor, hatékony hõmérséklettartomány 
550 - 800°C, 160 g. 550°C

KEMÉNYFORRASZ POR HKM 100 G
NR.3.5611E
Oxidoldó keményforrasztáshoz, 800°C feletti
munkahõmérsékleteken, DIN 8511 szerint, Typ F-SH 2.
Hatékony hõmérséklettartomány 800 - 1100°C, réz- és
rézötvözetek, ón-, vörös-öntvény-, újezüst-, bronz, vas
és ónozott vaslemez, szürke- és tempera-öntvény réz.
Réz és sárgaréz hegesztéséhez szárazon használható
vízzel keverve paszta készíthetõ, 100g.

ROVLIES
TISZTÍTÓLAPOK
Nr. 4.5267E (45268F)

SZALMIÁKKÕ
65 x 45 x 20 mm
Nr. 3.5910E

Tisztítólap, 10 db fémmentes,
a forraszhelyek gyors,
karcolás mentes tisztításához
a DVGW-nek megfelelõen
rézcsövekhez. Nincs fémes
dörzsölés. Korróziós
sérülések csökkenése, eltávolítja az oxidrétegeket,
korróziókat, felületi piszkot, zsír- és olajtartalmú
maradványokat.

800°C

Fémes fényes
tisztításhoz.

Rugalmas, nedvesen és
szárazon használható.

Tisztítókõ, 65 x 45 x
20 mm, az összes
forrasztópákához
(gáz- és elektromos
üzemmód).
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Folyósító tartalmú lágyforrasz anyagok … Eleltrom

28

183°C

Huzalok

250 g:   Nr. 4.5270E 100 g:    Nr. 4.5271E

Standard forrasz

Minden általános forrasztási munkához

lágylemezen, rézen és sárgarézen, valamint

ónozáshoz (nem alkalmas ivóvíz berendezésekhez).

Univerzális lágyforrasz, Ø 2,0 mm, DIN EN 29453

szerint és DIN EN 29455-1.2.1.1. oxidoldó, 

S-Pb605n40, olvadási tartomány 183 - 236°C.

Forrasztóvizes palack

24 ml

FORRASZTÓVÍZ

Nr. 3.5719E

Oxidoldó DIN 8511, FSW 12, vas, sárgaréz,

réz, ólom és fehérbádog lágyforrasztásához.

Alkalmas forrasztásokhoz a Tiffany területen. 

RÁDIÓFORRASZ
183°C

183°C

250 g:   Nr. 4.5260E100 g:    Nr. 4.5261E

Minden forrasztási munkához az elektrotechnikában

és a távközlési technikában.

Minõségi lágyforrasz, Ø 2,0 mm, DIN EN 29453

szerint és DIN EN 29454-1 1.1.2. oxidoldó, 

S-Pb60Sn40, olvadási tartomány 183 - 236°C.

250 g:   Nr. 4.5280E 100 g:    Nr. 4.5281E

Forrasztási munkákhoz az elektrotechnikában,

miniatûr technikában, nyomtatott áramkörökön.

Minõségi lágyforrasz, Ø 1,5 mm, DIN EN 29453

szerint és DIN EN 29454-1 1.1.3. oxidoldó, 

S-Pb60Pb38Cu2, olvadási tartomány 183 - 190°C.

Halogén mentesen aktiválva, nem korrodeáló,

minden oxidoldó maradvány korrózió veszély nélkül

a forraszhelyen maradhat.

183°C

183°C

ELEKTRONIKAI FORRASZ

FORRASZTÓANYAGOK
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BARKÁCS TIFFANY-KÉSZLET
NR. 45120

Tartozék készletek

Tartozék alapkészlet általános barkács- és Tiffany

forrasztási munkákhoz.

• Szalmiákkõ a pákahegy tisztításához

• Forrasztóvíz 24 ml = oxidoldó vas, sárgaréz, réz,

ólom és Tiffany-lemezek lágyforrasztásához.

• Tiffany-forrasz 3,0 mm, 100 g

• Standard forrasz 20 g, legkisebb mennyiség

183°C-230°C

RÁDIÓ-ELEKTRONIKAI KÉSZLET
Nr. 4.5150

Tartozék alapkészlet általános rádió- és elektronikai

forrasztási munkákhoz.

Elektronikai forrasz Ø1,0 mm, 11 g.

Rádióforrasz Ø1,5 mm, 25 g csõadagolóban,

kiforrasztó litze elektronikus alkatrészek

kiforrasztásához (2,5 mm széles, 1,6 m hosszú,

rézbõl), szalmiákkõ pákahegy tisztításhoz.

FORRASZTÓZSÍR KÉSZLET
Nr. 3.5090

20 g-os doboz, DIN EN 29454 3.2.2.C szerint

Oxidoldó Typ F-SW 21, + ecset természetes

sörtébõl fémfoglalatban, forrasztózsírhoz és

forrasztóvízhez egyaránt alkalmas. 

183°C

183°C

183°C



HOT PEN PIEZO 1450°C

Sokoldalú barkács készülék forrasztási- és forró
levegõ munkákhoz
Kényelmes gáz-forrasztópáka készlet. Nyitott
lángú forrasztó készülékként, Katalyt forrasztó
elõtéttel forrasztópákaként és ezenkívül a
forrólevegõ fúvóka révén speciális forrólevegõ
munkákhoz, valamint kiolvasztáshoz
használható. 

Gáz forrasztópáka finom forrasztási munkákhoz
Gyors Katalyt-forrasztó sok alkalmazási lehetõséggel:
nyílt lángú forrasztó készülékként és Katalyt forrasztó
elõtéttel ellátott forrasztó készülékként használható.

Szállítási terjedelem:
• tûhegy finom elektronikai- és faégetési munkákhoz
• vésõ- és ferde-hegy normál elektromos munkákhoz
• kés mûanyag hegesztéshez, hungarocell vágáshoz,

Tiffany-munkákhoz
• forrasztóégõ hegyes, nyalábolt lánggal finom forrasztási

munkákhoz
• ROFILL 100ml utántöltõ.

Szállítási terjedelem:
• Hot Pen beépített állvánnyal
• Rofill 100 ml utántöltõ
• forrasztópáka toldat elektronikai munkákhoz
• forrólevegõ toldat

Nr. 3.5830

POCKET TORCH PIEZO
Különleges kivitelû, sokrétûen használható!

Nr. 3.5130

MICROPEN-KIT 1300°C Nr. 3.5120
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450°C
800°C

250°C 650°C

Elõnyök:
• belsõ és külsõ munkák
• barkács forrasztási munkák nyílt lánggal
• forrólevegõ munkák és kiolvasztás lehetséges
• elektromos munkák áramcsatlakozás nélkül
• hosszú üzemidõ a nagy tartály térfogat 

következtében
• a hõmérséklet fokozat mentesen állítható
• egyszerû kezelés piezo-gyújtással
• kicsi, kompakt 
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GLUE GUN CORDLESS PIEZO
Nr. 3.5860

Sokoldalúan használható melegragasztó
pisztoly. Majdnem minden anyagot össze tud
egymással kötni (fa, textil, bõr, kõ, mûanyag
és fém), még hungarocellt is lehet ragasztani,
ha a meleg ragasztót az alapra, tehát nem a
hungarocellre visszük fel.

Szállítási terjedelem:
Glue Gun beépített támasztékkal
Rofill 100 ml utántöltõ

Melegragasztó patronok Ø11 mm. 

Munkafázis teljesítmény fokozatmentes max. kb.
1100°C-ig (kb. 150 W), felfûtési teljesítmény fokozat
mentes max. kb. 1450°C-ig (kb. 500 W), nyugalmi
teljesítmény fokozat mentes max. kb. 600°C-ig
(kb. 40 W).
Kiolvasztó hõmérséklet kb. 210°C max.

MELEGRAGASZTÓ PATRONOK
250 g, 11,2 mm
Nr. 3.5864

ROFILL-
gáz
utántöltõ

lásd:
5 oldal

Ø 11 mm, áttetszõ, hajlékony. Összekötés, reteszelés,
szerelés, szigetelés, körülzárás, javítás, töltés.
Univerzálisan használható minden 11-12 mm-es
melegragasztó patronhoz. 

Elõnyök:
• belsõ és külsõ munkákhoz
• melegragasztási munkák áramcsatlakozó

nélkül
• hosszú üzemidõ a nagy tartály térfogat

következtében
• a hõmérséklet fokozat mentesen

szabályozható
• egyszerû kezelés a piezo gyújtás révén
• kompakt, robusztus és sokoldalúan

használható.
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Mikró forrasztópáka
PROFI 25W
Nr. 3.5951

A készülék az elektronika, elektrotechnika, hobbi és
modellépítés területén alkalmazható.

Kötõhuzalok 1,2 mm-ig, és forrszemek forrasztására,
valamint gyors-ismétlõdõ sorozatforrasztásra.
forrasztócsúcs hõmérséklet 420°C. Felfûtési idõ 
2 perc, nikkelezett réz-csúcs ceruza alakban, 

Ø 4 mm, fûtõelem csõ VA-ból, 1,5 m csatlakozó-
kábel, készüléktámasz.

420°C

Forrasztó pisztoly
QUICK 1000W
Nr. 3.5957

Gyors, kb. 6 másodperc múlva forrasztásra kész,
nikkelezett Cu forrasztócsúccsal. Különösen elõnyös
a rövid bekapcsolt idõtartam és a hosszú használati
szünetek.

Alkalmazható: Elektronika, hobbi és modellsport,
elektrotechnika, kötõhuzalok 1,5 mm-ig, forrszemek,
valamint gyors-ismétlõdõ sorozatforrasztásra, és
vékony lemezek 0,4 mm-ig forrasztására. 

510°C

Finom forrasztópáka
PROFI 40 W
Nr. 3.5952

A készülék elsõsorban az elektrotechnika területén
használható.

Kötõhuzalok 1,5 mm-ig, nagyobb forrszemek
valamint gyors-ismétlõdõ sorozatforrasztásra, és
vékony lemezek max. 0,4 mm-ig forrasztására,
forrasztócsúcs hõmérséklet 500°C, felfûtési idõ 2
perc, nikkelezett réz-csúcs, egyenes lapos csúcs
(csavarhúzó alakú), Ø 5 mm, nikkelezett fûtõelem
csõ, 1,5 m csatlakozókábel, készüléktámasz.

500°C

Forrasztópáka
PROFI 60W
Nr. 3.5953

A készülék elsõsorban az elektrotechnikában és

lemezfeldolgozáshoz használható.

Alkalmas:
Kötõhuzalok 2,0 mm-ig, nagyobb forrszemek
valamint gyors-ismétlõdõ sorozatforrasztásra, és
vékony lemezek max. 0,5 mm-ig forrasztására,
forrasztócsúcs hõmérséklet 540°C, felfûtési idõ 
2 perc, nikkelezett réz-csúcs, lesarkított lapos csúcs
(csavarhúzó alakú), Ø 5,8 mm, nikkelezett fûtõelem
csõ, 1,5 m csatlakozókábel, készüléktámasz.

540°C
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Forrasztópáka
PROFI 80W
Nr. 3.5954

550°C

Forrasztópáka
PROFI 100W
Nr. 3.5959

A készülék különösen az elektrotechnikában és Tiffany-munkák területén
használható. Teljesítmény: Kötõhuzalok 3,0 mm-ig, különösen masszív
csatlakozópontok, csatlakozások Ø 2 mm-ig, nagyobb forrszemek, valamint
gyors-ismétlõdõ sorozatforrasztásra és vékony lemezek max. 1,0 mm-ig
forrasztására. Forrasztócsúcs hõmérséklet 560°C. Felfûtési idõ 2 perc.
Nikkelezett Cu-csúcs Ø 8 mm, lesarkított lapos csúcs (csavarhúzó alakú),
nikkelezett fûtõelem csõ, 1,5 m csatlakozó kábel, készüléktámasz.560°C

Forrasztó munka-
állomás 30W/12V
Nr. 3.5960

Az elektronikus 30 Watt / 12 VA forrasztó munkahely a profi- vagy hobbi
elektronikus felhasználó professzionális követelményeit elégíti ki.
A hõmérséklet szabályzás következtében majdnem korlátlan felhasználási
lehetõségei vannak az elektronika területén. A hõmérséklet fokozatmentesen
szabályozható 150°C és 450°C között.
Teljesítmény:
• elektronikus kivitel a legkorszerûbb SMD technikával

(Surface mounted devices = felületi szerelésû készülék)
• munkahely forrasztópáka 30 Watt nikkel hõmérséklet érzékelõvel
• nikkelezett, tû alakú Cu-csúcs
• elektronikusan szigetelõ mûanyag fogantyú
• kábel, nagyon könnyû és hajlékony
• hõmérséklet tartomány 150°C…450°C +/-10°C
• felfûtési idõ kb. 1 perc
• szabályozási pontosság: kb. +/-5°C eltérés a beállított értéktõl (elõírt érték)
• potenciál kiegyenlítés
• tisztítószivacs és pákatartó a burkolatba építve
• forrasztópáka tömeg csak 44 g (kábel nélkül)

150°C-450°C

A készülék különösen az elektrotechnikában és lemez megmunkálás 
területén használható. Teljesítmény: Kötõhuzalok 2,5 mm-ig, különösen masszív
csatlakozópontok, csatlakozások Ø 2mm-ig, nagyobb forrszemek, valamint gyors-
ismétlõdõ sorozatforrasztásra és vékony lemezek max. 0,8 mm-ig  forrasztására.
Forrasztócsúcs hõmérséklet 550°C. Felfûtési idõ 2 perc. 
Nikkelezett Cu-csúcs Ø 7 mm, lesarkított lapos csúcs (csavarhúzó alakú),
nikkelezett fûtõelem csõ, 1,5 m csatlakozó kábel, készüléktámasz.



ÖKO Kertészet
pontégõvel 

Gyomégetõ készülék
Multigas 300 gázpatronnal

Nincs gyom, nincs görnyedés. Egyszerûen,

biztonságosan piezo-gyújtással, Hulladék

nélküli környezetbarát gyomirtás. A gyomok

elleni harc, éghetõ, folyékony gázzal.

Szabályozható láng, takarékos gázfogyasztás.

Használható teraszon, udavaron, járdán,

kövezet és bekötõ utakon, de begyújtása télen jégmentesítésre, olvasztásra.

Nr. 3.0975 
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Gyomírtás

Tavasz

Nyár

Õsz

Tél



www.myrothenberger.com

... gond nélkül

35

Gáz hõsugárzó készlet

Nr. 3.0946E  

Gázmelegítõ szállítókocsival propán palackhoz és tartozékok.

Nagyteljesítményû infravörös hõsugárzó melegítésre, szárításra, jégtelenítésre,

építkezési helyekre, üzemekbe, üvegházakba külsõ- és belsõ használatra.

DVGW által bevizsgálva. 5 és 10 kg-os PB palackokhoz használható

szállítókocsi, tömlõ és rögzítõelemek. Piezo gyújtó, 50 mbar konstans

nyomáscsökkentõ a grill fõzõ- és fûtõkészülékekhez

GÁZ HÕSUGÁRZÓ ROTEMP RT 25  

Nr. 3.5920  

Nagyteljesítményû infravörös hõsugárzó fûtésre,

szárításra, jégmentesítésre a mûhelyekben,

gépházakban, üvegházakban külsõ- és belsõ

használatra egyaránt. DVGW által bevizsgálva.

Tartó, rögzítõ palackhoz, 40cm tömlõ, mindkét

oldalon R1/4”L csatlakozó

SZÁLLÍTÓ KOCSI

Nr. 3.0945   

Szállítókocsi 5 és 11kg-os propán-palackokhoz

Rendkívül megkönnyíti a szállítást. Kiegészíthetõ melegítõ készlettel, az

összes propán palackkal mûködõ forrasztókészlettel (pl.: AIRPROP) a

szabadidõben használt készülékekkel (a hõsugárzótól a Camping palackokig)

Nagy mobilitás, kicsi, könnyen kezelhetõ, egyszerûen, gyorsan összeállítható.

Egy igazi segíttárs.

Mobil fûtés és szállítás

Elõnyei:
• Nagy teljesítmény

2500-4000W,
gázfogyasztás:
0,2-0,34kg/std

• Rozsdamentes bur-
kolat védõráccsal

• Gyújtásbiztos
• Fokozatmentes

szabályozás
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SCOUT FÕZÕ,
FAZÉKMELEGÍTÕ
FELTÉTTEL
Nr. 3.5904  

- A fazékmelegítõ feltét, az égõ és szélvédõ
rozsdamentes acélból

- Biztonságos, kiegyensúlyozott, egyszerû
mûködésû, a gázpatron könnyen és gyorsan
cserélhetõ

- 1db C200-as gázpatronnal kb. 3 és fél óra
mûködés

KISNYOMÁSÚ TÖMLÕK

Propán/Bután gázhoz, DIN-DVGW által
bevizsgálva, csatlakozók: R1/4”L mindkét oldalon

Nr. 3.5914E:
kisnyomású tömlõ 400 mm 

Nr. 3.5915E:
kisnyomású tömlõ 800 mm 

Nr. 3.5916E:
kisnyomású tömlõ 1500 mm 

Nr. 3.5917E:
kisnyomású tömlõ 3000 mm 

SICHERHEITS-
FLASCHENVENTI
LNr. 3.5913E

Für blaue Butangas-

flaschen 420 g, 

1850 g und 2800 g

DUO FÕZÕ
két égõfejjel
komp. 
Nr. 3.5940 

Két égõfejes fõzõké-
szülék 80cm-es, R
1/4”L csatlakozóval
ellátott tömlõvel
50mbar-os
nyomáshoz, lángálló,
festett markolattal.

Fõzés

Tartozékok

• szélstabil égõ,
krómozott rács

Mûszaki paraméterek:

• Az égõ gázszük-
séglete 120g/h/db

Méretek:

9 x 52 x 31 cm

• Súly: 4kg

• Teljesítmény: 3,1kW

Erre is gondoljon: Piezo gyújtó: 10. oldal

Propán nyomáscsökkentõ: 12. oldal
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Scout Lámpa
PIEZO 

Nr. 3.5902 

Biztonságos, könnyû mûködésû PIEZO gyújtóval,
gyorsan, egyszerûen kezelhetõ, hosszú üzemidõ.

• A piezonak köszönhetõen könnyen kezelhetõ
• Biztosan kiegyensúlyozott a gázpatron, gyorsan, egyszerûen cserélhetõ

Világítás

Tartozékok
SCOUT – Tartalék üvegbúra
Nr. 3.5907

RANGER + SCOUT – égõharisnya
Nr. 3.5909E



ROPUMP
Nr. 7.1991

TISZTÍTÓ SPIRÁLOK
Szívó-nyomó
tisztító billenthetõ
haranggal.
Munkamódszer
légszivattyú elven
víznyomással,
lefolyók,
mosdókagylók,
tus, fürdõkád, stb.
eltömõdése
esetén. A
vegyszeres
módszer
környezetbarát
változata. 

Nagy hajlékonyságú
tisztító spirálok
rúgóacélból, mûanyag
burkolattal. Spirál
átmérõ csak 6,7 mm,
húzott csúcskarommal
és kézi forgatókarral.
A tisztító spirálok 50 mm-
nél kisebb átmérõjû
csövek tisztítására
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Ki nem mérgelõdött már egy eltömõdött lefolyó miatt? Ezzel most ennek vége!

ROTHENBERGER válogatott programot kínál speciálisan a háztartások számára
nagyteljesítményû, könnyen kezelhetõ csõtisztító rendszerekbõl, hogy a csõ gyorsan ismét
szabaddá váljék. 

És ebben a legszebb:
Mivel alapvetõen nem használunk vegyszereket, ez a csõtisztítási módszer ökológiailag
jelentéktelen és így fontos hozzájárulás a környezetvédelemhez, mivel az alapelv a biztos,
kímélõ és alapos dugulás-elhárítás mechanikus úton vagy nagy víznyomással. Gyõzõdjék meg
róla személyesen!

alkalmasak. A mûanyag borítás kíméli a csövet
és biztosítja a spirál hosszú élettartamát.

Nr. 7.2980E: Hosszúság 1,5 m
Nr. 7.2981E: Hosszúság 2,5 m
Nr. 7.2982E: Hosszúság 5,0 m
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ROJET
Lefolyó tisztító
Nr. 7.0999E

4 db R 3/8" - M 24x1 - M 28x1 adapterrel, 1 m
csatlakozó tömlõ, speciális tisztító fúvóka elõre-
és hátra vízsugárral, visszafolyás gátló szelep
DVGW szerint, univerzális Perlator-kulccsal.

Vegyszer nélkül tisztít, csak a víz
erejével!

Elõnyök:
egyszerû, gyors, tiszta és környezetbarát

• öblítõk, mosdók, zuhanyok és
fürdõkádak kímélõ és alapos tisztítása

• speciális tisztító fúvóka elõre- és hátra
vízsugárral

• illik az összes használatos vízcsap- és
zuhanytömlõ menethez (R 1/2" -R 3/4" -
M 22x1 - M 24x1 - M 27x1)

• biztonsági visszafolyás gátló szelep
DIN/DVGW szerint, 5 adapter-
csatlakozóval, 1 m tömlõ nagynyomású
tisztító fúvókával és univerzális
Perlator-kulccsal. 
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UNIVERZÁLIS
LÉPCSÕSKULCS,
RACSNIS
HAJTÓKARRAL,
Nr. 7.3297

EXPRESSZ-KULCS
M10
Nr. 7.3299E

Fûtõtest szelep
karmantyúk be- és
kiszereléséhez,  méret:
3/8 - 1/2 - 3/4 -1" 

UNIVERZÁLIS
KULCS
Nr. 7.3298E

ÖNBEÁLLÓ ANYAKULCS
Nr. 7.0228E

Króm-vanádium speciális acél,
süllyesztékes kovácsolású,
nagyon robusztus.

• elfordítható keresztfogantyú
• ellenálló epoxid-por bevonat
• elfordítható, rúgózott körömmel 

jobb- és balmenethez.

PERLÁTOR KULCS
Nr. 7.0626E

Vízcsapok acélszabályzóinak egyszerû cseréjéhez.

SZANITER
KERESZTKULCS CV
Nr. 7.0625E

Kombi-kulcs négy külsõ
hatlappal (3/8 - 1/2 - 
3/4 - 1") csaptoldatokhoz.

Kombi-kulcs fûtõtest
szelep karmantyúk be-
és kiszereléséhez,
visszaáramlás
csavarozásokhoz és
rövid csaptoldatokhoz,

Forgatás és csavarozás

lépcsõzetes formák, króm-
vanádium acél, edzve,
nikkelezve. 1/2"-os,
négyszögû hajtókar
bütyökkel, belsõ 6 lapú és
12 lapú befogóval, méret 
3/8 - 1/2 - 3/4 - 1" és 
egyéb közbensõ méretek. 

Fûtõtest szelepek be- és kiszerelése és visszafolyás
csavarkötések, valamint M10 és M6 belsõ menet

tõcsavarokhoz mosdó rögzítéseknél.

Szerelõkulcs expressz- és tõcsavarokhoz.
Középdarab belsõmenettel tõcsavarokhoz, mosdók
rögzítéséhez és sarokszelep szereléséhez, beépített
golyósülék teszi lehetõvé a kulcs könnyû oldását a
tõcsavartól. Króm-vanádium acél, nikkelezve.

Csõ megmunkálás és szerelés

Vaslemezek, VZA, réz
és alumínium lemezek
esztétikus, pontos kilyukasz-
tásához.

KEREK CSAVARLYUK
KIVÁGÓ
Nr. 2.1828E:     28,3 mm
Nr. 2.1832E:     32,0 mm
Nr. 2.1835E: 35,0 mm
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TÖMÍTÕ PASZTA
Nr. 7.0621E
Fém csavarkötések készítéséhez kenderrel.

ARMATÚRAZSÍR IVÓVÍZHEZ
Nr. 7.0622E

• Állócsap anya kulcs 10-32 mm; 3/8 - 1 1/4"
• Vízpumpa fogó 250 mm - 10"
• Tisztító spirál 2,5 m, mûanyaggal borítva
• Lefolyó sugaras szifontisztító 5 adapterrel M22-M24-

M28-R1/2"-R3/4"
• Perlator-kulcs M22-M24-M28
• Vízcsap szelepülék maró készlet R3/8-R1/2-R3/4"
• Armatúrazsír az ivóvíz armatúrákhoz 
• Saniter tömítõ készlet, 32 részes

Vízvezetés javítás-szerelés

Víz-fûtésrendszerekhez  szerszám bõrönd

Csõ megmunkálás, karbantartás és
szerelés könnyûvé téve

ROTHENBERGER szerszámokkal a
csöveken végzett sokoldalú munkát könnyen
el lehet végezni. Minden feladathoz a
megfelelõ szerszám - nem csoda, hogy a
ROTHENBERGER gyártmányok a profik
szerszámosládájából nem hiányozhatnak.
Profitáljon ön is ebbõl, mint barkácsoló! 

Praktikus készlet a gyors házi bádogos
munkákhoz.

Szerszám bõrönd a leghasz-
nálatosabb anyagokkal általános
javítási munkákhoz:

KENDER ADAGOLÓ
KENDER-ORSÓVAL
40g Nr. 7.0623E

JAVÍTÓ, SZERELÕ
KÉSZLET (8 részes)
Nr. 7.0605

TEFLONSZALAG
ADAGOLÓBAN
12m Nr. 7.0624E

… Egyszerûen



RÉZCSÕ
HAJLÍTÓRÚGÓ

Ø 10 - 15 mm-es lágy rézcsö kézi hajlításához,
kónusszal, kadmiumozva.

Nr. 2.5182E: 10 mm 
Nr. 2.5183E: 12 mm 
Nr. 2.5185E: 15 mm

www.myrothenberger.com

Csõ megmunkálás és szerelés

MINICUT I

3-16 mm-es csõvágó réz-, sárgaréz-,
alumínium- és vékonyfalú vascsövekhez.
• könnyen használható forma nagyon kis

munkarádiusszal (38 mm)
• fáradtság nélküli nyomásszabályzás nagy,

recézett gombbal
• két támasztó-görgõ beszúrással perem közeli

vágáshoz

Nr. 7.0401E

TARTALÉK VÁGÓKERÉK Cu-Al-Fe Nr. 7.0017E

TARTALÉK VÁGÓKERÉK Cu-Al-Fe

TARTALÉK VÁGÓKERÉK AZ ACÉLCSÕ VÁGÓHOZ

Nr. 7.0017E

Nr. 7.0046E

TUBE CUTTER
(csõvágó)
3-32 mm-es csõvágó réz-, sárgaréz-,

alumínium- és vékonyfalú vascsövekhez.

• robusztus monoblokk-szán
• két vezetõgörgõ beszúrással, perem közeli

vágáshoz
• kibillenthetõ belsõ sorjátlanító 
• tartalék vágókerék a fogantyúban

Nr. 7.1019E

ACÉLCSÕ VÁGÓ 1 ¼"

1/8 - 1.1/4" süllyesztékes kovácsolású kengyel
kiváló minõségû acélból
• széles görgõk a biztos vezetéshez
• krómozott orsó
• edzett vágókerék magas ötvözésû acélból
• külsõ sorjamentes vágás Ø 1/8-1.1/4", 

10-42 mm-es csövekhez

Nr. 7.0040E

42

Hajlítás és vágás
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… könnyedén
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BELSÕ- ÉS
KÜLSÕMARÓ
4-36 MM

Nr. 1.1006E

Könnyû sorjátlanítás
réz-, alumínium- és lágyacél csövekhez 
A három, csiszolt és edzett acélból készült
speciális elrendezés lehetõvé teszi a rezgés
mentes munkát.

ROCUT MÛANYAG-CSÕ
OLLÓK
Nr. 5.2005 ROCUT 26
mûanyagvágó olló 0-26 mm

Nr. 5.2000 ROCUT 42
mûanyagvágó olló 0-42 mm

PE, PP, VPE, PB és PVDF csövek könnyû, egy
kézzel történõ vágásához
Egészségügyi- és fûtõberendezésekhez, valamint
berendezések építésénél.
• mindkét oldalon vezetett kés- és rögzítõ-elõtolás
• széles csõfelfekvés derékszögû vágáshoz

(orbitális vágás)
• különösen alkalmas karmantyú hegesztés

elõkészítésére

QUICKY KÉZIFÛRÉSZ FÛRÉSZLAPPAL
Nr. 7.1203E

könnyen kezelhetõ, kis fûrész, univerzálisan
használható lemezek, csövek, mûanyag
vágására, csõmenetek feldurvítására.
• ideális nehezen hozzáférhetõ helyekhez
• hajlékony fûrészlap (hosszú élettartalmú)

Nr. 7.1209E

UNIGRAT GYORS
SORJÁTLANÍTÓ

Nr. 2.1660E

• élek, csövek és lemezek sorjátlanításához
• könnyen kezelhetõ és kicsi
• ideális arra, hogy állandóan magával vigye
• forgathatóan csapágyazott penge illeszkedik a

munkadarab kontúrjához

VÍZCSAP
SZELEPÜLÉS
MARÓ-KÉSZLET

Nr. 7.0951E

VÍZCSAP SZELEPÜLÉS MARÓ 3/4"
Nr. 7.0956E

a szelepülés pontos utánmarásához tömítetlen
vízcsapoknál
• egyszerû és gyors használat
• hengeres, lépcsõzetes menetbefogással
• beállítható marónyomás rugóval és szabályzó-

csavarral 
• cserélhetõ maró 3/8" + 1/2", 2 tömítéssel együtt

Marás, sorjátlanítás és fûrészelés
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SAROKCSÕ FOGÓK 45°

Befogási tartomány Hossz
Nr. 7.0122E: 1"-35 mm 12"/320 mm
Nr. 7.0123E: 1.1/2"-46 mm 16"/420 mm
Nr. 7.0124X: 2"-65 mm 20"/530 mm

Befogási tartomány Hossz
Nr. 7.0527E: 1"-28 mm 7"/175 mm
Nr. 7.0515E: 1.1/4"-32 mm 10"/250 mm
Nr. 7.0516E: 1.1/2"-42 mm 12"/300 mm

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt, megerõsített hüvellyel, csiszolt,
S-alakú pofa
• önzáró
• csúszás mentes a forgási iránnyal ellentétes fogazás révén
• erõs, kettõs T profilú fogantyú
• becsípõdés-védelem megakadályozza a zúzódást

karcsú száj keskeny pofákkal, 45°-ra lesarkítva
optimális sarokmérettel, elveszíthetetlen, edzett
beállító-görgõ

ROGRIP 10"
Nr. 7.0558E

Csõfogók

VÍZSZIVATTYÚ
FOGÓK
Króm-vanádium-acél,
süllyesztékes kovácsolás,
nemesítve, fej és csukló
csiszolva, csövek és karmantyú
anyagok biztos tartására. 

Önzáró Rogrip 10"
vízpumpa fogó

az ideális szerszám víz-
gáz és fûtõberendezés
munkákhoz, valamint
fémek megmunkálására
a legkülönbözõbb
formákban. Minden nap
és a legmagasabb
igénnyel.

SANIGRIP
Nr. 7.0415E

Króm-vanádium
speciális acél, kovácsolt
tiszta acél, krómozva, a
csuklóban 4 helyzetbe
elállítható, fogazott
befogópofákkal,

Befogási tartomány: 
14-62 mm
hosszúság: 10"/250 mm

Mûanyagcsõ csavarzatok
(pl. szifonok) meghúzásá-
hoz, oldásához Ø 14-62
mm-es tartományban

ARMATÚRA FOGÓ
90O

Nr. 7.0415E

Króm-vanádium
speciális acél, kovácsolt
tiszta acél, nemesítve,
ellenálló epoxi bevonat.

Befogási tartomány:
1" -35 mm; hossz:
14"/350 mm
• csúszásmentes könyök

forma

• kézbecsípõdés elleni
védelem

• krómozott armatúrák
ill. polírozott felületek,
csavarkötések,
lemezek biztos és
kímélõ fogása.

Csõmegmunkálás és szerelés … menetvá
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Teljesítmény jellemzõk

• a gyakorlathoz igazodó összeállítások
• robusztus mûanyag bõrönd
• könnyû és jól kezelhetõ, mindig megfogásra

kész
• ideális javítási- és szerelési munkáknál

Menetvágó készlet SUPER CUT

• racsnis hajtókarral SUPER CUT 1.1/4"
• bevált, gyorsan cserélhetõ
• menetvágófejek kis külsõ 8 lapú formával, BSPT

R 1/2" -3/4" -1" (3 fej)  kúpos csõmenetekhez
1:16

Acélcsõ vágó SUPER 1.1/4"

• süllyesztékben kovácsolt kengyel jó minõségû
acélból

• széles görgõk a vágókerekek biztos vezetésére
a csövön

• edzett vágókerék jó minõségû acélból
• külsõ sorja mentes vágás, menetvágás azonnal

lehetséges

Sarokcsõ fogó SUPER S

Króm-vanádium acél, süllyesztékes kovácsolású
tiszta, nemesített acél megerõsített hüvellyel,
csiszolt pofák, karcsú, S-alakú száj, 45°-ban
letörve, optimális sarokmérettel
• önzáró, biztos és erõs fogás és tartás 3 pontos

befogással, sima csövek esetén is
• csúszásmentes a forgatási iránnyal ellentétes

fogazás következtében, induktív nemesítés

Vízpumpa fogó Typ SP

• Króm-vanádium acélból
• Süllyesztékben kovácsolt fej és csukló csiszolva
• 7 pontban állítható
• aszimmetrikus fogófelületek rombusz alakkal az

optimális fogó képességhez és univerzális
alkalmazáshoz

• csövek, lapos anyagok  és csavarok biztos
tartása.

SAN KIT szerszámkészlet 
Nr. 7.0600

Szerszámkészlet minden szerelési
munkához az víz-gáz és a
fûtõberendezéseknél

• csõvágó Ø 1.1/4"-ig
• menetvágás Ø 1"-ig
• csavarkötések max. Ø 1.1/4" szerelése,

csavarozása, oldása és tömítése

gás, darabolás, megfogás
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Menetvágófej készletek
Nr. 7.0781X: menetvágó készlet 4 részes (1/2-1.1/4")

Nr. 7.0780X: menetvágó készlet 3 részes (1/2, 3/4 1")

Mûanyag bõröndben, racsnis hajtókar 
8 lapú közvetlen befogással, a vágófejek
biztos tartása, egyszerû behelyezés és
kivétel

• 3 ill. 4 vágófej BSPT jobb 1/2", 3/4", 1" és
1.1/4" kúpos külsõ csõmenetekhez 1:16,
BSPT jobb, külsõ 8-lapú forma

• gyors vágás bõvített forgács kidobó
szorítók révén

• megerõsített rögzítõ gyûrû és pontos
vágópofa felfekvés

• hosszú vezetés a csõ tökéletes
centrírozásához

• erõtakarékos excentrikus kézikarral
• könnyen használható, a forgásirány

átállítása rögzíthetõ

SUPER-CUT

Menetvágó
Készlet
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RACSNIS MENET-
VÁGÓ FEJEK

kúpos külsõ csõmenetekhez 1:16, BSPT jobb,
külsõ 8-lapú formával
• gyors vágás bõvített forgácskidobó szorítókkal
• erõsített rögzítõ gyûrû és pontos vágópofa

felfekvés
• hosszú vezetés a csövek jó központosításához

Nr. 7.0822E: menetvágó fej 3/8"
Nr. 7.0823E: menetvágó fej 1/2"
Nr. 7.0824E: menetvágó fej 3/4"
Nr. 7.0825E: menetvágó fej 1"
Nr. 7.0826E: menetvágó fej 1.1/4"

MENETVÁGÓ HAJTÓKAR
Nr. 7.0840E

MENETVÁGÓFEJ HAJTÓKAR
• 8-lapú fejek közvetlen befogására 1/4 - 1.1/4"-

ig vágófejekhez, a vágófejek biztos tartása,
egyszerû behelyezés és kivétel

• jó minõségû, elcsavarodás mentes alumínium
kivitel

• erõkímélõ, excentrikus kézi kar révén
• könnyen kezelhetõ, rögzíthetõ forgásirány

átállítás
• 2 részes fogantyú

Csõsatu 2"
Nr. 7.0710

Felbillenthetõ, önmûködõ zárókampó,
mozgatható felsõ befogópofa a biztos tartáshoz,
felsõ befogópofa és alsó felfekvõ pofa marva és
keményítve, erõs, könnyen mozgó orsó,
csõfelfekvés, ellenállóképes epoxid-por bevonat,
cserélhetõ pofák.

RONOL
Nr. 6.5013

Nagyteljesítményû menetvágó folyadék, spray
600 ml speciális összetétellel ivóvíz- és
egészségügyi berendezésekhez, tökéletes,
tiszta menetek készítéséhez, a vágópofák
hosszabb élettartama és korrózióvédelme,
fiziológiailag kifogástalan.



Rendszerünk:

Moduláris fali polc:

Szükséglethez igazodó, gyakorlat orientált, átfogó és kompetens.

Természetesen a bevált ROTHENBERGER profi minõségben.
(Az optikai és mûszaki változtatások jogát fenntartjuk.)

Fejlett épülettechnika, gyártja:

Szerszám- és Gép Kereskedelmi Kft.

1097 Budapest, Gubacsi út 26.

Tel.: 06-1/347-5040, Fax: 06-1/347-5059

E-mail: info@rothenberger.hu
www.rothenberger.hu
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