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Ferăstrău pentru ţevi
Prelucrarea ţevilor din oţel

EC C

ECC

ECC

Sistem Quick-Change™

TIGERSAW Electronic

Lucrul în situaţii dificile

Cod        Descriere
86.5700 TIGERSAW electronic în cutie, 230 V 1

Dirijare sigură a ferăstrăului

Papuc mobil de sprijin

Schimbare rapidă,
simplă a pânzelor

Dispozitiv de fixare pânză
cu Quick-Change™

Tăiere funcţie de material

Cursă orizontală pentru tăiere exactă a
metalelor, cursă oblică pentru tăierea
rapidă a materialelor moi

TIGERSAW Electronic

Ferăstrău electric universal, 1200 Watt

 Se foloseşte la debitarea ţevilor şi profilelor din lemn,
oţel  , oţel inoxidabil, fontă, alamă şi alte metale, precum
şi material plastic sau materiale de construcţii

 Schimbare rapidă şi simplă a pânzei de tăiere prin
sistemul Quick-Change™ Turaţie optimă

Adaptare a vitezei de turaţie
în funcţie de situaţie
(0-2600 rot/min)

Forţă de tăiere

Motor puternic de
1200 Watt, dublu izolat

Pânze de tăiat UNIVERSAL HSS Bi-Metal
Pentru prindere universală 1/2", potrivite şi pentru Bosch, B&D, Flex, Hitachi, Makita, Ridgid, Roller, Rems, Skill

Cod

86.5784

86.5785

86.5786

86.5787

86.5788

86.5789

86.5781

86.5782

86.5790

86.5791

86.5793

86.5783

Materialul
de taiat

L x l x grosime
(mm)

Dinti/
inch

Tip
prindere Referinţă

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1(5)

1(5)

1(5)

1(5)

1(5)

1(5)

1(5)

1(5)

1(5)

1(5)

1(5)

1(5)
Codurile de comandă se referă la seturi a 5 bucăţi pânze ambalate în husă de plastic.

Setul conţine: E , 5 pânze HSS Bi-Metal, geantă din plastic.TIGERSAW lectronic

3
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Deservire simplă
şi uşoară

Retragere automată
a pistonului la
descărcare

Lucru fără probleme

Filtru de ulei

Îndoire  exactă

Bacuri formatoare de precizie

#=-

Lucru rapid

Pompă hidraulică cu 150 kN
Piston performant şi
putere ridicată

ROBULL Tip E şi Tip ME
0Maşini pentru îndoiri până la 90 , între Ø 3/8 - 2”hidraulice 

Pentru îndoire la rece, precisă, hidraulică manuală până  la 90° a
ţevilor de gaz, apă şi abur Ø 3/8 - 2" conform DIN EN 10255.

Typ E: Cu pompă hidraulică manuală

Typ ME: Cu electropompă hidraulică 230V

Sistem hidraulic închis, care nu necesită întreţinere, mod de
construcţie monobloc cu retragere rapidă, automată a pistonului.

BACURI FRONTALE  PENTRU ÎNDOIRI DE PRECIZIE 90°

Forme de îndoire de precizie 90°

Forme de îndoire Standard 90°

Cu raze scurte pentru ţevile filetate
ca şi pentru ţevi de gaz, apă 
conform cu DIN 10255

ROBULL
(Cod 5.7987), 1" (Cod 5.7988), 1.1/4" (Cod 5.7989), 1.1/2" (Cod 5.7990), 2" (Cod 5.7991), ulei hidraulic 1L (Cod 5.8185), cutie din tablă de oţel (Cod 5.8206)

 Tip E (cod 5.7961X) conţine: ROBULL Tip E, 2 ştifturi (Cod 5.7979), 2 forme laterale (Cod 5.8004), forme de îndoit Standard 90° în 3/8" (Cod 5.7985), 1/2" (Cod 5.7986), 3/4"

ROBULL Tip ME (cod 5.7972X)  Tip ME
Standard 90° în 3/8" (Cod 5.7985), 1/2" (Cod 5.7986), 3/4" (Cod 5.7987), 1" (Cod 5.7988), 1.1/4" (Cod 5.7989), 1.1/2" (Cod 5.7990), 2" (Cod 5.7991), ulei hidraulic 1L (Cod 5.8185), cutie
din tablă de oţel (Cod 5.8206)

 conţine: ROBULL , 2 ştifturi (Cod 5.7979), formă laterală (Cod 5.7983), formă laterală cu împărţire în grade (Cod 5.7982), forme de îndoit

Typ ME 230 V

Poziţie de lucru plăcută

Opţional:  Trepied (cod 5.8182)

Cutie
transport
din tablã

 
 

  

Este eliminată necesitatea fitingurilor

Reducerea locurilor de sudură, încălzirea ţevii nu mai este
    necesară

se poate achiziţiona opţional ca pompă electrohidraulică sau
    manuală, utilizabilă cu rame de îndoire deschise sau închise.

Gros. perete r
kgCod

5.7985

5.7987

0,71

0,88

1,325.7988

5.7986 0,77
3/8" 17,2 2,35 45
1/2" 21,3 2,65 49
3/4" 26,9 2,65 65

1" 33,7 3,25 89

Ţol mm min. mm mm
Gros. perete r

kgCod
5.7989

5.7991

1,63

3,28
5.7990 2,41

1.1/4" 42,4 3,25 115
1.1/2" 48,3 3,25 137

2" 60,3 3,65 200

Ţol mm min. mm mm

kg

ROBULL Tip ME 230 V 
fără accesorii

Ramă de îndoit, deschisă

1

1

1

1

1

1

1

Cod        Descriere
5.7950X

5.7966X

5.7961X

5.7969X

ROBULL Tip E
fără accesorii

ROBULL Tip E
cu ramă de îndoit deschisă şi accesorii (v.s)
ROBULL Tip E
cu ramă de îndoit şi accesorii (v.s)închisă 

5.7973X

5.7972X

5.7981

ROBULL Tip ME 230 V 
cu ramă de îndoit deschisă şi accesorii (v.s)
ROBULL Tip ME 230 V 
cu ramă de îndoit închisă şi accesorii (v.s)

16,8

59,8

72,6

17,8

60,8

73,7

Forme laterale pentru
rame de îndoit deschise, fără împărţire în grade

1
1

1
1

1

1

1
1

Cod        Descriere
5.8002

5.8206
5.7982

5.7983

ale ramei de îndoit
Cutie din tablă de oţel, goală
Forme laterale pentru
rame de îndoit deschise, cu împărţire în grade

5.8004

5.8185

5.8182

Forme laterale pentru
cu ramă de îndoit şi accesorii (v.s)închisă 
Ulei hidraulic, în bidon din plastic 1L
Suport cu trei picioare, pliabil

5.7979
Ramă de îndoit, rabatabilă
Ştifturi pentru fixare

Maşini hidraulice de îndoit ţeava

Echipament hidraulic de îndoit utilizabil în multe aplicaţii, pentru
utilizare pe şantier la instalaţiile de gaz, sanitare şi de încălzire, în
construcţia de aparate şi cazane şi în industrie. Este indicat şi pentru
îndreptarea ţevilor. Tipul ME este ideal şi pentru execuţia de serie.

Prelucrarea ţevilor din oţel
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PIPECUT 170 / 170 E / 200 U

Sistem portabil de tăiere a ţevilor până la 360mmØ Asigură şi decuplează
fierăstrăul

Element de protecţie

Asigură o tăiere
0perfectă la 90

Autopoziţionare

Dispozitiv de egalizare
pentru ţevile cu deformări

Reglaj manual fin

3

Aparat debitare ţevi

Rapid - Uşor - Precis

Set (cod 5.6712, 5.6713) compus din: fierăstrău, geantă nylon, 4 suporţi (3 la 360 Pro) şi
un disc de tăiere TCT.

Cod        Descriere

5.6770 PIPECUT 170 Set
5.6771 PIPECUT 170 Electronic Control Set 1

1

5.6712 PIPECUT 200 U Set
1
1
1
1

1
5.6703 Disc 165 x 62 pentru 360 Pro

5.6705
5.6704 Disc TCT 140 x 62

5.6706
Disc ceramic 140 x 62
Disc diamant 140 x 62

170E / 170 PIPECUT în geantă
Imagine de ansamblu
220 U

Capete de filetat cu schimbare rapidă

Antrenare puternică prin clichetul cu opt canturi

Potrivit pentru toate clupele ROTHENBERGER
de filetat manual sau electric

Montaj şi demontaj uşor al capului de filetat

Bacuri de
precizie pentru

filetat

Durată de folosire mare

Bacuri de înaltă calitate
realizate din oţel temperat

SUPER CUT
Clupă de filetat cu clichet până la 2”

Pentru realizarea de filete precise în conformitate cu normele de
filetare

 Montare şi demontare rapidă a capului de filetat prin inelul de
    dislocare al clichetului

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

SANI KIT 

Trusă de scule în geantă

 
 

 

Selecţie practică de scule

Geantă de plastic robustă

Diversele scule la îndemână

7.0600 1Set de scule SANI KIT în cutie

Cod        Descriere

Setul (cod 7.0600) conţine: clichetul de filetat SUPER CUT 1.1/4" (  7.0840X), capete
de filetare cu schimbare rapidă BSPT R 1/2" (cod 7.0823X)   3/4" (cod 7.0824X)  1"
(cod 7.0825X), tăietor din oţel SUPER 1.1/4" (cod 7.0040), cleşte papagal Typ SP 10"
(cod 7.0528), cleşte „suedez” S45 1" (cod 7.0122X), precum şi bandă de teflon
(cod 85.5360) în geantă din material plastic.

cod

Cod 7.0600

Pridere sigură

Ideal de utilizat ca sistem de tăiere pentru o singură persoană şi pentru
orice tip de material: oţel, cupru, fontă, aluminiu, oţel inox, plastic.

Cod        Descriere

7.0781X
7.0790X
7.0892X

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

1
1
1

Setul conţine: clichetul de filetat până la 1.1/4" (  7.0840X), sau până
la 2" (cod 7.1272) pentru trusa 7.0892X, capete de filetat, geantă de plastic.

 pentru capetele cod

Prelucrarea ţevilor din oţel

Cod 7.0790X Cod 7.0781X

PIPECUT 170 170E* 200 U

Diametru ţeavă: Ø 15 - 170 mm Ø 15 - 170 mm Ø20 - 220 mm

Grosime max. perete: 6 mm 8 mm 8 mm

Grosime max. perete plastic: 12 mm 12 mm 12 mm

Tensiune: 230 V / 50 - 60 Hz 230 V / 50 - 60 Hz 230 V / 50 - 60 Hz

Putere: 1000 W 1200 W 1100 W

Turaţie: -13700 min -11500 - 3500 min -14000 min

Diametru disc tăiere: 140 mm 140 mm 140 mm

Diametru interior disc: 62 mm 62 mm 62 mm

* 6 trepte de turaţie
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Mică - Rapidă - Uşoară

1/2” până la 1.1/4”

SUPERTRONIC 1250

Clupă de filetat electrică până la Ø 1.1/4"

 

 

 

 

 

 

 

 

Ideală atunci când spaţiul este redus (11 cm) datorită formei
    reduse a capului

Robustă şi uşoară datorită carcasei compacte din aluminiu

Carcasă angrenaj cu spaţiu optim între mâner şi motor

Transmisie de forţă mai ridicată, grad redus de poluare fonică
    şi durată de viaţă îndelungată

Rezistenţă la uzură, stabilă şi cu durabilă

Greutate redusă şi manevrare uşoară

Capul de tăiere poate fi montat aleatoriu, fie pe partea stângă
    fie pe partea dreaptă.

Viteză constantă la mers înainte şi înapoi

SUPERTRONIC 1250 set

Set cu 7 piese (cod 7.1450) conţine: clupă electrică de filetat până la 1.1/4' (cod 7.1350),
contrasuport (cod 7.1279), capete de filetat de precizie 1/2-1.1/4", completă în cutie
din plastic

Cod        Descriere

7.1450 SUPERTRONIC 1250 1/2-3/4-1-1.1/4", BSPT 1

Rezistentă la solicitare
îndelungată, stabilă

Carcasă motor din material
sintetic armat cu fibre de
sticlă

Transmisie de forţă ridicată, durată de viaţă
îndelungată şi grad redus de poluare fonică

Transmisie cu 5 axe, cu dinţi înclinaţi

Robustă şi uşoară la utilizare în
condiţii de solicitare ridicate

Carcasă din aluminiu

Ideală atunci când spaţiul este redus

Formă mică a capului (11 cm)
şi unitate carcasă compactă

Greutate redusă şi
manevrare uşoară

Schimbare electrică a
sensului de defiletare

Tehnică de filetare

Pentru filetare între

BSPT dreapta

Opţional

NPT

Metric

Putere

Tensiune

Greutate

Dimensiuni

Viteză filetare

Viteză recuperare

Ø 1/2 - 1.1/4"

Ø 1/4, 3/8"

Ø 1/4 - 1.1/4"

Ø M16 - M32

800 Watt

230 V / 110 V

4,9 kg

456 x 168 x 76 mm
-115 - 20 min
-1        27    min

Prelucrarea ţevilor din oţel

Dimensiune mică a capului (11 cm)
Cleşte pentru înăsprit filete
(vezi pag. 17)



Antrenare directă cu
blocare prin inel

Fixare absolută a
capuluir de filetare

Contrasuport întărit,
cu dinţi prismatici

Fixare sigură în ambele
direcţii de rotire

Lucru comod pentru utilizator

Comutator mare pentru mers
înainte şi înapoi

Setul cu 10 piese (cod 7.1256) conţine: SUPERTRONIC 2000 cu contrasuport
(cod 7.1280), adaptor ROFIX (cod 7.1271), capete de filetat de precizie, complet în cutie
din plastic (cod 7.1274X)

SUPERTRONIC 2000

Utilizare posibilă în locuri
greu accesibile

SUPERTRONIC 2000

Clupă de filetat electrică până la Ø 2"

 Filetare aproape de perete datorită introducerii capului de filetat
din exterior

 Economie de timp datorită funcţionării la defiletare de trei ori mai
rapidă

Cod        Descriere

7.1256 SUPERTRONIC 2000  1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2", 230 V 1

®RONOL SYN 
Fluid pentru tăierea filetului

 Fără conţinut de uleiuri minerale, bază
sintetică, pentru instalaţii de apă potabilă
şi instalaţii sanitare

 Testat DVGW (reg.-Nr. S 021), 100%
solubil în apă, conţinut fiziologic
ireproşabil, uşor de înlăturat

Cod        Descriere

6.5013 RONOL  SYN, spray 600 ml®

6.5015 RONOL  SYN, bidon 5 l®

12
4

DW0201
Reg. Nr.: 

AT2648 

®RONOL

Fluid pentru tăierea filetului

 
    

Rezultate deosebite la tăiere şi
reducerea timpului de lucru

 Calităţi optime de ungere şi răcire

Fluidele pentru filetat pe bază minerală nu au
voie să ajungă în instalaţiile de apă potabilă:
urmăriţi prevederile naţionale
în această direcţie!

Cod        Descriere

6.5008 RONOL , spray 600 ml®

6.5010 RONOL , bidon 5 l®

12
4

Suport pentru sprijin ţevi
Cu bile de ghidare, reglabil pe înălţime
între 780 - 1200 mm

Cod        Descriere

5.6047 Pentru ţevi până la 6” 1

Cleşte de înăsprit filete 3/8”- 2”

Înăsprire cu protejarea filetului: eficient şi uniform

Cleştele este realizat din oţel forjat, cu role întărite

 Nu impurifică materialele prelucrate, prin adâncirea filetului

Cod        Descriere

5.6500 Cu role tratate termic 3/8” - 2”
5.6501 Role de schimb (set 3 buc.)

1
1

17

Tehnică de filetare

3

Prelucrarea ţevilor din oţel

Motor de 1010 W

Puternic şi economic



1 Concept de  sistem modular

Cap de filetat universal, opţional manual
sau automat

2 Sistem dual de prindere a ţevii,
2 puncte de ghidare

Direcţionare precisă a ţevii prin
capul de filetat

3 Zone de frecare închise, rulment
faţă şi respectiv bucşă bronz
spate protejate

Uzură minimă a universalului şi
ghidare precisă în timp

4 Autocentrare a bacurilor
din spate

Aliniere axială rapidă a ţevii

5

Prindere sigură în bacuri
 imposibil ca ţeava să alunece

Acţionarea uşoară a
universalului conduce la o
mare forţă de strângere

Sania poate fi mutată uşor
cu ajutorul manetei

Control bun al poziţiei

18

3

Pentru filetare între

BSPT dreapta: Ø 1/4 - 4"

NPT: Ø 1/4 - 4"

BSPP: Ø 1/2 - 4"

BSW: Ø 3/8 - 4"

Metric: Ø 10 - 36 mm

Maşină de filetat cu capete au-
tomate: 5.6175, 5.6255, 5.6465

SUPERTRONIC 2 SE / 3 SE / 4 SE

Maşină de filetat staţionară / mobilă

Ideală pentru realizarea rapidă şi uşoară a unor filete precise,
sigure, conform normelor, pentru ţevi şi nipluri.

 Fiabilă şi de încredere la utilizări continue până la 4”

 Ideală pentru filetări mobile sau staţionare atât în atelier cât şi

    pe şantier, lucrări caznice sau industriale de service şi
    reparaţii, în industria producătoare de ţevi precum şi în
    instalaţiile sanitare sau de încălzire

Tehnică de filetare

Aplicaţii

Caracteristici

Date Tehnice

Cap de filetat universal (manual sau automat)

Direcţionare precisă a ţevii prin capul de filetat

Uzură minimă şi ghidare precisă a universalului

Aliniere axială rapidă a ţevii

Prindere sigură în bacuri, imposibil ca ţeava să alunece

Debavurare facilă

1

2

3

4

5

6

Universal cu bacuri interschimbabile,
cu un optim de strângere prin
intermediul patinelor flexibile şi cu o
susţinere solidă a ţevii

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

6 Debavurator cu 3 lame  ataşat

Debavurare facilă

Pompă de ulei cu debit mare şi sistem
reglabil a cantităţii de lichid, filtru de
ulei încorporat

Lubrifiere şi răcire optimă

Sită de colectare  a şpanului
largă, uşoară, din plastic

Uşor de îndepartat şpanul

Cadru transport 4 SE
(cod 5.7051)

Prelucrarea ţevilor din oţel

Cod        Descriere

5.6150
5.6175

5.6250
5.6255

5.6465

Supertronic 2SE

BSPT R -3/4, 1-2“, 230 V1/2
BSPT R -3/4, 1-2“, 230 V1/2
Supertronic 3SE

BSPT R 1/2-3/4, 1-2, 2-3“, 230 V
BSPT R -3/4, 1-2, 2. -3“, 230 V1/2 1/2
Supertronic 4SE

BSPT R 1/2-3/4, 1-2, 2. -4“, 230 V1/2

1
1
1
1
1
1
1
1

5.7051 Carucior transport SUPERTRONIC 4 SE 1
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