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Foarfeci pentru tevi plastic

®ROCUT TC 42 

Foarfecă pentru ţevi din material plastic până la Ø 42 mm

Pentru tăierea ţevilor din PP, PE, PE-X, PB şi PVDF de până la
Ø 42 mm. Foarfecă robustă şi precisă pentru tăierea fără
greutate a ţevilor.

1

Cod        Descriere

5.2000 ®ROCUT  TC 42
5.2042 Lamă de schimb

1 40 - 42

Ø mm

Transfer precis al forţei şi înaintare
fără greutate a tăişului

Unitate constructivă alcătuită
din parte dinţată şi tăiş

Prindere sigură

Mâner cauciucat

Îndepartează
rapid lama

Buton automat desfacere

Reduce forţa de tăiere

Pârghie ideală cu dinţi

Fixează
braţele la
transport

Buton blocare
Tăiere precisă, în unghi drept

Centrare stabilă a ţevii

®ROCUT  26 / TC 32 MSR / PS 26/42 S, 35S
TC 50 / Tc63 / TC 75 / Professional

TC 

Foarfeci pentru ţevi din material plastic până la Ø 75 mm

Tăiere precisă a ţevilor din PP, PE, PE-X,  PB şi PVDF. 
(TC 32 este pentru tăierea ţevilor multistrat)

1
1

1
1

Cod        Descriere

5.2005 ®ROCUT  TC 26
5.2040 ®ROCUT  TC 32 multistrat
5.2041 Lamă de schimb

5.2011
5.2010 ®ROCUT  TC 50

5.2031 Lamă de schimb

Lamă de schimb
®ROCUT  TC 635.2030

0 - 26
0 - 32

0 - 50

0 - 63

Ø mm

1
1

1 4
4

6
1
1
1

Cod        Descriere

5.5005 ®ROCUT  PS 35S
5.5006 Lamă de schimb
5.5015 ®ROCUT  PS 26/PS 42S
5.5007 Lamă de schimb

6 - 35

6 - 42

Ø mm

1 20

Cod 5.2015

Cod 5.2010

Cod 5.5015 /
Cod 5.5005

Cod 5.2030

Cod 5.2040

Cod 5.2005

Tehnică de tăiere şi lipire a ţevilor din material plastic

PE NL TA RE UDI

ŢEAVĂ PVC

1
15.2016 Lamă de schimb

®ROCUT  TC 755.2015 0 - 75

Lamă cu
acoperire
de teflon
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Tăietor de ţeavă şi accesorii

1 4
1
1

1
1

1
1

Cod        Descriere

7.0031 TC 67 PL, mărimea I Ø 6-67 mm
7.0028D Rola de schimb (3 bucăţi) 7,0 mm
7.0032 TC 125 PL mărimea II Ø 50-125 mm

5.5053D
5.5054D Rola de schimb (3 bucăţi) 13,0 mm

5.5074D Rola de schimb (2 bucăţi) 16,0 mm

Rola de schimb (2 bucăţi) 8,6 mm
TC 168 PL marimea III Ø 110-168 mm7.0033

TUBE CUTTER 67 / 125 / 168
Automatic PL

Tăietor telescopic cu clichet pentu
ţevi până la Ø 168 mm

Cel mai uzual tăietor pentru ţevi din PP, PE,
PE-X, PB şi PVDF, precum şi pentru ţevi de
izolare fonică şi ţevi stratificate de legătură

 
    

ghidaj telescopic: poziţionare rapidă
la dimensiunea ţevii

 
    
     
     

dispozitiv pentru debavurare ţevi
demontabil- inclus, pliabil în corpul
de bază, cu lamă rotativă: cu o singură
sculă se realizează tăiere şi curăţire

revenire automată:
deschidere rapidă

®®ROCUT 110 /  160 ROCUT
Dispozitiv pentru tăiere/şamfrenare ţevi din
material plastic între Ø 50 - 160 mm

Utilizabil pentru prindere şi tăiere uşoară, respectiv şamfrenare
(15°) a ţevilor cu pereţi subţiri sau groşi din PVC, PE, PE-X şi
PVDF, precum şi ţevi pentru izolare fonică, dintr-o singură trecere.

1
1

Cod        Descriere
5.5035 ®ROCUT  110 cu fălci 50/75 mm
5.5063 ®ROCUT  160 cu fălci 110/125 mm

EASYGRIP

Cleşte cu panglică – Automatic – până la Ø 160 mm

Ajutor indispensabil la mufarea ţevilor de
plastic de diametru mare

 

 

Nu deteriorează ţeava datorită sitemului de centrare

    prismatic

Sistem sigur de prindere datorită benzii de nylon

 Chiar şi atunci când capătul ţevii nu e rotund şamfrenarea este

    posibilă datorită mecanismului de copiere automată a profilului
    (standard pentru ROCUT 160,
    opţional pentru ROCUT 110)

 Centrare şi fixare pe ţeavă cu fălci

    de prindere adaptabile toleranţei
    ţevii datorită arcului compensator

Dispozitiv pentru şamfrentat
ţevi din plastic
Pentru şamfrentarea exterioară sub unghi de

o15  a ţevilor din plastic de până la Ø 160 mm,
grosime maximă a peretelui SDR 11

 Adaptare fără trepte

    la grosimea peretelui
    şi diametrului ţevii

1
1

Cod        Descriere

5.5050 Mărimea I Ø 16-110 mm
5.5051 Mărimea II Ø 32-160 mm

1
1

Cod        Descriere

5.5075 EASYGRIP 20-160 mm
5.5076 Panglică de schimb

Nu deteriorează ţeava

Sistem sigur de prindere
datorită benzii de nylon

Rulare optimă pe ţeavă

Sprijinire suficient de largă

Tehnică de tăiere şi lipire a ţevilor din material plastic
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Aparate pentru sudat ţevi din plastic

Element de încălzire
durabil conform cu normele
DVS, CEN şi ISO

Acoperire cu strat anti-lipire

Frezare pe una sau ambele feţe

Opritor mecanic reglabil
din ambele părţi

Pentru frezarea ramificaţiilor 45
între diametrele 40 şi 75 mm

Cu adaptor Ø 75 mm

Protecţie împotriva
pornirii accidentale

Întrerupător de siguranţă şi blocare
automată în poziţia de lucru

Rigiditate crescută cu 40% şi
distribuţie optimă a forţei la sudare

Construcţie modernă
a corpului maşinii

®ROWELD P 160 SANILINE

Aparat pentru sudarea ţevilor din plastic între Ø 40 - 160 mm

Cu plita pentru sudarea ţevilor şi fitingurilor preformate din PE, PP, PB
oşi PVDF special concepută pentru ramificaţii la 45  şi coturi, potrivită

pentru instalaţiile sanitare, de canalizare, pentru asamblarea ţevilor
de cămine şi a sistemelor de scurgere PVDF de pe acoperiş.

1
Cod        Descriere
5.4000 Aparat pentru sudarea ţevilor din plastic

®ROWELD P 160 SANILINE
40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 160 mm

Complet: cu reductii Ø 40-125 mm

®ROWELD P 63 S-5 

Aparat de sudură mufe, între Ø 20 - 63 mm

Aparat uşor, ergonomic pentru sudura mufelor din PE, PB, PP şi
PVDF la ţevile de până la diametru de 63 mm, cu bacuri incluse,
în geantă

 
    

Plită cu 3 orificii pentru prinderea mai multor mufe: flexibilitate

mare în utilizarea zilnică

 
    

Durabil şi corespunzător directivelor DVS cu strat protector

din PTFE (acoperire cu teflon)

 ®ROWELD P 63 S-5

5.3890

5.3891

Cu reglare electronică, 230V
cu mufe 20 -  25 - 32 mm
Cu reglare electronică, 230V

Cod        Descriere

5.3892

5.3893

Cu reglare termostatică, 230V
cu mufe 20 -  25 - 32 mm
Cu reglare termostatică, 230V
cu mufe 20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63 mm

1

1 1

1
cu mufe 20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63 mm

Cod        Descriere

Durată lungă de viaţă a
bacurilor respectând
normele DVS

Bacuri acoperite cu teflon
de înaltă calitate

Date tehnice:

Putere

Reglaj:

Diametru:

Tensiune:

800 W

Termostatic sau electronic

pentru ţevi, mufe şi coturi
între 20 – 65 mm

230 V 50 / 60 Hz

7

Tehnică de tăiere şi lipire a ţevilor din material plastic

®ROWELD P 160 SANILINE

 Fiabil datorită regulatorului de temperatură electronic, conform cu

    normele DVS


	Pagina 39 - Foarfeci pentru tevi plastic.pdf
	Pagina 40 - Taietor de teava si accesorii.pdf
	Pagina 41 - Aparate pentru sudat tevi din plastic.pdf

