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Tehnică de perforare cu scule diamantate

Ø 67

FF40140
(nu conţine

carota diamantată)

Cu RODIADRILL Ceramic pot fi
prelucrate şi cele mai dure materiale

Caracteristici optime pentru găuriri
umede între Ø 6 – 67 mm

Motor puternic 800 W cu 2 viteze şi
turaţie 3600 / 6400 rot/min

Soluţia optimă pentru
găuriri în serie

Racord integrat pentru apă,
supapă tip Aqua Stop şi robinet

Ceramic ECO

Pentru găuriri manuale
şi staţionare

„Programul Profesional de Tăiere /
Găurire cu Scule Diamantate“

Discuri
diamantate

WALL CUT 6540

FF40040

Carote umede
pentru ceramică

Ladă de
transport

Piatră de ascuţit Set pentru fixare
în beton, zidărie

Prelungiri
R½”, 1 ¼”

Rezervor apă sub
presiune / Pompă

submersibilă

RODIADUST

Set vid,
pompă vid

RODIA CLEANER
1400

Coloană de
fixare rapidă

RODIA DRY
CLEANER 1200

Inele aspiraţie apăWS 1200

®RODIACUT  170 PRO

FF34170
FF34171

RODIADRILL 1800 DRY

FF40185

RODIADRILL Ceramic
RODIADRILL Ceramic ECO

FF40510
FF40140

Carote
pentru doze

Carote
găurire uscată

Carote găurire
umedă şi uscată

®RODIACUT  270 PRO

FF34270
FF34271

®RODIACUT  FF 400 PRO

FF34300

Carote găurire
umedă şi uscată

RODIADRILL Ceramic
RODIADRILL Ceramic ECO

Maşină de găurit cu carote diamantate Ø 6 - 67 mm

Ideal pentru găuriri uzuale, pentru dibluri sau găuri de susţinere
efectuate în orice tip de piatră naturală, artificială, zidărie sau beton
armat.

 Pentru toate carotele diamantate cu prindere R1/2”

 Găurire fără efort datorită greutăţii reduse

 Găurire în materiale combinate (de ex.: faianţă + zidărie) fără
    deteriorarea suprafeţelor şi fără schimbarea carotei

 Siguranţă în folosire datorită
    ambreajului mecanic şi
    întrerupătorului cu protecţie
    la electrocutare

Set (cod FF40150) compus din: bormaşină RODIADRILL Ceramic (cod FF40150P), carote
de găurire High Speed Plus Ø 6-8-10 mm (cod FF44806, FF44808, Ff44810), cheie tip
furculiţă SW 24 şi 27 (cod FF70024, Ff70027), geantă de transport (cod FF60150).

Coroane de găurire speciale pentru
RODIADRILL Ceramic găsiţi la pag. 57

Cod          Descriere
FF40140 RODIADRILL Ceramic ECO – Set
FF40150 RODIADRILL Ceramic - Set
FF35750 Accesoriu ajutător la RODIADRILL Ceramic

FF35026

1
1

FF35751 Adaptor schimbări rapide R1/2”

1

Pompă de presiune manuală pentru
alimentare apă 10 L

1

1

®RODIA  Tehnică de perforare diamantată 

®RODIACUT  130 DWS

FF34170
FF34171
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Placă de bază de înaltă calitate

Pregătită pentru fixare cu vid
şi 4 şuruburi fluture pentru
reglarea perpendicularităţii

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

 

 

Permite găuriri precise manuale în zidărie

Permite găuriri în unghi între 15° până la 45° în trepte de 2,5°

Standul pentru găuriri staţionare dotat tip PRO C
(Combi- placă)

 
PRO D = Placă de bază dublă
PRO C = Placă de bază combinată (pentru vid)
 

Ø202

Gãurire curatã

Sanie mobilă completă
disponibilă pe toate
standurile şi coloanele

®RODIACUT  PRO

Manipulare flexibilă

®Echipamente RODIACUT  pentru găuriri cu carote diamantate

Cod         Descriere
FF30170 ®Stand RODIACUT  170 PRO D
FF34170 Echipament RODIACUT  170 PRO D®

FF30171 Stand RODIACUT  170 PRO C®

FF40180
FF34171 ®Echipament RODIACUT  170 PRO C

FF35700
FF35710 Set vid RODIACUT  170 PRO®

Motor RODIADRILL 1800 DWS
Inel aspiratie apa la utilizare staţionară

1
1
1
1

1

1
1

Carote diamantate la        57

Carote diamantate la        57

Cod         Descriere
FF34130 ®RODIACUT  130 DWS
FF40160 Motor RODIACUT  130 DWS®

FF30130 Suport maşină de găurit
FF60131 Cutie de transport

1

1
1

1

®RODIACUT  130 DWS
Echipament de găurire cu carotă diamantată  10 – 152 mmØ 

 
 

 

 

Toate reglajele se pot executa cu o singură cheie

Suport carotă cu placă vacuum integrată şi ventil vacuum 

Greutate redusă datorită utilizării unei coloane din aluminiu
    brevetată, rigidă la torsiune şi inoxidabilă

Utilizare sigură datorită pornirii line electronice şi cuplajului
    electronic (de siguranţă) cu fricţiune

Conform cu practica

Reglare unghi de carotare
la 15°, 30° şi 45°

Montaj carotă
R 1/2" şi 1.1/4" UNC

Ø 10 - 132 mm

Ø 32 - 152 mm

4 aplicaţii într-un singur dispozitiv

Găurire uscată manuală

Găurire umedă staţionară

Găurire umedă manuală Ø 10 -   82 mm

Găurire uscată staţionară Ø 32 - 132 mm

Coloană brevetată
Coloană din aluminiu eloxat
cu cremaliera integrată

Picior de carotare de înaltă calitate

Cu placă vacuum / ventil
vacuum integrate şi 4 şuruburi de
nivelare pentru egalizarea denivelărilor

Rigidă la torsiune, uşoară şi inoxidabilă
dar şi cu o transmitere optima a forţei

Ø152

®RODIA  Tehnică de perforare diamantată 

 
 

 

 

Găuriri umede staţionare în beton

Găuriri umede manuale în beton

Găuriri uscate staţionare în zidărie

Găuriri uscate manuale în zidărie

 

4 funcţii  într-un singur aparat

Ø 10 - 172 mm

Ø 10 -   82 mm

Ø 32 - 172 mm

Ø 32 - 202 mm

 
 

 

Placă pregătită pentru fixare prin vid

Valvă pentru vid

Roţi de transport

 

 

Indicator pentru centrul găurii

Mâner fixabil pe ambele părţi
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Ø 202

Softstart electronic,
indicator de suprasarcină

Siguranţă pentru
om şi maşină

Lucrare curată în
spaţii închise

RODIADRILL 1800 DRY

Maşină manuală pentru găurire uscată cu
carote diamantate Ø 32-202 mm

Ideal pentru lucrări de instalaţii termice si sanitare, electricitate,
renovări şi în general pentru lucrări în imobile locuite, prin
capacitatea sporită de absorbţie a prafului, conform Art. 45,
aliniat 1 şi 2 din norma de mediu germană

 
    

Motor puternic de 1800 W cu tehnologie Power Puls

(23.000 bătăi uşoare/min) pentru materiale dure,
   găureşte cu uşurinţă în mortarul tare.

 
   
    

Rotorul de absorbţie integrat permite efectuarea

de găuri conform normelor de protecţie a
muncii privind emanarea / inhalarea prafului.

 Greutate mică şi lucru cu efort minim

Cod            Descriere

FF40185 RODIADRILl 1800 DRY
Cutie de transport pentru
RODIADRILL 1800 DRY

1FF60185

1 Aspiratorul potrivit RODIA DRY îl găsiţi la
pag. 58, carotele diamantate de găurire
uscată EUROLASER în Catalogul Principal
ROTHENBERGER.

Ambreiaj electronic
la un cuplu de 20 Nm

Aplicare sigură prin
deconectare automată

Maşină manuală pentru găurire uscată cu carote diamantate

Sudură spaţială

Unul dintre cele mai avansate procedee de îmbinare,
această sudură la rece permite folosirea în întregime a
segmentului diamantat eliminând “zona neutră”.

PRISMACUT

4
comportamentul la găurire şi asigură o mai bună răcire
cu apă

 “umflături” pe segmentul diamantat îmbunătăţesc

Sudură spaţială
şi sistemul
PRISMACUT

cca. 20% mai mare durata de viaţă, viteză cu cca.
15% mai ridicată la tăierea armăturii de oţel

Ţeavă portantă trasă
pentru o rotire exactă

Ieşire apă
de răcire

Intrare apă de răcire

Interstiţiul
la tăiere al
coroanei

PRISMACUT
SPACE WELDING

 şi

(2 puncte de sudură)

Strat din beton armat

Armătură
de oţel

Miezl
găurire

Segment diamantat
al carotei de 9 mm

Ajutor la
centrare

®RODIA  Tehnică de perforare diamantată 
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Set de găurire galvanic, Ø 6-8-10-12 mm

Burghiu galvanic, Ø   8 mm
Burghiu galvanic, Ø   10 mm
Burghiu galvanic, Ø   12 mm
Burghiu galvanic, Ø   14 mm
Burghiu galvanic, Ø   16 mm
Burghiu galvanic, Ø   18 mm
Burghiu galvanic, Ø   20 mm
Bucşă

4
Burghiu galvanic, Ø   6 mm

1.9320
FF44906
FF44908
FF44910
FF44912
FF44914
FF44916
FF44918
FF44920
FF35748

DescriereCod

Burghiu galvanic, Ø   38 mm

Ajutor găurire până la  Ø   83 mm
Ajutor găurire până la  Ø   43 mm

FF44938

FF35750
FF35749

Carote diamantate pentru perforări umede şi uscate

Carote Universale
DURAMANT PRO
Coroane sudate prin procedeul Space Welding pentru
găuriri umede şi uscate între  22 - 502 Ø

 Permite găurirea umedă şi uscată

 Găuriri extrem de precise la acţionarea manuală.

 Uzură redusă datorită

    rotirii fără bătaie

Ø     82mm  (R1/2”)
Ø   102mm  (R1/2”)
Ø   132mm  (R1/2”)
Ø     62mm  (1.1/4’’ UNC)
Ø     82mm  (1.1/4’’ UNC)
Ø   102mm  (1.1/4’’ UNC)
Ø   132mm  (1.1/4’’ UNC)
Ø   152mm  (1.1/4’’ UNC)
Ø   182mm  (1.1/4’’ UNC)
Ø   202mm  (1.1/4’’ UNC)
Ø   222mm  (1.1/4’’ UNC)
Ø   252mm  (1.1/4’’ UNC)
Ø   302mm  (1.1/4’’ UNC)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Ø     62  mm (R1/2”)FF42660
FF42680
FF42700 
FF42730
FF42060 
FF42080
FF42100
FF42130
FF42150
FF42180
FF42200
FF42220
FF42250
FF42300

DescriereCod

Speed Star DX 

  Segmente cu o concentraţie de diamant extrem de ridicată pentru

    o perforare extrem de rapidă

 Cu o înălţime de 9 mm, segmentele diamantate cu formă conică

   realizează găuriri precise

 Segmentele bine finisate garantează

   o cursă exactă şi o reducere
   evidentă a uzurii

Ø     62mm  (R1/2”)

Ø   102mm  (R1/2”)
Ø   132mm  (R1/2”)
Ø     62mm  (1.1/4’’ UNC)
Ø     82mm  (1.1/4’’ UNC)
Ø   102mm  (1.1/4’’ UNC)
Ø   132mm  (1.1/4’’ UNC)
Ø   152mm  (1.1/4’’ UNC)
Ø   182mm  (1.1/4’’ UNC)
Ø   202mm  (1.1/4’’ UNC)
Ø   252mm  (1.1/4’’ UNC)
Ø   302mm  (1.1/4’’ UNC)
Ø   352mm  (1.1/4’’ UNC)
Ø   402mm  (1.1/4’’ UNC)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Ø     82  mm (R1/2”)
FF00660
FF00680
FF00700
FF00730 
FF00060
FF00080 
FF00100
FF00130
FF00150
FF00180
FF00200
FF00250
FF00300
FF00350
FF00400

DescriereCod

High Speed Plus Naturstein

Carote cu inele diamantate lipite pentru găurire
umedă, pentru materiale foarte dure

 Segmentele speciale, pentru găurire

umedă, în piatră naturală, granit,
marmură, ţiglă arsă, zidărie, beton
(armat), sticlă (nu sticlă de securitate)
sau ţiglă tubulară
cu Ø 6-68 mm.

 Componenţa segmentelor permite

găurirea materialelor combinate
(de ex. gresie lipită pe beton)

La comandă se pot livra carote cu lungimea de 300 mm.

FF44806 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

FF44808
FF44810
FF44812 
FF44814
FF44815 
FF44816
FF44820
FF44822
FF44825
FF44830
FF44835
FF44840
FF44845
FF44850

Cod
Ø   6mm C (R1/2”)

Ø  10 Cmm  (R1/2”)
Ø  12 Cmm  (R1/2”)
Ø  14 Cmm  (R1/2”)
Ø  15mm C (R1/2”)
Ø  16mm C (R1/2”)
Ø  20mm C (R1/2”)
Ø  22mm C (R1/2”)
Ø  25mm C (R1/2”)
Ø  30mm C (R1/2”)
Ø  35mm C (R1/2”)
Ø  40mm C (R1/2”)
Ø  45mm C (R1/2”)
Ø  50mm C (R1/2”)

Ø   8 C mm (R1/2”)

Descriere

Ø  55mm C (R1/2”)
Ø  60mm C (R1/2”)
Ø  65mm C (R1/2”)
Ø  67 mm C (R1/2”)

1

1

1

1

FF44855
FF44860
FF44865
FF44867

Set de găurire inelară galvanică

Pentru găurirea de plăci de gresie din
ceramică fină între Ø 6 - 83 mm
Alternativă avantajoasă pentru găurirea de plăci de gresie din cera-
mică fină. Cu ajutorul dispozitivului de găurire, găurile pot fi plasate
exact şi direct la punct. Rezultate optime de găurire obţineţi exclusiv
prin utilizarea bucşei de spălare cu apă cuprinsă în set.

 Ajutor pentru găurire şi centrare până la Ø 43 mm

 Bucşă de spălare cu apă cu prindere cu trei muchii

 Burghiu galvanic cu trei muchii

 Cap de găurit cu strat

    diamantat

Set (cod 1.9320) conţine:
Burghie galvanice  6-8-10-12 mm,
suport centrare la găurire, conexiune
apă, cutie

Ø

 Găuriri mai rapide şi timp de viaţă

    mai lung

Lungimea carotei
400 mm

500 mm

400 mm
400 mm
400 mm
500 mm

500 mm
500 mm
500 mm
500 mm
500 mm
500 mm
500 mm
500 mm

®RODIA  Tehnică de perforare diamantată 

Coroane sudate prin procedeul Space
Welding pentru găuriri umede şi uscate între  10 - 502 Ø

Lungimea carotei
400 mm

500 mm

400 mm
400 mm
400 mm
500 mm

500 mm
500 mm
500 mm
500 mm
500 mm
500 mm
500 mm
500 mm

500 mm

Lungimea carotei
90 mm

135 mm

90 mm
90 mm
90 mm
90 mm

135 mm
135 mm
135 mm
135 mm
135 mm
135 mm
135 mm
135 mm
135 mm
135 mm
135 mm
135 mm
135 mm
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Freză pentru executarea de canale în perete

Lucrul curat in spaţii închise

Lucrare curată în
spaţii închise

Freză pentru executat canale în perete
L timi ntre 5-40 mm
Adâncimi între 20-65 mm

ă î

Ideal pentru lucrări de instalaţii termice si sanitare, electricitate
şi în general pentru lucrări în imobile locuite, prin capacitatea
sporită de absorbţie a prafului, conform Art. 45 , aliniat 1 şi 2
din norma de mediu germană. Execută canale in zidărie
pentru inglobarea ţevilor sau cablurilor electrice.

 
    
    

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

 
    
    

Execută rapid şi la milimetru şanţurile
din perete pentru instalaţii sau circuite
electrice, în orice tip de materiale

 
    

Mâner de sprijin şi transport cu poziţionare
optimă pentru apăsare

WALL CUT 6540

Set (FF40040) compus din: ma in  propriu-zis  (cod FF40040),
cu 2 discuri diamantate Ø 230 mm (cod FF11230), daltă (cod 7.7151),
cheie schimb discuri (cod Ff70088), cutie transport (cod FF66101).

ş ă ă

Cod            Descriere

FF40040 WALL CUT 6540
Cutie de transport 1FF60101

1
Aspiratorul potrivit RODIA DRY Cleaner şi
discurile diamantate de tăiere uscată şi
umedă le găsiţi la pag. 67

Ştuţ de absorbţie

Pentru toate tipurile de reziduuri

Mâner de acţionare

Ajustează poziţia
de muncă

Mâner de transport şi de susţinere

Asigură poziţia optimă

RED Professional 
Green Professional

Discuri diamantate pentru tăiere
uscată şi umedă

Sortimentul de discuri diamantate Ø 115-350 mm oferă utilizatorului
excelente proprietăţi de tăiere pentru diverse
materiale şi durată de viaţă mare a discurilor.

RED Professional 

 pentru beton, beton armat, ţiglă, BCA,

pietre naturale, granit, materiale plastice,
ceramică, coşuri de evacuare fum,
ţevi SML, în general pentru orice
material folosit în construcţii.

GREEN Professional 

 pentru beton, ţiglă, ceramică,

pietre naturale şi artificiale.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

FF11115 RED Professional Ø 115 mm
FF11125 RED Professional Ø 125 mm
FF11150 RED Professional Ø 150 mm
FF11180 RED Professional Ø 180 mm
FF11230 RED Professional Ø 230 mm
FF11300 RED Professional Ø 300 mm
FF11350 RED Professional Ø 350 mm
FF16115 GREEN Professional Ø 115 mm
FF16125 GREEN Professional Ø 125 mm
FF16150 GREEN Professional Ø 150 mm
FF16180 GREEN Professional Ø 180 mm
FF16230 GREEN Professional Ø 230 mm

DescriereCod

RODIA DRY CLEANER 1200

Aspirator pentru praf şi apă

 

 

Filtre extrem de mari într-o carcasă

de poliester din două elemente,
asigură o aspirare cu reţinere a
prafului de peste 99,9%
(max. 20l). Rezervorul pentru
apă murdară de până la 15l.

 Rază de lucru mare datorită

furtunului de 5 m lungime şi a
cablului de alimentare
de 8 m lungime.

1FF35148 RODIA DRY CLEANER 1200
DescriereCod

RODIA CLEANER 1400
Aspirator pentru apă

 

  

Aspirator pentru apă uşor de

   manevrat, de 1400 W, cu priza
   automată integrată (aspiratorul
   porneşte automat la pornirea
 aparaturii conectate la priza lui).

 
    
    
   
   

Cu deplasare pe 4 role rotative,

de 8 kg greutate, cu un rezervor
de 35 litri pentru apă, din oţel
rezistent cu o depunere
acrilică de suprafaţă.

 
    

Asigură un lucru curat conectat

cu RODIACUT (F 35700,
   FF 35701, FF35730). 

F

1FF35210 Aspirator pentru apă şi praf
DescriereCod

®RODIA  Tehnică de perforare diamantată 
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Cod FF35015

Accesorii pentru găurirea cu diamant

Rotor de absorbţie "RODIADUST"
Adaptor universal de absorbţie,
pentru maşini de găurit
uscat / umed, folosit la
găurirea uscată.

Oferă rezultate de găurire optime legat la
aspiratorul RODIA DRY CLEANER
(cod FF35148) şi grăbeşte procesul de
găurire, împiedică înţepenirea coroanelor
diamantate şi reduce tocirea segmentelor.

1
1

FF40056 Rotor de absorţie „RODIADUST“ 1.1/4”
FF40057 Rotor de absorţie „RODIADUST“ M30 x 2

DescriereCod

Placă de susţinere / Dorn de centrare
Placa împreună cu dornul cu montaj rapid şi cu
vârf de centrare din material dur, asigură
poziţionarea exactă a carotei. Plăcuţele au rol
de centrare a dornului faţă de carotă.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

FF03300 Dorn de centrare, NL 300mm
FF03301 Dorn de centrare, NL 400mm
FF03302

Placă suport pentru D = 82 mmmFF03313
Placă suport pentru D = 102 mmmFF03315
Placă suport pentru D = 112 mmmFF03316
Placă suport pentru D = 122 mmmFF03317
Placă suport pentru D = 132 mmmFF03318
Placă suport pentru D = 152 mmmFF03319
Placă suport pentru D = 182 mmmFF03322
Placă suport pentru D = 202 mmm

DescriereCod

1FF03323

Dorn de centrare, NL 90mm

kg

FF35040 R1/2”
FF35045 R1/2“

FF35050 R1/2”
FF35055 R1/2“
FF35060 1.1/4” UNC
FF35065 1.1/4” UNC
FF35070 1.1/4” UNC
FF35075 1.1/4” UNC

Lungime
în mm

1

1

1

1

1

1

1

1

DescriereCod

100 0,40
0,90

1,40
2,40

200

300
500
100 0,40

0,90

1,40
2,40

200

300
500

Prelugitoare
Conexiune R 1/2" şi 1.1/4" UNC

 Prelungirea fără probleme a adâncimii

de găurire

1
1

FF35200 Pompă de vid ROVAC
FF35015 Coloană de extindere

DescriereCod

Pompă de vid ROVAC /
Coloană de extindere
Pompă de vid fără ulei, cu manometru

Potrivită pentru toate tipurile de echipamente
de găurire cu diamant. Rezervorul de
siguranţă împiedică desprinderea rapidă a
plăcii de bază la căderea tensiunii.

Puterea motorului 1,1 KW 
Vacuum 85 %
Volum absorbţie 200 l/min

Set fixare în beton
Include (cod FF35120): Şurub filetat cu pas larg Tip G-B 160 mm,
şurub M12 / 20 mm (cod FF35129), şaibă U (cod FF70166), piuliţă cu
aripi M12 (cod FF55150), 25 x con-expanduri M12 (cod FF35122) şi
bolţ fixare conexpand (cod FF35128)

Set fixare în cărămidă
Include (cod FF35121): Şurub filetat cu pas larg Tip G-M 280 mm,
şurub M12 / 85 mm (cod FF35130), şaibă U (cod FF70166), piuliţă cu
aripi M12 (cod FF55150), piuliţă hexagonală M12 (cod Ff70167),
5 x con-expanduri M12 (reutilizabile, cod FF35126) şi bolţ fixare
conexpand (cod FF35128)

Burghie diamantate speciale pentru
gresie şi piatră naturală
Se utilizează atunci când perforarea cu ciocanul rotopercutor
nu este posibilă. Pot fi găurite foarte uşor fără deteriorări diverse
combinaţii de materiale, cum ar fi de exemplu gresia pe beton

Set fixare în beton

Burghiu SDS-plus 20-300 mm
Burghiu SDS-plus 15-160 mm

1

1
1

1

Set fixare în cărămidă
FF35120
FF35121
11.1429
11.1449

DescriereCod

Pompă de apă
Rezervor de apă sub presiune cu o capacitate de 10 litri, într-o
construcţie robustă din aluminiu este indicat pentru perforările
individuale. În cazul găurilor de dimensiuni mai mari sau perforări în
serie RODIAPUMP complet submersibilă facilitează o alimentare
mobilă cu apă din găleţi sau alte tipuri de recipiente, până la o
înălţime de transport de 5 metrii cu un furtun de apă de 1".

Pompă de apă

Furtun de apă special cu conexiune
Furtun cu sistem „Aqua-stop”

1

1
1

1

Pompă de apă submersibilă RODIAPUMP
FF35026
FF35029
FF35301
FF35302

DescriereCod

Îmbinare rapidă cu ajutorul racordului
GK şi cuplaj cu îmbinare rapidă

Conectare uşoară

Previne griparea rotorului

Carcasă inoxidabilă
a motorului

Previne absorţia de
materiale străine şi
protejează axul motorului

Filtru fin

Cod FF35026

Cod FF35029
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