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PŘEDNOSTI  

n	Přesné nastavení kapilární spáry díky KSO-jemnému 
stavěcímu šroubu

n	Menší vynaložení síly a rozšíření pracovního rozsahu
n	Až 67% úspory pájecích míst, pájecího materiálu a energie 

oproti fitinkovým spojům
n	Rozměrově přesné vrtání
n	Úspora materiálu díky zpracování zbytků trubek na nátrubky
n	Bezpečné potrubní spoje dle německé profesní asociace DVGW

	 Úspora materiálu

Zpracování zbytku 
trubek na nátrubky

	 Profesionální vyhrdlení

Až 67% úspory pájecích míst, 
pájecího materiálu a energie oproti 
fitinkovým spojům

COMBI KIT sady obsahují: expandérové kleště ROCAM® EXPANDÉR Power Torque  
(obj.č. 12000), expandérové hlavy Standard, vyhrdlovač, speciální ráčnu  
(obj.č. 22081), UNIDRILL® Automatik 28 (obj.č. 21583), hrotovací kleště (obj.č. 
22080), plechový kufřík  (obj.č. 24022)

Označení  Provedení kg g  Obj.č.

COMBI KIT  12 - 15 - 18 - 22 mm  4,4 1  011180X
COMBI KIT  12 - 14 - 16 - 18 mm  2,6 1  011186X
COMBI KIT  1/2 - 5/8 - 7/8 - 1.1/8“ 2,8 1  011194X

	 Dlouhé pákové rameno

  Úspora vynaložené síly 
  a rozšíření pracovního 
  rozsahu

	 Vysoká míra rozšíření, včetně 
kapilární spáry díky nastavitelnému 
KSO-jemnému stavěcímu šroubu

EPT®-Technologie 

Vnitřní lomená pákal

 Made in Germany 
Více než 40 let know-how od průkopníka 
a předního výrobce rozšiřovací technologie!

 UNIDRILL® Automatik 28 / 42

Rozměrově přesné vrtání

Spojování
Manuální rozšiřování & vyhrdlování

Obj.č. 21583 /  
Obj.č. 21575

	 Hrotovací kleště

 Omezení hloubky vsazení 
pro  Ø 12 - 42 mm (1/2 - 1.5/8“)

	 Stupnicové a vačkové 
nastavení hloubky

Obj.č. 22080

ROLOCK COMBI KIT sady obsahují: expandérové kleště  ROLOCK EXPANDÉR Power 
Torque (obj.č. 12400), ROLOCK expandérové hlavy, vyhrdlovač, speciální ráčnu  
(obj.č. 22081),  UNIDRILL® Automatik 28 (obj.č. 21583), hrotovací kleště 
(obj.č. 22080), plechový kufřík (obj.č. 24022)

Označení  Provedení kg g  Obj.č.

ROLOCK COMBI KIT  12 - 15 - 18 - 22 mm  4,4 1 12601
ROLOCK COMBI KIT  12 - 14 - 16 - 18 mm  2,6 1 12602
ROLOCK COMBI KIT  1/2 - 5/8 - 7/8 - 1.1/8“ 2,8 1 12604
ROLOCK COMBI KIT  1/2 - 3/4 - 1 2,5 1 12605

COMBI KIT Expandér / Vyhrdlovač
Praktická, dobře uskladnitelná a cenově výhodná sada  
obsahující ROCAM® a ROLOCK EXPANDÉR Power 
Torque a vyhrdlovač. Pro všechny běžné rozměry 
trubek Ø 12 - 28 mm (1/2 - 1.1/8“) 

Profil produktu

VYUŽITÍ

Určeno pro trubky 
z mědi, hliníku  oceli 
(měkké):  Ø 12 - 28 mm und 1/2 - 1.1/8“

PŘEDNOSTI  

n	Zvýšená bezpečnost díky redukovaným spojů
n	Uzpůsoben pro stavbu rozvaděčů;  I ve stísněných prostorech 

díky kompaktní konstrukci

 
 

PŘEDNOSTI  

n	Přesné nastavení kapilární spáry díky KSO-jemnému 
stavěcímu šroubu

n	Menší vynaložení síly a rozšíření pracovního rozsahu
n	Až 67% úspory pájecích míst, pájecího materiálu a energie 

oproti fitinkovým spojům
n	Rozměrově přesné vrtání
n	Úspora materiálu díky zpracování zbytků trubek na nátrubky
n	Bezpečné potrubní spoje dle německé profesní asociace DVGW

	 Hrotovací kleště

 Omezení hloubky vsazení 
pro  Ø 12 - 42 mm (1/2 - 1.5/8“)

Obj.č. 22080


