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Ruční nářadí
Kleště      

ROGRIP F
Rychlonastavitelné kleště na vodní čerpadla

ROGRIP M
Rychlonastavitelné kleště na vodní čerpadla

PŘEDNOSTI 

n		O 30% větší kapacita uchopení*:  
10“ kleště pro trubky do průměru 2“

n		3bodové uchycení: bezpečné uchycení  
a perfektní uchopení až do maximálního rozměru trubky

n		Široké rukojeti pro větší komfort a lepší přenos síly

n	Nastavitelné do 10 poloh pro větší variabilitu

TECHNICKÁ DATA

Chrom-vanadiová zušlechtěná ocel,  
zápustkově kovaná s nalisovaným čepem

Broušená čelisti a čep

Dvakrát tvrzené čelisti, extrémně zatížitelné  

O 30% větší úchopová kapacita!*

 Bezpečnostní blokovací systém

Zabraňuje nechtěnému otevření,  
umožňuje až o 50 % rychlejší nastavení

18 nastavitelných 
poloh

Variabilní maipu-
lace, bočně stabilní, 
vysoká zatížitelnost„Curve shape” design: 

mimořádně ergonomický

3bodové uchycení přes střed pro be-
zpečné sevření. Perfektní uchycení u 
trubek do průměru 2”

            
     coul mm max. coul max. mm    Obj.č.

 7“ 175 1.1/4“ 43 280 1 6 1000000213
 10“ 240 2“ 60 460 1 6 1000000214

Označení 
   

 Obj.č.

ROGRIP M 7“, Ø 1.1/4“ / 43 mm          1000000215
ROGRIP M 10“, Ø 2“ / 60 mm          1000000216

* oproti předchozímu modelul

Široké rukojeti 

Větší komfort a lepší přenos síly

Neklouzavé plastové rukojeti

Velmi bezpečné držení

ROTHENBERGER  
„curve shape” design 

Ergonomický obzvlášť u trubek  
o velkém průměru; snižuje riziko  
sevření prstů

Široké rukojeti 

Větší komfort a lepší přenos síly

Neklouzavé plastové rukojeti

Velmi bezpečné držení

Dvakrát kalené čelisti  
pro extrémní zátěž

Pevné uchopení jakéhokoliv  
povrchu i při nejvyšším namáhání

Široké rozevření čelistí

Bezpečné uchopení a držení  
trubek do průměru až 2”

Integrované měřítko velikostí

Pohodlné a rychlé nastavení  
průměru trubky

ROTHENBERGER „curve shape”  
design– mimořádně ergonomický!

PŘEDNOSTI 

n		O 30 % větší úchopová kapacita*:  
10“ kleště pro trubky do průměru 2“

n		3bodové uchycení: bezpečné uchycení  
a perfektní uchopení až do maximálního rozměru trubky

n		ROTHENBERGER „curve shape” design: mimořádně ergono-
mický i u trubek o velkém průměru; snižuje riziko skřípnutí prstů

n		Široké rukojeti pro větší komfort a lepší přenos síly
n		Bezpečnostní blokovací systém: zabraňuje nechtěnému  

otevření, umožňuje až o 50 % rychlejší nastavení
n		18 nastavitelných poloh pro variabilní využití

kg g


