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Ponuka platí od 15.06. do 30.12.2021, do vypredania zásob. Ceny doporučené pre koncových klientov.  
Právo na chyby vyhradené. Dostupné len od veľkoobchodných partnerov

Rozširovanie

ROLOCK EXPANDER Power Torque
Náradie na rozširovanie a kalibráciu mäkkých a polotvr-
dých rúr 8-42 mm (5/16 - 1.3/4”) ako aj výrobe redukcií.  

                                   Vlastnosti

OBLASŤ POUŽITIA  Q  

Efektívna inštalácia potrubia vo vodnej, plynovej a vykurovacej  
technike bez nutnosti montáže, v klimatizačnej a chladiacej  
technike. Pre rúry z nasledujúcich materiálov: 

Meď (mäkká a polotvrdá):  Ø 8 - 42 mm, 5/16 - 1.3/4”
 max.1,6 mm hrúbka steny 
Hliník (mäkký): Ø 8 - 28 mm, 5/16 - 1.1/8”
 max.1,6 mm hrúbka steny
Konštrukčná oceľ (mäkká):  Ø 8 - 28 mm, 5/16 - 1.1/8”
 max.1,6 mm hrúbka steny
Ušlachtilá oceľ (mäkká):  Ø 8 - 22 mm, 5/16 - 7/8”
 max. 1,0 mm hrúbka steny 

PREDNOSTI  
QQ Náklady na fitingy a ich skladovaniu odpadajú 
QQ Prerobenie kúskov rúr na spájacie časti
QQ Viac ako 50% úspora nákladov na pracovný čas, spájkovací materiál, 

energie voči spájaní rúr pomocou fitingov
QQ Bezpečné spájanie rúr podľa DVGW
QQ Robustné, ľahké, odoľné proti opotrebeniu 
QQ Presné nastavenie kapilárnej medzery 
QQ EPT® - Technológia - vnútorný prepínač

Obj. č.  Cena bez DPH  Cena s DPH RS

12537   10-12-15-16-18-22-28              479,95 €     575,94 €        1 
12541   3/8”-1/2”-5/8”-3/4”-7/82-1.’/8”-1.3/8”  699,95 €   839,94 €   1

 Rýchla výmena hláv

ROTORQUE AIRCON / REFRIGERATION
Plynulý momentový otočný kľúč

Patentovaný hrebeňový prevod umožňuje rýchle a presné sk-
rutkovanie klobúkových matíc veľkosti  15-32 mm podľa EN 
378-2:2008-06

Vlastnosti
PREDNOSTI  
QQ Vždy vhodné, plynule pokryje všetky veľkosti rozvalcovaních 

matíc od 15-32mm
QQ Zabraňuje prešmykovaniu vďaka samo-fixačnému hrebeňovému 

prevodu a račňovej funkcii
QQ Jednoduchý a bezpečný systém: predpísaný otočný moment 

podľa EN 378-2:2008-06 vzhľadom na jeho veľkosť ovplyvňuje 
odolnosť proti obrúseniu priamo na hlave matice
QQ Možnosť odčítania otočného momentu: dodržiavanie normou 

stanoveného pootočeniu
QQ ROTORQUE REFRIGERATION vhodné pre prácu s valcovacími hlavami

ROTORQUE AIRCON
Otočný momentový kľúč
QQ  10 – 110 Nm
QQ ± 4% presnosť
QQ 1 Nm polohovanie

ROTORQUE REFRIGERATION
Otočný momentový kľúč
QQ 10 – 70 Nm
QQ ± 3% presnosť
QQ 1/2 Nm polohovanie
QQ Vhodná pre prácu s valcovou hlavou

OBLASŤ POUŽITIA

Patentovaný hrebeňový prevod umožňuje rýchle a presné skrutkova-
nie klobúkových matíc veľkosti 15-32mm podľa EN 378-2:2008-06

Hlava uzavretá Hlava otvorená 

Obj.č.  Cena bez DPH Cena s DPH RS

1000000224  ROTORQUE AIRCON   109,95 €   131,94 €  1
1000000225  ROTORQUE REFRIG.  154,95 €   185,94 €  1

Viditeľný krútiaci 
moment 

 
MUtahovanie vždy  

podľa normy

Uchytenie 9 x 12

Hlava je vymeniteľná v rámci ROTORQUE 
AIRCON/REFRIGERATION otočného  
momentového kľúča


