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RC2257 + RS4114

RC2227 + RS4114

1/4‘‘

1/4‘‘

Novo

Novo

Promocijske cene veljajo od 1.9.2011 do 29.2.2012

SLO

Hitri udarni vijačnik za vsako delavnico.
Set vsebuje udarni vijačnik RC2227
skupaj z kompletom 14 1/2" nastavkov v
praktičnem kovčku.

Udarni vijačnik 1/2” set - Pin Clutch

Robustni udarni vijačnik za vsako delavnico.
Set vsebuje udarni vijačnik RC2257
skupaj  z kompletom 14 1/2" nastavkov v praktičnem kovčku. 

Udarni vijačnik 1/2” set - DUOPACT

1/2" set nastavkov RS4114 (14 kosov) z hex velikosti:  
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 27 mm
vsi nastavki so Cr-Mo kvalitete.

1/2" set nastavkov RS4114 (14 kosov) z hex velikosti:  
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 27 mm
vsi nastavki so Cr-Mo kvalitete.

950 Nm max. - 2,6 kg

dolg ročaj

dolg ročaj

950 Nm max. - 2,6 kg

PIN CLUTCH - zatični 
udarni mehanizem

DUOPACT 
mehanizem

RC2257

RS4114

RS4114

RC2227

166,00

166,00

€

€

8951000067

8951000066

“1/2

DUS 36

DUS 36

“1/2

3

3
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1250 

 

8200 

2.0

RC2363Xi

RC2373Xi

RS618

RC2315

RC2277

RC2111 RS4114D

RS414WP

1/4‘‘

3/8‘‘

3/8‘‘ 3/8‘‘

1/4‘‘

Priporočene cene za končnega uporabnika brez DDV. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, sprememb barv in tiskarskih napak brez predhodnega obvestila. 

UDARNI VIJAČNIKI 3/4”

1950 Nm - 3,5 kg 

Kompatni in močni kompleti 
za manjše tovornjake in  
kombije opremljeni z  
SmartDuo-PACT udarnim  
mehanizmom.

Z vsemi prednostmi Xi-serije.

s kratko osjo 

z dolgo osjo - 150 mm 

1250 Nm max.

1950 Nm - 4,3 kg 

Promocijske cene veljajo od 1.9.2011 do 29.2.2012

UDARNI VIJAČNIK - KOMPOZIT 1/2” 

Agresivni udarni vijačnik z veliko moči:

1250 Nm max. navora pri levem vrtenju.

Opremljen z lahkim kompozitnim ohišjem motorja z 
skupno težo samo 2.0 kg.

Zelo primeren za rokovanje zaradi narebrenega 
ročaja iz nezdrsljive gumijaste prevleke.

Gumb za regulacijo moči je na zadnji strani orodja, 
nastavljiva moč pri vrtenju v desno, polna moč pri 
vrtenju v levo.

Navor max. [Nm]  

 

število vrtljajev [U/min]  

 

Teža [kg] 

samo 2.0 kg 

3/8” UDARNI VIJAČNIK SET DOLGIH NASADNI KLJUČEV 
1/2”

Prosto nastavljiva moč pri privijanju in odvijanju. Orodje se 
lahko enostavno prestavlja iz ene roke v drugo med delom.

Cr-Mo kvaliteta:
Vsak nasadni ključ je označen z kratko številko modela in 
hex velikostjo.
Set je dobavljen v trdnem kovčku.
1/2" nasadni ključi velikosti: 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 27 mm

150 Nm max.

17/19/21/22 mm

17/19/21 mmRS413WP

Za lita platišca in polirane matice, opremljen z zaščitno 
prevleko in zelo tankostenski 1/2” (3 kosi)
Cr-Mo kvaliteta.

Za lita platišca in polirane matice, opremljen z 
zaščitno prevleko in zelo tanko steno 1/2” (4 kosi)
Cr-Mo kvaliteta.

SET DOLGIH NASADNIH
KLJUCEV 1/2”

SET DOLGIH NASADNIH
KLJUCEV 1/2”

Ne povzroca prask

Ne povzroca prask

3/4´´ (8-kosov) - CrMo kvaliteta
26 / 27 / 29 / 30 / 32 / 35 / 36 / 38 mm

NASADNI KLJUCI - SET

Močno, a cenovno ugodno orodje
z izoliranim rocajem in DUOPACT
udarnim sistemom z dvojnimi bati.
Hitro preklapljanje naprej/nazaj s
polno mocjo pri odvijanju vijakov/
matic.

UDARNI VIJACNIK 3/4”

1500 Nm -
4,7 kg470,00

530,00

92,00

62,00195,00

70,00

285,00

26,00

19,50

€

€

€

€
€

€

€

€

€

8951077520 

8951077532 

8951077020  8951012357 8951012362

8951012363

8951012358 

8951077130  

8951000025

3

“1/2

“1/2“3/8 “1/2

“1/2

DUS 32

DUS 35

3

“3/4

“3/4

3

“3/4
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2,2

2,9

RC9026
RC2477Xi

RC2403Xi RC2433XiRC2425

300

1/2”

3/8‘‘

1/2‘‘1/2‘‘

1/2‘‘

89 mm

252 mm

1” UDARNI VIJAČNIK - 
KOMPOZIT 

EKSTREMNO KRATEK 
UDARNI VIJAČNIK 1” 

BATERIJSKI UDARNI VIJAČNIK 
SET UDARNI VIJAČNIK 1” - SUPER SLIM

Kompaktna in močna naprava 
za manjše tovornjake in 
kombinirana vozila, 
opremljena s SmartDUOPACT 
mehanizmom. Ročaj in 
ohišje narejena iz 
izolacijskega in vibracijsko-
dušilnega kompozitnega 

materiala. Mehanizem 
z počasnim zagonom 
za nadzor hitrosti z 
prstom.

Vijačnik z optimalno težo in 
ročajem pištole, narejenim 
iz kompozitne plastike. 
Zaradi svoje izredno lahke 
teže je idealen za 
delo nad glavo, kot 
pri popravilih kamionskih 
vzmeti in osi. Praktično 
vgrajen gumb za nastavitev 
moči, s katerim lahko enoročno 
preklapljamo med naprej/nazaj - zelo 
priročno! Z novo razvitim 
SmartDUOPACT 
udarnim mehanizmom, 
ki hitreje pridobiva moč. 
Stranski ročaj se hitro prestavi v drugo 
pozicijo ali se ga sname za lažje delo z vijaki/
maticami v omejenem prostoru. 

Močan vijačnik, primeren za mobilno uporabo, kot
 naprimer menjavo koles.

Set z dvema Li-Ion akumulatorjema z prikazom
kapacitete in polnilcem v praktičnem kovčku..

Izredno lahek in hkratni zelo močan udarni vijačnik.
Lažji v primerjavi z drugimi 1" RODCRAFT modeli z dolgim vretenom,
ter močnejši kot primerljivi modeli z naše ponudbe!
Ročaj oblečen v gumo za lažji oprijem in upravljanje z orodjem.
Preprosto prestavljanje ročaja na različne strani orodja.

Teža orodja [kg]  

Teža orodja z akumulatorjem [kg]

Novo

2500 Nm - 6,9 kg 

1950 Nm - 3,6 kg 

575 Nm max. 

2 Li-Ion akumulatorja

Zaradi možnih sprememb v razvoju so slike artiklov simbolične in se lahko razlikujejo od končnih produktov.

povprečna poraba zraka

priključek za zrak

2900 Nm - 8,1 kg

Enoročen

2450 Nm - 9,4 kg 

Dobro uravnoteženo orodje
z gumirano zašcito spredaj,
namenjeno tovornjakom in 
traktorjem.
Rocaj je gumiran in reducira
tresljaje.

1” UDARNI VIJACNIK

630,00
590,00

515,00 690,00525,00

€
€

€ €€

8951077560 8951000046 

8951077550 8951077500 8951077190 

“1/2

3 3

“1 “1

“1

“1

DUS 32

3

3

DUS 26 DUS 26

398,00

465,0085,00

92,00

85,00

“3/8

“1/4

“1/2

“3/4

“1

8951012303 

8951012304 8951012202 

8951012203 

MOMENTNI KLJUČ 

Tovarniško kalibriran momentni ključ (lahko se tudi ponovno kalibrirajo), z izolacijskim plastičnim ročajem 
in preklopom nazaj na glavi račne. Fino nastavljiv moment je lahko zaklenjen na nastavljeni vrednosti. 
Majhni ključ (vijačnik) (1/4”, 3/8” in 1/2”) z hitro berljivo dvojno skalo (Nm in ft-Ibs). Veliki vijačniki (3/4” in 1” 
) z odporno vgravirano skalo v kovinsko cev in mikro- nastavljanjem v ročaju. idealni za uporabo z našimi 
udarnimi vijačniki, še posebej z našim 1/2” udarnim udarnikom 2263 tl. 

Model  

Kvadratni nastavek [inch] 

Teža [kg] 

Dolžina [mm] 

Moment [Nm] 

“3/4

“1

398,00

465,00

8951012303 

/4//

“

398,00 ““3/334//DMS370

DMS490

DMS221

DMS030

DMS160 “3/8

“1/4

“1/2

DMS490

1”

6,8

1300

140-980

DMS370

3/4”

6,1

1300

140-700

DMS221

1/2”

1,6

530

40-200

DMS160

3/8”

0,8

450

10-60

DMS030

1/4”

0,6

350

5-30

8951012201 

€

€

€

€

€



4

27 mm

30 mm

32 mm

33 mm

36 mmR836MD

R832MD

R827MD

R833MD

R830MD

RF02G

RDP10RHW1

RC2476

11,6

204

RFP04G

!"#$!%&'

204 mm

1/2‘‘

Priporočene cene za končnega uporabnika brez DDV. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, sprememb barv in tiskarskih napak brez predhodnega obvestila. 

teža

dolžina vretena

Robustni 
Cr-Mo kvaliteta 

varuje hrbet

NASADNI KLJUČI 
DOLGI 1” 

Promocijske cene veljajo od 1.9.2011 do 29.2.2012

Trpežni udarni vijačnik, celotno iz kovine za delo na tovornjakih ter  
avtobusih. "Zaprt sistem udarnega kladiva" skoraj ne zahteva  
vzdrževanja in strma krivulja navora - odlomi sornike in matice  
brez večjega napora. Z čvrstim stranskim ročajem za dvoročno  
delo v najmanj treh različnih položajih. Moč  
nastavljiva z tremi stopnjami tako za privijanje  
kot odvijanje. Odvod zraka na spodnjem  
delu ohišja.

UDARNI VIJAČNIK 1” - ZAPRT SISTEM 
UDARNEGA KLADIVA

Priročen pripomoček, ki ni namenjen samo za 
tovornjakarska kolesa. Prilagodljive roke za  
različne dimenzije koles, opremljene s  
koleščki za pozicioniranje kolesa.  
Ergonomičen ročaj z nastavljivo dolžino in  
varnim oprijemom.

Vrhunsko orodje, umerjeno/certifikat za Evropsko unijo, 
razpon 0-11 bar, ročaj v celoti prevlečen z gumo in 1500 
mm dolga robustna zračna cev z momentnim nasadnim 
nastavkom. Preprost za uporabo zaradi ločenega vzvoda 
za sproščanje tlaka v pnevmatikah in vzvodom za 
polnjenje. S popolno zaščito pred udarci. Uporaben tudi 
za polnjenje gum z dušikom.

Umerjen/certifikat za Evropsko unijo, razpon 0-10 bar,  
zaščitne prevleke, zaponka ventila pnevmatike in 500 
mm robustna cev za zrak. Praktično upravljanje z enim 
vzvodom.

VOZIČEK ZA MONTAŽO  
KOLES

DIGITALNI MERILEC TLAKA 
V PNEVMATIKAH

MERILEC TLAKA V 
PNEVMATIKAH

POLNILEC GUM, PREMIUM

2900 Nm max. - 11,6 kg

Umerjeno/certifikat

Hitro in natačno merjenje pritiska v 
vsaki gumi do 10 bar - primarno 
namenjeno za avtomobile, vendar 
primeren tudi za tovornjake/avtobuse.
Lahek, primeren za vsak žep (43g).
Velik LCD display
Dvojno merilno območje
ali v barih (0,15-10)
ali v psi (2,0 - 150)

certificiran

Novo

142,00 14,00

49,50

22,00

20,00

18,00

21,00

19,00

525,00

108,00€ €

€

€

€

€

€

€

€

€
8951089091 8951011021

8951011019 

8951012371

8951012369

8951012367

8951012370

8951012368

8951000048 

8951012306

“1“1

3
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1/4‘‘

30 

270 

0.44

1
4
0
 m

m

1/4‘‘

1/4‘‘

230

0,55

1/4‘‘

250

0,65

320

130

>250

RC3005

RC3000

RC3001

RS438A

RS438T RC3700

RC3060

RC3260

32 mm

RC3630

RC3600

1/4‘‘

navor [Nm]  

hitrost [U/min]  

teža [kg] 

hitrost [obr./min]   

teža [kg] 

Hitrost [rpm]  

Teža [kg]  

Hitrost [U/min]

Max. navor [Nm] (z motorjem)

Max. navor [Nm] (ročno)

Zelo kratko orodje za delo v  
omejenih območjih. Ročaj oblečen 
v izolacijski material. 

Kratka oblika, ki omogoča 
pritrditev dušilca na izpušni 
sistem. 

Dobra za najtežja in umazana dela zahvaljujoč ploščati in zaprti glavi (patentirana). Sama glava 
je zelo ozka z tremi točkami uležanjena za delo v ozkih prostorih. Nastavljiva hitrost. Izoliran 
ročaj in vrtljiv odvod za zrak. 

Za hitro privijanje matic in vijakov, posebno v tesnih prostorih. Možnost  
nastavitve naprej/nazaj na glavi. 90 Nm maksimalnega navora, 
izpuh zadaj omogoča priklop dušilnega sistema.

CrMo kvaliteta, 8 kosov v plastični škatli, TORX velikosti

TORX Größen T25 / T27 / T30 / T40 / T45 / T50 / T55 / T60. 

Z izjemno močnim sistemom dvojnega zatikala ,,DUOPAWL” in izoliranim 
kompozitnim ročajem. Zaradi ploščatega in zaprtega dizajna glave (patentiran) 
dobra za najbolj umazana dela v tesnih prostorih. Enostavno vzdrževanje s 3 
mazalkami. Izoliran ročaj in vrtljiv tečaj.

CrMo kvaliteta, 8 kosov v plastični škatli, HEX velikosti

H6 / H7 / H8 / H10 / H12 / H14 / H17 / H19. 

30 Nm max. 

45 Nm max. 

extra ploska zaprta glava

90 Nm max. – 
1,25 kg 

8 kosov

8 kosov

MINI RAGLJA 

MINI RAGLJA

MINI RAGLJA KOMPOZITNA

RAGLJA

NASADNI KLJUČI 1/2” 
TORX SET

RAGLJA 1/2” - DUOPAWL

NASADNI KLJUČI 1/2”  
HEX SET 

Zaradi možnih sprememb v razvoju so slike artiklov simbolične in se lahko razlikujejo od končnih produktov.

130 (250) Nm  
patentiran

41,00 195,00

37,00

78,00

78,00

84,00

110,00

110,00

83,00

83,00

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

8951078022 

8951078042 

8951078012 

8951012376

8951012377 8951078074 

8951078062  

8951078033 

8951078054  

8951078034 

“1/4

DUS 21

DUS 21

“1/4

“3/8

“1/4

“3/8

DUS 25

“3/8

“3/8

“1/4

“3/8

“1/4

“3/8

“1/2

“1/2

“1/2

“1/2 “1/2
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RC4100

1-10
500
0,95
2200

RC4500

1 - 10 
500 
1,15
2000 

RC4550

1,5-13
500
1,40
800

RC4650

1 - 10 
500  
1,10 
1500 

1,15
1800
8-20

RC4700

0,4 - 1 kg

1 - 2 kg

2 - 3 kg
9313

9312

9311

9320

9321

9322

0,92
1770
1-->15

RC4607

10
500
1
2000

RC4784
8951073023      

1 - 2,5 kg

2 - 4 kg

4 - 6 kg

0,92
1770
1-->15

1/4‘‘

1 - 10 
1/4‘‘

1/4‘‘
1,5-13
500

1/4‘‘1/4‘‘1/4‘‘1/4‘‘1/4‘‘

84 mm 

1/4‘‘

1,15
18001800
8-20 1/4‘‘

55 mm

2
6
3
 m

m
0,4 - 1 kg

2
6
3
 m

m

109 mm

85 mm

2
8
1
 m

m

1 - 2,5 kg

2
8
1
 m

m

149 mm

1/4‘‘

1/4‘‘42

Priporočene cene za končnega uporabnika brez DDV. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, sprememb barv in tiskarskih napak brez predhodnega obvestila. 

Vsi RODCRAFT vijačniki se uporabljajo 
za vrtanje levo/desno. 

dvig  1600 mm 

dvig  2000 mm

Vzmetno 
območje 

VZMETNI VLEKI,  
ALUMINIJ 

VIJAČNIKI za 1/4” 
nastavke 

Z možnostjo nastavitve območja za   
popolno uravnoteženost. Pozicija za 
prijem orodja je prosto nastavljiva s 
pomočjo blokirne naprave na vleku 
samem. Vlek pride opremljen z vrvjo iz 
jeklenico in varnostnim obešalom. Vzmet 
je lahko varno zamenjana kot del  
modularnega paketa. 

Promocijske cene veljajo od 1.9.2011 do 29.2.2012

Z možnostjo nastavitve območja za   
popolno uravnoteženost. Pozicija za 
prijem orodja je prosto nastavljiva s 
pomočjo blokirne naprave na vleku 
samem. Vlek pride opremljen z vrvjo iz 
jeklenico in varnostnim obešalom. Vzmet 
je lahko varno zamenjana kot del  
modularnega paketa. 

VZMETNI VLEKI,  
ALUMINIJ 

Glava  [mm]  
Moč [W]  
Teža  [kg]  
Hitrost [U/min]

Z hitrovpenjalno glavo 
RÖHM®

Z hitrovpenjalno glavo 
RÖHM®

Vrtenje samo naprej 

VRTALNIKI 

Z hitrovpenjalno glavo 
RÖHM®

Glava  [mm] 
Moč [W] 
Teža  [kg] 
Hitrost  [U/min] 

Desno/Levo preklopen

VRTALNIKI 

Glava  [mm] 
Moč [W] 
Teža  [kg] 
Hitrost  [U/min] 

z glavo z zobatim 
vencem(1-6.5mm) in 
ključem  

Desno/Levo preklopen 

VRTALNIKI 

Za vrtanje na težko dostopnih mestih 
- z zelo kompaktno vrtalno glavo.

Nastavljiva hitrost.

Glava  [mm]
Moč [W]
Teža  [kg]
Hitrost  [U/min]

Glava [mm]
Moč [W]
Teža [kg]
Hitrost [obr/min]

KOTNI VRTALNIKVRTALNIK - Kompozit

Desno/Levo preklopen

ne-reverzibilna

20 Nm max. 

Notranje nastavljiv 

Teža  [kg]  
Hitrost  [U/min]  
Navor [Nm] 

Vzmetno 
območje 

Teža [kg]
Hitrost [U/Min]
Navor[Nm]

Idealen za intenzivno delo z ergonomično  
oblikovanim in izoliranim ročajem. Orodje ima  
3 možne priključke za zrak in ušesce za nosilec z 
vzmetjo. Ob artiklu dobite dva nastavka za vijačenje 
(PH2) in dušilec. Enostavno upravljanje z orodjem.
Počasen zagon za previdno delo.

15 Nm max.  

nastavljiv z zunanje strani

KOMPOZITNI VIJAČNIK ZA  1/4” NASTAVITVE

Vsi RODCRAFT vijačniki se uporabljajo za vrtanje levo/desno. 

82,00 140,00 150,00

140,00130,00 115,00

65,00

59,50

55,00

115,00

139,00

155,00

225,00

€ € €

€€ €

€

€

€

€

€

€

€

8951073000 

8951073090 

8951073021 8951073031     

8951073050 8951073002       

8951011260 

8951011261

8951011262

8951011263   

8951011264   

8951011265   

10mm 10mm

10mm

!
80,3 
dB(A)

DUS 21

10mm
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RC6700

RC6710 2,4 - 6,4 mm2,4 - 6,4 mm

2,4 - 5,0 mm

RC6718Xi

RC6453

DG1

4
1
2,6

RC6100 RC6067

SB32L

SB24L

SB18L

605132 

605224

605814

605818

RC6050

RC6210

1,5
2
0,51

RC6301

2,4 - 5,0 mm

2,4 - 6,4 mm

1/4‘‘

1/4‘‘

75 mm 

4

1/4‘‘

1/4‘‘1/4‘‘1/4‘‘1/4‘‘1/4‘‘1/4‘‘1/4‘‘1/4‘‘1/4‘‘

1/4‘‘

1/4‘‘

1/4‘‘

1/4‘‘

1/4‘‘

za standardne kovice 
(Al -Cu): 2,4 do 5 mm 

REZKALNIK VAROV ŠKARJE ZA PLOČEVINO

STROJ ZA KOVIČENJE SLEPIH 
KOVIC 

KOVIČNIK ZA SLEPE KOVICE KAROSERIJSKA ŽAGA

Globina rezkanja natančno nastavljiva 
75 mm (fiksno), vključuje ezkalnik visoke 
kakovosti 8 mm (HSCo kvaliteta).  
Rezkalno globino je mogoče zelo 
natančno nastaviti. Na razpolago je tudi 
izvedba z globino 140 mm (6453GH140). 

Za standardne slepe 
kovice (bakrene in 
aluminijaste) 2,4 - 5 mm. 
Majhna poraba zraka.                                                       
Delovni tlak 6,3 barov. 

Za standardne slepe 
kovice narejene iz 
jekla (in vseh mehkejših 
materialov). 

Za lahko in hitro  
delovanje, tudi ko je 
ustnik obrnjen navzdol 
ta kovičnik odstrani 
odtrgane kovice z  
sesanjem (sesanje se 
lahko izklopi). Vklučno 
z veliko dodatnimi deli 
(ključi, čeljusti, itd.) 

9500 hodov/min 
izoliran ročaj 
odvod zraka zadaj

UNIVERZALNI VRTLJIVI ZGLOB 
ZA ZRAK

OBLIKOVALEC IN 
PREBIJALEC PLOČEVINE

Primeren za uporabo pri orodjih z tršo cevjo za zrak -  
brusilniki, žage, kovičniki.

Na voljo tudi z regulatorjem moči (DG1R).

Priporočene cene za končnega uporabnika brez DDV. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, sprememb barv in tiskarskih napak brez predhodnega obvestila. 

do 6,4 mm jeklo - 
teh-ta samo 1,9 kg

REZALNIK NIBBLER

Za rezanje in oblikovanje normalnih in  
aluminijastih karoserij. Primerno tudi za manjše 
krivine.

Režejo obojestransko, kar pomeni, da za sabo ne 
puščajo ukrivljenih reznih robov.

Za pripravo karoserijske pločevine. Mnogo hitrejše in manj 
utrujajoče kot ročne klešče za oblikovanje in prebijanje.
B x A x C = 22 x 12 x 1,2 mm D = 5 mm

širina reza  [mm]
Rezalna debelina max.  [mm]
Rezalna hitrost [m/min]

Širina reza [mm]
Maksimalna debelina materiala [mm]
Hitrost rezanja [m/min]
Teža [1,2 kg]

KAROSERIJSKA ŽAGA - KOMPO-
ZITNO OHIŠJE

Hod: 10 mm, frekvenca: 10.0000 hodov/min
Prilkjuči se lahko sistem izpušne cevi (DUS31) za 
dodatno zmanjšanje hrupa, lahko se uporabi tudi 
s pilami in dolgimi listi za žage.

nizki tresljaji

ŽAGINI LISTI
ekstra dolgi

ŽAGINI LISTI
normalni

Paket petih listov za tlačno 
žago npr. RODCRAFT Model  
6040, 6050, 6067 in komplet 
ekstra dolgih listov za rezanje 
profilov in cevi z enim rezom.

Paket petih listov za tlačno 
žago npr. RODCRAFT Model  
6040, 6050, 6067 in komplet 
ekstra dolgih listov za rezanje 
profilov in cevi z enim rezom.

za paket 5 listov

za paket 5 listov

zobi na 
inch

zobi na 
inch

no
rm

al
en

d
o

lg
 (1

41
 m

m
)

Narejeno v Nemčiji

Narejeno v Nemčiji

32

24

14

32

24

18

14

95,00

350,00 499,00

270,00

9,50

80,00

120,00

105,00

215,00

130,00

20,00

11,50

20,00

10,50

32,00

10,50

9,50

€

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

8951074001 

8951074002 8951074008 8951079001

8951076013 

8951011859

8951076008  

8951076009 

8951076011 

8951079011 

8951011521 

8951011522

8951011523

8951011514 

8951011515

8951011520

8951011519

DUS 31

a
hd

 = 6,32 m/s2

ISO 28927-10



8

Promocijske cene veljajo od 1.9.2011 do 29.3.2012

SS20

SS10

SS40

SS30

SS20

SS10

SS50

RC76-1

5100

RC5615STRC5615

SS10

RC54S

RC53S

RC52S

RC51S

5625ST3

5625ST2 

RC5400

RC5625RC8112

SS20RC5100RC5175

RC5150

29 x 2 mm

 

19 x 3 mm

12 x 3 mm

29 x 2 mm,
19 x 3 mm

Priporočene cene za končnega uporabnika brez DDV. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, sprememb barv in tiskarskih napak brez predhodnega obvestila. 

Komplet v kovčku z dletastim kladivom 5100 za 
11 mm šestroba dleta, 
5 dlet za delo z kamnom in betonom, masivno jekleno držalo 
narejeno iz jekla RC76-1

z 11mm heksagonalnim nastavkom
primerna za dletasta kladiva
model 5000, 5100, 5170, 5175

dolga (pribl. . 210 mm)

DLETASTO KLADIVO ZA KAMEN 
IN BETON SET

DLETA
ZA BETON IN KAMEN

DLETA 
ZA BETON IN KAMEN

6 Joulov 

6 Joule

z 12mm heksagonalnim nastavkom
primerna za dletasta kladiva
model 5305 in set 5310.

Lahko zračno kladivo, primerno za 
uporabo z vsemi dleti iz RODCRAFT 
programa z 11 mm vpenjalom dleta.

Močno dletasto kladivo, primerno za 
uporabo dlet z RODCRAFT programa z 11 
mm šestrobo vpenjalno glavo.

Za grobo delo s sekači (velikost vretena 14,7 mm, šestoglato) z 
držalom za sekače iz masivnega jekla.

DLETASTO KLADIVODLETASTKO KLADIVO

DLETASTO KLADIVO

S pištolo, 5m cevjo in 
rezervoarjem za 10 litrov 
abraziva.
Zrnatost 0,4 - 0,8 mm 
(pomembno!)
Rezervne keramične šobe 
(5-delni komplet)
artikel št. 8951011682

Vrhunsko orodje, umerjeno/certifikat za Evropsko 
unijo, razpon 0-11 bar, ročaj v celoti prevlečen z gumo 
in 1500 mm dolga robustna zračna cev z momentnim 
nasadnim nastavkom. Preprost za uporabo zaradi 
ločenega vzvoda za sproščanje tlaka v pnevmatikah in 
vzvodom za polnjenje. S popolno zaščito pred udarci. 
Uporaben tudi za polnjenje gum z dušikom.

Za robove in manjše površine, 
komplet igel 12 x 3 mm (5615ST - 845606).

PESKALNIK POLNILEC GUM, PREMIUM KOMPLET IGEL

KOMPLET IGEL

9 Joule

22 Joulov

ODSTRANJEVALEC RJE

12 x 3 mm

21,00

25,00

399,00 13,50

13,50

13,50

13,50

7,5084,00

13,50

120,00

169,0086,00

99,00 13,5055,00

€

€

€ €

€

€

€

€€

€

€

€€

€ € €

8951011505 

8951011504 

8951071076 8951011952

8951011951

8951011950

8951011949

89510114988951076002

8951011932

8951171023 

89510760048951070003

89510119348951071022  8951071042

11mm11mm11mm

11mm

14,7mm 12mm
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S80PB

S63PB

AGS185

G90-70PB

G90-58PB

G90-35PB

G90-24PB

U36PB U90PB*

U60PBU26PB

U25PB U45PB

U24PB U40PB

UG-SETPB

STS71K STS70K

A

A

RC6606RE 
8951174000 

oscilirajoče gibanje

Zaradi možnih sprememb v razvoju so slike artiklov simbolične in se lahko razlikujejo od končnih produktov.

Krožni žagin list za
oscilirajoče rezalnike
z šestrobim priključkom
kot so RODCRAFT 
modeli 6605RE,
6606RE in 6610. Idealni 
za nereakcijske reze 
v površino brez vrtanja 
lukenj,oscilirano gibanje 
zmanjša reakcijske gibe
na minimum.

Univerzalno orodje za npr. čisto odstranjevanje polepljenih stekel vozil in ostalih konstrukcijskih 
delov. Set vsebuje Unicutter s sitemom glušnih gibkih cevi za odzračevanje, 2 noža( U24, G35-
25) Opremljen z dušilno izpušno cevjo (za manjši hrup in večjo čistočo). Pri uporabi RODCRAFT 
žagnih listov lahko delamo nereaktivne ureznine v gladko pločevino ali druge materiale.

Za odstranjevanje vetrobranskih stekel zunaj vozila. Za 
oscilirajoče rezalnike z šestkotnim nastavkom kot 
RODCRAFT modeli RC6605RE,RC6606RE in 
RC6610.
Različne dolžine za ostre robove so dobavljivi - 
glej dimenzijo A.

7 tipičnih rezil za odstranjevanje stekel znotraj in zunaj 
vozila. Za oscilirajoče rezalnike z šestrobnim nastavkom kot 
npr. RODCRAFT modeli
RC6605RE, RC6606RE in RC6610.
Vsebuje naslednje modele:
U24 (dolžina ureza 24 mm)
U36 (dolžina ureza 36 mm)
U63 (dolžina ureza 63 mm)
G35-25 (dolžina ureza 25 mm)
G57 (dolžina ureza 49 mm)
G90-58 (dolžina ureza 60/100 mm )

Za odstranjevanje vetrobranskih stekel z notranjosti vozila. 
Za oscilirajoče rezalnike z šestkotnim nastavkom kot ROD-
CRAFT modeli RC6605RE,RC6606RE in RC6610.
Različne dolžine za ostre robove so dobavljivi - glej          
dimenzijo A.

SET ZA ODSTRANJEVANJE 
STEKEL Z ŽICO

SESALNA NATEGA SET

KROŽNI ŽAGINI LISTI UNI-CUTTER SET

SESALNA NATEGA

REZILA, U-oblika REZILA SET

REZILA, ravna

50 m made in 
Germany

Za odstranjevanje avtomobilskih stekel.
Set vsebuje:
50 m kvadratne žice 0,6 x 0,6 mm (AGD186 - 8951011085)
2 ročaja za vlečenje žice
1 orodje za odstranjevanje okrasnih letvic
1 vzvod za odstranjevanje vratnih oblog (sponk)
1 trn za vstavljanje žice skozi lepilo pod steklom

Set 6606RE vsebuje:
1  Unicutter-ja s sistemom 
glušilnih gibkih cevi za 
odzračevanje
1 nož U24
1 nož G35-25
2 ključa za menjanje 
pribora
1 kovček za orodje

20000 /min  
0,8 kg

Sesalna natega, še posebej uporabna 
za delo v omejenem prostoru. 
Se lahko uporablja na steklu, plošče, 
pločevini.

40 kg max. 
kapaciteta

4x40 kg max. 
kapaciteta

Primerna za transport, montažo in demontažo sprenjih in 
zadnjih šip na avtomobilih. Steklu se prilagaja v vseh smereh. 
Vključuje pas za pričvrstitev šipe. Opomba: rezervni deli so 
na voljo pri RODCRAFT.

A=24 mm

A=24 mm A=40 mm

A=25 mm A=45 mm

A=26 mm A=60 mm

A=36 mm A=90 mm

A=58 mm

A=35 mm

A=70 mm

2 rezila v setu (* 1 rezilo)

2 rezila
v setu

55,00 33,00

57,0055,00

55,00 57,00

55,00 55,00

160,00

56,00

56,00

56,00

56,00

29,50

27,00

76,00 95,00 16,50

260,00

€

€ €

€€

€ €

€ €

€

€

€ €

€

8951089055 

8951010252

8951010247 

8951010258

8951010256

8951010255

8951010254

8951010184 8951010195

89510101938951010179

8951010178 8951010190

8951010177 8951010185

8951010214 

8951011087  8951089056 

A

DUS 23
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Promocijske cene veljajo od 1.9.2011 do 29.2.2012

7166

10.000

1,6 

115 / 125 x 22

M14 x 2

7165

10.000

1,6 

115 / 125 x 22

M10 x 1,5

RC7011

26000

300 

0,4 

RC7027

K03

K06

RC7107 RC7100RE

15000

300

0,55

17000

300

0,40

1/4‘‘

RC7050RE

RC5030

RC7165

RC7166 115 TR

A

A
115 - 125 mm (4 1/2” - 5”) 
x 22 mm 

115 mm x 22 mm

115 - 125 mm (4 1/2” - 5”) 
x 22 mm 

7035 A

7035 D

RC7037

4-5

0,20

10.000

20000

0,8 

70-76 x 10 

RC7190

1/4”

1/4”

1/4”1/4”1/4”1/4”1/4”1/4”1/4”1/4”

1/4‘‘

1/4‘‘

22

(4 1/2” - 5”) 

(4 1/2” - 5”) 

1/4‘‘

1/4‘‘1/4‘‘1/4‘‘1/4‘‘1/4‘‘1/4‘‘1/4‘‘

0

6 x 10 

1/4‘‘

Z varnostnim omeje-
valnikom hitrosti

d

d = 3 mm

d = 6 mm

78 mm78 mm

AA

Priporočene cene za končnega uporabnika brez DDV. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, sprememb barv in tiskarskih napak brez predhodnega obvestila. 

Z varnostnim omejevalnikom hitrosti

KOTNI BRUSILNIK REZALNI DISK, 
tanek

GRAVERSKA VREZOVALKA

Priročen za rezanje in brušenje. Primeren tudi za RODCRAFT 
modele
RC7165 in RC7166
Cena za 1 disk.

Gravirnik priročne oblike, celo za graviranje v jeklo.

hitrost [U/min]

Teža [kg]

Diski [mm]

Navoj vretena
Pritisk [bar]

Poraba zraka max. [l/min]

Teža [kg]

Frekvenca [št. udarcev/min]

MINI PALIČNI BRUSILNIK 
6 mm 

Hitrost [U/min]

Moč  [W]

Teža [kg]

Z izpuhom na zadnji strani z možnostjo priključitve 
dušilnega izpušnega sistema (RE). Nastavljiva hitrost.

Izoliran
 ročaj

BRUSILNIK 6 mm - 
KOMPOZITNI

BRUSILNI KAMNI SET

Močan in priljubljen model z novo zasnovo. Z nastavljivo 
hitrostjo in že opremljen s 6 mm vpenjalno pušo.

20000 U/min - 0,6 kg 

MINI KOTNI BRUSILNIK 
6 mm 

PALIČNI BRUSILNIK 
6 mm

Hitrost [U/min]

Moč  [W]

Teža [kg]

Hitrost [U/min] 

Moč [W]  

Teža [kg]

Z izpuhom na zadnji strani 
z možnostjo priključitve 
izpušnega blažilnika 
zvoka (RE). 6 mm vpenjalne 
klešče, možnost nastavitve 
hitrosti.

Izpušni sitem zadaj in 
dušilni izpušni sistem 
(DUS24) - 6 mm vpenjalne 
klešče, možnost nastavitve 
hitrosti.

izoliran 
ročaj

PALIČNI BRUSILNIK 3 mm

Brusilnik za velike hitrosti za graviranje in 
tuširanje. Z dušilnim izpušnim sistemom 
(DUS30)

55000 U/min.

RADIRNI KOLUTNAPRAVA ZA ODSTRANJEVANJE 
- KOMPOZITNA

ADAPTER 6 mm

Za čist in preprosto odstranjevanje 
nalepk, lepil,...
Pred začetkom dela očistite kolut 
in odstranite prah in umazanijo z 
delovne površine(nalepke).

Odstrani folijo in nalepke z veliko močjo, zasnovan v novi 
lahki strojni zasnovi. Z nastavljivo hitrostjo in že opremljen s 
brisalnim kolesom, art.no. 8951011677. Za priklop radirnega koluta 

na orodje z 6 mm priklopom 
ali vpenjalno glavo.

MINI REZALNIK

Pripravljen za uporabo z enim 
rezalnim diskom 75 x 10 mm.

Hitrost [U/min]

Teža [kg] 

Rezalni diski [mm]

Hitrost [U/min]

Moč  [W]

Teža [kg]

20000

400

0,6

36,00 68,00

79,00 160,00

189,00

130,00

2,80

6,00105,00

110,00

92,00

5,00

5,00

9,50

45,00

€ €

€ €

€

€€

€€

€

€

€

€

€

€

8951075050 8951075330  

8951011573  

8951011574  

8951075005 8951075121 8951075190 

89510710108951011539

8951075041

8951075051

89510116788951075340

8951011677

8951075101

DUS 23 DUS 21

DUS 23 DUS 24 DUS 30

A

DUS 21

70 -76 (3”) x 10 mm
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RC7155 RC7156

7156SB080

7156SB120

7156SB180

7156SB240

P40

P80

P120

P180

P240

P80

P120

P180

P240

7155SB040

7155SB080 

7155SB120

7155SB180

7155SB240RC7661V

75 (3”)

13000

0,54

2,5

1/4‘‘

RC7155
1/4‘‘

RC7156

1/4‘‘

56SB080 P80

1/4‘‘

1/4‘‘

1/4‘‘

širina 10 mm širina 30 mm 

BRUSILNI TRAK 10mm - 10 x 10 TRAKOV

G
ra

n
u
la

c
ija

 

G
ra

n
u
la

c
ija

  

SMART BRUSILNIK - 
KOMPOSIT 

točke rje, itd.Zelo priročno in lahko  
orodje za manjša popravila -  
Smart popravila
poškodbe zaradi udarcev kamna, 

Set z 50 mm in 75 mm
hitromenljive
podporne plošče in brusilnimi diski 
(3 granulacije).

Nova različica z gumasto izoliranim 
ročajem / zadnjo stranjo orodja, z možnostjo 
priklopa glušilnih cevi.

Nastavljiva hitrost.

Zaradi možnih sprememb v razvoju so slike artiklov simbolične in se lahko razlikujejo od končnih produktov.

širina 10 mm

TRAČNI BRUSILNIK 

za brusne trakove 10 x 330 mm

širina 20 mm

TRAČNI BRUSILNIK 

Za brusne trakove  
20 x 520 mm.
Lahko brusi blizu 
levih in desnih robov.

SMART POLIRNIK - 
KOMPOZIT

Zelo priročno in  lahko orodje 
za majhne površine  - Smart popravila

Set z 75 mm
1 velcro disk,
2 kosa polirnih diskov iz pene
1 polirni disk iz volne

Nova različica z gumasto izoliranim 
ročajem / zadnjo stranjo orodja, z možnostjo 
priklopa glušilnih cevi.

Nastavljiva hitrost

SMART ROTACIJSKI 
BRUSILNIK - KOMPOZIT

Zelo priročno in lahko orodje
za manjša popravila - Smart popravila
poškodbe zaradi udarcev kamna, točke 
rje, itd.

Set z 50 mm in 75 mm
velcro brusilnimi ploščami in
brusilnim papirjem
(3 granulacije).

Nova različica z gumasto izoliranim 
ročajem / zadnjo stranjo orodja, z 
možnostjo priklopa glušilnih cevi.

Nastavljiva hitrost

2,5 mm gib 
0,5 kg

15000 U/min 
0,4 kg 

4500 U/min 
0,6 kg

BRUSILNIK ZA ”Spot repair” - 
KOMPOZIT

Velikost diska [mm]

Hitrost [obr/min]

Teža [kg]

Ekstentrični gib [mm]

Majhen in priročen krožni brusilnik, skoraj povsem brez 
tresljajev, namenjen manjšim popravilom. Ravno tako 
primeren za odstranjevanje rje in barve. Prilagodljiva 
hitrost.

velcro disk - 
brez lukenj

Novo Novo Novo

RC7681K RC7682K RC7683K
8951000019    8951000018   8951000017   

125,00 220,00

20,00

20,00

20,00

20,00

14,00

14,00

14,00

14,00

18,00

110,00110,00

118,00

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€€

€

€ 110,00

8951072041  8951072051  

8951011580  

8951011581

8951011582 

8951011583

8951011604 

8951011570 

8951011577

8951011578 

89510115798951072231  

DUS 35

50 mm 
(2”)  

75 mm 
(3”)

2,5 mm

2,5 mm

75 mm
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5/8”

M 14 x 2

12

220 x 50 
1,1 
2-4 

1/4”

1/4‘‘

RC8035

RC7130

RC8125

RC8120

RC8000 RC8116

85058502

RC7131

RC8102/25

RC7691V

RC7500

240,00
8951072212   

10000 (900)
1,7
5

29mm

1/4‘‘

180
2500

RC8102/17

RC8102/14

RC8102/20

1,4 

1,7 

2,0 

2,5 

1,4 

1,7 

2,0

20

Priporočene cene za končnega uporabnika brez DDV. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, sprememb barv in tiskarskih napak brez predhodnega obvestila.

KARTUŠNA PIŠTOLA 

Velikost kartuše [mm]
Teža [kg]
Pritisk [bar]

S kovinskim cilindrom

nastavljivo

4 PIŠTOLE V 1 

-  pištola za temeljno 
barvo z 1 l  
rezervoarjem

-  pištola za zaščito 
votlin z ustrezno 
cevjo in šobo

-  čistilna pištola z  
1 l rezervoarjem in 
nastavljivo šobo

-  pištola za  
dezinfekcijo  
klimatskih naprav  
z ustrezno cevjo

Promocijske cene veljajo od 1.9.2011 do 29.2.2012

PIŠTOLA ZA IZPIHOVANJE

Narejena iz plastike s kovinsko 
cevjo dolžine 95 mm (z odprtino 
3 mm). Dolg pomik ročke za 
natančnejšo kontrolo pretoka 
zraka.

Enostavna, toda vzdržljiva vakumska pištola za sesanje 
drobcev stekla, kovinskega prahu ali celo prečrpavanje 
vode.

celoten set

PIŠTOLA ZA SESANJE IN 
IZPIHOVANJE

ŽEPNA IGLA ZA IZPIHOVANJE

LINEARNI BRUSILNIK/PILA

Osebno orodje vsakega mehanika. Pospravite jo lahko v 
žep in se tako izognete iskanju. Regulacija količine zraka 
z vrtenjem šobe spredaj. Z zračnim nastavkom 7.2 mm - 
na voljo tudi drugi nastavki.

Kratko in priročno aluminijasto ohišje z 2mm jekleno 
šobo.

Z integriranim prekucnim ventilom in pripravljen za uporabo 
z zračnim nastavkom.

ŽEPNA IGLA 
ZA IZPIHOVANJE

ŽEPNA IGLA ZA  
IZPIHOVANJE - Z PREGIBOM

PIŠTOLA ZA IZPIHOVANJE

Za polirne blazinice do [mm]
Hitrost [U/min]

AGRESIVNI BRUSILNIK

Hitrost [obr/min]
Teža [kg]
Ekscentrični gib [mm]

Ekscentrična-Orbitna brusilka za agresivno 
odstranjevanje materiala - brez nevarnosti za 
povzročitve prask. Zaradi izredno majhne teže 
izdelka, jo lahko uporabljamo brez težav dlje časa 
tudi na vertikalnih površinah. Robusten velcro 
brusilni disk vsebuje 8 lukenj in je pritrjen s 6.-timi 
sorniki.

KOTNI POLIRNIK

Velik navor in nastavljiv ročaj zaščiten 
pred mrazom, izpuh zadaj.
Model 7130 (5/8”): vlključuje polirno 

krzno 170 mm za namestitev na disk
Model 7131 (M14x2): ne vključuje polirnih 

dodatkov.

LAKIRNE PIŠTOLE

Čaša: 0,6 l

Za vse pištole so na voljo različne 
velikosti šob.

z standardno šobo

samo 1,7 kg

25 mm

6,50

28,00 32,00 8,50

44,00

230,00

99,00

11,004,00

220,00

104,00

104,00

99,00

104,00

€

€ € €

€

€

€

€€

€

€

€

€

€€

8951070014 

8951070000 8951070004 8951070024

8951070050

8951072004 

8951072101 

89510110278951011024

8951072014

8951070052  

8951070032 

8951070002 

8951070042 

200 mm (8”)

+
5 mm

900
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13

360°

8 m

8 m

1/4‘‘

1/4‘‘

PVC09
9
15

PVC13
13
21

50 m

1/4” IG- 1/4”AG (4ml)

1/4” IG - 1/4” AG (12 ml) 

3/8” IG - 3/8” AG (28 ml)

1/4‘‘ 1/4‘‘

1/2‘‘ 1/2‘‘

8/12.8mo

MD2LAK-12

G1M

G1K

PVC13

PVC09

MN2-14 MD2-12

MN3-14 MD3-12 SAR14

G2 SAR12

8/12.8m

1/2‘‘

1/4‘‘

1/4‘‘

1/4‘‘
1/2‘‘

1/4‘‘
1/4‘‘

Spiralne cevi iz PU (poliuretana) 

Dolga obstojnost, zelo nizka povratna moč, 8 mm 
notranjega premera, možen zasuk priključkov 
za 360° z varovalom proti upogibanju in ravnimi 
zaključki, odporno na olje in gorivo. 

spojko ali z 3/8” 
moškim nastavkom

Na razpolago s 
priključkom z euro 

Delovni doseg 

AVTOMATSKI NAVIJALEC 
CEVI

AVTOMATSKI NAVIJALEC  
CEVI

Lahko, a trpežno kompozitno ohišje. 
Dolžina cevi 13,5 m / notranji premer 9.5 mm / hitro in  
lahko snemljivo / možnost montaže na steno / s 
priključkom 1/4” moški.

9,5 mm 
notranji premer

dolžina 13,5 m

model 
notranji premer [mm] 
zunanji premer [mm] 

Okrepljena z tekstilom in transparentnim pvcjem - zelo 
močna in odporna. 

ZRAČNA CEV 

Za uporabo blizu orodja in zunanjo aplikacijo npr. na 
gradbiščih, kjer profesionalna vzdrževalna enota ni na voljo. 
Eno polnenje olja je dovolj za dnevno uporabo ali krajše 
delovne intervale.

navoji spredaj-zadaj (kapaciteta olja)

VMESNE NAPRAVE ZA 
OLJENJE STROJEV

ENOTA ZA 
PRIPRAVO ZRAKA

majhna velikost za vhodni pritisk do 10 bar velika izvedba za vstopni pritisk do 17 barov

Obvezna oprema pri večini pnevmatskih orodjih in zračno-hidravličnih pumpah  
(z izjemo barvnih pištol in polnilcev gum).
Enota sestavljena z:
   odstranjevalec vode, filter
   regulator z števcem in mazalka
Kovinske posode in avtomatskim odtekanjem
filter 5 µm

Zaradi možnih sprememb v razvoju so slike artiklov simbolične in se lahko razlikujejo od končnih produktov.

ENOTA ZA PRIPRAVO ZRAKA

Ohišje z jeklene pločevine
dolžina cevi 12 m
notranji premer cevi 8 mm
1/4" nasadni priključki

1/2‘ - 3000 l/min

za uporabo v lakirnicah in
za brezoljno rabo
2 filtra (5 µm + 0,01 µm)
Indikator za menjavo  
filtra
4 izhodi za zrak:
3 x 1/4” G  
(lakirne pištole)
1 x 1/2” G 
(orodja in mreža)
Kovinski rezervoar

večja izvedba za vhodni 
pritisk do 17 barov

1/4”- 2200 l/min 1/2” - 3000 l/min 

kovinsko
ohišje

130,00 185,00 115,00

140,00 170,00

240,00

19,00

10,00

7900

56,00
45,00

39,00 190,00

45,00

€ € €

€ €

€

€

€

€

€
€

€

€

8951011837 

8951011836 

8940168482 

8951011856 

8951011851 

8940168574 8940168576

8940168575  8940168577 8951011841 

8951011848

8951011853 8951011840

8951011844
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102

301

BOS1224

BOS12

101P46P2

BOS12
12
700
2200
8,9

BOS1224
12/24
700
3400/1700
17,9

8 l 16 l 

RC8142

RC8132

8951000060 

8951000059 

Priporočene cene za končnega uporabnika brez DDV. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, sprememb barv in tiskarskih napak brez predhodnega obvestila. 

SPONKE ZA KAROSERIJO

SPONKE ZA KAROSERIJO MAZALKE

SPONKE ZA KAROSERIJO

POSPEŠEVALNIK AKUMULATORJA

Mobilen in priročen pripomoček za zaganjanje in kot prenosni vir energije - na razpolago 2 različici: za avtomobile 
(12V) in za tovornjake (12V in 24V) - primeren tudi za plovila in kampiranje. Vključuje moderne 100% plinotesne 
celice, z visoko energijsko gostoto in prvorazredno proizvodnjo (EQ proizvod), z dolgo življenjsko dobo. Zelo gibljivi 
kabli (182cm/175cm) nudijo najboljši dostop do akumulatorja vozila. Širok premer (28 in 50 mm²) in profesionalne 
bakrene objemke.
Z LED indikatorjem za stanje polnjenja in vtičnico (za vžigalnik). Zaščiteno pred nihanjem napetosti, ohranja  
shranjene podatke v avtomobilskem računalniku in radiu itd.

npr. za odpadno olje, odprta, 8 l

Za nepakirano  
mast in kartuše  
(215 x 50 mm - 400 ml)
Opremljen s togo cevjo in upogljivo  
visokotlačno cevjo. 
Na voljo dve verziji:

model 8132   
pri vsakem sproženju mazalka iztisne  
nekaj masti  

model 8142   
mazalka črpa mast dokler se sprožilni gumb drži

za druge tekočine, odprta, 16 l, npr. 
za hladilno tekočino

model
napetost [V] 
tok -trajen [A]
tok - vrh [A]
teža [kg]

12V - 700 A 2200 A.p.

12V/24V - 700 A 3400 
A.p./ 1700 A.p.

Promocijske cene veljajo od 1.9.2011 do 29.2.2012

Novo

NovoNovo
PRESTREZNE 
POSODE

PRESTREZNE 
POSODE

dobava konec  
oktobra 2011

dobava konec  
oktobra 2011

80,00

930,00

410,00

61,00

53,00

34,00

14,00 51,0031,00

€

€

€

€

€

€

€ € €

8951011069 

8951089060

8951089059

8951011065

89510110648951000058 8951000057
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10 t 

2 x 45o

10 t 

HRS10

HRD10K

HRS04

HRD10F

PHP10

max. 600 kg za 1 kolo

RG600

10 t  
83 - 93 mm

10 t  
130 - 180 mm 

10 t 

4 t 

RGS100

8951089054 

HIDRAVLIČNI RAVNALEC, nagibni 

POTISNI VALJ KRATKI 

NOŽNA ČRPALKA 
hidropnevmatska

POTISNI VALJ KRATKI

SET HIDRAVLIČNIH VALJEV 4 tone

17-delni, vsebuje tlačni cilinder 4 t 
(268 - 368 mm), spreader 500 kg in  
črpalko 700 bar - 0,4l v plastični  
škatli na kolesih.

Z 10t hidravličnim cilindrom, črpalko, sponkami in pripomočki za 
vlečenje. Lahko se kombinira z drugimi pripomočki, kot npr. s hitro 
hidropnevmatsko črpalko PHP 10 ali s sponkami za karoserijo.

SET HIDRAVLIČNIH VALJEV 10 tonski

17-delni, vsebuje tlačni cilinder  
10 t (370 - 520 mm),  
spreader 500 kg in črpalka   
700 bar - 0,5l v plastični škatli na 
kolesih.

Lahko se kombinira z RODCRAFT 
modeli HRS10, HRS04 in  
PHP100

700 bar - 0,7 l z visokotlačno cevjo 1,5 m, s spojko, 
primerna za npr. RGS100, HRS10, HRS04 in druge.

Lahko se kombinira z RODCRAFT modeli 
HRS10, HRS04 in PHP100

Zaradi možnih sprememb v razvoju so slike artiklov simbolične in se lahko razlikujejo od končnih produktov.

HIDRAVLIČNO VPENJALO 
KOLES
Za enostavno manevriranje 
vozil v vseh smereh. Enostavno 
upravljanje s pedali  - robustna 
hidravlika.

235,00

110,00360,00

80,00
1400,00

175,00

399,00

€

€€

€
€

€

€

8951089074

8951089078

8951089083 

8951089077

8951089045

8951011063 
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Promocijske cene veljajo od 1.9.2011 do 29.2.2012

USB8H*

USB8*

USBN5*

USB5*

USB 1,5*

1,5

260

405

2,2

USB 8*

8

385

600

7,9

USB 1,5H*

1,5

430

700

3,6

USB 8H*

8

580

950

11,4

USB 3*

3

320

530

3,8

USB 5*

5

370

580

5,0

USBN 5*

5

245

350

4,3

*

USB3*

USB1,5H*

USB1,5*

5 t

5 t

8 t

8 t

1,5 t

1,5 t

3 t

RSF01

GH300

300

1220

2045

GH500

500

1245

2065

*

USB 8*

8

USB 8H*

8

USB8

USBN5

 B   

 A   

A
 -

 B
 

GH500

GH300

Priporočene cene za končnega uporabnika brez DDV. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, sprememb barv in tiskarskih napak brez predhodnega obvestila. 

STOJALA

model

kapaciteta [t]

A [mm]

B [mm]

teža [kg]

Konstrukcija iz varjenih cevi. Za nekatera stojala 
sta  sedlo in steblo izdelana iz pocinkanega jekla. 

*TÜV/GS testirano/certifikat

LEŽALKA / SEDEŽ NA  
KOLESIH

Zelo čvrsta konstrukcija, zložljivo, 7 
gumijastih koles (varnost).

DVIGALKA ZA MENJALNIK

Model

Nosilnost [kg]

A  [mm]

B  [mm]

S kontrolnim ventilom za avtomatsko ustavljanje in 
varnostnim ventilom za preobremenitev s kromirano 
batnico proti rjavenju (npr. pri prijemanju) in z natančnim 
ročnim ventilom.

73,00

159,00

129,00

150,00

43,00

55,00

57,00

83,00

220,00

270,00

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

8951085050 

8951085051

8951085080 

8951085081 

8951085010

8951085011 

8951085030 

8951089021  

8951086030

8951086050 
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2 t

3 t

5 t

8 t

12 t

20 t

30 t

180-305 mm 
+ 55 mm*

190-325 mm 
+ 65 mm*

200-340 mm 
+ 60 mm*

200-320 mm 
+ 80 mm*

180-275 mm 
+ 75 mm*

185-280 mm 
+ 35 mm*

285-455 mm 
+ 0 mm*

RSF02

MGN-30

MGN-20

MGN-12

MGN-8

MGN-5

MGN-3

MGN-2

+X

HIDRAVLIČNE DVIGALKE 

Kompaktne, z vzvodom, ki se lahko razstavi.
Hitro nastavljiva višina zaradi integriranega 
podaljška z navojem (+X) - ni na MGN30.

Varjena konstrukcija, zanesljivo tesnenje.  
Dvojno vodenje bata.

Z varnostnim ventilom proti preobremenitvi.

Zaradi možnih sprememb v razvoju so slike artiklov simbolične in se lahko razlikujejo od končnih produktov.

Zmoglivost Višina + X*

testirano po standardu DIN 76024

varjeno - zanesljivo tesnenje

LEŽALKA

Trdna ležalka narejena z masivne plastike. Zelo nizka pri rokah 
za več svobode in oblazinjen del za glavo. Prostor za shranje-
vanje orodja in delov. Kolesa z velikim premerom, obloženi z 
gumo za lažje premikanje na neravnih tleh

88,00

43,00

60,00

30,00

135,00

70,00

35,00

60,00

€

€

€

€

€

€

€

€

8951000009 

8951000010

8951000011

8951000012

8951000013 

8951000014 

8951000015 

8951089020
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Promocijske cene veljajo od 1.9.2011 do 29.2.2012

RH225E RH290A

RH135 RH201

8951082025  8951000003  

RH201

2,25 t
3 t

1300 kg

20,5 kg10,5 kg

145/120 - 490 mm

80 - 375 mm 85 – 460 mm

2 t*

Priporočene cene za končnega uporabnika brez DDV. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, sprememb barv in tiskarskih napak brez predhodnega obvestila. 

HIDRAVLIČNA DVIGALKA NA KOLESIH

ALUMINIJSKA DVIGALKA NA KOLESIH - 
1300 kg

ALUMINIJSKA DVIGALKA NA KOLESIH - 
2000 kg

HIDRAVLIČNA DVIGALKA

razstavljiva dvodelna ročica TÜV/GS testirano

Izjemno lahka dvigalka 
(samo 10,5 kg) z zadosti 
veliko močjo za večino 
potniških avtomobilov.  
Idealna za popravila na 
kraju nesreč.

Lahka profesionalna dvigalka  
(20,5 kg) za dvigovanje do 2 t.  
Idealna za popravila na kraju 
nesreč. Kompaktna zasnova z 
zložljivim ročajem 
zaščitenim z gumo.
Hiter hidravlični sistem z dvojno 
črpalko.
Gumasta zaščita na dvigovalnem 
pladnju.

Kratka zasnova s pedalom za hitro dviganje. Dvodelni ročaj za 
dvigovanje se lahko odstrani za lažji transport.

145 - 510 mm s pedalom 
za hitro dviganje

bruto teža 38,2 kg

bruto teža 22 kgbruto teža 12 kg

bruto teža 37 kg

155,00

190,00

185,00

310,00

€

€

€

€

 8951082020 8951082031
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RH251

RH215

2000 kg

1500 kg

75 - 505 mm

80 - 540 mm

2 t

135 - 800 mm 

RH151

515 mm

295 mm

80 mm

80 mm

Dvigalka, hidravlična 2 t

DOLGA HIDRAVLIČNA DVIGALKA, 1500 kg

Vsestranska dvigalka - vsestranska in zelo čvrsta za vsako  
avtomobilsko delavnico.
Nizek profil in dobra višina dvia,
hitro dvigovanje z ergonomičnim nožnim pedalom,
trdna železna konstrukcija, ki lahko drsi čez neravne površine kot npr. 
delavniška vrata.
Opremljena z gladkimi in tihimi plastičnimi kolesi in zaščito na ročaju.
mazalke so na vseh pomembnih spojih, še posebej pomembno za delo 
v prašnem prostoru. 
Vzvod črpale se lahko odstrani in razstavi v dva dela za lažje hranjenje 
in transport.

Dvigalka z nizkim profilom in velikim globinskim dosegom - najmanj 
515 mm pri 80 mm višine.
Tako lahko doseže in dvigne vozilo, kjer normalne dvigalke zatajijo; 
na primer športni avtomobili z tubularnim okvirjem, starodobniki 
in druga vozila. Zelo visok dvig do 540 mm, opremljena z hitrim 
hidravličnim sistemom z ergonomičnem nožnem pedalu. Velika 
in gladka kolesa iz trde gume za manj hrupa ter brez poškodb na 
podlagi.
Ročaj oblečen z gumo,
mazalke na vseh pomembnih spojih.
Dvodelni ročaj za dvigovanje se lahko odstrani za lažji transport.

min. 515 mm globine 
(405/80)

min. 295 mm globine 
(200/80)

Zaradi možnih sprememb v razvoju so slike artiklov simbolične in se lahko razlikujejo od končnih produktov.

NAPRAVA ZA DVIGANJE, hidravlična, 
2 t
Zelo velika (maksimalna višina 800 mm) in močna  
jeklena konstrukcija; dolg nožni pedal za hitri 
dostop; natančno spuščanje s pomočjo ročnega 
ventila; gladka in tiha plastična kolesa; vzdrževanje: 
mazalke na vseh pomembnih spojih.

bruto teža 60 kg

bruto teža 40 kg

bruto teža 54 kg

Novo

dobava konec  
oktobra 2011270,00

360,00

250,00

€

€

€

8951082024

8951082026

8951000051



LHHT30-2

20

LHHT30-2

30 / 15

155
220
300

120
60
10
465
165
41,9

LHHT50-3

50 / 25 / 10

155
220
280
370

75
45
10
660
180
57,1

10 / 25 / 50 t30 / 15 t

30 / 15

155
220
300

120

465
165
41,9

50 / 25 / 10

155
220
280
370

75
45
10
660
180
57,1

C1

A

B1

C2

C3
B3

+X

B2

LHHT50-3

Priporočene cene za končnega uporabnika brez DDV. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, sprememb barv in tiskarskih napak brez predhodnega obvestila. 

Promocijske cene veljajo od 1.9.2011 do 29.2.2012

bruto teža 48 kg bruto teža  65 kg

S teleskopskim cilindrom, kar pomeni, da je zelo nizka pri pozicioniziranju 
in zelo visoka, ko je polno raztegnjena. 3 podaljški za hitro prilagodljivost po 
višini. Enostavna kontrola dviganja/spuščanja z joy-stickom na ročaju in z 
pomočjo zračno-hidravlične pumpe(kompresor).
(majhna poraba zraka max. 220l/min pri 7 bar)

Model 
kapaciteta (C1/C2/C3) [t] 
A [mm]  
B1 [mm] 
B2 [mm] 
B3 [mm] 
Adapter 1 (+X) [mm] 
Adapter 2 (+X) [mm]
Adapter 3 (+X) [mm]
Dolžina [mm] 
Širina * [mm] 
Teža [kg]   
*dolžina brez koles

zelo nizka - zelo visoko

HIDRAVLIČNA DVIGALKA

899,00 1230,00€ €
8951000007 8951000008 
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8951080101
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21

5 t

145 - 680 mm 

LHH35

LHH22

RH501

1000 kg 

C
A

B

+X

1t=1000kg

LHH22

20

210
325

+100
430
205
49

LHH35

32

255
368

+100
610
250
54,5

20 t  
210-325 mm 

32 t  
255-368 mm 

Zaradi možnih sprememb v razvoju so slike artiklov simbolične in se lahko razlikujejo od končnih produktov.

bruto teža 85,6 kg

bruto teža  56 kg

bruto teža 50 kg

Opremljen z  izvlečno roko za obešanje tovora in gladko tekočimi kolesmi  
(odporen na olja in kisline) ne poškoduje tal. 3 kolesno podnožje za varnejše 
premikanje.

NAPRAVA ZA DVIGOVANJE KAMIONOV, 
hidravlična, 5 t
Dolg nožni pedal za hitri dostop; ventil za ročno spuščanje, ki ga je mogoče natančno regulirati; nožna 
opora za obračanje in nameščanje na mestu; vzdrževanje: mazalke na vseh pomembnih spojih; vzvod 
črpalke je mogoče zakleniti v treh položajih.

bruto teža 104 kg

HIDRAVLIČNA DVIGALKA

Model
Kapaciteta (C1) [t]
A [mm]
B [mm]
Adapter (+X) [mm]
Dolžina [mm] 
Širina * [mm]
Teža[kg]  
*dolžina brez koles

Kratka, kompaktna verzija z enodelnim batom. Prenosna. Vreteno z navojem za hiter dostop. Vključuje 4 adapterje za višino do 100 mm.

DELAVNIŠKI ŽERJAV, ZLOŽLJIV

Dvojno črpalno delovanje in 
varnostno samo-ustavljanje

navojno 
vreteno

730,00

450,00

735,00

530,00

€

€

€

€

8951082050 

8951084350

8951084201
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MMB500 WPB15HM

WPSK15HM

WPSK30HM WPSK30FP

WPSK15FP

WPSK30HM 

Priporočene cene za končnega uporabnika brez DDV. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, sprememb barv in tiskarskih napak brez predhodnega obvestila. 

STOJALO ZA MOTOR 

Nosilnost 500 kg, obešalna plošča motorja vrtljiva 360°.  Vsi deli 
motorja so lahko dosegljivi. U-oblika stojala omogoča postavitev 
prestrezne posode v sredini.

HIDRAVLIČNE DELAVNIŠKE 
PREŠE za delovno mizo

HIDRAVLIČNE DELAVNIŠKE PREŠE 

Preše opremljene z natančno vodljivo 
ročno črpalko in 2 V-podpori. 

Velik (lahek za odčitavanje) manometer.
 
Hitro zamenljiv pritezalnik s tremi šili 
na voljo kot dodatna oprema (prosimo, 
navedite model preše). 

Za manjše montaže in demontaže za 
obrtnike in industrijo.

Preše z prigrajeno natančno vodljivo ročno 
črpalko in 2 V-podpori. Velik (lahko čitljiv) 
manometer. Hitro zamenljiv pritezalnik z tremi 
šili na voljo kot dodatna oprema (prosimo, 
navedite model preše). Prostostoječa preša, 
osnovni model s hidravlično ročno črpalko.

Z dvojno ročno pumpo - 
prva hitra, 
druga močna 

+ hidropnevmats-
ka črpalka

Novo - odlagališče za 
trne

Novo - odlagališče 
za trne

Novo - odlagališče 
za trne

15 t 15 t

15 t

30 t 30 t

bruto teža  75 kgbruto teža 31,2 kg

bruto teža 151 kg bruto teža 154 kg

bruto teža 96 kg bruto teža 89 kg

Promocijske cene veljajo od 1.9.2011 do 29.3.2012

WPSK15FP und WPSK30FP:

Preše z prigrajeno natančno vodljivo ročno črpalko in 
2 V-podpori. Velik (lahek za odčitavanje) manometer. 
Hitro zamenljiv pritezalnik z tremi šili na voljo kot 
dodatna oprema (prosimo, navedite model preše).
Dodatna oprema: zračna hidravlična pumpa in pedal-
no stikalo. Brezročno upravljanje za lahko nameščanje 
obdelovanca.

Velik(lahko čitljiv) manometer na pravi višini za 
uporabnika

Vsebuje 2 V-Podpori.  Hitro zamenljiv pritezalnik z 
tremi šili na voljo - (pri naročilu prosimo, navedite 
model preše)

Cilinder z navojem za hitre majhne popravke in 
spremembe višine.

500 kg 

146,00

1920,00

1590,00

840,00

1320,00

990,00

€ €

€

€ €

€

89510871508951089048

8951087152 8951087151

8951087302 8951087301 
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WPS30FPV

WPS50FPV

HIDRAVLIČNE DELAVNIŠKE PREŠE

z zelo širokim  prostorom znotraj okvira preše in s cilindrom, ki se lahko premika v stran - dobro za necentrične in velike dele. S premično mizo, ki jo lahko premika en uporabnik.

Preše z prigrajeno natančno vodljivo ročno črpalko in 2 V-podpori. Velik (lahek za odčitavanje) manometer. Hitro zamenljiv pritezalnik z tremi šili na voljo kot dodatna oprema (prosimo, navedite model 
preše). Dodatna oprema: zračna hidravlična pumpa in pedalno stikalo. Brezročno  upravljanje za lahko nameščanje obdelovanca. 

Velik(lahko čitljiv) manometer na pravi višini za uporabnika

Vsebuje 2 V-Podpori.  Hitro zamenljiv pritezalnik z tremi šili na voljo - (pri naročilu prosimo, navedite model preše)

Cilinder z navojem za hitre majhne popravke in spremembe višine.

WPS30FPV in  WPS50FPV:   

Preše z pnevmatsko hidravlično pumpo, enostavno upravljanje z 
nožnim pedalom (zračno stikalo)
- hitro in močno.

+ hidropnevmatska črpalka

Novo - odlagališče 
za trne 

50 t

30 t

bruto teža 230 kg

bruto teža 210 kg

Zaradi možnih sprememb v razvoju so slike artiklov simbolične in se lahko razlikujejo od končnih produktov.

2990,00

2390,00€

€

8951087303

8951087501
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RC2177

RC2267*

8951000043

8951000044

2177 

3/8“

580

2267* 

1/2“

660

2177 

3/8“

580

2267* 

1/2“

660

X

§

1/4‘‘

min. 164 mm

= Vrtenje naprej nastavljivo z X 
pozicijami / vedno polna moč pri 
odvijanju 

= ponuja možnost pritrditve 
dušilnega izpušnega sistema, ki 
zmanjšuje zvok in odvaja moteč, 
oljnat in hladen zrak 

Orodja z nastavki za obešanje se lahko 
uporabljajo z RODCRAFT vzmetnimi 
vleki pri oblikovanju bolj ergonomičnega in 
učinkovitejšega delovnega mesta. Za boljše 
rokovanje se uporablja orodja z priklopom 
zraka zgoraj z vzmetnimi vleki z navijanjem 
cevi.  

RODCRAFT je eno od prvih podjetij, ki je v celoti ponovno izmerilo podatke o hrupu in 
vibracijah 

vseh pnevmatskih orodij RODCRAFT v skladu z novo direktivo. 

Vaše podjetje mora paziti, da na posameznih delovnih mestih ne preseže mejnih vrednosti 
podanih z novo direktivo. 

Mi vam pomagamo ne samo z novimi izmerjenimi podatki, ampak vam tudi pokažemo, kje 
najdete enostaven izračun mejnih vrednosti za posamezno delovno mesto, prosimo kliknite na 
strani www.rodcraft.com 

Viseči dovod zraka  

Legenda: Nova direktiva 2006/42/EC od 1. Januarja 2010

Vaš prodajalec 

Promocijske cene veljajo od 1.9.2011 do 29.2.2012

 

MINI UDARNI VIJAČNIKI

Kratki in kompaktni udarni vijačniki z več moči kot običajni 1/2" vijačniki.
Opremljeni z lahkim kompozitnim ohišjem motorja z skupno težo samo 1.25 kg.
Enostavni za uporabo z profiliranim ročajem in gumasto prevleko proti drsenju.
Namesti se lahko sistem gibkih dušilnih cevi.
Gumb za upravljanje na zadnji strani orodja, nastavljiva moč pri privijanju in polna moč pri odvijanju.
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1,25 kg

model

pogon

max. navor [Nm]

195,00

195,00

€

€
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