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OSTRÉ NŮŽKY NA POTRUBÍ 
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//  Pro snadné a rychlé dělení plastového a vrstveného potrubí, 
například vrstvené potrubí Ø 20 mm za pouhé 4 s.

//  Zaručený kolmý střih PE potrubí, „který je nezbytný pro správné 
provedení většiny spojů na potrubí (elektrosváření, lisované spoje).

//  Vyměnitelná, speciálně tvrzená klínovitá čepel,
také k dělení silnostěnného potrubí.

Super praktické a lehké, výkonné akumulátorové nůžky na potrubí 
z plastů a vrstvené potrubí do Ø 40 mm, tloušťka stěny do 6,7 mm.

ROLLER Akku-Picco P 40 Set
Akumulátorové nůžky k snadnému dělení 
plastového a vrstveného potrubí. 
Akumulátor NiMH 9,6 V, 1,0 Ah, 
nabíječka NiMH 100–240 V, 50–60 Hz, 
6 W. S klínovitou čepelí. V krabici. 
Obj. č. 291310 // 3.750,–

POUZE 1,2 KG 
AŽ 200 STŘIHŮ 

NA JEDNO NABITÍ

1.245,–
nyní pouze

NĚMECKÁ ŠPIČKOVÁ KVALITA

 Elektrické nůžky za cenu ručních
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ROLLER King 1¼ Set C 
Hnací motor, zpětný chod, adapter, 
řezné hlavyR ½, ¾, 1, 1¼, 1½, 2", v kufru 
z ocelového plechu.
Obj. č. 847301 // 29.827,-

ROLLER King 2 Set C 
Hnací motor, zpětný chod, řezné hlavy 
R ½, ¾, 1, 1¼", v kufru z ocelového plechu.
Obj. č. 850301 // 47.021,- 

S JEDINEČNÝM 
ZAMYKÁNÍM 
ŘEZNÉ HLAVY
//  Unikátní zablokování řezné hlavy hnacího stroje.
//  Jednoduchá a rychlá výměna řezných hlav.

//  Unikátní zablokování řezné hlavy hnacího stroje.
//  Jednoduchá a rychlá výměna řezných hlav.

SPOLEHLIVÝ 
SILNÝ 
NEZNIČITELNÝ

nyní pouze

16.490,–
nyní pouze

25.790,–

Vysoce výkonné elektrické 
plnící a proplachovací jednotky 
k jednoduchému a rychlému plnění, 
proplachování a odvzdušňování 
uzavřených systémů a na plnění 
zásobníků. 

//  Odnímatelná, stabilní plastová nádoba 
(30 l), s obzvláště velkým otvorem 
pro snadné plnění a čištění.

IDEÁLNÍ 
PRO SOLÁRNÍ 
SYSTÉMY

ROLLER Solar-Control K 60
Plnící a proplachovací jednotka 
s odstředivým čerpadlem, plastová 
nádoba na 30 l, tlak a zpětné 
vedení ½"T 60, na stabilním, 
pohyblivém ocelovém rámu.
Obj. č. 115312 // 26.293,– 

SAMONASÁVÁNÍ

nyní pouze

12.490,–

ROLLER Corso 
Cu/Inox 3 – 35
Prostorově úsporný, teleskopické 
vřeteno, s integrovaným odhrotovačem, 
pro potrubí Ø 3–35 mm.
Obj. č. 113350 // 1.452,–

Kompaktní, velmi kvalitní řezák 
tenkostěnných potrubí z nerezové oceli, 
uhlíkové oceli, mědi a dalších materiálů. 
Tloušťka stěny ≤ 4 mm.

//  Stabilní konstrukce a kalené opěrné 
válečky pro přesné vedení na trubce 
a dlouhou životnost.

// Řezné kolečko je díky omezení 
přestavovacího pohybu chráněno 
před kontaktem s opěrnými válečky.

VYSOCE KVALITNÍ 
ŘEZÁK NA POTRUBÍ 
PRO NÁROČNÉ APLIKACE

nyní pouze

695,–


