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Elektrická diamantová jádrová vrtačka s regulací rychlosti. Pro jádrová vrtání v betonu, 
železobetonu do Ø 162 (200) mm, zdivu a dalších materiálech do Ø 250 mm.

//  K vrtání na sucho nebo na mokro, ručně vedené nebo s vrtacím stojanem.

//  Regulace rychlosti: Pohonná jednotka s motorovou deskou pro rychlé upnutí 
do stojanu vrtačky, snadné uvolnění kroužku, otevřený klíč. Vrtací stojan ROLLER T, 
bez vrtáku. Plynulá elektronická regulace počtu otáček pohonného stroje ke 
správné volbě počtu otáček dle materiálu. Počet otáček je plynule nastavitelný 
stavěcím kolečkem: 250 min-1 až 500 min-1 (1. stupeň) resp. 600 min-1 až 
1.200 min-1 (2. stupeň). K regulaci použitá tacho-otáčková elektronika udržuje 
zvolené otáčky konstantní také při zatížení. Výhoda: Pro daný materiál 
a průměr vrtací korunky předvolená optimální rychlost vrtání (počet otáček 
při zatížení) zůstane zachována během celého procesu vrtání. 
Pro nejlepší vrtací výkon a nejvyšší životnost vrtacích korunek.

//  Stabilní, 2-stupňová převodovka pracující bez údržby. 
Ochrana blokace díky bezpečnostní kluzné spojce.

//  Robustní, výkonný univerzální motor 2.200 W.

//  Volitelně použitelný vrtací stojan, zvláště stabilní, odolný 
proti zkroucení vrtáku, pro vysoký výkon. 
Plynule nastavitelný na 45 °.

Produktové informace

ROLLER Centro SR Set T
S vrtacím stojanem včetně upínací sady pro zdivo a beton.
Obj. č. 183022

+ ZDARMA
Univerzální diamantové 
jádrové vrtací korunky 
UDKB Set 62-82-132 
Obj. č. 181101 // běžná cena 9.490,–
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24.490,–

RADIÁLNÍ LIS
SUPER RYCHLÝ DO Ø 40 MM

Akční set + ocelový kufr 
Obj. č. 578X04 
běžná cena 28.990 ,–

Akumulátorový radiální lis ROLLER Multi-Press Mini ACC Li-Ion.
Vysoce praktický, rychlý a lehký hybridní radiální lis 
(akumulátorový nebo síťový provoz) s výkonným, 
elektrohydraulickým pohonem. 
Pro lisovaná spojení Ø 10–40 mm.

+ NAVÍC ZDARMA 
3× lisovací čelisti Mini 
do 35 mm na základě vašeho 
výběru

ROLLER Hydro-Polo Set 16–32 
Ohýbací segmenty (16-18-20-25/26-32) 
s 2 držáky smýkadel Ø 10-26 mm a Ø 32 mm 
se smýkadly, šestihranný klíč; pevný kufr
Obj. č. 153523 // běžná cena 12.390,–

Díky olejovému hydraulickému převodu síly určena pro snadnou práci bez 
námahy. Je optimální pro vrstvené trubky do Ø 32 mm. Také pro nerezové 
ocelové trubky do Ø 22 mm

RUČNÍ HYDRAULICKÁ OHÝBAČKA 

nyní pouze

10.490,–

9.750,–ROLLER Hydro-Polo Set 12–22 
Obj. č. 153525 // běžná cena 11.490,–

námahy. Je optimální pro vrstvené trubky do Ø 32 mm. Také pro nerezo
ocelové trubky do Ø 22 mm

NOVINKA

ŘEZÁKY NA PLASTOVÉ POTRUBÍ
//  Rychlý a snadno nastavitelný
//  Obzvláště pevný a kvalitní řezák na plastové a vrstvené potrubí
//  Rychlé nastavení polohy řezacího kolečka v obou směrech, usnadňuje 

rychlou práci

ROLLER Corso P 50 – 110
Pro potrubí Ø 50–110 mm
Tloušťka stěny ≤ 11 mm
Obj. č. 290100 // běžná cena 3.890,–

3.290,–

nyní pouze

2.390,–
ROLLER Corso P 10 – 63
Pro potrubí Ø 10–63 mm
Tloušťka stěny ≤ 7 mm
Obj. č. 290000 // běžná cena 2.790,–

+ NAVÍC ZDARMA 
ROLLER řezné kolečko 

Cu/INOX 
Obj. č. 844050 // 786,– 

ROLLER SmartCut Basic-Pack 
Rychlonabíječka Li-Ion 230 V, opěrné válce 
z vytvrzené přesné oceli. Bez řezného kolečka. V přenosné tašce. 
Obj. č. 844010 // 9.990,–

Cena celkem za oba 8.990,– = řezné kolečko zdarma

nyní pouze

8.990,–

ELEKTRICKÉ ŘEZÁKY POTRUBÍ
Výkonný elektrický řezák trubek značky ROLLER je velice jednoduše ovladatelný a určený pro dělení trubek. Své využití najde na stavbě, nebo i někde v dílně. 
Řezák je ideální pro systémy lisovaných tvarovek. Využívá se k pravoúhlému řezání trubek bez vnějších otřepů a poškození řezaného media.

NŮŽKY NA PLASTOVÉ POTRUBÍ

//  Stabilní provedení z hliníku.
//  Lehká a rychlá práce speciálního západkového mechanismu.
//  Vyměnitelné, speciálně kalené klínové čepele, i pro tenkostěnné potrubí.

nyní pouze
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1.190,–

2.290,–

Obj. č. 291000 // běžná cena 1.390,–

Obj. č. 291290 // běžná cena 2.690,–

Nůžky na trubky ROLLER Picco P 42 PS

Nůžky na trubky 
ROLLER Picco P 63 S

Všechny jsou uvedeny bez DPH. Tiskové chyby vyhrazeny. Fotografi e jsou pouze ilustrační.
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