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Az akció 2017 április 01.-től 2017 június 30.-ig tart





Új nap. Új feladatok.  
Új kihívások.
A szakemberek számára a víz,- gáz,- fűtés  
szerelés területén minden nap új, sokszor 
váratlan kihívást hoz. A ROTHENBERGER 
gépei és szerszámai az ő munkájukat teszik 
hatékonyabbá, jövedelmezőbbé nap mint nap. 

Kövesse őket lépésről lépésre!

Fotóink Dél-Németországban egy építési területen  
készültek, tapasztalt szakemberek szerepelnek rajtuk és 
mutatják be, hogy miben segíti őket a ROTHENBERGER 
– és miben segíti Önt!

Alexander Pöhl // HKL mester
”A ROTHENBERGER innovációt jelent. 
A ROCASE rendszer segít megkönnyíteni 
és hatékonyabbá tenni a munkámat.”

Stefan Ebner // HKL technikus

”Ha minőségről és megbízhatóságról van 
szó, számíthatok a ROTHENBERGER-re!”

Florian Stöckl // HKL szakember
”Erős. Megbízható. Kíváló  a szerviz háttere.  
Ez teszi számomra a ROTHENBERGER-t   
értékessé!”

Johann Lingl // HKL mester
” A ROTHENBERGER több mint 6 évtizede  
támogatja munkájuk során az olyan  
szakembereket mint én!”



1)

Alexander Pöhl, HKL 
mester, és Florian Stöckl, 
HKL szakember már 
használják a  
ROTHENBERGER  
online szolgáltatásait.

Az új ROTHENBERGER  
Présnavigátor applikáció 
néhány kattintással segít 
kiválasztani a megfelelő  
présgépet és préspofát  
aktuális munkájához!

A kíváló termékeken túl a ROTHENBERGER innovációt, alkalmazási 
ismereteket, minőséget és rendszermegoldásokat kínál. Támogatjuk  
a szakembereket, hogy munkájukban a legjobbak lehessenek.

Elkötelezettek vagyunk termékeink  minősége iránt. Ezért felajánljuk, hogy minden 
kötelezettség nélkül tesztelje Ön is készülékeinket. Kérje kollégáink segítségét!

Promóciónkban a speciális NFC Chip-el részletes termék információkat kaphat 
mobil eszközére. Csak szkennelje be az NFC chip-et, hogy többet megtudhasson a 
ROTHENBERGER ”Kattan, passzol, működik" promóciójáról on-line.

Saját telephelyünkön lévő szervizünkben garanciális időn belül és azon túl is vállaljuk 
ROTHENBERGER gépei karbantartását, javítását. Tudjuk, hogy a kiesés Önnek 
költségekkel jár, ezért szerszámát, gépét a lehető legrövidebb időn belül megjavítjuk.

ÚJ! Tesztelje Ön is! 
Szeresse meg! Válassza ezt!

ÚJ! Intelligens eszköz: 
ROTHENBERGER eTool

ÚJ! Több mint kíváló: 
ROTHENBERGER SZERVÍZ

1) Az Általános Szerződési Feltételek a www.rothenberger.hu oldalon találhatóak.



Felületi edzés a terhelésnek 
leginkább kitett felületeken.  
Ideális kontúr pontosság a 
teljes élettartam alatt. 
40%-al nagyobb  
keménység.

+ 40 %    Keménység
+ 45 % 
Tartósság

+100 %
 Élettartam

A lemez precíz illesztésének 
köszönhetően mintegy  
45%-al tartósabb 
préspofák! 

LAZR
TEC

DURA

LASER HARDENING

*

*

*

*

*

Hosszú élettartamú. Biztonságos. Pontos.  
A lézer edzési folyamattal - melyet saját gyárunkban végzünk - 
jelentősen megnöveltük préspofáink keménységét és kopásállóságát.  
Ezzel préspofáink biztonságosabbak és hosszabb élettartamúak.

DURA LAZR TEC.
A valaha volt legjobb

préspofánk

A préspofák 100 % -al 
meghosszabbodott 
élettartama többek 
között a lézer edzésnek 
köszönhetően tökéletes 
egyensúlyba hozza a 
keménységet, szívósságot 
és a rugalmasságot.

A keményebb kontúr 
nagyobb kopásállóságot 
biztosít.

* Az előző modellhez képest.

Kopás  
Állóság

Az edzett területeken a keménység  
eloszlását a Darmstadt-i  független anyag- 
bevizsgáló laboratóriumban vizsgálták. 

+ 100 %  
PRÉS CIKLUS  
A LASER  
HARDENING-EL

+ 40 %  
NAGYOBB  
KEMÉNYSÉG



PRÉSTECHNIKAI KÉSZLET 1

ÚJ KÉSZLETEK. VÁSÁROLJON EGYET. VÁLASSZON AJÁNDÉKOT. 

 

Az ár tartalmazza az ajándékot

Akár 41%-al több prés ciklus!*

Gyors préselés: 5 mp. alatt

Csak 3,6 kg súlyú!

*A ROMAX® 3000 présgéppel összehasonlítva

ROMAX® 4000 – a valaha  
volt legjobb présgépünk!

LAZR
TEC

DURA

LASER HARDENING

1)

3x PRÉSPOFA!
Vásároljon ROMAX® 4000 

présgépet és 3 préspofát 

    adunk AJÁNDÉKBA!

PRÉSTECHNIKAI  
KÉSZLET 1 
ROMAX® 4000

A választás szabadsága:  
a harmadik préspofa helyett 
választhatja a préselést 
előkészítő szerszám  
készletet is!

PRÉSTECHNIKAI KÉSZLET 1
Elektrohidraulikus présgép új ROCASE bőröndben akkumulátorral,  
legfeljebb Ø 110 mm átmérőjű szerelvények rendszerfüggő préseléséhez.  
A készlet tartalma: 1x ROMAX® 4000 (No. 1000001840) ROCASE bőröndben,  
1x 18 V/4.0 Ah Li-Ion akkumulátor, 1x gyorstöltő, 3x préspofa vagy 2x préspofa és  
1x préselést előkészítő kézi szerszám készlet.   
Az ajándék préspofák szabadon választhatóak a következő tartományban:  
BE Ø16 - 20 - 26 - 32 / G Ø16 - 20 - 26 - 32 / M Ø12 - 15 - 18 - 22 - 28 / Rfz Ø12 - 16 - 20 - 25 - 32 /  
TH Ø16 - 20 - 26 - 32 / U Ø16 - 20 - 25 - 32 / V/SV Ø12 - 15 - 16 - 18 - 22 - 28.

Az akciós árak 2017 április 01.-től 2017. június 30.-ig érvényesek, vagy amíg a készlet tart. Áraink forintban értendők.  
Az estleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk, a változtatás jogát fenntartjuk.

1) Az Általános Szerződési Feltételek a www.rothenberger.hu oldalon találhatóak.

359.990,-
Ft + ÁFA

Bruttó 457.187,-



”A ROTHENBERGER-el minden 
nap első osztályú, és jövedel-
mező munkát végezhetek!”
Stefan Ebner // HKL technikus



 
A választás szabadsága:  
a harmadik préspofa 
helyett választhatja a 
préselést előkészítő 
szerszám  
készletet is!

PRÉSTECHNIKAI KÉSZLET 2 

ÚJ KÉSZLETEK. VÁSÁROLJON EGYET. VÁLASSZON AJÁNDÉKOT. 

LAZR
TEC

DURA

LASER HARDENING

Választható
Az ár a választott préspofktól függ

Az ár tartalmazza az ajándékot

PRÉSTECHNIKAI  
KÉSZLET 2 
PRÉSPOFÁK

1x PRÉSPOFA!
Válasszon 2 préspofát  

és 1 préspofát adunk 

      AJÁNDÉKBA!

PRÉSTECHNIKAI KÉSZLET 2
ROTHENBERGER préspofák új ROCASE bőröndben.  
A készlet tartalma: 3x préspofa vagy 2x préspofa és 1x préselést 
előkészítő kézi szerszámkészlet (a 3 választott termék közül a  
legalacsonyabb árú ajándék), 1x ROCASE (No. 1000002012).  
Az ajándék préspofák szabadon választhatóak a következő  
tartományban: BE Ø16 - 20 - 26 - 32 / G Ø16 - 20 - 26 - 32 /  
M Ø12 - 15 - 18 - 22 - 28 / Rfz Ø12 - 16 - 20 - 25 - 32 /  
TH Ø16 - 20 - 26 - 32 / U Ø16 - 20 - 25 - 32 / V/SV Ø12 - 15 - 16 - 18 - 22 - 28.  

PRÉSELÉST  
ELŐKÉSZÍTŐ 
KÉZI SZERSZÁM 

KÉSZLET!

PRÉSELÉST ELŐKÉSZÍTŐ KÉZI  
SZERSZÁM KÉSZLET 
A készlet tartalma: TUBE CUTTER 35 DURAMAG®  
(No. 70027), külső & belső sorjázó 6-35 mm  
(No. 1500000237), jelölő toll.

Az akciós árak 2017 április 01.-től 2017. június 30.-ig érvényesek, vagy amíg a készlet tart. Áraink forintban értendők.  
Az estleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk, a változtatás jogát fenntartjuk.



”A ROTHENBERGER  
szerszámai és gépei engem 
meggyőztek magas  
minőségükkel és megbízható  
szervíz hátterükkel!”
Alexander Pöhl // HVAC mester



PRÉSTECHNIKAI KÉSZLET 3 
Elektrohidraulikus présgép új ROCASE bőröndben akkumulátorral,  
legfeljebb Ø 110 mm átmérőjű szerelvények rendszerfüggő préseléséhez.  
A készlet tartalma: 1x ROMAX® 4000 (No. 1000001840) ROCASE bőröndben, 1x 
18 V/4.0 Ah Li-Ion akkumulátor, 1x gyorstöltő, 1x RP 50-S próbapumpa (No. 60200) 

Az akciós árak 2017 április 01.-től 2017. június 30.-ig érvényesek, vagy amíg a készlet tart. Áraink forintban értendők.  
Az estleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk, a változtatás jogát fenntartjuk.

1) Az Általános Szerződési Feltételek a www.rothenberger.hu oldalon találhatóak.

ÚJ KÉSZLETEK. VÁSÁROLJON EGYET. VÁLASSZON AJÁNDÉKOT. 

PRÉSTECHNIKAI KÉSZLET 3 
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Az ár tartalmazza az ajándékot

PRÉSTECHNIKAI  
KÉSZLET 3 
ROMAX® 4000

1x RP 50-S!
Vásárolj ROMAX® 4000  

présgépet és 1 próbapumpát  

     adunk AJÁNDÉKBA!

359.990,-
Ft + ÁFA

Bruttó 457.187,-



”Precizitás és megbízható  
eredmények - ez valóban igaz  
a ROTHENBERGER-re!”
Stefan Ebner // HKL technikus



   ROTHENBERGER szakkereskedő:

Őszinte köszönetünk a Schweinfurt – Main – Rhön HKL Egyesületnek, akik a helyszínt rendelkezésünkre  
bocsájtották a fotózáshoz, és az engelbert strauss GmbH & Co. KG-nak a munkaruházatok biztosításáért.

ROTHENBERGER Szerszám és Gép Kft.
Gubacsi út 26.  
1097-Hungary, Budapest  
info@rothenberger.hu
www.rothenberger.hu
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Új nap. Új feladatok.  
Új kihívások.
A szakemberek számára a víz,- gáz,- fűtés  
szerelés területén minden nap új, sokszor 
váratlan kihívást hoz. A ROTHENBERGER 
gépei és szerszámai az ő munkájukat teszik 
hatékonyabbá, jövedelmezőbbé nap mint nap. 

Kövesse őket lépésről lépésre!

Fotóink Dél-Németországban egy építési területen  
készültek, tapasztalt szakemberek szerepelnek rajtuk és 
mutatják be, hogy miben segíti őket a ROTHENBERGER 
– és miben segíti Önt!

Alexander Pöhl // HKL mester
”A ROTHENBERGER innovációt jelent. 
A ROCASE rendszer segít megkönnyíteni 
és hatékonyabbá tenni a munkámat.”

Stefan Ebner // HKL technikus

”Ha minőségről és megbízhatóságról van 
szó, számíthatok a ROTHENBERGER-re!”

Florian Stöckl // HKL szakember
”Erős. Megbízható. Kíváló  a szerviz háttere.  
Ez teszi számomra a ROTHENBERGER-t   
értékessé!”

Johann Lingl // HKL mester
” A ROTHENBERGER több mint 6 évtizede  
támogatja munkájuk során az olyan  
szakembereket mint én!”



1)

Alexander Pöhl, HKL 
mester, és Florian Stöckl, 
HKL szakember már 
használják a  
ROTHENBERGER  
online szolgáltatásait.

A kíváló termékeken túl a ROTHENBERGER innovációt, alkalmazási 
ismereteket, minőséget és rendszermegoldásokat kínál. Támogatjuk 
a szakembereket, hogy munkájukban a legjobbak lehessenek.

Elkötelezettek vagyunk termékeink  minősége iránt. Ezért felajánljuk, hogy minden 
kötelezettség nélkül tesztelje Ön is készülékeinket. Kérje kollégáink segítségét!

ÚJ! Tesztelje Ön is! 
Szeresse meg! Válassza ezt!

Promóciónkban a speciális NFC Chip-el részletes termék információkat kaphat  
mobil eszközére. Csak szkennelje be az NFC chip-et, hogy többet megtudhasson  
a ROTHENBERGER ”Kattan, passzol, működik" promóciójáról on-line.

Saját telephelyünkön lévő szervizünkben garanciális időn belül és azon túl is vállaljuk 
ROTHENBERGER gépei karbantartását, javítását. Tudjuk, hogy a kiesés Önnek 
költségekkel jár, ezért szerszámát, gépét a lehető legrövidebb időn belül megjavítjuk.

ÚJ! Intelligens eszköz: 
ROTHENBERGER eTool

ÚJ! Több mint kíváló: 
ROTHENBERGER SZERVÍZ

1) Az Általános Szerződési Feltételek a www.rothenberger.hu oldalon találhatóak.



Bemutatkozik a SUPERCUT menetvágó fejek új generációja – több új
innovációval. Az új precíz menetvágó kések és a pontos csőmegvezetés  
megkönyíti  a menetbekezdést és hosszabb élettartamot biztosít.  
Elérhető ¼” -től 2”-ig.

A menetvágó fejek
élettartama 10 % -al
meghosszabbodott

Az új, precíziós kések és 
a pontos csőmegvezetés 
megkönnyítik a menebe-
kezdést.

Tiszta
vágás

Gyors 
egyszerű

+10 %   
 Élettartam

-10 %   
Munka ráfordítás

Nagy 
forgácskamra

Nagy  
Pontosság

Még pontosabb   
megmunkálás

A kések optimalizált
elhelyezésének
köszönhetően a munka
ráfordítás akár 10%-al
csökkenthető.

DURA

DURA EASY CUT.
a valaha volt legjobb

menetvágó fejünk!

A nagy forgácskamra biz-
tosítja a fémforgács gyors 
eltávozását.

Gyorsan cserélhető  
menetvágó kések.



MENETMETSZŐ KÉSZLET 1 

MENETMETSZŐ KÉSZLET 1
Precíz és megbízható, a szabványoknak megfelelő vágások gyorsan
és erőfeszítés mentesen. A készlet tartalma: 1x SUPERTRONIC® 2000
(No.1000002011) , ROCASE bőröndben, 3x menetmetsző fej.
Az ajándék menetmetsző fejek szabadon választhatóak a következő tartományban:  
BSPT R 1/2” - 3/4” - 1” - 1.1/4” - 1.1/2” - 2”

 3x MENETMETSZŐ FEJ!

Vásároljon egy SUPERTRONIC 

menetmetszőt és 3 menetvágó 

       fejet AJÁNDÉKBA adunk!

MENETMETSZŐ KÉSZLET 

SUPERTRONIC® 2000

ÚJ KÉSZLETEK. VÁSÁROLJON EGYET. VÁLASSZON AJÁNDÉKOT. 

1)
DURA

Az akciós árak 2017 április 01.-től 2017. június 30.-ig érvényesek, vagy amíg a készlet tart. Áraink forintban értendők.  
Az estleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk, a változtatás jogát fenntartjuk.

1) Az Általános Szerződési Feltételek a www.rothenberger.hu oldalon találhatóak.

Az ár tartalmazza az ajándékot

219.990,-
Ft + ÁFA

Bruttó 297.387,-



”A ROTHENBERGER  
szerszámai és gépei engem 
meggyőztek magas  
minőségükkel és megbízható  
szervíz hátterükkel!”
Alexander Pöhl // HVAC mester



 1x MENETMETSZŐ FEJ!

Vásároljon 2 menetmetsző  

fejet és 1 menetmetsző fejet  

        adunk AJÁNDÉKBA!

MENETMETSZŐ KÉSZLET  
MENETMETSZŐ 
FEJEK

MENETMETSZŐ KÉSZLET 2

ÚJ KÉSZLETEK. VÁSÁROLJON EGYET. VÁLASSZON AJÁNDÉKOT. 

DURA

Az akciós árak 2017 április 01.-től 2017. június 30.-ig érvényesek, vagy amíg a készlet tart. Áraink forintban értendők.  
Az estleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk, a változtatás jogát fenntartjuk.

Választható
Az ár a választott menetmetsző fejektől függ

Az ár tartalmazza az ajándékot

MENETMETSZŐ KÉSZLET 2
ROTHENBERGER precíziós menetmetsző fejek a gyorsabb 
vágáshoz. Kompatibilis a ROTHENBERGER SUPERTRONIC 
® 1250, SUPERTRONIC® 2000 és SUPER CUT
menetmetszőkkel. A készlet tartalma: 3x menetmetsző fej  
(A 3 választott közül a legalacsonyabb árú ajándék).  
Az ajándék menetmetsző fejek szabadon választhatóak a 
következő tartományban: BSPT R 1/2” - 3/4” - 1” - 1.1/4”  
- 1.1/2” - 2” ,ROCASE bőrönd (No. 1300003334)



”Számomra mesteremberként
és cégtulajdonosként a
megbízhatóság a legfontosabb.
Köszönöm ROTHENBERGER!” 
Johann Lingl // HKL mester



MENETMETSZŐ KÉSZLET 3

 1x RP 50-S!
Vásároljon SUPERTRONIC  

gépet és 1 próbapumpát  

    adunk AJÁNDÉKBA!

MENETMETSZŐ KÉSZLET 

SUPERTRONIC® 2000

ÚJ KÉSZLETEK. VÁSÁROLJON EGYET. VÁLASSZON AJÁNDÉKOT. 

MENETMETSZŐ KÉSZLET 3
Precíz és megbízható, a szabványoknak megfelelő vágások.  
A készlet tartalma: 1x SUPERTRONIC® 2000 (No. 1000002011),  
ROCASE bőrönd, 1x RP 50-S próbapumpa (No. 60200)

1)
DURA

 

4 x
párhuzamos tengelyű 
hajtómű7

 

SUPERTRONIC® 2000  
Csőmenetmetsző

Az akciós árak 2017 április 01.-től 2017. június 30.-ig érvényesek, vagy amíg a készlet tart. Áraink forintban értendők.  
Az estleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk, a változtatás jogát fenntartjuk.

1) Az Általános Szerződési Feltételek a www.rothenberger.hu oldalon találhatóak.

Az ár tartalmazza az ajándékot

219.990,-
Ft + ÁFA

Bruttó 297.387,-

gyorsabb lehajtási 
sebesség



”Precizitás és megbízható  
eredmények - ez valóban igaz  
a ROTHENBERGER-re!”
Stefan Ebner // HKL technikus



   ROTHENBERGER szakkereskedő:

Őszinte köszönetünk a Schweinfurt – Main – Rhön HKL Egyesületnek, akik a helyszínt rendelkezésünkre  
bocsájtották a fotózáshoz, és az engelbert strauss GmbH & Co. KG-nak a munkaruházatok biztosításáért.

ROTHENBERGER Szerszám és Gép Kft.
Gubacsi út 26.  
1097-Hungary, Budapest  
info@rothenberger.hu
www.rothenberger.hu
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