
Nagy ívvel lépünk
a piacra!
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ROGRIP F

Kivitel                                                                                              No.

ROGRIP F 7"       Ø 1.1/4" / 35 mm                             1000000213
ROGRIP F 10"     Ø 2" / 60 mm                                   1000000214

ROGRIP M

Kivitel                                                                                              No.

ROGRIP M 7"      Ø 1 .1/4" / 35 mm                            1000000215
ROGRIP M 10"    Ø 2" / 60 mm                                   1000000216

ROGRIP S

Kivitel                                                                                              No.

ROGRIP S 7"       Ø 1.1/4" / 35 mm                             1000000217
ROGRIP S 10"     Ø 2" / 60 mm                                   1000000218

Biztonsági rögzítő rendszer

Csúszásgátló műanyag markolatok

Szélesebb markolat az előző modellhez képest

Nagy ívvel lépünk a piacra!

Kifejlesztettük a vízpumpafogók új generációját a ROGRIP F, M és
S-t, amelyeknek 30%-kal nagyobb a fogókapacitása az előző
modellekéhez képest.  A  további aprólékos javítások  a felhasználó
munkavégzését könnyítik meg. A nagyobb fogókapacitást  a 3-pon-
tos megfogás technikája teszi lehetővé  úgy,  hogy  egyidejűleg   biz-
tosít optimális  szorítóerőt  és tökéletes fogást  a maximális
csőátmérőig.

ROGRIP F

ROGRIP M

ROGRIP S

Az egyedülállóan  ergonomikus Curve-Shape-Design-ú markolat
felső rész megkönnyíti a munkát nagy csőátmérők esetén és csök-
kenti az ujjak becsípődésének veszélyét.  A szélesebb markolatok
nagyobb kényelemet és jobb erőátvitelt biztosítanak.  Minden mo-
dell szállítható 7“(Ø 1.1/4“/ 35mm)  és  10“ (Ø 2“/ 60mm) mére-
tekben. Mindemelett az új 10“ verzió lefedi az eddigi 12“ fogó
munkatartományát is.

ROGRIP F, M és S vízpumpafogók új 
generációja a ROTHENBERGER-től

Az Ön szakkereskedője:

ROTHENBERGER Kft.

H-1097 Budapest, Gubacsi út 26.
Telefon: +36 1 /347-5040
Fax: +36 1 /347-5059
mail@rothenberger.hu
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Kényelmes és gyors csőátmérő

beállítás az integrált méretská-

lának köszönhetően 

www.rothenberger.hu

18 beállítási pozíció

Változatos munka, jó oldalstabilitás 
és nagy terhelhetőség 

Biztonsági rögzítő rendszer 

Megakadályozza a véletlen nyitást 
és akár 50%-kal gyorsabb beállí-
tást tesz lehetővé  

Széles markolatok

Nagyobb kényelem és jobb
erőátvitel 

Csúszásgátló műanyag 
markolatok

Biztos fogás

Duplán edzett pofák, 
rendkívüli terhelhetőség

Fix megfogás minden felületen, 
a legkeményebb igénybevétel 
esetén is 

Nagyobb befogási szélesség

Biztos fogás és tartás 2"
csőátmérőig

3-pontos megfogás

Biztos szorítás és tökéletes fogás a
maximális csőátmérőig

  ROTHENBERGER Curve-Shape-Design

– különösen ergonomikus!

30%-kal nagyobb fogókapacitás!*

ROGRIP F

Gyorsan állítható vízpumpafogó

n 30%-kal nagyobb fogókapacitás: 10“-os fogó 2“ csőátmérőig

n 3-pontos megfogás: biztos szorítás és tökéletes fogás a
maximális csőátmérőig 

n ROTHENBERGER  Curve-Shape-Design:  különösen ergonomikus,
nagy csőátmérők esetén, csökkenti az ujjak becsípődésének
veszélyét 

n Széles markolatok a nagyobb kényelem és a jobb erőátvitel
érdekében

n Biztonsági rögzítő rendszer: megakadályozza a véletlen nyitást 
és akár 50%-kal gyorsabb beállítást tesz lehetővé  

n 18 beállítási pozíció a változatos munka érdekében

Műszaki adatok:

Króm-vanádium acél, nemesített, süllyesztékben kovácsolt,
áttűzött csuklóval

Fej és csukló köszörülve 

Duplán edzett pofák, rendkívüli terhelhetőség

ROGRIP M és S

Gyorsan állítható vízpumpafogó

n 30%-kal nagyobb fogókapacitás: 10“-os fogó 2“ csőátmérőig

n 3-pontos megfogás: biztos szorítás és tökéletes fogás a 
maximális csőátmérőig 

n Széles markolatok a nagyobb kényelem és a jobb erőátvitel 
érdekében

n 10 beállítási pozíció a változatos munka érdekében

ROGRIP S
No. 1000000218

Curve-Shape-Design:
Különösen ergonomikus 
nagy csőátmérők esetén

ROGRIP M
No. 1000000216

* Az előző modellhez  képest
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