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19021 1460-E Pompă electrică de testare 230 V, 25 bar, 20,0 1

1580 W

19031 1460-E Pompă electrică de testare 115 V, 25 bar 20,0 1

19041 1460-E Pompă electrică de testare 230 V (Elveţia), 20,0 1

25 bar

Montaj și întreţinere | Pompe de testare

50072 1450 Pompă pentru probe de presiune, 50 bar 6,4 1

18811 1450C Pompă pentru probe de presiune*, 50 bar 6,4 1

Pompe pentru probe de presiune
Testează toate tipurile de instalaţii, precum instalaţiile de încălzire, aer comprimat și sistemele de răcire,

instalaţiile petroliere, conductele de incendiu și conductele lungi cu diametre mici. Supapele de presiune

permit utilizatorului să presurizeze cu ușurinţă sistemul. Fluidele compatibile includ apa, uleiul și

etilenglicolul. Pot fi racordate la surse de apă pentru umplere rapidă.

Dotări

• Exploatare cu efort minim.

• Presiune menţinută automat - nu necesită ventile cu acţionare

manuală.

• Filtru pe aspiraţie și refulare pentru o mai bună fiabilitate.

• Efect de pârghie în două trepte pentru umplere și presurizare

rapidă a sistemului.

• Recipient din material plastic cu capacitatea de 13,5 l 

(apă, ulei, etilenglicol).

• Racord: 1/2" BSPP.

• Volum / cursă: 38 cm3.

• Unitate confecţionată din aluminiu și o pompă cu piston 

din PTFE ranforsat cu carbon pentru viaţă mai lungă.

43666 — Bloc de comandă 25 bar 2,0 1

43676 — Bloc de comandă 60 bar 2,0 1

Pompă electrică de testare
Rapidă și precisă. Ideală pentru testarea instalaţiilor mari.

Livrată cu bloc de comandă pentru testarea sistemelor până la 25 bar. 

Un bloc de comandă de 60 bar este disponibil pentru sisteme de presiune înaltă.

Dotări 

• Pompă cu piston ceramic cu 3 plungere pentru acumulare lentă a

presiunii și viaţă lungă.

• Sistem cu racordare rapidă pentru debranșarea blocului de

comandă și manometrului. Poate fi lăsată pe circuitul testat.

Pompa poate fi utilizată pentru presurizarea unui alt circuit cu un

al doilea bloc de comandă auxiliar. 

• Recipient din oţel inoxidabil (lichide neacide).

• Debitul apei: 9 l/min.

• Ulei (SAE 30).

*1450C este un model fără manometru. (racord 1/4" BSPT)

Pompă de testare Nr. 

cat. 

Nr.

model
Descriere 

Greutate

kg

Amb.

stand.

Nr. 

cat. 

Nr.

model
Descriere 

Greutate

kg

Amb.

stand.

Nr. 

cat. 

Nr.

model
Descriere 

Greutate

kg

Amb.

stand.
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27841 SF-2200 Congelator de conducte, 230 V 24,0 1

74096 — Adaptor 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" (Set de 2) — 1

74106 — Adaptor 1", 1 1/4" (Set de 2) — 1

74116 — Adaptor 1 1/2", 2" (Set de 2) — 1

75816 — Adaptor pentru spaţii strâmte (2) 18 / 22 mm — 1

75826 — Idem, 12 / 16 mm — 1

75836 — Idem, 12 / 15 mm — 1

74946 — Gel de răcire(1 flacon) 237 ml — 1

65942 — Tijă de strângere — 1

69707 — Curele Velcro (Set de 2) — 1

Congelatoare electrice de conducte | Montaj și întreţinere

Congelatoare electrice de conducte
Congelare rapidă a conductelor pentru lucrări de întreţinere sau reparaţie. 

Elimină necesitatea golirii sistemului. RIDGID® SF-2200 și SF-2500 sunt unităţi 

autonome de dimensiuni mici pentru congelarea conductelor.

Modelul SF-2200 SuperFreeze
Pentru congelarea conductelor din oţel de 1/4" până la 2"
și din cupru de 10 mm până la 65 mm cu aceeași unitate!

Echipament standard

• Set de 2 adaptoare pentru conducte de 1/4", 
3/8", 

1/2"și 3/4".

• Set de 2 adaptoare pentru conducte de 1"și 1 1/4".

• Set de 2 curele Velcro.

• Două flacoane de “gel de congelare"pentru performanţă 

optimă de congelare.

Dotări
• Compresor rotativ puternic de 387 W.

• Capetele cilindrice permit schimbarea rapidă și ușoară a adaptorului.

• Furtun racordat perpendicular la capul de congelare. Ușurează lucrul

în spaţii restrânse și la conducte apropiate de perete sau de sol.

• Furtunuri de cauciuc cu grosimea de 2,5 mm și lungimea de 1,82 m

cu resorturi protectoare pentru o longevitate sporită.

• Adaptoare opţionale pentru conducte de 1 1/2"și 2"și 

lucrul în spaţii restrânse.

Rapid Puternicul compresor SuperFreeze generează dopuri îngheţate

în doar câteva minute.

Portabil Nu necesită butelii voluminoase de gaz. Unitate autonomă

dotată cu compresor rotativ rezistent la transport, poate fi transportat 

cu ușurinţă de la un șantier la altul.

Sigur Fără zăpadă carbonică periculoasă sau vapori toxici. 

Conţine agent frigorific fără CFC.

Convenabil Reparaţiile pot fi executate în apropierea zonei 

congelate.

Capete cilindrice pentru

schimbarea rapidă a

adaptorului. Furtunul

perpendicular ușurează lucrul.

Adaptorul opţional este conceput

să se adapteze conductelor

apropiate de perete sau de sol.

Nr. 

cat. 

Nr.

model
Descriere 

Greutate

kg

Amb.

stand.

SF-2200 este destinat utilizării frecvente

la conducte de diametre mici și la

congelarea ocazională a conductelor de

până la 2". Pentru congelarea mai rapidă

a conductelor de 1 1/2 " la 2"recomandăm

utilizarea modelului SF-2500.
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Modelul SF-2500 SuperFreeze
Pentru congelarea rapidă a conductelor de până la 2".

Echipament standard

• Dimensiuni standard pe cap de congelare: 1", 1 1/4", 1 1/2" și 2".

• Set de 2 adaptoare pentru conducte de 1/2" și 3/4".

• Flacon pulverizator.

• Tijă de strângere.

• Set de 2 curele Velcro.

Dotări

• Capacitate: conducte din oţel de 1/4" până la 2" și din cupru de 

10 mm până la 65 mm.

• Compresor rotativ de 449 W.

• Furtunuri din cauciuc cu grosimea de 2,5 mm și lungimea de 2,5 m.

• Ideal pentru lucrul la conducte suspendate.

• Două ventilatoare pentru răcire optimă.

Pompe de detartrare
Pentru detartrare și recondiţionarea instalaţiilor.

Dotări

• Curăţă eficient orice sistem în circuit închis.

• Supapa de inversie performantă permite îndepărtarea depunerilor

din ambele părţi.

• Ideal pentru detartrare cazanelor, schimbătoarelor de căldură și

sistemelor de încălzire închise.

• Crustele din interiorul unui circuit închis reduc dramatic

capacitatea sa. Pentru a le elimina, oferim 2 pompe pentru

întreţinere ușoară.

• Ambele cu ax vertical pentru un debit mai mare și mai puternic. 

57276 DP-13 0,15 CP, 110 W, 230 V 40 10 13 2 x 2 1/2
3/8 , 3/4 50 • — 6,0 1

34051 DP-24 0,45 CP, 330 W, 230 V 90 20 35 2 x 2 1/2
3/8 , 3/4 50 • • 9,0 1

68832 SF-2500 Congelator de conducte, 230 V 23,0 1

68827 SF-2500 Congelator de conducte, 115 V 23,0 1

68862 — Set de 2 adaptoare de capete 22 mm (1/2 " Fe) SF-2500 — 1

72422 — Set de 2 adaptoare de capete 28 mm (3/4" Fe) SF-2500 — 1

66986 — Set de 2 adaptoare de capete 12 mm 15 / 16 mm — 1

65976 — Set de 2 adaptoare de capete 18 mm (3/8" Fe), — 1

22 mm (1/2" Fe)

65942 — Tijă de strângere — 1

69707 — Curele Velcro (Set de 2) — 1

DP-24

DP-13

Nr. 

cat. 

Nr.

model
Motor

Greutate

kg

Amb.

stand.

Debit

l/min

Presiune de

refulare m

Rezer-
vor l

Lungime

furtun m

Racord 

inch

Adaptoare

incl. inch

Temp. max.

°C
Aplicaţii

Detartrare Recondiţionare

Este important să se utilizeze lichidele de detartrare corespunzătoare

pentru pompele cu ax vertical. Consultaţi distribuitorul pentru lista cu

lichide corespunzătoare. Asiguraţi-vă că în toate cazurile conţin agenţi

antispumanţi. Urmaţi instrucţiunile fabricantului pentru manipularea și

utilizarea în condiţii de siguranţă a produselor chimice.

Nr. 

cat. 

Nr.

model
Descriere 

Greutate

kg

Amb.

stand.
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Pistoale de lipit
Pistoale de lipit RIDGID® oferă operatorului flexibilitate și lucru în condiţii de siguranţă. Ele reduc riscul de

incendiu și deteriorare a conductelor prin supraîncălzire. Sunt ideale pentru lucrări de întreţinere și montaj.

27491 — Pistolet de lipit Combi, 230 V 17,0 1

27541 — Pistolet de lipit Combi, 115 V 17,0 1

73296 — Pistolet incl. cablu 4 m 3,50 1

Dotări

• Un veritabil instrument 3 în 1.

• Poate fi utilizat pentru lipirea moale a conductelor de 6 până la 

54 mm.

• 2200 W.

• Permite lipirea cu argint (lipire dură) pe conducte de până la 

20 mm (necesită min. 14% argint).

• Poate fi utilizat ca dispozitivde decongelare pentru conducte

(cabluri de decongelare opţionale).

• Livrate cu electrozi de grafit șivergea, 250 g de pastă de flux

pentru lipire și 500 g de aliaj de lipire moale.

Pistol electric de lipit Combi

27501 — 11,0 1

27531 — 11,0 1

Dotări

• Un instrument de înaltă calitate pentru lipirea ușoară a conductelor

de cupru cu diametrul de 6 până la 22 mm.

• 1200 W.

• Mai sigur în utilizare decât cu lampa de lipit. Reduce riscul 

de incendiu.

• Livrat cu electrozi vergea, 250 g de pastă de flux pentru lipire 

și 500 g de aliaj de lipire moale.

Pistol electric de lipit Compact

Nr. 

cat. 

Nr.

model
Descriere 

Greutate

kg

Amb.

stand.

Nr. 

cat. 

Nr.

model
Descriere 

Greutate

kg

Amb.

stand.

Pistolet de lipit Compact cu cutie de metal,

230 V

Pistolet de lipit Compact cu cutie de metal,

115 V



98

Montaj și întreţinere | Lipire

Aliaj de lipire moale

73246 Aliaj de lipire moale 0,500 1

Pastă de flux pentru lipire

73236 Pastă de flux pentru lipire 0,250 1

Cablu prelungitor, 4 m

73256 Cablu prelungitor, 4 m 5,000 1

Cabluri de decongelare, 5 m

73266 Cabluri de decongelare, 5 m 6,000 1

Electrozi de grafit

73276 Electrozi de grafit 0,100 1

Electrozi vergea

73286 Electrozi vergea 0,100 1

Perie de curăţat cupru

• Combină peria de curăţare și

ajustare într-o singură sculă.
34142 Perie de curăţat cupru (1/2 " - 3/4") 0,091 1

Accesorii pentru pistoale electrice de lipit

Nu le utilizaţi pentru lipire dură.

Nr. 

cat. 
Descriere 

Greutate

kg

Amb.

stand.

Nr. 

cat. 
Descriere 

Greutate

kg

Amb.

stand.

Nr. 

cat. 
Descriere 

Greutate

kg

Amb.

stand.

Nr. 

cat. 
Descriere 

Greutate

kg

Amb.

stand.

Nr. 

cat. 
Descriere 

Greutate

kg

Amb.

stand.

Nr. 

cat. 
Descriere 

Greutate

kg

Amb.

stand.

Nr. 

cat. 
Descriere 

Greutate

kg

Amb.

stand.
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15071 S Dispozitiv de expandat ţeava 0,70 1

Seturi de 

expandat ţeava

10411 A Set de expandat ţeava 12, 15, 18, 22 mm 2,5 1

15181 T Set de expandat ţeava 12, 14, 16, 18, 2,5 1

22 mm

16051 U Set de expandat ţeava 12, 15, 22, 28 mm 2,5 1

16971 W Set de expandat ţeava 12, 14, 16, 18, 22, 3,3 1

28, 32, 40 mm

17411 X Set de expandat ţeava 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 3,0 1
7/8", 1 1/8"

58747 — Casetă — —

Capete de expandat ţeava 

metrice

10371 — Cap de expandat ţeava 8 mm 0,20 1

10051 — Cap de expandat ţeava 10 mm 0,20 1

10061 — Cap de expandat ţeava 12 mm 0,20 1

10071 — Cap de expandat ţeava 14 mm 0,20 1

10081 — Cap de expandat ţeava 15 mm 0,24 1

10091 — Cap de expandat ţeava 16 mm 0,24 1

10101 — Cap de expandat ţeava 17 mm 0,24 1

10111 — Cap de expandat ţeava 18 mm 0,24 1

10121 — Cap de expandat ţeava 20 mm 0,24 1

10131 — Cap de expandat ţeava 22 mm 0,26 1

10191 — Cap de expandat ţeava 25 mm 0,26 1

10141 — Cap de expandat ţeava 28 mm 0,26 1

10231 — Cap de expandat ţeava 32 mm 0,30 1

10241 — Cap de expandat ţeava 34 mm 0,30 1

10151 — Cap de expandat ţeava 35 mm 0,26 1

10221 — Cap de expandat ţeava 36 mm 0,26 1

10201 — Cap de expandat ţeava 40 mm 0,26 1

10161 — Cap de expandat ţeava 42 mm 0,30 1

10171 — Cap de expandat ţeava 45 mm 0,30 1

10211 — Cap de expandat ţeava 54 mm 0,26 1

Capete de expandat ţeava 

în unităţi anglo-saxone
10251 — Cap de expandat ţeava 3/8" 0,26 1

10261 — Cap de expandat ţeava 1/2 " 0,26 1

10271 — Cap de expandat ţeava 5/8" 0,26 1

10281 — Cap de expandat ţeava 3/4" 0,26 1

10291 — Cap de expandat ţeava 7/8" 0,26 1

10301 — Cap de expandat ţeava 1" 0,26 1

10311 — Cap de expandat ţeava 1 1/8" 0,26 1

10321 — Cap de expandat ţeava 1 1/4" 0,26 1

51206 — Cap de expandat ţeava 1 3/8" 0,26 1

10341 — Cap de expandat ţeava 1 1/2 " 0,26 1

10351 — Cap de expandat ţeava 1 5/8" 0,26 1

10361 — Cap de expandat ţeava 1 3/4" 0,26 1

Dispozitiv de expandat ţeava

Dispozitive de expandat conducte
Dispozitivul de expandat manual, cu singură treaptă este conceput pentru expandat conductelor în vederea

realizării de îmbinări pentru conductele din cupru moale, aluminiu, oţel moale fără utilizarea de armături.

Mecanism de expandare flotant cu centrare automată.

Segmentele capului de expandare sunt confecţionate din oţel durificat de înaltă calitate.

Nr. 

cat. 

Nr.

model
Descriere 

Greutate

kg

Amb.

stand.

Nr. 

cat. 

Nr.

model
Descriere 

Greutate

kg

Amb.

stand.

Nr. 

cat. 

Nr.

model
Descriere 

Greutate

kg

Amb.

stand.



100

Montaj și întreţinere | Dispozitive de bercluit ţevi

Anglo-saxon

23332 345 Bercluire SAE 45° 3/16, 
1/4, 

5/16, 
3/8, 

7/16, 
1/2 , 

5/8  inch 1,6 1

23337 345-DL 1,3 1

31597 — 3/16" Adaptor trecere dublă — 1

31602 — 1/4" Adaptor trecere dublă — 1

31607 — 5/16" Adaptor trecere dublă — 1

31612 — 3/8" Adaptor trecere dublă — 1

31617 — 1/2 " Adaptor trecere dublă — 1

Model metric

23342 345MM Bercluire SAE 45° 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 mm 1,2 1

31502 — Numai casetă — —

Nr. 458R Dispozitiv de bercluit ţevi cu clichet
Asigură o bercluire lina, uniforma cu efort minim. Mânerul cu clichet se rotește ușor. Conul din oţel durificat,

montat excentric pe rulment cu ace care produce o acţiune de laminare pentru o deformare uniformă a

metalului, generând suprafeţe făra turtiri sau deformări. Pentru conducte din aluminiu, cupru moale, oţel, 

oţel inoxidabil cu perete subţire, cupru dur și alamă.

Nr. 345 Dispozitiv de bercluit ţevi
Modelul 345 este un instrument de precizie destinat obţinerii de bercluiri la 45° în tubulaturi din cupru moale,

alamă, aluminiu și oţel moale.

Un con durificat, neted asigură rapid bercluiri la 45° cu trecere simplă sau dublă. 

Un filet simplu de strângere asigură fixarea și îndepărtarea ușoară a tubulaturii.

Anglo-saxon

83037 458R Bercluire SAE 45° 1/8, 
3/16, 

1/4, 
5/16, 

3/8, 
1/2 , 

5/8, 
3/4  inch 1,6 1

41295 454-W SAE 45° nominal 3/8, 
1/2, 

3/4, 1 2,8 1

41300 455 Bercluire SAE 45° 1/2, 
5/8, 

3/4, 
7/8, 1 3,1 1

41162 377 Bercluire SAE 37° 3/16, 
1/4, 

5/16, 
3/8, 

1/2 , 
5/8, 

3/4 1,6 1

41285 375 Bercluire SAE 37° 1/2, 
5/8, 

3/4, 
7/8, 1 3,1 1

Model metric

50257 458MM Bercluiri la 45° 4, 4,75, 6, 8, 10, 12, 15, 16 mm 1,6 1 

Nr. 

cat. 

Nr.

model
Tip

Greutate

kg

Amb.

stand.
Dimensiuni

Nr. 

cat. 

Nr.

model
Tip

Greutate

kg

Amb.

stand.
Dimensiuni

• Nr. 454W, Nr. 455 și Nr. 375 pentru aluminiu, cupru moale, oţel, oţel inoxidabil,

cupru dur și alamă. Nr. 458R, Nr. 458MM și Nr. 377 pentru aluminiu, 

cupru moale, oţel inoxidabil, cupru dur și alamă până la grosimea 

peretelui de 0,035 inch.

Montajul excentric produce o acţiune
uniformă de roluire pentru pereţi
bercluiti uniform

Ansamblul barei
de mandrinare

Conductă 

Con de 
mandrină

Când bercluiti conducte, aveţi grijă să

alezaţi și să debavuraţi conducta. 

Aceasta va îmbunătăţi calitatea și

integritatea mandrinei.

Mai sus cu adaptoare pentru

mandrine cu dublă suprapunere;

conducte cu diam. ext. 3/16, 
1/4, 

5/16,

3/8, 
7/16, 

1/2

45° SAE(dublă

bercluiti)
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27561 380 - 40 400 2 • 0,5 1

27571 380 - 60 600 2 • 0,6 1

27581 380 - 80 800 2 • 0,8 1

74126 380 - 100 1000 2 • 1,2 1

74136 380 - 120 1200 4 — 1,3 1

74146 380 - 150 1500 4 — 1,7 1

74156 380 - 180 1800 4 — 1,9 1

74166 380 - 200 2000 4 — 2,0 1

27591 382 - 60 600 3 • 0,7 1

27601 382 - 80 800 3 • 0,9 1

27621 383 - 40 400 3 — 0,50 1

27631 383 - 60 600 3 — 0,60 1

27641 383 - 80 800 3 — 0,80 1

27651 384 - 40 400 2 • 0,5 1

74076 384 - 50 500 2 • 0,6 1

27661 384 - 60 600 2 • 0,7 1

27671 384 - 80 800 2 • 0,8 1

Nivele
Instrumentele de măsurat RIDGID® sunt fabricate în conformitate cu standardele cele mai stricte. 

Ele oferă o un nivel de precizie extrem de bună la un preţ excelent.¨

• Profil din aluminiu extrudat.

• Magneţi ceramici puternici.

• Fiole acrilice rezistente.

• Sistem de citire brevetat.

• Suprafaţă de măsurare

alezată (cu lungimea de până

la 1000 mm).

• Precizie de 0,5 mm/m

calibrată electronic.

Nivele cu bule de aer
Nivele magnetice 

rectangulare

Nivele magnetice

rectangulare profesionale

• Profil din aluminiu lat

extrudat.

• Bandă magnetică pe toată

lungimea nivelei.

• Mâner ergonomic

antiderapant.

• Fiole acrilice rezistente.

• Sistem de citire brevetat.

• Suprafaţă de măsurare

alezată.

• Precizie de 0,5 mm/m

calibrată electronic.

Nivele magnetice profilate

• Profil dublu T din aluminiu.

• Bandă magnetică pe toată

lungimea nivelei.

• Fiole tubulare.

• Sistem de citire brevetat.

• Fiolă de referinţă înclinată.

• Precizie de 1,2 mm/m.

Nivele din aluminiu turnat

• Construcţie din aluminiu turnat.

• Fiole acrilice rezistente.

• Posibilitatea recalibrării fiolelor.

• Suprafaţă de măsurare

alezată.

• Concepute pentru a rezista la

lovituri de ciocan.

• Precizie de 0,5 mm/m

calibrată electronic.

Nr. 

cat. 

Nr. 

model

Lungime

mm

# 

fiole
Uzinate

Greutate 

kg

Amb.

stand. 

Nr. 

cat. 

Nr. 

model

Lungime

mm

# 

fiole
Uzinate

Greutate 

kg

Amb.

stand. 

Nr. 

cat. 

Nr. 

model

Lungime

mm

# 

fiole
Uzinate

Greutate 

kg

Amb.

stand. 

Nr. 

cat. 

Nr. 

model

Lungime

mm

# 

fiole
Uzinate

Greutate 

kg

Amb.

stand. 



102

Montaj și întreţinere | Instrumente de măsurat

Nivelă magnetică de pantă

• Profil din aluminiu extrudat.

• Magneţi ceramici puternici.

• Fiole acrilice rezistente.

• Indică pante de 0% - 1% - 2%.

• Suprafaţă de măsurare alezată.

• Precizie de 0,5 mm/m

calibrată electronic.

27611 386 - 60 600 4 • 0,6 1

Nivelă magnetică torpedo

• Profil din aluminiu cu inserţii

din material plastic.

• Bandă magnetică pe toată

lungimea suprafeţei de

măsurare.

• Fiole tubulare, 180° - 45° - 90°.

• Canelură în V pentru

echilibrarea nivelei pe

conducte.

• Ușoară și compactă, ideală

pentru utilizări de uz general.

• Precizie de 1,2 mm/m.

22398 395E 230 3 — 0,2 1

Nivelă magnetică pentru

conducte

• Construită dintr-un material

plastic compus rezistent.

• Prevăzută cu o balama

centrală care permite reglarea

lăţimii nivelei.

• Fiole tubulare.

• Prevăzută cu 4 magneţi.

• Precizie de 1,2 mm/m.

27691 329 3 — 0,2 6

Nivelă cu cordon

• Construită dintr-un material

plastic compus rezistent.

• Fiole tubulare.

• Precisă și ușoară.

• Concepută special

pentrua limita încovoierea

cordonului.

• Prevăzută cu canelură în V

pentru utilizarea pe conducte.

• Livrată cu cordon de 30 m.

• Clemă de buzunar.

27681 325-I 1 — 0,1 6

• Construcţie din aluminiu turnat.

• Magneţi ceramici puternici.

• Fiole acrilice rezistente.

• Posibilitatea recalibrării

fiolelor.

• Suprafaţă de măsurare alezată.

• Concepute pentru a rezista la

lovituri de ciocan.

• Precizie de 0,5 mm/m

calibrată electronic.

74036 387 - 40 400 2 • 0,6 1

74046 387 - 50 500 2 • 0,7 1

74066 387 - 60 600 2 • 0,8 1

74056 387 - 80 800 2 • 0,9 1

Nivele magnetice din aluminiu turnat

Nr. 

cat. 

Nr. 

model

# 

fiole
Uzinate

Greutate 

kg

Amb.

stand. 

Nr. 

cat. 

Nr. 

model

# 

fiole
Uzinate

Greutate 

kg

Amb.

stand. 

Nr. 

cat. 

Nr. 

model

Lungime

mm

# 

fiole
Uzinate

Greutate 

kg

Amb.

stand. 

Nr. 

cat. 

Nr. 

model

Lungime

mm

# 

fiole
Uzinate

Greutate 

kg

Amb.

stand. 

Nr. 

cat. 

Nr. 

model

Lungime

mm

# 

fiole
Uzinate

Greutate 

kg

Amb.

stand. 
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27711 385 400 2 650 50 0,5 1

Nivele laser

Seria 385

Nivelă laser

• Profil din aluminiu extrudat.

• Fiole acrilice rezistente, de înaltă precizie.

• Suprafaţă de măsurare alezată.

• Diodă laser clasa 650 nm.

• Precizie de 0,5 mm/m.

• Domeniu: 50 m.

Seria 327N

Nivelă laser de buzunar

• Carcasă din material plastic ABS pe cadru de aluminiu.

• Cu generator de linie permiţând transferul unui punct 

laser la linie laser.

• Bandă magnetică.

• Fiole tubulare.

• Diodă laser clasa 650 nm.

• Precizie de 1 mm/m.

• Domeniu: 30 m.

35881 327N 150 2 650 30 0,7 1

Nr. 

cat. 

Nr. 

model

Lungime

mm

# 

fiole

Diodă 

nm

Greutate 

kg

Amb.

stand. 

Domeniu

m

Nr. 

cat. 

Nr. 

model

Lungime

mm

# 

fiole

Diodă 

nm

Greutate 

kg

Amb.

stand. 

Domeniu

m

Gyro Light
Laser cu orizontalizare automată

• Elimină reglajul cu consum de timp - creează automat linii

orizontalizate în câteva secunde.

• Sistem de orizontalizare automată cu pendul.

• Proiectează 1 linie orizontală și 1 linie verticală.

• Precizie de 0,25 mm/m.

• Furnizat cu husă pentru transport.

98116 Gyro Light Orizontal / Vertical 650 15 1,5 1

Nr. 

cat. 

Nr. 

model
Proiecţie

Diodă 

nm

Greutate 

kg

Amb.

stand. 

Domeniu

m

98126 — Adaptor cu trepied pentru Gyro Light 0,1 1

Nr. 

cat. 

Nr. 

model
Descriere

Greutate 

kg

Amb.

stand. 
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Gyro II
Laser cu orizontalizare automată
• Elimină reglajul cu consum de timp - creează automat 

linii orizontalizate în câteva secunde.

• Sistem de orizontalizare automată cu pendul.

• Proiectează 1 linie orizontală și 2 linii verticale.

• Precizie de 0,25 mm/m.

• Prevăzut cu 2 ferestre pentru proiecţie la 90°.

• Furnizat cu suport pentru nivelă, ochelari laser și 

carcasă pentru transport.

33571 Gyro II Orizontal / Vertical 625 15 1,5 1

Ochelari laser

Accesorii pentru nivele laser
• Toate accesoriile au fost concepute special pentru a conferi o performanţă optimă nivelelor laser.

27731 Trepied (înălţime, 1200 - 2150 mm) — • (1) • (3) • (2) 4,5 1

74206 Trepied (înălţime, 1750 - 3250 mm) — • (1) • (3) • (2) 7,5 1

27771 Disc de orizontalizare — — — — 0,5 1

27761 Prismă de refracţie — — — — 0,1 1

74216 Ochelari de protecţie pentru laser — — — • 0,1 1

(1) Nivelele laser necesită un disc de orizontalizare pentru montarea pe trepiede.

(2) Nivelele automate laser necesită un suport de nivelă pentru montarea pe trepiede

(echipament standard).

(3) Adaptor cu trepied pentru Gyro Light (opţional).

Trepiede din aluminiu, ușoare, 

ușor de montat și transportat.

Toate trepiedele sunt prevăzute cu un

racord filetat de 5/8" și ţăruși pentru 

sol în vederea lucrului pe teren. Disc de orizontalizare Prismă deflectoare

Nr. cat. Descriere 327 385 Gyro Light Gyro II Greutate Amb. stand.

Nr. 

cat. 

Nr. 

model
Proiecţie

Diodă 

nm

Greutate 

kg

Amb.

stand. 

Domeniu

m
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