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MASINI DE 
GĂURIT ȚEAVA

SNAPDRILL

SNAPDRILL este cea mai ușoară mașină portabilă 
și automată pentru găurirea țevilor.

Prinderea pe țeavă se face extrem de rapid și de ușor, în orice poziție în jurul 
țevii. Mașina este dotată cu nivelă cu bulă pentru poziționare preciză.

Cu SNAPDRILL veți putea găuri de aproximativ 6 ori mai repede decât printr-o 
metodă convențională. Cu o singură carotă puteți efectua peste 400 găuri. 
Astfel veți câștiga timp și bani!

Mașina SNAPDRILL este organizată într-o cutie 
compactă și ușor de transportat.
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MAȘINI DE 
DEBITAT ȚEAVĂ

EXACT TOOLS

Sistemul EXACT este rapid, ușor și simplu de utilizat. 
Cu siguranță este cea mai bună soluție pentru debitarea 
țevilor în șantier.

Cu Sistemele EXACT se pot debita țevi din oțel, plastic, 
cupru, aluminiu, fontă, inox, etc. În gama EXACT există și 
mașini dedicate pentru debitarea tuburilor de ventilație 
sau a țevilor din plastic pentru canalizare.

ROTHENBERGER

Fierăstrăul electric universal ROTHENBERGER folosește la 
debitarea țevilor și profilelor din oțel, oțel inoxidabil, fontă, alamă 
sau plastic. Este foarte util la debitări în locuri cu acces dificil.

AXXAIR

AXXAIR produce unele dintre cele mai 
precise mașini pentru debitat țeavă. 
Acestea pot fi ușor de transportat și 
sunt utilizabile chiar și în șantier.

NKO

Mașină de polizat multifuncțională cu ajutorul 
căreia se pot prelucra capetele țevilor în 
formă de „gură de lup”, la unghiuri de 
îmbinare și diametre diferite.
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MAȘINI DE POLIZAT ȚEAVĂ
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MAȘINI DE FILETAT ȘI 
CANELAT ȚEAVĂ

DWT PIPE TOOLS

Punctator cu nivelă pentru țevi.
Standuri pentru țevi. 
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STANDURI ȘI DISPOZITIVE

ROTHENBERGER

Mașinile de filetat și canelat țeavă ROTHENBERGER se remarcă 
prin faptul că sunt mai ușoare și foarte simplu de utilizat.


