
Priporočene cene. Cene so VPC brez 22% DDVVeljavnost akcije do 31.03.2019!

POLETNA PONUDBA

NOVO

Za profesionalno sušenje 
in razvlaževanje!

Zmogljiv, zelo učinkovit, hiter! 
Za komercialno uporabo! 

Zmogljivost razvlaževanja  
≤ 80 l / 24 h! 

Količina zraka ≤ 850 m3/h!

 ► Za hitro, učinkovito sušenje prostorov, npr. po poškodbah sistema 
vodovodne napeljave, po poplavah, za razvlaževanje kletnih  
prostorov in med drugim za pospešeno sušenje npr. betona, 
zidov, ometa, estriha.

ROLLER’S Scirocco 80 Set
Električni razvlaževalnik zraka/sušilnik za gradbišča s hladilnim ag-
regatom z visoko učinkovitim kondenzatorskim motorjem 1200 W, s 
samodejnim sistemom odtajevanja z vročim plinom, za trajno obrato-
vanje. Elektronska krmilna enota z osvetljenim 3-palčnim zaslonom z 
LCD-tehnologijo. Pomnilniška funkcija. Elektronski higrostat, števec 
obratovalnih ur in porabe toka. V stabilnem ohišju iz jeklene pločevine 
na premičnem podstavku iz jeklenih cevi z velikimi tekalnimi kolesi.

 Št. art 132010 A220 € 1.650,–

+ brezplačno 
Pri nakupu enega ROLLER'S Scirocco 80 seta boste prejeli  
1 ROLLER’S Control W brezplačno (v vrednosti € 186,20

Št. art 132X01 A220

Električni razvlaževalnik zraka/sušilnik za gradbišča za komercialno 
uporabo v obrti in industriji. Zmogljivost razvlaževanja ≤ 50 l / 24 h! 
Količina zraka ≤ 265 m3/h!

ROLLER’S Scirocco 50 Set
Električni razvlaževalnik zraka/sušilnik za gradbišča s hladilnim  
agregatom z visokoučinkovitim kondenzatorskim motorjem 900 W,  
z elektronskim odtajevanjem, za trajno obratovanje. Elektronska  
krmilna enota z velikim osvetljenim upravljalnim poljem. Pomnilniška 
funkcija. Elektronski higrostat, interna 7,7-litrska posoda za kondenzat. 
V stabilnem ohišju iz umetne mase s tekalnimi kolesi .

 Št. art 132011 A220 € 539,–

Zmogljivost razvlaževanja 
≤ 50 l / 24 h! 

Količina zraka ≤ 265 m3/h!

€ 1.463,–

€ 532,–

Električni razvlaževalnik zraka/sušilnik za gradbišča za komercialno 
uporabo v obrti in industriji. Zmogljivost razvlaževanja ≤ 80 l / 24 h! 
Količina zraka ≤ 850 m3/h!



Priporočene cene. Cene so VPC brez 22% DDVVeljavnost akcije do 31.03.2019!

ROLLER’S Multi-Press Mini 22 V ACC 
Basic-Pack
V zaboju iz jeklene pločevine

 Št. art 578010 A220# € 1.390,–

Št. art 578X05 A220# 

ROLLER’S Multi-Press Mini 22 V ACC 
Basic-Pack
v kovčku L-BOXX

 Št. art 578014 A220# € 1.420,–

Št. art 578X09 A220# 

Zelo priročna, zelo lahka, zelo hitra hibridna radialna stiskalnica Mini  
z robustnim, zmogljivim, elektrohidravličnim pogonom. Za stiskalne spoje 
Ø 10 – 40 mm. Osnovni paket Basic-Pack: Pogonski stroj s prisilnim  
postopkom (ACC), akumulatorska baterija Li-Ion 21,6 V,1,5 Ah,  
hitri polnilnik.

€ 1.369,– € 1.369,–

+ brezplačno 

Majhni in močni! Do Ø 40 mm!

Pri nakupu Multi-Press Mini 22 V ACC / Mini S 22V ACC Basic-Pack 
dobite brezplačno 3 ROLLER’S stiskalne klešče Mini ≤ 35 mm  
po izbiri (skupna vrednost 3) med € 282,– in € 584,40). 

le 2,5 kg

Vrhunska 
nemška kvaliteta

ZVSHK

ROLLER’S King 1¼ Set C 
Pogonski stroj, protidržalo, rezilne glave R ½, ¾, 1, 1¼", 
v kovinskem kovčku

 Št. art 847301 A220# € 899,–

ROLLER’S King 2 Set C 
Pogonski stroj, protidržalo, rezilne glave R ½, ¾, 1, 1¼, 1½, 2", 
v kovinskem kovčku

 Št. art 850301 A220# € 1.455,–

Z edinstveno zaporo 
rezilnih glav!

Vrhunska 
nemška kvaliteta

 ► Edinstvena zapora rezilnih glav v pogonski 
napravi, zagotavlja varno lego pri vrezovanju

 ► Enostavna in hitra menjava rezilnih glav. 

Kompaktni, zmogljiv električni rezalnik navojev za navoje cevi 
do 1¼" / 2".

le 5,7 kg!
1200 W

le 4,5 kg!
1200 W

€ 1.315,– € 835,–

NOVO

Za izjemno lahko rezanje!

Robustne cevne škarje za cevi iz umetne mase in večplastne 
cevi do Ø 26 mm in zaščitne valovite cevi Ø 18 – 26 mm.

ROLLER’S Picco P 26 / SW 35
Cevne škarje z rezilom in 4 rezalnimi nastavki

 Št. art 291242 A# € 79,– € 72,–

 ► Za hitro, lahko rezanje cevi iz umetne mase in večplastnih 
cevi z enim rezom. 

 ► Za enoročno uporabo. 

 ► Z vgrajenim rezalnikom zaščite cevi 
iz umetne mase.

 ► Še posebej lahke, robustne in stabilne v izvedbi iz magnezija.


