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1 Električni izvlakač robov izvrtin
2 Ročni izvlakač robov izvrtin

Navodilo za uporabo
Berite pred uporabo!
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Pogonski stroj Typ 151400
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R = desni tek
Gumb stikala
L = levi tek
Protidr alo

Izjava o skladnosti EU
ROLLER izjavlja, da so v teh navodilih za uporabo opisani stroji v skladu z določbami smernic 98/37/EG, 89/336/EWG in 73/23/EWG. Odgovarjajoče
so bile uporabljane sledeče smernice: DIN EN ISO 12100-1, DIN EN 12348, DIN EN 50144-1, DIN EN 55014-1, DIN EN 55014-2, DIN EN 60204-1,
DIN EN 60335-1, DIN EN 60335-2-45, DIN EN 60745-1, DIN EN 60745-2-9, DIN EN 60745-2-11, DIN EN 61000-3-2, DIN EN 61000-3-3, DIN EN
61029-1, DIN EN 61029-2-9.

Waiblingen, 1.9.2008
Albert ROLLER GmbH & Co KG
D-71332 Waiblingen

Rainer Hech

slv

slv

Splošna varnostna pravila

D) Skrbno ravnanje in uporaba električnih aparatov

Pozor! Prebrati je potrebno vsa navodila. Napake, oziroma
neupoštevanje naslednjih navodil, lahko vodijo do električnega udara,
požara in/ali lahko povzročijo težke poškodbe. V nadaljevanju uporabljen
izraz „električni aparat“ se nanaša na električna orodja, ki so priključena
na električno omrežje s pomočjo priključnega kabla, na električna orodja
gnana s pomočjo akumulatorja (brez omrežnega priključnega kabla), ter
stroje in električne aparate. Vse električne aparate uporabljajte skladno s
predpisi o varstvu pri delu in drugimi varnostnimi pravili.

a) Električnega aparata ne preobremenjujte. Pri vašem delu uporabljajte samo temu primeren aparat. Uporaba ustreznega električnega aparata zagotavlja boljše in varnejše delo v nazivnem območju.
b) Ne uporabljajte električnega aparata, ki ima pokvarjeno stikalo.
Delo z električnim aparatom, katerega ni moč vklopiti ali izklopiti je
nevarno. Aparat je potrebno takoj popraviti.
c) Izvlecite vtič iz vtičnice preden se lotite nastavljanja aparata,
menjave orodij ali preden ga odložite. Ti previdnostni ukrepi
zmanjšujejo možnost nenadejanega vklopa.
d) Električne aparate, ki niso v uporabi dobro čuvajte, še zlasti pred
otroki. Ne dopuščajte uporabe osebam, ki ne poznajo načina uporabe in teh navodil niso prebrali. Električni aparati so nevarni, če jih
uporablja nepoučena oseba.
e) Električni aparat skrbno negujte. Redno preverjajte, če so vrtljivi
deli prosto gibljivi oz. niso sprijeti, počeni ali tako poškodovani,
da je funkcija električnega aparata s tem okrnjena. Pred uporabo
električnega aparata, pustite da popravila poškodovanih delov
opravi kvalificirano osebje, oziroma avtorizirani ROLLER-ov servis. Mnogim nesrečam botruje slabo vzdrževanje električnih aparatov.
f) Rezilna orodja vzdržujte čista in ostra. Skrbno negovana rezilna
orodja z ostrimi rezilnimi robovi se manj sprijemajo in jih je lažje voditi.
g) Zavarujte obdelovanec. Uporabljajte vpenjalne priprave ali primež.
Na ta način je obdelovanec bolj varno vpet, kot pa da bi ga držali z
rokami. Tako imate obe roki prosti za upravljanje z električnim aparatom.
h) Električne aparate, pribor in zamenljiva orodja uporabljajte tako,
kot je opisano v teh navodilih in tako, kot je predpisano za vsak
tip aparata posebej. Pri tem upoštevajte delovne pogoje in temu
ustrezno ravnajte. Uporaba električnih aparatov za druge namene
kakor je predvideno, lahko pripelje do nevarnih situacij. Kakršnekoli
spremembe na električnem aparatu, iz varnostnih razlogov, niso
dopustne.

TA NAVODILA DOBRO SHRANITE.
A) Delovno mesto
a) Delovno mesto vzdržujte čisto in pospravljeno. Nered in slaba
osvetlitev delovnega mesta vodita k nesreči.
b) Električni aparat ne uporabljajte v eksplozivnem okolju, v katerem
se nahajajo gorljive tekočine, plini ali prah. Električni aparati povzročajo iskrenje, kar lahko povzroči vžig prahu ali drugih gorljivih izparin.
c) Pri uporabi električnih aparatov naj bodo otroci in druge osebe
oddaljeni. Med odklanjanjem ostalih oseb lahko izgubite nadzor nad
aparatom.
B) Električna varnost
a) Priključni vtič električnega aparata mora ustrezati vtičnici. Vtiča v
nobenem primeru ni dovoljeno spreminjati. Ne uporabljajte nikakršnih adapterskih vtičev skupaj z ozemljenimi električnimi aparati. Originalni vtiči in ustrezne vtičnice zmanjšujejo rizik eventualnega
električnega udara. Če je električni aparat opremljen z zaščitnim vodnikom, se sme priključiti samo na vtičnico z zaščitnim kontaktom. Na
gradbiščih, v vlažnem okolju ali na prostem, mora biti aparat priključen na omrežje samo preko naprave za 30 mA okvarnega toka (FI-stikalo).
b) Izogibajte se stika z ozemljenimi deli, npr. cevmi, grelci, pečicami
in hladilniki. Nevarnost električnega udara je večja, če je vaše telo
ozemljeno.
c) Aparat zaščitite pred dežjem ali vlago. Vdor vode v aparat poveča
nevarnost električnega udara.
d) Ne prenašajte aparata s pomočjo kabla in ne obešajte ga nanj. Ne
vlecite za kabel, ko želite iztakniti vtič iz vtičnice. Kabel čuvajte
pred vročino, oljem, ostrimi robovi in vrtljivimi deli. Poškodovan
ali prepleten kabel povečuje nevarnost električnega udara.
e) Če uporabljate električni aparat na prostem, uporabljajte samo
take kabelske podaljške, ki so primerni za delo na prostem. Uporaba drugačnih podaljškov povečuje nevarnost električnega udara.
C) Osebna varnost
a) Bodite pozorni, kaj se dogaja, delo z električnim aparatom opravljajte s pametjo. Aparata ne uporabljajte, če ste utrujeni ali pod
vplivom drog, alkohola ali zdravil. Trenutek nepazljivosti pri uporabi
aparata lahko vodi do poškodb.
b) Uporabljajte osebno zaščitno opremo in vedno tudi zaščitna
očala. Uporaba osebne zaščite, kot je maska za prah; zaščitna
obutev, ki ne drsi; zaščitna čelada ali zaščita sluha, glede na vrsto in
uporabo električnega aparata, zmanjšuje nevarnost poškodb.
c) Izogibajte se naključnega vklopa. Preden vtaknete vtikač v vtičnico se prepričajte, če je stikalo v položaju izklopa. Ne prenašajte
priključenega aparata s prstom na sprožilcu, ker lahko to vodi do nezgode. Ne premostite vklopnega stikala.
d) Pred vklopom aparata odstranite ključe in nastavitveno orodje.
Orodje ali ključ, ki se nahaja v vrtečem se delu aparata, lahko povzroči poškodbe. Nikoli ne posegajte v vrteče se dele.
e) Ne precenjujte svojih sposobnosti. Poskrbite za varen in stabilen
položaj telesa. Tako lahko nepričakovane situacije bolje obvladate.
f) Nosite primerno obleko. Ne uporabljajte ohlapnih oblačil ali
nakita. Lase, obleko in rokavice držite proč od gibljivih delov.
Ohlapna oblačila, lase in nakit lahko vrtljivi deli aparata zagrabijo.
g) Če je potrebno napravam priključiti sesalnik za prah ali druge
priključke, se prepričajte, da so le-ti pravilno in dobro priključeni.
Uporaba teh naprav zmanjšuje škodljivi vpliv prahu.
h) Električne aparate naj uporablja samo priučeno osebje. V izobraževalne namene lahko aparat uporabljajo tudi mlajše osebe, če so starejše od 16 let, ter pod strokovnim nadzorstvom.

E) Skrbno ravnanje in uporaba akumulatorskih aparatov
a) Prepričajte se, da je električni aparat izključen, preden namestite
akumulator. Nameščanje akumulatorja na vključen električni aparat,
lahko vodi k nezgodi.
b) Akumulatorje polnite samo v tistih polnilcih, katere priporoča
proizvajalec. Za polnilec, ki je namenjen določenemu tipu akumulatorja, obstaja nevarnost požara, če se ga uporablja za polnjenje drugačnih akumulatorjev.
c) V električnih aparatih uporabljajte samo tiste akumulatorje, ki so
zanje predvideni. Uporaba drugačnih akumulatorjev lahko vodi do
poškodb ali požara.
d) Neizrabljene akumulatorje hranite proč od pisarniških sponk,
kovancev, ključev, žebljev, vijakov in drugih malih kovinskih predmetov, ki lahko povzročijo kratek stik na kontaktih. Kratek stik na
kontaktih akumulatorja lahko povzroči pregoretje ali požar.
e) Ob napačni uporabi lahko pride do iztoka tekočine iz akumulatorja. Izogibajte se kontakta z njo. Kontakte umijte z vodo. Če pride
tekočina v oči, poiščite tudi zdravniško pomoč. Iztekajoča akumulatorska tekočina draži kožo ali lahko povzroči opekline.
f) Pri temperaturah akumulatorja/polnilca oz. okolice  5°C/40°F ali
b 40°C/105°F se akumulator in polnilec ne sme uporabljati.
g) Izrabljenih akumulatorjev ne smete odmetavati skupaj z gospodinjskimi odpadki, temveč jih morate oddati avtoriziranemu ROLLER-ovemu servisu oziroma kakemu drugemu pooblaščenemu
lokalnemu zbiralcu tovrstnih odpadkov.
F) Servis
a) Popravila vašega aparata prepustite samo kvalificiranemu strokovnemu osebju, zamenjava delov pa mora biti opravljena samo
z originalnimi nadomestnimi deli. S tem bo ohranjena varnost aparata.
b) Upoštevajte predpise vzdrževanja in navodila o menjavi orodij.
c) Redno kontrolirajte priključno vrvico električnega aparata,
zamenjavo poškodovane vrvice naj opravijo v avtoriziranem ROLLER-ovem servisu. Redno preverjajte tudi kabelske podaljške in
jih zamenjajte, če so poškodovani.

slv

slv

Posebna varnostna pravila
•

•

Iz varnostnih razlogov uporabljajte samo originalne ROLLER-ove
pogonske stroje. Pri uporabi drugih strojev obstoja nevarnost poškodb
ali okvar orodja.
Povratni vrtilni moment! Vsekakor uporabljajte podporo za pogonski
stroj! (ne pri delih s posameznimi nastavki za razširjanje).

1. Tehnični podatki
1.1. Delovno območje
Izvlačenje: trde in mehke bakrene cevi, 10–22 mm, 3/8 – 7/8”, s  1,5 mm
1.2. Število vrtljajev
Elektronska regulacija

0–900 1/min

4.1. Servisiranje
Stroj ne zahteva nikakršnega servisiranja. Mehanizem prenosa se vrti
v polnjenju trajne masti.
4.2. Pregled/vzdrževanje
Motor pogonskega stroja ima varnostne oglene ščetke. V primeru, da
so te obrabljene, motor po izključitvi ne bo več deloval. Zamenjavo naj
opravi izključno ROLLER-ov avtorizirani servis.

5. Ukrepanje pri motnjah
5.1. Motnja:
Vzrok:

510×290×120 mm (20”×113/4”×4 3/4”)

•
•
•

5.2. Motnja:
Vzrok:

1.5. Teža
ROLLER’S Rotaro Set 12-15-18-22
ROLLER’S Rotaro Set 12-14-16-18-22
ROLLER’S Rotaro Set in
Pogonski stroj

7,9 kg (17,4 lbs)
8,1 kg (17,9 lbs)
8,1 kg (17,9 lbs)
2,0 kg (4,5 lbs)

1.6. Informacije o hrupu
Emisijska vrednost na delovnem mestu

80 dB(A)

1.7. Vibracije
Najpomembnejše efektivne vrednosti pospeševanja

2,5 m/s2

2. Pred uporabo – zagon
Pomembno!
Pri delu z ROLLER’S Rotaro uporabljajte, iz varnostnih razlogov, samo
originalne ROLLER-ove pogonske stroje. Pri uporabi drugih strojev
obstaja nevarnost poškodb ali okvar. Pri tem ne morete uveljavljati pravic
iz garancije.
2.1. Električni priklop
Pred priključitvijo stroja preverite, če podatki o napetosti na tablici
ustrezajo napetosti omrežja.

3. Uporaba
3.1. Delo z izvlakačem
Protidržalo (Fig. 3(4)) pritrdimo na pogonski stroj (nevarnost povratnega vrtilnega momenta). Glavo za vrtanje vložimo v šesterokotni ujem
pogonskega stroja in ga nastavimo na premer cevi. Glavo vrtalke
nastavimo na centralno na cev in vrtamo do omejilca (Fig. 3). Nato snamemo vrtalno glavo in nataknemo držalo orodja v šesterokotni ujem
(Fig. 4). Prizmo pomikamo, dokler zadnji konec ne pride do sprednje
ploskve šesterokotnega ujema. Orodje za izvlačenje razširimo (Fig. 5)
in ga potisnemo v izvrtino. Nato orodje za izvlačenje zapremo in ga
namestimo v držalo orodja (Fig. 6). Pogonski stroj nastavimo na levi
tek, prizmo pridržujemo in pustimo, da se počasi pomika naprej, dokler
se ne vsede čvrsto na cev. Pogonski stroj držimo z obema rokama in
stikalo stisnemo do kraja, dokler izvlačenje robov izvrtine ni končano.
Stroj nastavimo nato na desni tek in pustimo prizmo, da se vrne. Orodje snamemo iz držala (vrtenje na desno). Na koncu cevi, ki uvaja v izvlečeno področje, s pomočjo klešč za grebene, naredimo dva diametralno ležeča grebena (Fig. 7), za pozicioniranje cevi.
3.2. Maziva
Trne za širjenje oz. orodje za izvlačenje je potrebno rahlo namastiti z
mastjo, ki je dobavljena s strojem.

4. Vzdrževanje
Pred vzdrževalnimi deli ali popravili je potrebno vtikač izvleči iz el. omrežja.
Ta dela sme opravljati samo pooblaščeno osebje.

•
•

1.3. Električni podatki
230 V, 50-60 Hz, 620 W, 2,9 A; ali 110 V, 50-60 Hz, 620 W, 5,8 A
1.4. Dimenzije
Pločevinasti kovček

Pogonski stroj ne vleče s polno močjo.
Prenizka omrežna napetost.
Obrabljene ščetke.
Premalo namaščeno orodje.
Predebela stena cevi.
Material cevi je pretrd.

Razširitev/izvlačenje je preozko.
•

Izvlačenje je obrabljen.

6. Garancija proizjalca
Garancijska doba je 12 mesecev po izročitvi novega proizvoda prvemu uporabniku, največ pa 24 mesecev po dobavi trgovini. Čas izročitve je razviden iz prodajnih dokumentov, ki morajo vsebovati podatke
kot so datum prodaje in oznake proizvodov. Vse, v garancijskem roku
ugotovljene okvare (napake materiala ali izdelave) se odpravijo
brezplačno. Garancijska doba se z odpravljanjem napak niti ne podaljša niti ne obnovi. Škoda, ki bi nastala zaradi običajne iztrošcnosti,
nestrokovnega ravnanja ali uporabe, nepazljivosti, oziroma neupoštevanja navodil za uporabo, uporabe neprimernih pogonskih sredstev,
prekomernih obremenitev, nesmiselne uporabe, lastnih ali tujih posegov in drugih razlogov, ki jih ROLLER ne priznava, se v roku trajanja
garancije ne prizna.
Garancijske storitve lahko opravljajo samo pogodbeni oz. ROLLER-ovi
pooblaščeni servisi. Reklamacije se priznajo, če se aparat dostavi
avtoriziranemu servisu brez predhodnih posegov in v nerazstavljenem
stanju. Zamenjani proizvodi in njihovi deli ostanejo v lasti ROLLER-a.
Stroški prevoza bremenijo uporabnika.
Zakonite pravice uporabnikov, zlasti njihove zahteve do trgovin ostanejo nedotaknjene. Ta garancija proizvajalca velja samo za nove proizvode, ki se prodajajo v EU, ter v Norveški ali v Švici.
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ROLLER’S Rotaro H
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Delovno območje
Izvlačenje: trde in mehke bakrene cev, 10 –22 mm, 3/8 – 7/8”,
s  1,5 mm.
Garancijski pogoji: glej ROLLER’S Rotaro.

1

Ko je držalo nastavljeno na cevi, se ga s kleščami dobro stisne.
Vreteno izvijamo navzven, dokler ne dobimo želeni T razvod.

5
Uporaba
Cev dobro vpnite, npr. v primež. Vrtalno glavo vpnite v stroj in nastavite
premer cevi. Glavo nastavite na cev in vrtajte do omejilca.

2

S kleščami napravimo na cevi pozicionirne grebene.

Trn za izvlačenje razširite, vstavite ga v izvrtino, ter zaprite.

3

Nastavite držalo, s ključem ali račno izvijte vreteno v nasprotni smeri urinih
kazalcev. Glej tudi ROLLER’S Rotaro (3.1.).

Teileverzeichnis
Spare parts list
Liste des pièces
Elenco dei pezzi

deu
Antriebsmaschine
ROLLER’S Rotaro
1 Zylinderschraube
2 Sechskanthülse
3 Bohrspindel
4 Sicherungsring
5 Abdeckscheibe
6 Rillenkugellager
7 Sicherungsring
–– Gegenhalter kompl.
Pos. 9, 10 + 11
15 Passschraube
16 Getriebegehäuse
17 Stirnrad
18 Anlaufscheibe
19 Nadelhülse
20 Ritzelwelle mit
Rutschkupplung
21 Ritzelwelle
22 Stirnrad
23 Dichtung
24 Getriebeflansch
26 Abdichtring
27 O-Ring
28 Rillenkugellager
29 Lüfter
–– Anker mit Lüfter 230 V
Pos. 29 und 30
31 Rillenkugellager
32 O-Ring
33 Scheibe
34 Flansch
35 Motorgehäuse
36 Kohle mit Führung

eng
Drive unit
ROLLER’S Rotaro
Fillister head screw
Hexagonal sleeve
Drilling spindle
Locking ring
Cover disk
Grooved ball bearing
Locking ring
Counter-holder compl.
Pos. 9, 10 + 11
Adjusting screw
Gear housing
Spur wheel
Washer
Needle bush
Pinion shaft
with sliding clutch
Pinion shaft
Spur wheel
Packing ring
Gear flange
Seal
O-ring
Grooved ball bearing
Ventilator
Rotor with ventilator 230 V
Pos. 29 and 30
Grooved ball bearing
O-ring
Washer
Flange
Motor housing
Carbon brush guide

fra
Machine d’entraînement
ROLLER’S Rotaro
Vis à tête cylindrque
Douille hexagonale
Broche de perçage
Circlip
Rondelle
Roulement à billes
Circlip
Contre-poignée compl.
Pos. 9, 10 + 11
Vis d’ajustage
Boîte d’engrenage
Roue droite
Rondelle
Douille d’aiguille
Arbre de pignon avec
accouplement patinant
Arbre de pignon
Roue droite
Joint
Flasque d’engrenage
Rondelle d’étanchéité
Joint torique
Roulement à billes
Ventilateur
Induit avec ventilateur 230 V
Pos. 29 et 30
Roulement à billes
Joint torique
Rondelle
Flasque
Carcasse de moteur
Guide des balais de charbon

ita
Elettroutensile
ROLLER’S Rotaro
Vite a testa cilindrica
Bussola esagonale
Mandrino per foratura
Anello di sicurezza
Piastra
Cuscinetto a sfere
Anello di sicurezza
Controsupporto compl.
Pos. 9, 10 + 11
Vite
Scatola degli ingranaggi
Ruota cilindrica
Disco
Bussola ad ago
Albero del pignone
con frizione slittante
Albero del pignone
Ruota cilindrica
Guarnizione
Flangia del ingranaggio
Guarnizione
Guarnizione O-ring
Cuscinetto a sfere
Ventilatore
Indotto con ventilatore 230 V
Pos. 29 e 30
Cuscinetto a sfere
Guarnizione O-ring
Disco
Flangia
Carcassa motore
Guida per carbincino

151400 R 220
151301
151350
151452
059085
151453
057005
059004
151314
151458
151461
151462
151322
057106
151465
151466
151467
151468
151469
151352
060166
057001
151471
151472 R 220
057108
060006
151473
151474
151476
151475

ROLLER’S Rotaro
deu
Antriebsmaschine
ROLLER’S Rotaro
37 Linsenschraube
38 Druckstück
39 Blechschraube
40 Stator 230 V
41 Rastbolzen
42 Stellring kompl.
43 Blechschraube
45 Elektr. Schalter
47 Griff mit Deckel
48 Funkentstördrossel
49 Litze kompl.
50 Kabelschelle
51 Linsenschraube
52 Linsenschraube
53 Anschlussleitung 230 V
54 Verschlussdeckel
55 Kabeltülle

eng
Drive unit
ROLLER’S Rotaro
Fillister head screw
Thrust piece
Sheet metal screw
Stator 230 V
Stop bolt
Adjusting ring compl.
Sheet metal screw
Electric switch
Handle cover
Interferrence suppression valve
Flexible cord compl.
Strap
Fillister head screw
Fillister head screw
Connecting cable 230 V
Locking cover
Rubber sleeve

fra
Machine d’entraînement
ROLLER’S Rotaro
Vis à tête fraisée bombée
Pièce de compression
Vis à tôle
Stator 230 V
Boulon d’arrêt
Bague d’inversion compl.
Vis à tôle
Interrupteur
Couvercle de poignée
Self antiparasite
Cordon compl.
Bride
Vis à tête fraisée bombée
Vis à tête fraisée bombée
Raccordement 230 V
Couvercle de fermeture
Douille en caoutchouc

ita
Elettroutensile
ROLLER’S Rotaro
Vite a testa svasata con perno
Pezzo di compressione
Vite da lamiera
Statore 230 V
Bullone d’arresto
Commutator di rotazione compl.
Vite da lamiera
Interruttore
Coperchio d’impugnatura
Valvola schermaggio
Cordoncino compl.
Collare
Vite a testa svasata con perno
Vite a testa svasata con perno
Cavo d’allacciamento 230 V
Coperchio
Protezione cavo

151477
151478
083066
151480R 220
151481
151482
083063
151485
151483
151484
151486
151487
151488
151489
151490 R 220
151491
151415

ROLLER’S Rotaro
Bohrkopf mm
Bohrkopf inch

ROLLER’S Rotaro
Drill head mm
Drill head inch

ROLLER’S Rotaro
Tête de perçage mm
Tête de perçage inch

ROLLER’S Rotaro
Corpo punta mm
Corpo punta inch

151210 R MM
151210 R IN

1

Scale ring inch
Scale ring mm
Push button
Stop pin
Pressure spring
Drill compl.
Pos. 5, 6, 7
Punching pliers
Lubricant

Anneau graduée inch
Anneau graduée mm
Bouton poussoir
Tige d’arrêt
Ressort de compression
Foret compl.
Pos. 5, 6, 7
Pince-ergots
Lubrifiant

Anello graduato inch
Anello graduato mm
Pulsante
Spina d’arresto
Molla di compressione
Punta compl.
Pos. 5, 6, 7
Pinza per camme
Lubrificante

Tool holder
with extractor tool
ROLLER’S Rotaro

Porte-outils
avec outil extrudeur
ROLLER’S Rotaro

Corpo estrattore
con utensile estrattore
ROLLER’S Rotaro

2
3
4
––
8
9

Skalenring inch
Skalenring mm
Druckknopf
Raststift
Druckfeder
Senker kompl.
Pos. 5, 6, 7
Nockenzange
Schmiermittel

Werkzeughalter
mit Aushalswerkzeug
ROLLER’S Rotaro

1– 3

4–8
4
5–8

Aushalswerkzeug
Ø 10
151105 R
Ø 12
151110 R
Ø 14
151120 R
Ø 15
151125 R
Werkzeughalter
Anlagestück
Hülse kompl.

Extractor tool
Ø 16
151130 R
Ø 18
151140 R
Ø 20
151145 R
Ø 22
151150 R
Tool holder
Stop piece
Sleeve compl.

Outil extrudeur
Ø 3/8”
151155 R
Ø 1/2”
151160 R
Ø 5/8”
151165 R
151170 R
Ø 3/4”
Porte-outils
Pièce d’arrêt
Douille compl.

151215 R IN
151215 R MM
059055
151216
151217
151211
151230 R
151240

Utensile estrattore
Ø 7/8”
151175 R

Corpo estrattore
Pezzo d’arresto
Corpo filettato compl.

151200 R
151206
151201

