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SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI INFORMÁCIÓK
Az árváltozás jogát fenntartjuk. Az árak nettó eurós árak.

Amennyiben Forintos számlát kér, a megrendelt termékek árát az áru beérkezése napján
az aktuális MNB deviza árfolyamon tudjuk átszámítani forintra.
Nettó 30.000 Ft / 100 € alatti rendelés esetében egyszeri, nettó 2700 Ft / 9 €-os szállítási
költséget számítunk fel, nettó 30.000 HUF / 100 € felett a szállítás ingyenes. 

A kiadvány információs anyag, ezért hivatalos árajánlatnak nem minősül.
A kiadványainkban szereplő képek illusztrációk, így előfordulhat, hogy eltérhetnek az eredeti árutól.
A feltüntetett műszaki paraméterek módosulhatnak a termék továbbfejlesztés, termék változás és típusváltás miatt.

Cím: 9028 Győr, Régi Veszprémi út 7.
Telefon: + 36 96 417 494 - Fax: + 36 96 527 994
E-mail: info@rothermetal.hu
Web: https://rothermetal.com

Lapkás NC kezdőfúró CHT

Akció érvényessége: 2019. november 22.
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• felületedzett tartószerszám
• NC kezdőfúráshoz és élletöréshez
• SOMT típusú lapkákhoz

  

    

Megnevezés Tartalom   
 Cikkszám €

PK SOMT 11T308 CHTS16H Lapkás kezdőfúró L = 100 mm 10 db lapkával SOMT 11T308 100801 1310 234,75 134,75
PK SOMT 11T308 CHTS16M Lapkás kezdőfúró L = 150 mm 10 db lapkával SOMT 11T308 100801 1315 265,75 165,75

Készlet (10 db lapkával)

 

   ISO    

ISO-megnevezés PH7920 
 Cikkszám €

SOMT 11T308 10 100802 1108 19,50 16,50

Lapka

központozás, élletörés, gravírozás



   

 
 

 

SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI INFORMÁCIÓK
Az árváltozás jogát fenntartjuk. Az árak nettó eurós árak.

Amennyiben Forintos számlát kér, a megrendelt termékek árát az áru beérkezése napján
az aktuális MNB deviza árfolyamon tudjuk átszámítani forintra.
Nettó 30.000 Ft / 100 € alatti rendelés esetében egyszeri, nettó 2700 Ft / 9 €-os szállítási
költséget számítunk fel, nettó 30.000 HUF / 100 € felett a szállítás ingyenes. 

A kiadvány információs anyag, ezért hivatalos árajánlatnak nem minősül.
A kiadványainkban szereplő képek illusztrációk, így előfordulhat, hogy eltérhetnek az eredeti árutól.
A feltüntetett műszaki paraméterek módosulhatnak a termék továbbfejlesztés, termék változás és típusváltás miatt.

Cím: 9028 Győr, Régi Veszprémi út 7.
Telefon: + 36 96 417 494 - Fax: + 36 96 527 994
E-mail: info@rothermetal.hu
Web: https://rothermetal.com

Menetvágó lapkák

Akció érvényessége: 2019. november 22.

• metrikus, ISO teljes profil 
• jobbos kivitelű tartóhoz

 

   ISO      

Készletenkénti tartalom HC 5630 
 Cikkszám €

2 darab 16 ER 1,0 ISO
2 darab 16 ER 1,25 ISO
2 darab 16 ER 1,5 ISO
2 darab 16 ER 1,75 ISO
2 darab 16 ER 2,0 ISO

342801 5016 139

10 részes ER-készlet, külső, jobbos 
köszörült

 

 

 

   ISO      

Tartalom HC 5630 
Cikkszám €

2 darab 16 IR 1,0 ISO
2 darab 16 IR 1,25 ISO
2 darab 16 IR 1,5 ISO
2 darab 16 IR 1,75 ISO
2 darab 16 IR 2,0 ISO

343001 5016 139

10 részes IR-készlet, belső, jobbos 
köszörült
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7 9 . 9  €



   

 
 

 

SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI INFORMÁCIÓK
Az árváltozás jogát fenntartjuk. Az árak nettó eurós árak.

Amennyiben Forintos számlát kér, a megrendelt termékek árát az áru beérkezése napján
az aktuális MNB deviza árfolyamon tudjuk átszámítani forintra.
Nettó 30.000 Ft / 100 € alatti rendelés esetében egyszeri, nettó 2700 Ft / 9 €-os szállítási
költséget számítunk fel, nettó 30.000 HUF / 100 € felett a szállítás ingyenes. 

A kiadvány információs anyag, ezért hivatalos árajánlatnak nem minősül.
A kiadványainkban szereplő képek illusztrációk, így előfordulhat, hogy eltérhetnek az eredeti árutól.
A feltüntetett műszaki paraméterek módosulhatnak a termék továbbfejlesztés, termék változás és típusváltás miatt.

Cím: 9028 Győr, Régi Veszprémi út 7.
Telefon: + 36 96 417 494 - Fax: + 36 96 527 994
E-mail: info@rothermetal.hu
Web: https://rothermetal.com

CO-AX precíziós központosító készülék

Akció érvényessége: 2019. november 22.

• munkadarabok beállítása vízszintesen vagy függőlegesen forgó orsóval felszerelt szerszámgépeken
• nem elforduló, jól leolvasható mérőóra
• erős fémház
• nagy kijelzési tartomány
• hengeres befogószár, Ø10 mm
• tartórúd biztosítja a mérőóra kívánt pozícióban való rögzítését
• nagy belső és külső mérettartomány a tapintóbetétek cseréje révén
• mérőóra átmérője: 40 mm, tűrésjelzéssel
• alkalmazási terület: Ø4–300 mm, bel- és kültérben
• optimális fordulatszám: 150 f/perc
• szállítás 160 mm-es tartórúddal,
3 belső tapintó (50 / 100 / 150 mm), 3 külső tapintó (50 / 100 / 150 mm), központi tapintó,
fatároló láda

Belső átmérő Külső átmérőKözpontosítás

mm), 
mm), 

  

    

Kijelzési tartomány
mm

Leolvasás
mm

  
 Cikkszám €

Kalibrálás
 Cikkszám  €

5 0,01 530010 0070 289,– 077320 0002 45,–
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SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI INFORMÁCIÓK
Az árváltozás jogát fenntartjuk. Az árak nettó eurós árak.

Amennyiben Forintos számlát kér, a megrendelt termékek árát az áru beérkezése napján
az aktuális MNB deviza árfolyamon tudjuk átszámítani forintra.
Nettó 30.000 Ft / 100 € alatti rendelés esetében egyszeri, nettó 2700 Ft / 9 €-os szállítási
költséget számítunk fel, nettó 30.000 HUF / 100 € felett a szállítás ingyenes. 

A kiadvány információs anyag, ezért hivatalos árajánlatnak nem minősül.
A kiadványainkban szereplő képek illusztrációk, így előfordulhat, hogy eltérhetnek az eredeti árutól.
A feltüntetett műszaki paraméterek módosulhatnak a termék továbbfejlesztés, termék változás és típusváltás miatt.

Cím: 9028 Győr, Régi Veszprémi út 7.
Telefon: + 36 96 417 494 - Fax: + 36 96 527 994
E-mail: info@rothermetal.hu
Web: https://rothermetal.com

Forgács- és folyadékfelszívó

Akció érvényessége: 2019. november 22.

• mobil elszívó durva részecskék folyadékokból való eltávolítására, szivárgás és átitatott forgácsok felszívására
• A folyadék előkészítése teljesen automatikusan történik megkerülő eljárással, személyes beavatkozás nélkül 
   (egyidejű elszívás és leszivattyúzás lehetséges)
• a durva szemcséket és a folyadékokat egy perforált kosár választja le
• idegen anyagok egyszerű és gyors ártalmatlanítása a kivehető kosárnak köszönhetően
• töltöttségi szint folyamatos ellenőrzése a tartályon lévő betekintőcső segítségével
• túlfolyás elleni védelem a biztonságos automatikus üzemmódhoz
• stabil kivitel, robusztus, könnyen mozgó kerekekkel
• erős, 2200 W-os motor nagyon magas térfogatáramokhoz (teljesítmény: 200 l/perc)
• folyadék leszivattyúzása beépített búvárszivattyúval (teljesítmény: 200 l/perc)
• Szín: RAL 7035
• Szállítási terjedelem: 3 m hosszú szívó- és leszivattyúzó tömlő, nemesacél ferdecsőfúvóka, nemesacél lapos fúvóka, 
    padlófúvóka és üzemeltetési útmutató
• Árképzés: szállítási költség terheli, összegéről érdeklődjön központunkban vagy kollégáinknál

         

    

Befogadóképesség
l

Forgácskosár
l

Motorteljesítmény
kW

Feszültség
V

Vákuum
mbar

Nedvszívó képesség
l/perc

H
mm

B
mm

Súly
kg

  
 Cikkszám €

100 35 2,2 230 250 200 1200 610 46 908010 0100 3299,–

durva (2 mm-nél 

nagyobb méretű) 

részecskék eltávolí-

tására –  

megkerülési eljárás
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SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI INFORMÁCIÓK
Az árváltozás jogát fenntartjuk. Az árak nettó eurós árak.

Amennyiben Forintos számlát kér, a megrendelt termékek árát az áru beérkezése napján
az aktuális MNB deviza árfolyamon tudjuk átszámítani forintra.
Nettó 30.000 Ft / 100 € alatti rendelés esetében egyszeri, nettó 2700 Ft / 9 €-os szállítási
költséget számítunk fel, nettó 30.000 HUF / 100 € felett a szállítás ingyenes. 

A kiadvány információs anyag, ezért hivatalos árajánlatnak nem minősül.
A kiadványainkban szereplő képek illusztrációk, így előfordulhat, hogy eltérhetnek az eredeti árutól.
A feltüntetett műszaki paraméterek módosulhatnak a termék továbbfejlesztés, termék változás és típusváltás miatt.

Cím: 9028 Győr, Régi Veszprémi út 7.
Telefon: + 36 96 417 494 - Fax: + 36 96 527 994
E-mail: info@rothermetal.hu
Web: https://rothermetal.com

Digitális tolómérő

Akció érvényessége: 2019. november 22.

ABSOLUTE! AOS!

• elektromágneses induktív AOS mérési eljárás (Advanced Onsite Sensor) 
• „ABSOLUTE”- mérőléc 
• kontrasztos LCD-kijelző 9 mm nagyságú számjegyekkel
• funkciók: BE/KI, ORIGIN, ZERO/ABS
• szállítás: SR44 elemmel (Nr.:5005340001) és gyári tanúsítvánnyal

    

    

Méréstartomány
mm

Pofahossz
mm

Mélységmérő� Adatkimenet   
 Cikkszám 

Kalibrálás
 Cikkszám

150 40 lapos nem 500560 0150 112- 070101 0001 7,25

€ nettó €
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