
SCULE DE ÎNCĂLZIT 
PENTRU PROFESIONIȘTI

VALABILĂ PÂNĂ ÎN 31.12.2021 ÎN LIMITA STOCULUI DISPONIBIL. NE REZERVĂM DREPTUL DE A FACE SCHIMBĂRI ÎN PROMOȚIE.

TEHNOLOGIA LIPIRII TARI 
SI A LIPIRII MOI
Easyjet PLUS este un arzător ergonomic pentru lipiri 
cu butelii de unică folosință US 1”, versatil și eficient, 
cu aprindere Piezoelectrică având un brener tip ”ciclon” 
cu flacără vârtej, ideal pentru profesioniști și pasionații 
de bricolaj. 
Easyjet PLUS este un excelent Arzător pentru lipit, 
 brazare și multe alte aplicații de încălzire.
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230

870701

180

US (UNEF 1”)

2,9

239557

Brener ciclon

Putere (kW)

Consum de gaz, g/h la 2 bari

Lungime gât tub (mm)

Conexiune

Număr articol

1 x 220983
CADOU

PROMO 2021

49.00 € 



TURBOJET

14

0-3,5

295

3,8

261033

Presiunea de lucru (bari)

Consum de gaz (g/h)

Putere (kW)

Diametru arzător Ø (mm)

Număr articol

14x2

0-3,5

264133

590

7,6

• Arzător cu rotaţie la 360 de grade, uşor poziţionabil,  
 ideal pentru funcționare în spații înguste
• Sistem cu dublă supapă pentru a preveni 
 scurgerile de gaz
• Aprindere piezoelectrică, racord UNEF 1” (US)
• Ideal pentru brazarea de țevi cu Ø de până la 18 mm
• Conceput pentru a fi utilizat cu MAPP® dar potrivit 
 și pentru utilizarea cu propan

261033

264133

SWIVEL ŞI SWIVEL TWIN

ARZĂTOR MULTIFUNCȚIONAL
Multifuncționalitatea este cuvântul cheie pentru linia 
 Handyjet. Exemplele de aplicații includ lipirea, îndepărtarea 
vopselei, dezghețarea, gătirea, grătare și multe alte 
aplicații de încălzire.
Handyjet este un arzător puternic, eficient și stabil 
la vânt. Noul arzator este prevăzut cu un tub de 
preîncălzire, care încălzește gazul înainte de  ardere. 
Aceasta înseamnă că noul Handyjet poate fi folosit în 
poziție răsturnată (360°) fără nicio izbucnire de flacără.

140

20

1,8

EU (7/16”)

220383

228202

Diametru arzător Ø (mm)

Putere (kW)

Racord cartuș gaz

Cartuș de gaz inclus

Consum de gaz (g/h)

Număr articol

80

20

228302

1,0

Perforabil

221093

228302

SETURI HANDYJET

TURBOLITE
420001
• Precis și stabil la vânt, flacără  
 punctiformă potrivit pentru  
 degivrarea incuietorilor 
 congelate, folosit în 
 electronică pentru lucrări fine,  
 utilizat ca și brichetă în diferite  
 circumstanțe
• Funcționează cu Butan gaz

ARZĂTOR 
LIGHT LINE

• Arzător versatil de lipit  cu 
 Racord US (UNEF 1”)
• A se utiliza cu cilindrii de unică 
 folosință 2209 și 2211

881647

228202

49.00 € 

41.00 € 

16.90 €  

40.00 € 

40.00 € 

9.90 € 



Sievert oferă o gamă largă de cartușe și butelii de gaz 
pentru o  eficacitate maximă în orice condiții de sezon. 
Amestecul de gaz din cartușe este optimizat pentru 
 eficiență maximă când este  utilizat cu arzătorul Sievert.

Buteliile la înaltă presiune sunt umplute cu 100% 
 propilenă sau  propan pentru eficiență maximă 
chiar și pe timpul iernii când  temperatura de afară 
scade sub zero.
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POWERGAS 
220383
• Cartuș de unică folosință 
 cu supapă de siguranță cu 
 închidere automată
• Amestec optimizat de 
 propan și butan pentru 
 eficacitate maximă
• Racord: EU (7/16”)

BUTANE GAZ 
221093
• Cartuș de gaz perforabil
• Conține 100% butan

ULTRAGAS 
220583
• Cartuș de unică folosință cu  
 funcție Anti-Flare incorporată  
 care permite utilizarea la 
 360 de grade fără nicio  
 izbucnire de flacără
• Amestec optimizat de 
 propilenă, propan și butan  
 pentru eficiență maximă
• Racord: EU (7/16”)

PROPAN DE CALITATE 
220983
• Butelie de înaltă presiune 
 de unică folosință cu 100%  
 propan pentru eficiență  
 maximă pe timpul iernii când  
 temperaturile scad sub zero
• Funcția Anti-Flare permite  
 utilizarea la 360 de grade
• Racord:US (UNEF 1”)

MAPP® US 
221183
• Gaz rafinat de propilenă,  
 pentru o temperatură 
 a flăcării de aproximativ 
 2400 °C
• Oferă performanțe   
 superioare ale flăcării la  
 lucrul peste cap
• Racord: US (UNEF 1”)

MAPP® EU 
222183
• Butelie la înaltă presiune de  
 unică folosință cu 100% 
 propilenă pentru eficiență  
 maximă pe timpul iernii când  
 temperaturile scad sub zero
• Funcția Anti-Flare permite  
 utilizarea la 360 de grade
• Racord: EU (7/16”)

4.20/3.80 €
Bucată/Bax

13.50/12.50 €
Bucată/Bax

13.90/12.50 €
Bucată/Bax

13.90/12.50 €
Bucată/Bax

10.00/9.00 €
Bucată/Bax

1.85/1.65 €
Bucată/Bax



ROWALT SRL, Otopeni, Jud. Ilfov, Str. 1 Mai, Nr. 4, Telefon 021 350 37 44/45/46 info@rothenberger.ro www.rowalt.ro / www.sievert.se
Prețurile cuprinse în acest pliant sunt exprimate în Euro și nu includ TVA. Sunt prețuri recomandate de vânzare către utilizator.
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400

57

625010

Diametru arzător Ø (mm)

Putere (kW)

Consum de gaz, g/h la 4 bari

Lungime gât tub (mm)

Număr articol

TORTĂ SPECIALĂ ROBUSTĂ 6250,

• Un set de arzător de lipit profesional și puternic, ideal pentru lipire  
 moale, brazare, topire, prelucrarea metalului, îndepărtarea vopselei și  
 pentru alte sarcini de încălzire
• Include mâner 3486, gât de țeavă 3511, arzător 2942 și furtun fix de 2 m

PRO 86

Diametru arzător Ø (mm)

Putere (kW)

Consum de gaz, g/h la 2 bari

Racord furtun (fără supapă)

Lipire moale aprox. 400°C  Ø max. țeavă (mm)

Număr articol

28

BSP 3/8” LH

7,7

600

60

219742

SET ARZĂTOR DE LIPIT

346041

344441

• Arzătoare de putere pentru aplicații grele cu flăcări extrem de  
 puternice și rezistente la vânt pentru a face față celor mai severe  
 condiții meteorologice
• Ideal pentru uscare, aplicare bitum, detalii și aprindere,  
 preîncălzire înainte de sudare, topire zăpadă/gheață și alte 
 aplicații care necesită căldură
• Pentru racordare la niplurile Sievert Pro
• Presiunea de lucru recomandată 4 bari

SETURI TURBOROOFER
PRO 88

6 700 8 250

50 60

180 500

86 114

344441 346041

Diametru arzător Ø (mm)

Putere (kW)

Consum de gaz, g/h la 4 bari

Lungime gât tub (mm)

Număr articol

50.00 €  

45.00 €  

55.00 €  

49.00 €  


