RAUTOOL A-LIGHT2 I RAUTOOL A3
NOWA GENERACJA AKUMULATOROWYCH NARZĘDZI MONTAŻOWYCH
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Budownictwo
Motoryzacja
Przemysł

RAUTOOL A-LIGHT2
LEKKI I KOMPAKTOWY

Firma REHAU optymalizuje program narzędzi dla profesjonalistów w serii A dla wymiarów 16-40
mm wprowadzając nową generację narzędzi RAUTOOL A-light2 i RAUTOOL A3.

Podwójne głowice widłowe

Lekki

Kompaktowy

Dzięki konsekwentnej optymalizacji masy nowy
RAUTOOL A-light2 waży tylko 2,80 kg z akumulatorem Li-Ion i głowicami widłowymi. Niska waga
znacznie ułatwia montaż, szczególnie powyżej
wysokości głowy.

Długość RAUTOOL A-light2 została zmniejszona
o 6,5 cm w stosunku do poprzedniego narzędzia
A-light. Dzięki bardziej kompaktowej formie narzędzie
jeszcze lepiej sobie radzi w wąskich miejscach
montażu i można je bez problemu obsługiwać
jedną ręką.

Dzięki zastosowaniu podwójnych głowic
widłowych można wykonywać połączenia
o dwóch wymiarach bez przezbrajania
narzędzia
Obrót o 360°
Cylinder zaciskowy z głowicami widłowymi
obraca się o 360°

Kształt litery L
Kompaktowy kształt L zapewnia wygodny
montaż w wąskich, trudno dostępnych
miejscach

Funkcja start-stop

Ergonomia

Po krótkim naciśnięcie przycisku „start”
cylinder zaciskowy powraca do pozycji
wyjściowej

Ergonomiczny design i wygodny uchwyt
zapewniają optymalną obsługę na
budowie

Kontrola ciśnienia
Dioda LED
Wbudowane oświetlenie ułatwia pracę
w ciemnych pomieszczeniach

Sygnał optyczny i akustyczny
Akumulator litowo-jonowy
Wydajna technologia Makita Li-Ion
(18V/1,5Ah) z krótkim czasem ładowania
wynoszącym tylko 22 min..
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RAUTOOL A3
WYTRZYMAŁY I ELASTYCZNY

Wytrzymały

Elastyczny

Profesjonalne narzędzie RAUTOOL A3 wykonuje
bezproblemowo ponad 200 połączeń po jednym
naładowaniu akumulatora.

Obrotowy cylinder pozwala na obrót o 360°
w każdym kierunku.

Funkcja start-stop

2 x obrót o 360°

Po krótkim naciśnięcie przycisku „start”
cylinder zaciskowy powraca do pozycji
wyjściowej

Obrotowy cylinder pozwala na obrót
o 360° w każdym kierunku.

Podwójne głowice widłowe
Dzięki zastosowaniu podwójnych głowic
widłowych można wykonywać połączenia
o dwóch wymiarach bez przezbrajania
narzędzia
Kontrola ciśnienia
Sygnał optyczny i akustyczny

Ergonomia
Doskonale wyważony środek ciężkości
i wygodny uchwyt zapewniają optymalną
obsługę na budowie

Dioda LED
Wbudowane oświetlenie
ułatwia pracę w ciemnych
pomieszczeniach

Akumulator litowo-jonowy
Wydajna technologia Makita Li-Ion
(18V/1,5Ah) z krótkim czasem ładowania
wynoszącym tylko 22 min.
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RAUTOOL A-LIGHT2 I RAUTOOL A3
ZAKRES DOSTAWY I OSPRZĘT

RAUTOOL A-light2, akumulatorowo-hydrauliczny
Nr art. 12035971001

RAUTOOL A3, akumulatorowo-hydrauliczny
Nr art. 12035951001

Zakres dostawy RAUTOOL A-light2
zaciskarka z akumulatorem Li-Ion
ładowarka
nożyce do rur 40 stabil
ekspander RO
smar
szczotka do czyszczenia
walizka
instrukcja obsługi

Zakres dostawy RAUTOOL A3
zaciskarka z akumulatorem Li-Ion
ładowarka
nożyce do rur 40 stabil
ekspander RO
smar
szczotka do czyszczenia
walizka
instrukcja obsługi

Narzędziom montażowym RAUTOOL towarzyszy bogaty asortyment osprzętu, m.in. pojedyncze i podwójne głowice widłowe, sprężyny do gięcia
rur RAUTITAN stabil, głowice kielichujące i nożyce do rur. Przegląd dostępnych komponentów systemu zawiera cennik „Technika grzewcza
i sanitarna”.
Więcej informacji na temat narzędzi montażowych RAUTOOL znajdą Państwo na stronie www.rehau.pl

Niniejszy dokument jest chroniony przez prawo autorskie. Powstałe w ten sposób prawa, w szczególności prawo do tłumaczenia, przedruku, pobierania rysunków, przesyłania drogą radiową, powielania na drodze fotomechanicznej lub
podobnej, a także zapisywania danych w formie elektronicznej są zastrzeżone.
Biura Handlowo-Techniczne REHAU
Gliwice: 44-109 Gliwice - ul. Jana Gutenberga 24 - tel. 32 77 55 100 - fax 32 77 55 101 - gliwice@rehau.com Poznań: 62-081 Przeźmierowo k. Poznania - Baranowo, ul. Poznańska 1 A - tel. 61 84 98 400 - fax 61 84 98 401
poznan@rehau.com Warszawa: 03-244 Warszawa - ul. Wenecka 12 - tel. 22 20 56 300 - fax 22 20 56 301 - warszawa@rehau.com
REHAU Sp. z o.o. - NIP 781-00-16-806 - Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; nr KRS 0000049439 - Kapitał zakładowy: 46 500 000,00 zł

www.rehau.pl

856702 PL

09.2010

