RAUTOOL: VOOR ALLE OMSTANDIGHEDEN.
Buizen eenvoudig en snel verbinden.
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SNEL INSTALLEREN.

Betrouwbaar en zeer eenvoudig.
De robuuste RAUTOOL systeemgereedschappen zorgen voor een eenvoudige en comfortabele montage
van schuifhulsverbindingen.
Het origineel:
Al 30 jaar zorgt de REHAU schuifhulsverbindingstechniek voor hygiënische en veilige
verbindingen zonder dode ruimtes. De verbinding is meteen drukbelastbaar en dicht
– zonder O-ring.
Talloze toepassingsgebieden:
- Drinkwater- en verwarmingsinstallaties met RAUTITAN
- Oppervlakteverwarming en -koeling met RAUTHERM en RAUTHERM SPEED
- Industriële toepassingen met RAUPEX voor perslucht, koelwater enzovoort
- Buurt- en stadsverwarming met RAUTHERMEX en RAUVITHERM
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DRAAIEN,
VERWISSELEN,
VERDER.
Met de RAUTOOL systeemgereedschappen.

Unieke veelzijdigheid:
Geen enkele andere fabrikant
biedt zo'n uitgebreid assortiment
gereedschappen aan.
Laat u overtuigen:
www.rehau.be/rautool-nl

Van klein naar groot:
Installeren in een handomdraai:
De RAUTOOL A-light2 combi maakt het werk op
de bouwplaats efficiënter. Wisselen van expanderen
naar persen kan gebeuren door eenvoudigweg de
kop van het gereedschap te draaien – zonder dat
u het gereedschap hoeft om te bouwen of hoeft
neer te leggen.

Klaar voor elke situatie:
Het modulaire gereedschapsconcept met verschillende aandrijvingen biedt voor elke toepassing de juiste
oplossing. Krachtige accugereedschappen garanderen een lange gebruiksduur. De manuele RAUTOOL
gereedschappen zijn onafhankelijk van het elektriciteitsnet, onderhoudsvrij en bestand tegen de zware
gebruiksomstandigheden op de werf.

De RAUTOOL systeemgereedschappen zijn geschikt voor
buizen van 10 tot 160 mm.
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OPTIMAAL INSTALLEREN.

Voor maximale efficiëntie op de werf.
Met de professionele gereedschappen van de RAUTOOL-serie is de verbindingstechniek met schuifhulzen
kinderspel.
Permanent dicht in slechts
3 stappen:
Het afbramen en kalibreren van
de buizen valt volledig weg.
Reeds voor de druktest biedt een
eenvoudige visuele controle de
zekerheid van een professioneel
uitgevoerde verbinding.

Buisuiteinde expanderen
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Fitting insteken

Schuifhuls persen

EXPANDEREN,
PERSEN,
DICHT.
Met de RAUTOOL systeemgereedschappen.

Vooruitziend:

1/4

Tot op heden werden er al meer
dan 750 miljoen REHAU
schuifbusverbindingen geïnstalleerd. Om dit succesverhaal te
laten voortduren, ontwikkelen wij
constant innovaties om de
RAUTOOL systeemgereedschappen nog eenvoudiger en sneller
te maken.

Quick Change®: sneller wisselen van de expanderkoppen
Dankzij het gepatenteerde snelkoppelsysteem wordt het af- en opschroeven van de expanderkoppen
telkens beperkt tot één kwartslag. Bij de gangbare schroefkoppelingen daarentegen zijn daarvoor telkens
vier volledige slagen vereist.
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COMFORTABEL INSTALLEREN.
Ook in moeilijke omstandigheden.

Krachtig gereedschap, optimale toebehoren en vakkennis uit de praktijk: de partnervoordelen o.a. dubbele
en van RAUTOOL en REHAU!
Ideaal: RAUTOOL toebehoren
Originele RAUTOOL toebehoren – ook voor buitengewone eisen: dubbele en drievoudige
persjuksets, inwendige buigveren voor RAUTITAN stabil-buizen en expanderkoppen.
Sterk: RAUTOOL batterij
De Li-Ion-batterijen van de nieuwste generatie garanderen een lange gebruiksduur met
een korte laadtijd.
Optimaal: RAUTOOL Service
Instructies ter plaatse, verhuurservice en professionele opleidingen: profiteer van de
REHAU dienstverlening met toegevoegde waarde!
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BLIJF
ELKE SITUATIE
MEESTER.
Met de RAUTOOL
systeemgereedschappen.

Klaar voor elke situatie:
Op donkere werkplekken zorgt de
ingebouwde ledverlichting voor
voldoende licht.
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Gewoon draaien:
Met de drievoudige persjukset wisselt u in een
handomdraai van maat. Zonder van gereedschap te
wisselen, kunt u met de maten 16, 20 en 25 mm
werken. Gewoon draaien volstaat.

Snel en comfortabel in alle situaties:
Bij montagewerkzaamheden boven het hoofd, in
smalle schachten of andere moeilijke omstandigheden, maakt het lichte en compacte ontwerp van de
gereedschappen met batterij het werk
gemakkelijker.
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VARIABEL INSTALLEREN.
De nieuwe RAUTOOL A-one.

Ook het professionele gereedschap RAUTOOL A zorgt voor een eenvoudige en comfortabele montage van
schuifhulsverbindingen.

Het nieuwe gereedschap RAUTOOL A-one is een voordelige, compacte en lichte
combitool met een batterij in een modern design voor het monteren van REHAU
schuifhulsverbindingen. In combinatie met de RAUTITAN PX schuifhulzen in de maten
16-32 en de optioneel opzetbare expanderadapter (QC), is dit gereedschap een
waardevol hulpmiddel in elke situatie.
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INDIVIDUEEL
INSTALLEREN.
Met de nieuwe RAUTOOL A-one.

Snel wisselen:
Het nieuwe snelkoppelsysteem als platform
voor de expanderadapter QC en de persjuksets 16-32 is comfortabel en variabel
inzetbaar op de bouwplaats.

Eenvoudig expanderen:
Met de optioneel verkrijgbare expanderadapter QC kan hydraulisch expanderen van
buismaten 16-32 op de werf zeer eenvoudig
en snel gebeuren.

Gewoon versteken:
Met de verschillende persjuksets kan snel
worden gewisseld tussen de maten 16, 20,
25 en 32 mm. Zonder problemen: versteken
en klaar!
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AAN ALLE
EISEN
VOLDOEN.
Met het RAUTOOL systeem.

RAUTOOL A-LIGHT2 COMBI
Combitool
Maten
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16 – 40 mm

RAUTOOL A-ONE
Schuifhulsgereedschap
Maten

16 – 32 mm

RAUTOOL A-LIGHT2
Schuifhulsgereedschap
Maten

16 – 40 mm

RAUTOOL XPAND QC
Expanderwerktuig
Maten

16 – 40 mm

RAUTOOL G2
Schuifhulsgereedschap

RAUTOOL K-GEREEDSCHAPPEN RAUTOOL M1
Combitool
Schuifhulsgereedschap

Maten

Maten

40 – 110 mm

10, 14, 16 mm

Maten

16 – 40 mm

RAUTOOL H/G1
Schuifhulsgereedschap
Maten

40 – 110 mm
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Het REHAU aanbod.
Systemen voor professionele installateurs:
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rautool-

Drinkwaterinstallatie
Radiatoraansluiting
Riolering
Oppervlakteverwarming/-koeling
Stadsverwarming
Geothermie
Elektrische installatie

Uw REHAU-verkoopkantoor staat tot uw dienst:
BE: Heverlee Tel: 016 39 99 11, info.bel@rehau.com
Lees a.u.b. de technische productinformatie die op dit moment geldt, u vindt die online op www.rehau.com/ti. Technische wijzigingen voorbehouden.

REHAU NV/SA
Ambachtenlaan 22
3001 Heverlee
www.rehau.be
850721 BE/nl 02.2019

