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Surpriza lunarĂ a instalatorului AUGUST 2022

• Iluminare cu leduri, de o luminozitate și  
     durată de funcționare remarcabile
• Flux luminos 440 lm, consum 8W
• Capul lămpii poate � rotit până la 180°       
    oferind multiple poziții de iluminare
• Cârlig rotativ pentru suspendarea lămpii
• Acumulator: 18 V / 2.0 Ah

• Utilizare universală, atât în interior cât și la exterior
• Funcționare puternică și silențioasă a motorului
• Potrivită pentru tăierea rădăcinilor și la săparea în 
     dopuri formate din materiale de construcții.
     Gamă largă de accesorii
• Antrenare directă a spiralelor de Ø 16 mm și Ø 22 mm
• Antrenare cu adaptor a spiralelor de Ø 8 mm și Ø 10 mm
• Lungime maximă de lucru: 60 m cu spirale S de Ø 22 mm
• Motor robust de 690 W

TRUSĂ UNELTE DE MÂNĂ - 18 piese + LampĂ cu acumulator FL 180

MAŞINĂ DE DESFUDAT R600

Set de 18 piese în noul sistem ROCASE, cu buzunare 
practice şi suporţi pentru scule, art. nr. 1000001955

Conține accesorii 16+22 mm

Lampă cu acumulator FL 180
art. nr. 1000001651

art. nr. 1000001693

Trusa conține: Tăietor TUBE CUTTER 35 DURAMAG (art. nr. 70027), 
Foarfecă ROCUT TC42 (art. nr. 52000), Cleşte ”papagal” ROGRIP M 7“ 1K (art. 
nr. 1000002697), Cleşte ”papagal” ROGRIP M 10“ 1K (art. nr. 1000002699), 
Cleşte ”papagal” ROGRIP XL (art. nr. 1000000328), Cleşte ”suedez” 1” (art. nr. 
70122X), Cheie radiatoare UNI (art. nr. 73297), Cheie reglabilă cu mâner 
izolat 34mm, lungime 6" (176 mm) (art. nr. 1500001509), Set şurubelniţe 
EUROLINE (art. nr. 73570), Nivelă 430 mm (art. nr. 1500001583), Ruletă 
ROMATIC, Centură de umăr cu logo, totul livrat în cutie ROCASE

Tricou

Tricou

€ 35900

€ 48200

Avantaj

client
€ -12300

art. nr. 19173

€ 1.31900

€ 1.92500

Avantaj

client
€ -60600


