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ROFROST® Zmrazovací hlavy - suchý led

 pro měď. trubky pro měď. trubky pro ocel. trubky   
Velikost Ø mm Ø coule Ø coule   Obj.č.

  1 10 - 12 1/2” 1/8” 60 65035
  2 14 - 15 - 1/4” 60 65036
  3 16 - 18 5/8” 3/8” 70 65037
  4 22 3/4 - 7/8” 1/2” 70 65038
  5 28 1.1/8” 3/4” 110 65039

 pro měď. trubky pro měď. trubky pro ocel. trubky   
Velikost Ø mm Ø coule Ø coule   Obj.č.

  6 35 1.3/8” 1” 110 65040
  7 42 1.5/8” 1.1/4” 210 65041
  8 - - 1.1/2” 210 65042
  9 54 2.1/8” - 250 65043
10 60 - 2” 250 65044

pro měď. trubky pro měď. trubky pro ocel. trubky   
Ø mm Ø coule Ø coule    Obj.č.

10 - 60 1/2 - 2.1/8”  1/8 - 2”  4,9  65030

Sada ROFROST® - Suchý led
Zmrazovací přístroj na zmrazování trubek  
o průměru až 2” bez proudu

Profil produktu

VYUŽITÍ

Údržbářské a opravárenské práce, práce při rozšiřování zařízení  
v oblasti sanitárních instalací. Přívod el. proudu není potřeba!

PŘEDNOSTI 

n	Flexibilní použití, zmrazování možné i bez elektrického napájení
n	Suchý led umožňuje díky nízkým teplotám (až -79°C)   
 rychlejší zmrazení než jakýkoliv elektrický zmrazovací přístroj,  
 který pracuje s chladicími prostředky
n	Zmrazení potrubí až 2“ pouze s jedním přístrojem
n	Zmrazovací hlavy z extrémně chladuvzdorného speciálního  
 plastu

TECHNICKÉ ÚDAJE

Měděné trubky: Ø 10 mm - 60 mm
  Ø 1/2 - 2.1/8”
Ocelové trubky: Ø 1/8 - 2”  
Trubky z umělé hmoty a vícevrstvé trubky

kg g

ROFROST® Handy
Rychlý mobilní zmrazovací systém pro měděné trubky  
Ø 15 - 28 mm a ocelové trubky Ø 1/4 - 3/4”

Profil produktu

VYUŽITÍ

Zmrazování potrubí pro menší udržovací práce nebo rozšiřovací 
práce

PŘEDNOSTI 

 n	Zmrazování možné i na minimálním prostoru
 n	Šetří místo v kufru

Označení  kg g   Obj.č.

ROFROST® Handy  2400  64020
Zmrazovací sprej Quick Freeze   500  64001

10dílná sada (č. 64020) obsahuje: zmrazovací sprej Quick Freeze (č. 64001), zmrazovací 
hlavu 1/4” (č. 64021), zmrazovací hlavu 3/8” (č. 64022) zmrazovací hlavu 1/2”  
(č. 64023), zmrazovací hlavu 3/4” (č. 64024), vnitřní 6hranný šroubovák (č. 65046), 
vložku z pěnové hmoty (č. 64026), plastový kufřík bez vložky (č. 30898), vložku  
pro plastový kufřík (č. 62045), vliesovou utěrku ROTHENBERGER (č. 93915)

Set bez lahve s oxidem uhličitým!

Lahve s oxidem 
uhličitým používejte  
jen se stoupačkou

Zmrazovací hlavy

Zmrazovací technika
Plynová zmrazovací technika

19dílná sada (č. 65030) obsahuje: 2 rukojeti s dávkovacími ventily (č. 65032), 2 vyso-
kotlaké hadice (č. 65033), 10 párů zmrazovacích hlav (po 2 ks pro jeden rozměr), uza-
vírací víčko pro jednostranné zmrazování (č. 65049), vidlicový klíč (č. 65045), vnitřní 
6hranný šroubovák (č. 65046), rozdělovací T-kus (65034), plastový kufřík (65031)


