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V čísle 4/2013 časopisu CTI INFO jsme vám představili německou společnost ROTHENBERGER, předního světového výrobce inovativního a tech-
nologicky náročného profesionálního nářadí, strojů a zařízení sanitární, topenářské, klimatizační a chladicí techniky.

Kromě stručného zavítání do historie tohoto koncernu jste měli v úvodním článku možnost poznat strukturu holdingu, jehož prioritou je akcent 
na kvalitu svých výrobků i služeb potvrzený množstvím patentů, certifikátů a aplikovaných kvalitativních metodik při výrobě (60 % sortimentu 
pochází z vlastní produkce).

Profesionální nářadí a stroje ROTHENBERGER v oboru instalace potrubí patří v celosvětovém měřítku k nevyhledávanějším, neboť poskytují 
zákazníkům komplexní řešení, včetně zabezpečení kvalitního servisu.

Výrobní program nářadí, strojů a příslušenství značky ROTHENBERGER se profesně rozděluje do jedenácti produktových skupin, z nichž bychom 
vás rádi v tomto vydání blíže seznámili se značkou ROWELD®, rozsáhlou produktovou řadou nářadí a strojů pro svařování umělých hmot.

Značka ROWELD® zaujímá přední postavení ve výrobní linii mezi ostatními výrobky ROTHENBERGER. ROWELD® je reprezentantem pro ino-
vace, funkčnost i kvalitu Made in Germany. Rozsáhlá nabídka této značky je ve světovém měřítku podporována neustálým rozvojem, výrobou 
i prodejem.

Rozdělení výrobní řady ROWELD® pro svařování umělých hmot 
Polyfúzní svařování od 16 do 125 mm pro potrubí a tvarovky z PE, PB, PP a PVDF, s možností využití až tří otvorů pro upnutí párových nástavců 
současně. Vstupní teploty regulované elektronicky nebo termostaticky.

Ruční svařování plastového potrubí natupo od 20 mm do 250 mm. Tento typ svařování se používá v sanitárních instalacích, potrubních sítích, 
odpadních potrubích a pro sanaci komínových trubek z PVDF a systémů střešního odvodnění.

VÍTEJTE VE SVĚTĚ ZNAČKY ROWELD®, PRODUKTOVÉ ŘADY PRO SVAŘOVÁNÍ UMĚLÝCH HMOT

VSTUPTE DO SVĚTA SPOLEČNOSTI 
ROTHENBERGER (pokračování, 2. díl)

ROWELD P 63 S-5

Saniline od 40 do 160 mm ROWELD P110 od 20 do 110 mm

ROWELD P 125 Nahřívací trny ROWELD set P 125 ROWELD P 63 S-5 set
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Hydraulické svařování plastového potrubí natupo od 40 mm do 1 200 mm. U hydraulického svařování je zapotřebí nejprve zmínit filozofii hyd-
rauliky ROWELD® pro svařování umělých hmot. Hydraulické agregáty ROWELD® jsou vyráběny v základní verzi ECO, dále Professional a Premium. 
Hydraulický Typ ROWELD® Premium vede uživatele krok za krokem k dokonalému vyhotovení sváru. Prostřednictvím integrovaného modulu 
protokolování umožňuje zařízení rychlé a bezpečné uložení svařovacích parametrů podle DVS a dalších mezinárodních směrnic a norem. Přenos 
dat zabezpečuje rozhraní USB. Provedení Premium se rozděluje na dva výkonnostní stupně: Premium a Premium CNC, přičemž varianta Premium 
CNC je úplnou novinkou na trhu, kterou společnost ROTHENBERGER představila na veletrhu „K 2013“ v Düsseldorfu v říjnu 2013.

Špičkový ROWELD® Premium CNC v kombinaci s topným tělesem významně usnadňuje obsluhu při svařování natupo všech druhů potrubí (PE, 
PP či PVDF) či tvarovek všech tlakových rozsahů (SDR 41-7,4). Zákazníci jej mohou využívat jak na stavebních zakázkách v terénu, tak i v továrních 
halách či objektech. Hydraulika ROWELD® u typu Premium CNC je řízena integrovaným CNC systémem s ovládáním prostřednictvím dotykové 
obrazovky (Touch-Screen) s bezpečným ukládáním dat a nastavených svařovacích parametrů (dle platných směrnic a norem EU). Data lze sou-
časně uchovávat a přenášet pomocí USB-portu. Výrobek ROWELD® Premium CNC je reprezentantem hi-tech ve svařování a revolucí ve vývoji 
hydrauliky svařování umělých hmot.
Svařování elektrotvarovek: univerzální svařovací agregáty pro svařování elektrotvarovek až do průměru 710 mm s možností zadávaní dat a čte-
cího zařízení čárových kódů.

Prodej a servis značky ROWELD® v České republice
V České republice je značka zastoupena od roku 1991 dceřinou společností ROTHENBERGER nářadí a stroje, s. r. o. Na území České republiky 
působí rozsáhlá síť prodejců nabízejících sortiment ROTHENBERGER, včetně výrobní řady pro svařování umělých hmot ROWELD®.
Prodejní a technickou podporu zajišťuje tým vyškolených obchodních zástupců.
Servisní služby nářadí, strojů a příslušenství provádí český autorizovaný servisní partner, společnost E S L, a. s., Dukelská třída 247/69, 614 00 
Brno. Společnost E S L, a. s. je silným prodejním a servisním partnerem firmy ROTHENBERGER na profesionální úrovni. V České republice se stala 
výhradním autorizovaným servisním centrem pro záruční i pozáruční opravy. Svým zákazníkům nabízí možnost ukázky provozu podstatné 
části prodejního sortimentu nářadí, nástrojů a příslušenství. Zákazníci si mohou při koupi zboží sami vyzkoušet práci s vybraným zařízením. 
Ve vazbě na rozšíření činnosti na profesionální úrovni je zázemí firmy E S L, a. s. vybaveno originálními zkušebními stroji ROTHENBERGER, na 
kterých jsou prováděny pravidelné servisní prohlídky. Certifikovaný tým servisních pracovníků a techniků společnosti E S L, a. s. se pravidelně 
vzdělává na produktových a servisních školeních ve výrobních závodech v Německu. Společnost klade důraz na odbornost a rychlost servisního 
zásahu, disponuje vybaveným skladem náhradních dílů, jež postupně rozšiřuje dle potřeb a požadavků narůstající klientely. ■

ROWELD P355B Hydraulika Premium Plus (novinka) ROWELD P355 B Premium Plus

ROWELD Rofuse Print ROWELD Rofuse Sani 160 ROWELD Rofuse Sani 160
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Zavítejte do světa ROTHENBERGER a dopřejte si profesionální zážitek.
Jste srdečně zváni do prodejny a servisního centra společnosti E S L, a. s. v Brně.

Pracovníci společnosti E S L, a. s. vás také rádi navštíví u vás.


