
пресова машина 
romax 4000 без 
батерия и зарядно 

К-т No.1000002683

1892,68 лв

1290,90 лв без ДДС 
1549,08 лв с ДДС

it just fits



к-т romax 4000 с пресови челюсти
и перфоратор

romax compact tt, без батерия и зарядно
компактна: Двуцилиндровия дизайн на Twin Turbo 
скъсява дължината на машината до 34 см. Това улеснява работата Ви в тесни 
пространства.

Включва: ROMAX Compact 
TT основна машина, ROCASE 
4414 

Акцията е валидна от 1 март до 31 декември 2021г, или до изчерпване на количествата. Всички цени са препоръчителни продажни, в лева, без ДДС. Артикулите са налични само при специализирани търговци. 

it just fits

Арт. No. 1000002809

1443,97 лв

1320,00 лв без ДДС 
1584,00 лв с ДДС

Цена за К-т No. 1000002281 

 3715,08 лв

2990,00 лв без ДДС 
3588,00  лв с ДДС

надеждна: Технологията за постоянна сила (CFT) гарантира постоянна 
аксиална тяга от 32-34 kN. Това осигурява безопасно пресоване за диаметри до 
110 mm. 

икономична: Електронното управление е оптимално настроено да увеличи 
интервала на обслужване до 40 000 пресови цикъла или 2 години. 
Това гарантира по-дълъг експлоатационен живот

издържливи: Благодарение на частичното лазерно закаляване DURA LAZR 
TEC,  прес-челюстите на ROTHENBERGER са с 40% по-твърди и 100% 
по-издържливи в по-силно натоварените си точки. Това Ви позволява 
да работите два пъти по-дълго с една и съща челюст.

К-тът вкл: ROMAX 4000; 3х пресови челюсти; RO 
RH4000 перфоратор; батерия 18V/4,0Ah; батерия 
18V/2,0Ah; ROCASE 6414 червен; ROCASE 4414 сив; RO 
BC14/36 зарядно ЕС; кърпа ; ръководство за работа

ROMAX 4000 ,SV15-22-28, Перфоратор  
Арт. No. 1000002281

ROMAX 4000, TH16-20-26, Перфоратор 
Арт. No. 1000002282  

ROMAX 4000, U16-20-25, Перфоратор 
Арт. No. 1000002283  

ROMAX 4000, М15-22-28, Перфоратор
Арт. No. 1000002284 3715,08

лв
2990,00лв без ДДС 
3588,00лв с ДДС

3836,60
лв

2990,00лв без ДДС 
3588,00лв с ДДС

3836,60
лв

2990,00лв без ДДС 
3588,00лв с ДДС

3715,08 
лв

2990,00лв без ДДС 
3588,00лв с ДДС

к-т romax compact tt + ›b‹ maxipro пресови челюсти 1/4-1.1/8"
без пламък: ›B‹ MaxiPro се присъединява без открит пламък. Няма 
опасност от пожар, няма риск от щети от пожар, и не се изискват никакви 
разрешения. Можете да работите бързо и безопасно.

К-тът вкл.:  Romax Compact TT основна 
машина; RO BC14/36 зарядно устройство; 
RO BP 18V/2.0 Ah батерия; 
Прес.челюсти compact ›B‹ MaxiPro 1/4", 
3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1.1/8"; 
Фрезер за вътрешно и външно 
почистване 1/8”–1.3/8”; TUBE CUTTER 35 
DURAMAG, 6-35 mm; Почистващи гъби 
ROVLIES ,130x60 mm, 10бр .; Маркер 
›B‹MaxiPro; Шабър за зачистване UNIGRAT; 
2x ROCASE 4414 

Арт. No. 1000002121 

4597,00лв

4475,90 лв без ДДС 
5371,08 лв с ДДС



Акцията е валидна от 1 март до 31 декември 2021г, или до изчерпване на количествата. Всички цени са препоръчителни продажни, в лева, без ДДС. Артикулите са налични само при специализирани търговци. 

резбонарезен комплект supertronic 2000
прецизен: Зъбното колело с паралелни зъби гарантира, че режещата глава се 
задвижва с постоянен висок въртящ момент и не се затваря. Това Ви позволява да 
правите резби с голяма точност. 

К-тът вкл.:  SUPERTRONIC 
2000 EU; резбонарезни 
глави 1/2, 3/4, 1, 1.1 / 4, 
1.1/2, 2", лампа RO FL180, 
батерия 18V/2,0 Ah, 
ROCASE 6414 червен, 
ROCASE 4212 сив, кърпа, 
инструкция за работа

к-т ръчни инструменти и лампа

К-тът вкл.: TUBE CUTTER 35, 
6-35mm, ROCUT TC 42, ROGRIP M 
7" 1K, ROGRIP M 10" 1K, ROGRIP 
XL, Тръбен ключ,45°,Super S, 
1", Многостъпален ключ UNI с 
тресчотка, Раздвижен ключ 8", К-т 
отвертки EUROLINE (6бр), Нивелир 
430mm, сгъваем метър 2m, ROCASE 
4414, ROCASE дръжка за рамо, 
RO FL180 лампа с вкл. 18V/2,0Ah 
батерия & зарядно

Арт. No. 1000002302 

Арт. No. 1000001693

2869,34лв

882,28лв

1990,00 лв без ДДС 
2388,00 лв с ДДС

587,90 лв без ДДС 
705,48 лв с ДДС

Цена за к-т  No. 1000002290 

3380,90 лв

2718.90 лв без ДДС 
3262.68  лв с ДДС

k-т romax compact с пресови челюсти и винтоверт

kомпактна: Двуцилиндровия дизайн на Twin Turbo скъсява дължината на машината до 34 
см. Това улеснява работата Ви в тесни пространства.

силна: Благодарение на силата на буталото - 19 kN, можете дори да притискате фитинги от 
неръждаема стомана до 35 mm.

безопасни: Производството в един процес на затягане означава, че няма изходни точки в 
челюстния лост. Това ни позволява да произвеждаме прецизно и с ниски отклонения. Поради 
това пресовите челюсти са оптимално съобразени със системите за монтаж и се свързват 
надеждно благодарение на тази прецизност.

К-тът вкл: ROMAX Compact TT; 3х пресови челюсти; 
RO DD60 винтоверт; 2x батерия 18V/2,0Ah; ROCASE 
4414 червен; ROCASE 4414 сив; RO BC14/36 зарядно 
ЕС; кърпа ; ръководство за работа

ROMAX CompTT ,SV15-22-28, Винтоверт  
Арт. No. 1000002287

ROMAX CompTT, M15-22-28, Винтоверт  
Арт. No. 1000002288  

ROMAX CompTT ,U16-20-25, Винтоверт  
Арт. No. 1000002289  

ROMAX CompTT ,TH16-20-26, Винтоверт 
Арт. No. 1000002290 

ROMAX CompTT ,WE-RFz 16-20-25-32, Винтоверт  
Арт. No. 1000002291 3380,90

лв
2718.90лв без ДДС 
3262.68лв с ДДС

3380,90
лв

2718.90лв без ДДС 
3262.68лв с ДДС

3380,90
лв

2718.90лв без ДДС 
3262.68лв с ДДС

3278,90
лв

2653.90лв без ДДС 
3184.68лв с ДДС

3278,90 
лв

2653.90лв без ДДС 
3184.68лв с ДДС



k-т инструменти tc 35 и rocut tc 42, в кутия robox

k-т rodrum s13 и барабан s10

лесно и удобно: Прецизният винт за затягане на TUBE CUTTER 35 
гарантира, че можете да го настроите към диаметъра на тръбата, без да 
прилагате сила. Резервната ролка, вградена в дръжката, гарантира, че 
тръборезът е винаги готов за употреба.

универсален: Барабанът на RODRUM може да бъде променян и по този 
начин адаптиран към диаметър на тръбите от 40-100 мм и дължина на 
тръбата до 15 m. Барабанът може да се използва за широк спектър от 
диаметри на тръбите. Това означава, че сте идеално оборудвани за 
различни ситуации

К-тът вкл.: ножица ROCUT TC 42, 
6-42mm, тръборез TC 35 DURAMAG, 
кутия ROBOX

К-тът вкл.: RODRUM S 13 с вкл. 
спирала 13mm/15m с 16mm 
присъединяване, барабан S10 
10mm/10m  

k-т r600 с rospi 8 и винтоверт

k-т roscope мини

универсална: С над 70 тръбни инструмента и четири различни вида 
спирали, имате подходящия инструмент за всяко запушване. Така Вие сте 
подготвени за всяка ситуация

малък и компактен: 8,5мм глава на камерата и 120см кабел на ROSCOPE 
мини са идеални за лесна и бърза проверка на по-дребни повреди. 
Тесните пространства вече не са проблем.

К-тът вкл.: R600 230V + к-т 
спирали и инструменти. 16-
22mm, ROSPI 8 H+E, RO DD60 
винтоверт с вкл. 18V/2,0Ah 
батерия & зарядно.

К-тът вкл.: ROSCOPE мини основен 
уред, аксесоари огледало и магнит, 4x 
AA батерии, кутия ROBOX B2350 (No. 
1500002641)

Арт. No. 1000002682

Арт. No. 1000002828

Арт. No. 1000001702

Арт. No. 1000002268

195,90  лв

3331.90  лв

5095,90  лв

313,50  лв

119,90лв без ДДС 
143,88  лв с ДДС

2549,90 лв без ДДС 
3059,88 лв с ДДС

2879,90лв без ДДС 
3455,88  лв с ДДС

244,90лв без ДДС 
293,88  лв с ДДС

Акцията е валидна от 1 март до 31 декември 2021г, или до изчерпване на количествата. Всички цени са препоръчителни продажни, в лева, без ДДС. Артикулите са налични само при специализирани търговци. 



k-т компресор за промиване roplus edm
доказуем: Електронното управление на данни чрез приложението 
записва данните за промиване по начин, защитен от подправяне. Това Ви 
позволява да създавате протоколи и да докажете, че сте работили 
професионално и в съответствие със стандартите.

К-тът вкл.: ROPULS eDM,
ROCLEAN инжектор; регулатор 
на налягането, ROCLEAN 
за почистване на подово 
отопление

Арт. No. 1000002825

Цена за к-т No. 1000002840

5095.90 лв
3990.90 лв без ДДС 
4789.08 лв с ДДС

15060,97 лв

11949,90 лв без ДДС 
14339,88  лв с ДДС

k-т rocam 4 с mини mодул и количка 

удобно: ROCAM 4 Plus съхранява и предава данни от / през WiFi, Micro HDMI,
Micro-USB, SD карта. Това Ви позволява да предавате инспекцията на живо и да
използвате предпочитания от Вас начин за предаване на данни.

К-тът включва: ROCAM 4 Plus, 30m кабел, 30 или 40mm 
глава на камерата, CAS зарядно, батерия CAS 18 V/4 Ah, 33 
kHz предавател на местоположение, 30 или 40mm водеща 
ролка, химикалка за сезорен екран, 4 GB SD-карта, USB-
кабел; упътване, 2x ROCASE 4414, Мини-Модул,16m, 25 mm 
глава на камерата, количка за ROCASE

К-т ROCAM 4, 30/30, Mini-Modul, 16 m и количка
Арт. No. 1000002848

К-т ROCAM 4, 30/40, Mini-Modul, 16 m и количка 
Арт. No. 1000002840  15060,97

лв
11949,90 лв без ДДС
14339,88 лв с ДДС

13731,79 
лв

10969,90 лв без ДДС
13163,88 лв с ДДС

к-т rofrost и лампа

oриентиран към бъдещето: ROFROST Turbo R290 работи с 
хладилния агент R290, който е по-екологичен от използвания преди това 
хладилен агент R404A. Това прави поддръжката по-евтина за Вас и 
гарантира, че можете да работите с устройството сега и в бъдеще.

К-тът вкл.: ROFROST 
TURBO 1.1/4" + 
6 Вложки, 230V, 
RO FL180 Лампа, 
18V/2,0Ah батерия, 
зарядно  

Арт. No. 1000001703

2743,90 лв
2099,90 лв без ДДС 
2519,88 лв с ДДС

Акцията е валидна от 1 март до 31 декември 2021г, или до изчерпване на количествата. Всички цени са препоръчителни продажни, в лева, без ДДС. Артикулите са налични само при специализирани търговци. 



к-т помпа rp 50-s и клещи

к-т roairvac r32 1.5, 230v, 42 l/min и rocase robucket 

прецизна: Изпитвателният маркуч има стоманена мрежа, която спира 
разширяването му по време на работа. Това предотвратява изкривяване на 
резултатите. 

tрайна: Четириполюсният електродвигател има висок въртящ момент при ниски обороти, 
което намалява износването и гарантира, че дори при ниски температури, когато маслото e с 
голям вискозитет, вакуумната помпа стартира надеждно. Това от своя страна запазва 
готовността и работоспособността на вакуумната помпа за по-дълго врем

К-тът включва: Контролна 
помпа RP 50-S; Тръбен ключ 
1+1.1/2"; Водопроводни клещи 
10" 

К-тът вкл.: ROAIRVAC R32 1.5, 
230V, 42 l/min и ROCASE ROBU-
CKET, инструкция за работа

Арт. No. 1000002686

Арт. No. 1000002689

 754,50 лв

 841,57 лв

454,54 лв без ДДС 
545,45 лв с ДДС

587,90 лв без ДДС 
705,48 лв с ДДС

к-т rorec pro digital и roleak pro 

k-т rocool 600

пригоден към бъдещето: Устройството за извличане на хладилен 
агент може да се използва във вериги, използващи хладилни агенти от клас 
A1, A2L и A2. Това гарантира, че имате възможност да се справяте с всяка 
работа.

подходящ за хладилни агенти с високо налягане: 
Сензорите за високо налягане могат да издържат до 60 бара. Позволява Ви 
да работите с хладилни агенти с високо налягане като CO2 и R32. 

К-тът вкл.: ROREC Pro Digital, 
230 V,  ROLEAK Pro, инструкции 
за работа 

К-тът вкл.: ROCOOL 600 
манометр; 2x температурен 
датчик; Червена кутия и 
софтуер за преглеждане на 
данни; Куфар, инструкция за 
работа

Арт. No. 1000002690

Арт. No. 1000000572

3821,96 лв

1176,00 лв

2649,90 лв без ДДС 
3179,88 лв с ДДС

879,90 лв без ДДС 
1055,88 лв с ДДС

Акцията е валидна от 1 март до 31 декември 2021г, или до изчерпване на количествата. Всички цени са препоръчителни продажни, в лева, без ДДС. Артикулите са налични само при специализирани търговци. 



К-тът вкл.: Горелка SUPER FIRE 4; Бренер за горещ въздух, 
38 mm; (при к-та с газ: 2x бутилка MAPP газ); инструкция за 
работа

К-т C - SUPER FIRE 4 HOT BOX C, 7/16"  с 2х бутилка MAPP газ 
и бренер за горещ въздух.
Арт. No 1000002693

К-т C - SUPER FIRE 4 HOT BOX C, 7/16" без газ и с бренер за 
горещ въздух. 
Арт. No 1000002688 531,44 

лв
293,90 лв без ДДС
352,68 лв с ДДС

597,89 
лв

338,90лв без ДДС/ 
406,68лв с ДДС

cas радио cas вентилаторcas мултифункционален
адаптер

Цена за к-т No.1000002693

Арт. No. 1500003494 Арт. No. 1500003495 Арт. No. 1500003496

452,95 лв

597,89 лв

439,90 лв без ДДС 
527,88  лв с ДДС

338,90 лв без ДДС 
406,68  лв с ДДС

225,90 лв без ДДС 
271,08  лв с ДДС

64,90 лв без ДДС 
77,88  лв с ДДС

205,90 лв без ДДС 
247,08  лв с ДДС

к-т валцоваща револвираща конусна дъска 

cas промоционални продукти

k-т super fire 4 hot box

съвместима: Автоматичното спиране на дълбочината означава перфектно 
позициониране на тръбата по отношение на конуса. Това ви помага да направите 
сигурни фитинги, които отговарят на съответните стандарти

работи обърната надолу: MAPP-пропиленовата газ образува стабилен пламък, 
който може да се използва за заваряване на тръби до 28 mm в диаметър* и за 
заваряване с горелката в посока надолу и при нулеви температури 

К-тът вкл.: РЕВОЛВИРАЩА КОНУСНА ДЪСКА ROFLARE 
REVOLVER (метрична/ цолова); тръборез ROTRAC 28 PLUS 
хромиран; ROCASE 4212; инструкция за работа

К-т револ. конусна дъска метрична
Арт. No. 1000000230

К-т револ. конусна дъска цолова
Арт. No. 1000000231  452,95 

лв
439,90 лв без ДДС
527,88 лв с ДДС

452,95 
лв

439,90 лв без ДДС
527,88 лв с ДДС

Акцията е валидна от 1 март до 31 декември 2021г, или до изчерпване на количествата. Всички цени са препоръчителни продажни, в лева, без ДДС. Артикулите са налични само при специализирани търговци. 



*Бонус програмата е достъпна само в избрани страни. За повече информация и 
условия за участие, моля посетете: rothenberger.com/de-de/bonusprogramm 

lisa arnold
Техник обслужване на клиенти и обучен 

индустриален механик

Нашите бонус точки са фантастично малко допълнение, 
което ви награждава с безплатни инструменти 
ROTHENBERGER. Наистина трябва да се присъедините към 
нас!  

толкова е лесно, колкото 1,2,3
Закупете един от промоционалните ни продукти и получете 
скреч карта

Регистрирайте се на интернет страницата на бонус програмата
ни rothenberger.com/de-de/bonusprogramm 

Съберете бонус точки и ги осребрете за страхотни
инструменти на ROTHENBERGER.

 "бонус програмата* ни     
 вече има 12000 участници.    

 и продължаваме да се    
 разрастваме всеки ден."                                           

БОНУС
RO
ТОЧКИ

1.
2.
3.

Вашият ROTHENBERGER дистрибутор: 

Ротенбергер България ЕООД 
София, бул Ситняково 79

 facebook.com/rothenbergerbg

rothenberger.com/bg-bg
посетете ни на:

Благодарим на Reichmann Heizung-Sanitär GmbH и engelbert strauss 
GmbH & Co. KG за подкрепата по време на фотосесията за тази 
брошура.

instagram.com/rothenberger_bulgaria


