
RÖHM TERMÉK 
VÁLASZTÉK
Kiváló termékek befogástechnikai szakértőtől



RÖHM - DRIVEN BY TECHNOLOGY

A RÖHM név, több mint 100 éve biztosíték a gyorsaságra, erőre és precizításra. Ha nagyteljesítményű 
befogószerszámokról van szó, akkor RÖHM első rangú választás, mint megbízható partner és rendszer-
szállító. Folyamatosan fejlesztjük termékeinket és javítjuk szolgálatatásainkat, aktívan jelenünk meg az új 
piacokon, használjuk az innovatív gyártási eljárásokat és technológiákat. Világszerte több, mint 50 kiren-
deltségünk és képviseletünk van. RÖHM jelen van valamennyi kontinensen és mindenhol a Vevők közelében.

„Az általunk gyártott befogó szerszámok olyan sokoldalúak, 
mint a szakma maga, amelyért tevékenykedünk.“ 
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web2productRÖHM eShop

A RÖHM web2product termék konfigurátorával egyedileg ter-
vezheti meg a saját profiljának megfelelő egyedi befogóját.

www.web2product.biz

A maga nemében a RÖHM elsőként áll a teljes befogástechnikai 
programjával online módon B2B eShop-al rendelkezésre.

www.eshop.roehm.biz



1Tökéletesen illeszkedő, intelligens felépítés.
A legkeményebb munkahelyi körülmények között is megállják a helyüket.

FÚRÓTOKMÁNYOK
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Gyorsbefogó (önzáró) fúrótokmányok 
(ipari kivitel, kulcs nélkül)

Gyorsbefogó (önzáró) fúrótokmányok 
(kulcs nélkül)
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Fogaskoszorús fúró tokmány 
(kulcsos)



2 Robosztus, jól terhelhető és rendkívül hosszú élettartalmú.
És ehhez jön még a kitűnő megmunkálási pontosság.

KÖZPONTOSÍTÓ CSÚCSOK
HOMLOKMENESZTŐK
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Forgó csúcsok Álló csúcsokForgó kúpok Homlokmenesztők
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3 Különösen sikeres és hatékony, ahol a nagy pontosságú és egyedi befogásoknál sok erőre van szükség.
A nagy átmérőjű és nehéz munkadarabok megfogására.

ESZTERGA TOKMÁNYOK 
SÍKTÁRCSÁK
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Ékrudas tokmány pofa 
gyorsváltó rendszerrel

Eszterga tokmányok Síktárcsák Pofák

Szorító erő mérők
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4 Biztos megfogás, nagy szorító erő.
A legnehezebb darabokat is precízen fogja és biztosan rögzíti.
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NC-Kompakt satu

SATUK

NC-Kompakt-dupla satu NC-Kompakt-
központ satu

Gépsatuk

Fúrógép satuk Köszörű -és ellenőrző 
satuk

Satu pofák Nullpont rendszerek
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5 Meglepően flexibilis megoldások gyors és dinamikus mozgatáshoz.
Erős, precíz és pontos.

AUTOMATIZÁLÁSI 
TECHNIKA 
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Tömített párhuzam befogók

2 pofás nagylöketű befogók

Szintetikus befogók 

2 pofás párhuzam befogók 3 pofás központosító befogók

Kompakt nagylöketű befogók

Fordító egységek

Feladatspecifikus befogók
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6 Gyors mozgások nagy nyomással
és hatalmas húzó erő az abszolút biztos megfogáshoz.

GÉPI MŰKÖDTETÉSŰ TOKMÁNYOK 
HENGEREK, LÜNETTÁK

Pofa gyorsváltós 
rendszerű tokmányok

Levegő működtetésű 
tokmányok

Átmenő furatos és 
furatnélküli tokmányok

Fix befogó készülékekÖnközpontosító lünetták
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Átmenő furatos és 
furatnélküli hengerek

Pofák
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Egyedi gépi működtetésű 
tokmányok 



7 Hatalmas erőkkel, külső-belső szorítással.
Kiválóan alkalmas érzékeny, vékony falú munkadarabokhoz is.
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Szegmenses feszítő tüskékHüvelyes feszítő tüskék

FESZÍTŐ TÜSKÉK                    
PATRONOS TOKMÁNY
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Egyedi megoldások 
belső megfogáshoz

Patronos befogók és CAPTIS befogók Egyedi megoldások 
külső megfogáshoz



8 A pontos illesztés biztosítja a kiváló teljesítményt.
A nagy tartó erők lehető legjobb átvitelét a forma és funkció egysége adja.

SZERSZÁMBEFOGÓ 
RENDSZEREK
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RESK csatlatokozókLubritool F-senso szorító erő mérők
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SUPER-LOCK 
rugó nélküli befogók

HSK kézi befogókHSK automata befogók Meredekkúpos automata 
befogók

SPK befogó fejek



A befogástechnika teljes területéről származó következetes vevőorientált megközelítés lehetővé 
teszi az egyedi megoldások kifejlesztését. Szívesen állunk a legnehezebb kihívások elé és 
dolgozunk ki megoldásokat azokra.
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SZAKMÁRA SZABOTT 
EGYEDI MEGOLDÁSOK 

Légi közlekedés és űrhajózás

Autóipar

Energia szektor

Gépgyártás Automatizálás

Síntechnológia

Ipar

Mikro technológia
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RÖHM Hungaria Kft.
H-2040 Budaörs
Gyár u.2 (BITEP IPARI PARK)
Hungary
Tel +36 20 93 24 597 
jozsef.alker@roehm.biz 
www.roehm.biz Id.-Nr. 1242399 / 0919


