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Walcarka elektryczna WJ-80 S

Walcarka WJ-80 S wyposażona jest w centralny układ 
smarowania i wykonana z wysokiej jakości materiałów. 
Produkowana jest w dwóch wersjach: do walcowania blachy 
i drutu (WJ-80 S) lub tylko drutu (WJ-80 D). W drugiej wersji 
walcowanie drutu odbywa się bez konieczności regulacji  
rozstawu walców, co zapewnia maksymalną wydajność.

Wymiary walców: Ø  80 mm x 150 mm

Zakres roboczy: blacha od grubości 12 mm      
                     

drut od 16 mm do 1 mm
Szybkość walcowania: 7,5 m/min
Napęd: silnik 3 kW / 400 V / 50Hz

Typ Wymiary  [mm] Waga [kg] Nr kat. 

WJ-80 S 960 x 550 x 1270 250 15.008 

WJ-80 D  960 x 550 x 1270 250 15.008.01 

Typ           Opis  Waga [kg] Nr kat. 

WJSM-60x2 E3  Silnik-1,5 kW / 400 V / 50 Hz 105 15.011.03 

Walcarka elektryczna WJ-66E 

Wymiary walców:  66mm x 130 mm,

Zakres roboczy: blacha od grubości 5 mm - standard                           
lub od grubości 12 mm - wersja specjalna,                           
drut od 12 mm do 0,8 mm

Szybkość walcowania: drut 9,2 m/min                                     
blacha 5,2 m/min

Napęd: silnik 1,5 kW / 400 V / 50 Hz 
Reduktor bezobsługowy
Łożyska samosmarne

Ø

 
Typ Opis  Waga [kg] Nr kat. 

WJ-66 E-5 
2 pary walców. Blacha od 

grubości max. 5 mm, 
drut od 12 mm do 0,8   mm 

188 15.040.66 

WJ-66 E-12 
2 pary walców. Blacha od 

grubości max. 12 mm, 
drut od 12 mm do 0,8 mm 

195 15.045 

www.rodent.pl
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Opcja do WJ-66
W miejsce mocowania rolek 
bocznych można zamontować
przeciągarkę do drutu 

Walcarka elektryczna WJSM-60x2 E3

Wymiary walców:    60 mm x 120 mm

Zakres roboczy: drut od 11 mm do 1 mm
                           blacha grubość od 8 mm
Łożyska samosmarne
Reduktor bezobsługowy
Możliwość zastosowania dodatkowych rolek 

Ø
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15.025

15.005.01

15.005
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Walcarka elektryczna podwójna WJ-52 E 

Wymiary walców:  52 mm x 100 mm

Zakres roboczy: blacha od grubości 4 mm                           
drut od 9,1 mm do 0,9 mm

Szybkość walcowania: 5 m/min
Łożyska samosmarne
Reduktor bezobsługowy

Ø

 

Typ Opis  Waga [kg] Nr kat. 

WJ-52 E3 Silnik – 0,75 kW / 400 V / 50 Hz 90 15.025 

WJ-52 E1 Silnik – 0,75 kW / 230 V / 50 Hz 90 15.020 

Walcarka elektryczna WJSM-52 E 

Wymiary walców:  52 mm x 120 mm

Zakres roboczy: blacha od grubości 4 mm                           
drut od 8,0 mm do 0,9 mm

Szybkość walcowania: 5 m/min
Łożyska samosmarne 
Reduktor bezobsługowy
Istnieje możliwość zastosowania wałków 
o średnicy 60 mm

Ø

Typ Opis  Waga [kg] Nr kat. 

WJSM-52 E3 Silnik – 0,75 kW / 400 V / 50 Hz 90 15.006 

WJSM-52 E1 Silnik – 0,75 kW / 230 V / 50 Hz 90 15.005.01 

WJSM-52 E3s Silnik – 0,75 kW / 400 V / 50 Hz 
(stołowa) 90 15.006.01 

WJSM-52 E1s Silnik – 0,75 kW / 230 V / 50 Hz 
(stołowa) 90 15.005 

 

Typ Opis  Waga [kg] Nr kat. 

Silnik-0,75 kW/230 V/50Hz     105 15.009.01 

    Silnik-0,75 kW/400 V/50Hz 105 15.009.02 

108 15.009.08 

   

Silnik-1,5 kW/400 V/50Hz

Walcarka elektryczna WJSM-60x2ES

Wymiary walców:  60 mm x 120 mm

Zakres roboczy:  drut od 11 mm do 1 mm
                            blacha grubość od 4 mm (B-4)

od 8 mm (B-8)  
Łożyska samosmarne
Reduktor bezobsługowy
Możliwość zastosowania dodatkowych rolek

Ø

WJ SM-60x2 E1s (B-4)

WJSM -60x2 E3s (B-4)

WJSM-60x2 E3s (B-8) 
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Walcarka ręczna podwójna WJ-66 R-5 

Zakres roboczy: blacha od grubości 5 mm                           
drut od 12 mm do 0,8 mm

Przełożenie: 1:7,5
Łożyska samosmarne
 

Typ Wymiary walców [mm] Waga [kg] Nr kat. 

WJ-66 R-5  66 x 130 102 15.030 

Stojak 430 x 480 x 850 15 15.088 

Ø

Ø

 
Typ  Wymiary walców [mm] Waga [kg] Nr kat. 

WJ-52 R   52 x 100 55 15.010 

Stojak  960 x 450 x 400 17 15.086 

Walcarka  podwójna WJ-52 R ręczna
Zakres roboczy: blacha od 4 mm                            

             drut od 9,1 mm do 0,9 mm
Przelożenie 1 : 5
Łożyska samosmarne

Walcarka WJ-60x2 R Retro  ręczna 

Zakres roboczy: blacha od 4 mm                            
             drut od 8 mm do 0,9 mm

Przelożenie 1 : 5
Łożyska samosmarne

 

Typ Wymiary walców [mm] Waga [kg] Nr kat. 

WJ-60x2 R 
Retro   60 x 120  74 15.011.04  

Stojak 950 x 490 x 430 16 15.085.04 

Ø

Walcarka ręczna WJSM-60 Retro

Zakres roboczy: blacha od 4 mm                            
drut od 8 mm do 0,9 mm

Przelożenie 1 : 4
Łożyska samosmarne

Ø

 

Typ Wymiary walców 
[mm] Waga [kg] Nr kat. 

WJSM-60 
Retro   60 x 120  35 15.001.02 

Stojak 950 x 290 x 290 23,9 15.085.02 

33
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Walcarka WJSM-52 

Walcarka WJSM-48

Zakres roboczy: blacha od 4 mm                           
drut od 8 mm do 0,9 mm

Przelożenie 1:4
Łożyska samosmarne

Zakres roboczy: blacha od 4 mm                           
drut od 6,5 mm do 1 mm

Przelożenie 1:1
Łożyska samosmarne

Stojak 430 x 430 x 850 17 15.085.48 

Typ Wymiary walców
[mm] 

 
 

Waga 
[kg] Nr kat. 

WJSM-48   48 Ø x 80  22  15.001.48 

 Wymiary [mm] 
 

 
Waga 
[kg] Nr kat. 

450x400x250   32  15.301  

Typ Wymiary walców:
[mm]  

 
 

Waga 
[kg] Nr kat. 

Stojak 430 x 430 x 850 17 15.085.01 

WJSM-52  Ø  52 x 120  30,5 15.001.01 

WJSM-60   Ø  60 x 120  35  15.001.04 

Rolki z profilami półokrągłymi 
do walcarek
 

Wymiary profilu 
[mm] Nr kat. Nr kat. Nr kat. Nr kat.  

S1 H1 S2 H2 do 
WJ-66 

do 
 WJSM-60 

do WJ do-52 oraz 
WJSM WJSM- -52 48  

1,5 0,7 4,4 0,8 15.065.01 15.051.01 15.050.01 15.053.01  

1,7 0,8 4,1 0,8 15.065.02 15.051.02 15.050.02 15.053.02  

2 0,8 3,6 0,9 15.065.03 15.051.03 15.050.03 15.053.03  

2,5 0,8 3,3 0,9 15.065.04 15.051.04 15.050.04 15.053.04  

3

7

 

 

0,9

0,94

 

 

6

-

 

 

0,9

-

 

 

15.065.05

- - 

 

 

15.051.05 

 

15.050.05 15.053.05

15.050.07 15.053.07

  

  

4

8

 

 

0,9

0,94

 

 

5

-

 

 

0,9

- - -

 

 

15.065.06 

 

15.051.06 

 

15.050.06 15.053.06

15.050.08 15.053.08
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Ręczna przeciągarka bębnowa
Reczna przeciagarka bebnowa dzieki zwartej budowie ma wyjatkowo 

niewielkie gabaryty i sztywna konstrukcje. Przelozenie przekladni 

zebatej 1:4 znacznie ulatwia przeciaganie. 

Na zyczenie klienta istnieje mozliwosc wykonania przeciagarki w wersji 

mechanicznej napedzanej motoreduktorem. 
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Na stabilnych nogach, do latwego, równomiernego ciągnięcia 
drutu o średnicy nawet do 10 mm. Wyposażona w hak (zaczep 
do łańcucha) z ogniwem do kleszczy ciągnących. 
Przeciągarka jest oferowana w wersjach:  
CR - ręcznej z przekładnią zębatą i korbą; posiada dwie 
prędkości ciągnienia; 
CE - z napędem elektrycznym i sterowaniem nożnym. 
Prędkość ciągnienia w wersji CE - 7 m/min (lub wg 
zamówienia).
Silnik - 230 V / 50 Hz (lub na zamówienie - 400 V / 50 Hz) 
Modele standardowo mają długość:  1200 mm,
1500 mm oraz 2000 mm. Na życzenie klienta istnieje 
możliwość wykonania maszyny o długości do 5000 mm. 
Przeciągarka może być przykręcana do ściany.

................... 

................................................

 
TYP Opis Wymiary [mm] Waga 

[kg] Nr kat. 

CR-1200  
z napędem ręcznym,

max. długość ciągnienia
1200 mm 

1650 x 940 x 570 75 15.310 

CR-1500 
z napędem ręcznym,

max. długość ciągnienia
1500 mm 

1950 x 940 x 570 82 15.311 

CE-1200 
z napędem elektrycznym, 
max. długość ciągnienia 

1200 mm 
1650 x 940 x 570 97 13.320 

CE-1500 
z napędem elektrycznym, 
max. długość ciągnienia 

1500 mm
1950 x 940 x 570 104 15.321 

Przeciągarka doskonale sprawdza się w małych i średnich 
zakładach, zajmuje niewiele miejsca dzięki możliwości 
mocowania do ściany. Przeciągarka posiada wygodną półkę 
do przechowywania osprzętu.
Całkowita długość ciągnięcia wynosi 900 mm. Maszyna 
posiada również blokadę mechanizmu korbowego, której 
zwolnienie ułatwia szybkie rozwinięcie taśmy ciągowej. 
W zestawie bez kleszczy.

 
Długość całkowita [mm] 

 
Nr kat. 

1300 

 
Waga [kg] 

20 15.300 

  Pasowa przeciągarka do drutu

Przeciągarka do drutu

15.320

15.311

 Nr kat.

30.050.10 

30.050.01 

  

Wymiary  [mm]  

180 x 50 x 45 

250 x 50 x 45 

Waga  [kg] 

0,65 

0,76 

 Cycęgi 
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Nr kat. 

30.050.11  

Kleszcze z klinem do przeciągarki
 

Wymiary [mm] 
 

Waga [kg] 

225 x 90 x 47 1,76 



66

www.rodent.pl

artykuly dla zlotników i jubilerów, produkcja urządzeń precyzyjnych

Rolownica RN-3  
Przyrząd służy do powiększania pierścionków z kamieniami 
i obrączek o średnicy od 12,4 mm do 22,4 mm. Powiększany 
pierścionek osadza się na jednym z trzech trzpieni 
stożkowych, a rolkę z odpowiednim profilem pasującym do 
profilu pierścionka mocuje się na trzpieniu dźwigni. Poprzez 
docisk rolki do pierścionka i jednoczesny obrót trzpienia za 
pomocą korbki następuje powiększenie obwodu 
pierścionka. 
W skład przyrządu wchodzą:
- 3 trzpienie stożkowe,
- 8 rolek z 13-toma najczęściej spotykanymi profilami i 
  jedna rolka gładka oraz podstawka na trzpienie i rolki.

 
Typ Wymiary [mm] Waga [kg] Nr kat. 

RN-3 150 x 320 x 460 5,8 15.735.04 

RN-3 w pudełku 150 x 320 x 460 6 15.735.01 

RN-3 RETRO w pudełku 150 x 320 x 460 6 15.735.01.02 

 

   Rolownica mechaniczna RN-3 

Opis Wymiary [mm] Waga 
[kg] Nr kat. 

0,25 kW / 230 V / 50 Hz  500 x 400 x 600 28,5 15.735.10 

Rolownica mechaniczna RN-3 sluży do powiększania 
rozmiarów obrączek przez rozwalcowywanie. Dzięki 
zastosowaniu napędu mechanicznego zalecana jest do 
pracowni specjalizujących się w produkcji obrączek. 
Skala zegarowa pozwala na dokładne określenie rozmiaru 
obrączki. W skład urządzenia wchodzą:
- 3 trzpienie stożkowe zapewniające rozpiętość we    
  wszystkich rozmiarach produkowanych obrączek,
- 8 rolek z 13-toma najczęściej spotykanymi profilami do 
  obrączek.
Urządzenie zasilane jest silnikiem 230 V o mocy 0,25 kW.

15.735.01

15.735.04

 
   Rolownica RN-1

Rolownica RN-1 jest przeznaczona do powiekszania 
obrączek i pierscionków (równiez z kamieniem) poprzez 
rozwalcowywanie szyny. W komplecie znajdują sie 
profilowe, hartowane rolki o wysokiej gladkosci, które 
umozliwiają dopasowanie do profilu szyny powiekszanego 
wyrobu. 
Duza sztywnosc korpusu i ergonomiczny ksztalt pozwalają 
na wygodną obsluge urządzenia.

   

    

Wymiary [mm]
Waga 
[kg]

Nr kat.

100 x 140 x 320 7,1 15.735
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15.700

15.700.04

Powiększarko - zmniejszarka do obrączek
ze zwijarką PUKO-1

Przyrząd służy zarówno do powiększania jak i zmniejszania 
obrączek, a także do zawijania szyn na obrączki. Powiększenie 
(od średnicy 13 mm) odbywa się po nasadzeniu obrączki na 
stożkową tuleję przyrządu, która rozszerza się pod naciskiem 
ręcznej dźwigni. Obrączkę zmniejsza się wciskając ją 
w odpowiedni otwór kształtownicy za pomocą przyrządu. 
Do przyrządu dołączona jest kształtownica posiadająca 12 
polerowanych otworów stożkowych o stopniowanych średnicach. 
Przyrząd jest wyposażony ponadto w czterostopniowy trzpień 
zawijarki i wymienną kształtownicę, która służy do zawijania szyn 
na obrączki o różnym przekroju. 

Typ Wymiary [mm] Waga [kg] Nr kat.  

PUKO 1 160 x 190 x 430 11 15.700  

PUKO 1 RETRO 160 x 190 x 430 11 15.700.02  

PUKO 1 
ze wzmocnioną tuleją 160 x 190 x 430 11 15.700.03  

PUKO 1 RETRO 
ze wzmocnioną tuleją 160 x 190 x 430 11 15.700.04  

Powiększarko - zmniejszarka do obrączek
PUKO-2

Przyrząd ten różni się od przyrządu PUKO-1 tym, że nie jest 
wyposażony w zawijarkę do szyn.

Typ Wymiary [mm] Waga 
[kg] Nr kat.  

PUKO 2 160 x 120 x 430 10 15.701  

PUKO 2 RETRO 160 x 120 x 430 10 15.701.02  

PUKO 2 
ze wzmocnioną tuleją 160 x 120 x 430 10 15.701.03  

PUKO 2 RETRO 
ze wzmocnioną tuleją 160 x 120 x 430 10 15.701.04  

Kształtownica do  powiększarek 

Dwustronna, ze stali narzędziowej, z idealnie wypolerowanymi 
otworami.
 

Rodzaj kszałtownicy Do nr kat. Nr kat.  

kulista 12-gniazdowa 15.700 
15.701 15.720  

stożkowa 12-gniazdowa 15.700 
15.701 15.721  

kulista 16-gniazdowa 15.702 
15.703 15.722  

stożkowa 16 gniazdowa 15.702 
15.703 15.723  
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D

 

 Powiększarka mechaniczna PUKO-2 

Zawijarka do szyn ZWS-1 
Przyrząd wyposażony jest w 3 wymienne kształtownice. 
Każda posiada profile służące do zawijania szyn. Korpus 
wykonany z odlewu żeliwnego.

   

  

Kształtownice do zawijarek 
 
 Opis  Nr.  Średnica Nr kat. 

1 17-18,5-20,0-21,5 15.724.01 
A 

Ze specjalnego 
tworzywa  
sztucznego  2 23-24,5-26-27,5 15.724.02 

1 
 

15,6-17,7-19,6-21,7 15.725.01 

2 

 

18,3-20,3-22,3-24,0 15.725.02 
B

 

Z twardej stali 
rzędziowej do kszta-
łtowania takich wy-
robów jak platyna 
czy tytan

na-

  3 19,0-21,0-23,1-25,0 15.725.03 

Zawijarko – zaginarka do szyn ZWG-1
W podstawowy sklad zestawu wchodzi mocny, wykonany 
ze stali mechanizm roboczy dzialający na zasadzie mimo-
środu, który można mocować śrubami do stołu lub w imadle, 
3 okrągłe stalowe matryce, 3 stemple dociskowe ze stali, 
3 stemple dociskowe ze specjalnego tworzywa.
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Urządzenie jest przeznaczone do seryjnego powiększania 
i kalibrowania obrączek. Powiększanie odbywa się na 
rozprężnym, stożkowym trzpieniu wykonanym ze stali 
narzędziowej, której powierzchnia została utwardzona. Nowa 
specjalna konstrukcja i użycie materiałów kompozytowych na 
powierzchniach ciernych umożliwia pokonywanie dużych 
obciążeń (np. obrączki tytanowe) bez smarowania. 
Powiększarka jest wyposażona w ograniczniki rozmiaru, co 
umożliwia automatyczne powiększanie do zadanej średnicy.

Wycinak pozwala na cięcie już ukształtowanych obrączek co 
wyklucza ich deformację. Docelowy rozmiar obrączki należy 
powiększyć o szerokość noża przecinaka (5 rozmiarów). 
Przyrząd przecina szyny do szerokości 7 mm. Istnieje 
możliwość wykonania wersji WS-2 do zamocowania na prasie. 
Zastosowany zderzak rozmiaru ułatwia przecinanie większych 
ilości tego samego rozmiaru.
- kilkakrotnie zwiększa wytrzymałość obrączki na zerwanie 

przy powiększaniu
- umożliwia powiększanie obrączek nawet o ponad 15 rozmiarów !
- ułatwia dokładne spasowanie miejsca połączenia szyny
- oszczędza lut i skraca czas późniejszej obróbki 
- zapewnia 100% odzysk surowca

Opis Wymiary [mm] Waga [kg] Nr kat. 

1,1  kW / 400 V / 50 Hz  300 x 200 x 500 32,0 15.701.10 

Wymiary [mm] Waga [kg] Nr kat.

     95 x 130 x 310 2,13 15.120

Wymiary [mm] Waga [kg] Nr kat.

     120 x 175 x 50 1,98 15.125

Wymiary [mm] Waga [kg] Nr kat.

140 x 170 x 300 6,55 15.587.10

Wycinak szyny WS-1

05-802 Pruszków  ul. Sadowa 68/70 - e-mail: rodent@rodent.pl;   tel. 22 758-83-56; 22 728-97-67;   fax. 22 759-90-99
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Linia do produkcji obrączek bezszwowych

Produkcja obrączek z wykorzystaniem naszej technologii polega na kształtowaniu i powiększaniu półfabrykatów 
obrączek uzyskanych w procesie wywinięcia wykrojonej uprzednio podkładki.
Przebieg całego procesu przedstawiony jest na poniższym schemacie.

                                             
Kształtowanie, powiększanie i kalibrowanie gotowej obrączki

Wykrojenie podkładki 

 

 

Faza 2 – uzyskanie gotowego półfabrykatu

Wywinięcie podkładki
Faza 1 – uzyskanie stożka

 

15.802.01

Kalibrownik 

Szczegółowe informacje dotyczące urządzeń opisanych na stronach 9,10, 11 i 12 znajdą Państwo 
w naszym katalogu specjalistycznym bądź uzyskają kontaktując się z naszym przedstawicielem.

youtube.com/user/rodentpruszkow

 

                                                

15.800.21

Wykrojnik do podkładek
.

15.801

Przyrząd do wywijania
podkładki OZP-4

.

15.801.02

Zestaw 13 tulejek

.

15.803

Spęczak SO-3
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15.800.06

Rozwalcarka do obrączek WSO-8 PA

Jest wersją WSO - 7 R  o system zadawania 
żądanego rozmiaru obrączki przed rozpoczęciem 
powiększania. Dzięki temu można po ustawieniu rozmiaru 
powtarzać ten sam rozmiar z dużą dokładnością bez 
konieczności obserwacji wskazań czujnika zegarowego. 
Czyni to pracę bardziej wygodną, mniej męczącą, 
dokładniejszą i zdecydowanie bardziej wydajną. 

wzbogaconą

Typ Opis Wymiary [mm] Nr kat. 

WSO-8 PA 0,5 kW / 400 V / 50 Hz 620 x 540 x 370 15.800.06 

15.800.05

Rozwalcarka do obrączek WSO-7 R
Jest jednym z podstawowych urządzeń linii technologicznej 
do produkcji obrączek. Służy do uzyskiwania zadanego 
profilu poprzecznego oraz uzyskania żądanego rozmiaru 
obrączki. Podczas rozwalcowywania waga obrączki nie 
zmienia się. Obrączki produkowane z zastosowaniem 
procesu rozwalcowania mają ścisłą strukturę materiału, co 
zewnętrznie objawia się możliwością osiągnięcia wysokiego 
połysku oraz dużą twardością, a zatem i odpornością na 
ścieranie. 

15.800.01

Typ Opis Wymiary [mm] Nr kat. 

WSO-10 A 0,75 kW / 400 V / 50 Hz 600 x 620 x 1200 15.800.01 

Rozwalcarka WSO-10 A 
Rozwalcarka WSO-10 jest maszyną do masowego 
wytwarzania obrączek. Rozwalcowuje półfabrykaty 
wykonane metodą przewijania podkładki lub półfabrykaty 
uzyskane z grubościennych rur. Cały proces przebiega 
automatycznie. Po wprowadzeniu na trzpień rozwalcowujący 
półfabrykatu obrączki i ustawieniu żądanego rozmiaru, 
maszyna przystępuje do powiększania i formowania gotowej 
obrączki o konkretnym rozmiarze.

Zakres rozmiarów od średnicy 12 mm do 30 mm
Zakres szerokości od 1 mm do 7 mm

do obrączek 

05-802 Pruszków  ul. Sadowa 68/70 - e-mail: rodent@rodent.pl;   tel. 22 758-83-56; 22 728-97-67;   fax. 22 759-90-99

Rozwalcarka do obrączek RSO-2

Doskonała alternatywa dla istniejących już modeli WSO-7 R 
i WSO-8 PA
Parametry techniczne tej maszyny pozwalają wykonywać 
obrączki o szerokościach od 1 mm do 7 mm w pełnym 
zakresie rozmiarów i różnych profilach nie odbiegające 
jakością od obrączek wykonywanych na wyżej 
wymienionych rozwalcarkach. Obrączki można wykonywać 
zarówno z półfabrykatów uzyskanych w procesie wywijania 
podkładki jak również z ciętej rury.
Rozwalcarka RSO-2 jest jednocześnie najtańszym 
urządzeniem pozwalającym na produkcję obrączek. 
 

   

  

Wymiary [mm] Waga [kg] Nr kat.

620 x 540 x 370 40 15.800.02

15.800.02



Wyposażenie dodatkowe do diamenciarek

Przyrząd do nacinania fali Przyrząd do medalików Imadło płaskie

Wyposażenie dodatkowe do tokarki

Diamenciarka  DU 01

Urządzenie służy do grawerowania mechanicznego wyrobów 
jubilerskich za pomocą freza diamentowego i mechanizmów 
podziałowych. W wyposażeniu standardowym znajduje się stół 
obrotowo-krzyżowy,  podzielnica do obrączek z kompletem tulejek 
rozprężnych, mikroskop kątowy oraz głowica 6-cio nożowa. 
Na życzenie klienta możemy wykonać dodatkowe oprzyrządowanie 
pozwalające diamentować inne wyroby jubilerskie oraz szereg 
przystawek rozszerzających możliwości maszyny. Prędkość 
obrotowa wrzeciona:  40000  obr/min.

Opis Wymiary [mm] Waga [kg] Nr kat. 

0,3 kW / 3 x 400V/ 50Hz  600 x 650 x 650 160 20.911 

Opis Wymiary [mm] Waga [kg] Nr kat. 

0,25 kW 230V/ 50Hz  600 x 550 x 450 70 20.911.60 

Tokarka do obrączek TO-01 

Opis Wymiary [mm] Waga [kg] Nr kat. 

0,3 kW / 3 x 400V / 50Hz  600 x 250 x 300  70  20.910 

Urządzenie służy do kalibrowania obrączek za pomocą  noża 
diamentowego lub widiowego. W wyposażeniu standardowym 
znajduje się komplet tulejek rozprężnych. Na życzenie klienta 
możemy wykonać dodatkowe oprzyrządowanie pozwalające toczyć 
inne wyroby jubilerskie. Istnieje możliwość dokupienia opcjonalnych 
przystawek takich jak: głowica z kompletem tulejek do toczenia 
wewnątrz lub przyrząd do obtaczania promieniowego. Prędkość 
obrotowa wrzeciona:  1200  obr/min.
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Diamenciarka DU 01 ECO
Urządzenie służy do grawerowania mechanicznego wyrobów 
jubilerskich za pomocą frezu diamentowego i mechanizmów 
podziałowych.

Za pomocą diamenciarki wykonujemy drobne nacięcia frezem 
diamentowym na obrączkach w  celu ich ozdobienia.

Przyrząd do obrączek
wielokątowych

Przyrząd do toczenia promieniowego
wewnętrzny

Przyrząd do toczenia promieniowego
zewnętrzny

Zestaw tulejek do toczenia
wewnątrz obrączki

20.911.60

20.911

20.910

05-802 Pruszków  ul. Sadowa 68/70 - e-mail: rodent@rodent.pl;   tel. 22 758-83-56; 22 728-97-67;   fax. 22 759-90-99
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Przyrząd wyposażony w rolkę z nasypem diamentowym 
służy do matowania powierzchni obrączek na tokarce.

Przyrząd pozwala na użycie frezów typu POSALUX do pracy 
na tokarce.

Opis  Waga [kg]  Nr kat.  

Wymiary: 135 x 30 mm 0, 3  20.905  

 

Opis  Waga [kg]  Nr kat.  

Wymiary: 60 x 12 x 12 mm
 

0,1  20.913  

 

Przyrząd do matowania obrączek

Uchwyt tokarski freza

Frezy i noże tokarskie diamentowe
 

Opis
 

Nr kat.
 

Frez diamentowy płaski 0,5/180
 

21.001.00.5
 

Frez diamentowy płaski 1/180
 

21.001.01
 

Frez diamentowy płaski 1,5/180
 

21.001.01.5
 

Frez diamentowy płaski 2/180
 

21.001.02
 

Frez diamentowy płaski 2,5/180
 

21.001.02.5
 

Frez diamentowy płaski 3/180
 

21.001.03
 

Frez diamentowy płaski 4/180
 

21.001.04
 

Frez diamentowy kątowy 1/60
 

21.002.01
 

Frez diamentowy kątowy 1/75
 

21.002.02
 

Frez diamentowy kątowy 2/90
 

21.002.03
 

Frez diamentowy kątowy 3/90
 

21.002.04
 

Frez diamentowy kątowy 2/120
 

21.002.05
 

Frez diamentowy kątowy 3/120
 

21.002.06
 

Frez diamentowy kątowy 2/130
 21.002.07

 
Frez diamentowy kątowy 3/130 21.002.08  
Frez diamentowy kątowy 2/150 21.002.09  
Frez diamentowy kątowy 3/150 21.002.09.01  
Frez diamentowy kątowy 3/160 21.002.10  
Frez diamentowy wypukły 0,5/r=1 cv 21.003  
Frez diamentowy wypukły 1/r=0,75 cv 21.003.01  
Frez diamentowy wypukły 2/r=2 cv 21.003.03  
Frez diamentowy wypukły 2/r=200 cv 21.003.04  
Frez diamentowy wypukły 3/r=3 cv 21.003.05  
Frez diamentowy wklęsły 1/r=0,75 cc 21.004.01  
Frez diamentowy wklęsły 1,5/r=1 cc 21.004.02  
Frez diamentowy wklęsły 2/r=2 cc 21.004.03  
Frez diamentowy wklęsły 3/r=3 cc 21.004.04  
Frez diamentowy 3 mm skośny 21.005.01  
Frez diamentowy półokrągły 3 mm - linie 21.005.02  
Frez diamentowy płaski 3 mm - linie 21.005.03  
Nóż tokarski diamentowy 0,5/180 21.006.00.5  
Nóż tokarski diamentowy 1/180 21.006.01  
Nóż tokarski diamentowy 2/180 21.006.02  
Nóż tokarski diamentowy 3/180 21.006.03  
Nóż tokarski diamentowy 4/180 21.006.04  
Nóż tokarski diamentowy 2/90 21.007.02  
Nóż tokarski diamentowy 2/90 r=0,5 21.007.02.01  
Nóż tokarski diamentowy 3/90 21.007.03  
Nóż tokarski diamentowy 2/r=2 cv 21.008.02  
Nóż tokarski diamentowy 2/r=200 cv 21.008.03  
Nóż tokarski diamentowy 1/r=1 cc 21.009.01  
Nóż tokarski diamentowy 2/r=2 cc 21.009.02  
Nóż tokarski diamentowy 3/r=3 cc 21.009.03  
Nóż tokarski diamentowy wytaczak 2/180 21.010  
Nóż tokarski diamentowy promieniowy 3 mm  21.010.03  

Nóż tokarski diamentowy 3 mm - trapezowy 21.010.04  

Nóż tokarski diamentowy 3 mm grzebieniowy 5 linii  21.010.05  
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To niski koszt, szybkie grawerowanie i wiele indywidualnych 
rozwiązań. 
Nowa RX 5  jest łatwa do ustawienia i użytku w każdych 
warunkach gdzie wymagana jest szybkość i wydajność. 
RX 5 stwarza nowe możliwości dla firmy, bez potrzeby 
inwestowania dużego kapitału. Grawerka posiada 
odpowiednie oprogramowanie, które pozwoli stworzyć pro-
fesjonalne projekty grawerowanej powierzchni. Maszyna ma 
niewielkie wymagania sprzętowe, można z niej korzystać po 
podłączeniu do standardowego PC lub komputera 
przenośnego.

- Grawerowanie powierzchni płaskich, obrączek, 
   bransolet i długopisów po obwodzie
- Grawerowanie wzorów, obrazów na zewnątrz i wewnątrz 

obrączki
- Duża powierzchnia stołu roboczego
- Łatwa obsługa programu komputerowego
- Polskie znaki w wielu dostępnych czcionkach 
- Możliwość importowania do programu obrazów w 

formacie JPG

Doskonałe urządzenie do szybkiej i precyzyjnej obróbki 
powierzchni płaskich. 
W szybki sposób graweruje i wycina napisy, kształty i wzory 
w materiałach takich jak złoto, srebro, aluminium, plastik, 
brąz. Możliwe jest też grawerowanie powierzchni szklanych 
frezem diamentowym. Ploter FX5 szczególnie dobrze 
sprawdza się w pracy w agencjach reklamowych, pra-
cowniach grawerskich, zakładach jubilerskich i poli-
graficznych.

   
- Grawerowanie powierzchni płaskich
- Intuicyjny program do obsługi grawerki
- Duża powierzchnia stołu roboczego
- Polskie znaki w wielu dostępnych czcionkach
- Możliwość importowania do programów  
  obrazów w formacie JPG

  

Grawerka komputerowa GEM-RX5

Grawerka komputerowa GEM-FX5

Powierzchnia robocza 160 x 75 mm

Średnica grawerowania  do 70 mm

Przemieszczanie osi Z 65 mm

Prędkość grawerowania do 133 mm/s

Obroty wrzeciona 14.000 obr/min.

Moc wrzeciona 42 W

Minimalne wymagania sprzętowe 1,8 GH Dual Core /256 Mb RAM/Win XP

Wymiary 340 x 275 x 240 mm

Nr kat. 18.206

Powierzchnia robocza 260 x205 mm

Przemieszczanie osi Z 67 mm

Prędkość grawerowania do 133 mm/s

Obroty wrzeciona 18.000 obr/min.

Moc wrzeciona 48 W

Minimalne wymagania sprzętowe 1,8 GH Dual Core /256 Mb RAM/Win XP

Wymiary 490 x375 x 270 mm

Nr kat. 18.208
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Zwijarka do szarnirów ZSM-1 przeznaczona jest do 
mechanicznego zwijania szarnirów z taśmy. Urządzenie to 
jednocześnie przeciąga szarnir i nawija go na żądaną 
średnicę trzpienia. Dzięki wyposażeniu zwijarki w pełny 
zakres sterowania łącznie z wyłącznikiem krańcowym, 

opłynną regulację i możliwość zatrzymania urządzenia co 10  
obrotu wałka ewentualne straty materiałowe ograniczone 
zostały do minimum. Maksymalna długość nawijanej 
sprężyny to 230 mm. Jednocześnie zwijarka ZSM-1 
wyposażona jest w nożyce rolkowe, niezastąpione 
w procesie przygotowania blachy do przeciągania szarniru. 
Nożyce umożliwiają cięcie blachy o grubości do 0,7 mm 

Zwijarka do szarnirów ZSM-1

Wymiary [mm] Waga [kg] Nr kat.  

700x650x550 90 15.127.01  

Standard wykonania wałków 
do zwijania szarnirów:

średnica oczka [mm] średnica wałka [mm] 

20 
1,2 

40 

20 
2 

40 

3 30 

4,2 30 

5 40 

Rozcinarka zwojów RZ-2
Rozcinarka zwojów jest niezastąpionym urządzeniem 
służącym do rozcinania nawiniętego na zwijarce zwoju 
szarnirów.

  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parametry techniczne

Średnica wewnętrzna tulei prowadzącej

Wymiary freza piłkowego

Średnica przecinanej rurki

Prędkość obrotowa silnika

Szerokość cięcia rurki

Wymiary podstawy

Wysokość całkowita

Waga

Nr kat.

10-70 mm

40 x 0,3/100

1-6 mm

2800 obr / min

0,3 mm

310 x 250 mm
290 mm

13,9 kg

15.127.43

Przyrząd posiada uchwyt samozaciskowy o maksymalnej 
średnicy 13 mm. Komplet zawiera cztery trzpienie od 
1,5 mm do 4 mm oraz klubę podającą drut. Na zamówienie 
wykonujemy trzpienie o innych średnicach 

Przyrząd do zwijania drutu
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Zestaw puncyn i anek z kowadelkiem

   W sklad zestawu wchodzi:
– anka stalowa hartowana w ksztalcie prostopadlościanu 

o wymiarach 182 x 98 x 30 mm, mająca 29 kulistych, 
polerowanych otworów o średnicy od 3 mm do 32 mm tak 
pogłębionych, że pozwalają one wyprofilować kształt pełnej 
półkuli o idealnie gładkiej powierzchni. Druga strona anki, jej 
boki i naroża z zaokrągleniami wklęsłym i wypukłym mogą 
służyć jako klepadło do prostowania i gięcia.

– komplet 29 puncyn kulistych ze stali hartowanej z dokładnie 
polerowanymi główkami o średnicy od 2,5 mm do 30 mm 
odpowiednio dopasowanych do otworów anki.

– anka rowkowa (bizownica) w kształcie sześcianu z 11 - toma 
walcowymi rowkami o średnicy od 5 do 26 mm i dwoma 
rowkami o kącie 60 i 90 stopni wraz z kompletem trzpieni 
walcowych i kątowych ze stali hartowanej.

– kowadełko na podstawce (szperak - patrz nr kat. wyrobu 
15.490). Wszystkie elementy wykonane są z wysoko-   
gatunkowej stali narzędziowej odpowiednio zahartowanej, 
dzięki czemu ich żywotność jest bardzo wysoka. Powierzchnie 
robocze są wypolerowane. Zestaw w solidnym i estetycznym 
pudełku drewnianym.

Wymiary pudełka [mm] Waga [kg] Nr kat. 

297 x 212 x 155 13,65 15.470 

Anka od 3 mm do 50 mm z kompletem puncyn

Anka stalowa hartowana w ksztalcie sześcianu o boku 80 mm, 
mająca 32 kuliste, polerowane otwory o średnicy od 3 mm do 
50 mm tak pogłębione, że pozwalają one wyprofilować kształt 
pełnej półkuli o idealnie gładkiej powierzchni. Komplet zawiera 
32 puncyny kuliste ze stali hartowanej z dokładnie polerowanymi 
główkami. Optymalny dobór stopniowania średnic. Wszystkie 
elementy wykonane są z wysokogatunkowej stali narzędziowej 
odpowiednio zahartowanej, dzięki czemu ich żywotność jest 
bardzo wysoka. Powierzchnie robocze są wypolerowane.Zestaw 
w solidnym i estetycznym pudełku drewnianym.

Wymiary pudełka [mm] Waga [kg] Nr kat. 

250 x 180 x 150 9,5 15.445 

Anka od 3 mm do 32 mm z kompletem puncyn

Anka stalowa hartowana w postaci prostopadlościanu o wymiarach 
182 x 98 x 30 mm, mająca 29 kulistych, polerowanych otworów 
o średnicy od 3 mm do 32 mm tak pogłębionych, że pozwalają one 
wyprofilować kształt pełnej półkuli o idealnie gładkiej powierzchni. 
Komplet zawiera 29 puncyn kulistych ze stali hartowanej 
z dokładnie polerowanymi główkami. Optymalny dobór 
stopniowania średnic. Wszystkie elementy wykonane są 
z wysokogatunkowej stali narzędziowej odpowiednio 
zahartowanej, dzięki czemu ich żywotność jest bardzo wysoka. 
Powierzchnie robocze są wypolerowane. Zestaw w solidnym 
i estetycznym pudełku drewnianym.

Wymiary pudełka [mm] Waga 
[kg] 

Nr kat. 

220 x 160 x 130 8,7 15.431 
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Anka od 3 mm do 25 mm z kompletem puncyn

Anka stalowa hartowana w ksztalcie prostopadlościanu 
o wymiarach 105 x 60 x 38 mm, mająca 25 kulistych, 
polerowanych otworów o średnicy od 3 mm do 25 mm tak 
pogłębionych, że pozwalają one wyprofilować kształt pełnej 
półkuli o idealnie gładkiej powierzchni. Komplet zawiera 25 
puncyn kulistych ze stali hartowanej z dokładnie polerowanymi 
główkami. Wszystkie elementy wykonane są z wysoko-
gatunkowej stali narzędziowej odpowiednio zahartowanej, dzięki 
czemu ich żywotność jest bardzo wysoka. Powierzchnie robocze 
są wypolerowane. Zestaw w solidnym i estetycznym pudełku 
drewnianym.

Wymiary pudełka [mm] Waga 
[kg] 

Nr kat. 

210 x 140 x 120 4,9 15.430 

Anka plaska, dwustronna, o wymiarach 105 x 60 x 38 mm ze stali 
hartowanej. Posiada 25 polerowanych otworów o optymalnym 
doborze stopniowania średnic w zakresie od 3 mm do 25 mm tak 
pogłębionych, że pozwalają one wyprofilować kształt pełnej 
półkuli o idealnie gładkiej powierzchni.

Anka płaska kulista od 3 mm do 25 mm

 

Wymiary [mm] Waga 
[kg] 

Nr kat. 

105 x 60 x 38 1,5 15.400 

Anka plaska, jednostronna, o wymiarach 182 x 98 x 30 mm ze 
stali hartowanej. Posiada 29 polerowanych otworów 
o optymalnym doborze stopniowania średnic w zakresie 
od 3 mm do 32 mm tak pogłębionych, że pozwalają one 
wyprofilować kształt pełnej półkuli o idealnie gładkiej powierzchni.

Anka płaska kulista od 3 mm do 32 mm

 

Wymiary [mm] Waga 
[kg] 

Nr kat. 

182 x 98 x 30 3,3 15.401 

Wykonane z hartowanej stali narzędziowej, doskonale 
wypolerowane. Pogłębione otwory pozwalają na wykonanie 
pełnej półkuli o idealnie gładkiej powierzchni. Optymalny dobór 
stopniowania średnic.

Anki sześcienne kuliste 

 
Wymiary [mm] Waga [kg] Nr kat. 

60 x 60 mm; 27 otworów;  1,5Ø -26 , 28, 32 i  42  1,81 15.404 

70 x 70 mm, 31 otworów;  1,5Ø -30  i 32  2,10 15.402 

80 x 80 mm; 32 otwory;  3Ø -26, 28, 30, 32, 35, 40, 50  3,0 15.406 
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Zestaw 24 puncyn o średnicy od 2 mm do 25 mm wzrastających 
co 1 mm. Wykonane z narzędziowej stali hartowanej, z bardzo 
dokładnie wypolerowanymi główkami. 

Zestaw puncyn na podstawce drewnianej

  
Wymiary [mm]  Waga [kg] Nr kat. 

260 x 80 x 105  3,2 15.415.02 

Wykonane z narzędziowej stali hartowanej z dokładnie 
polerowanymi główkami

Puncyny kuliste

Waga [kg] 

0,013 

0,013 

0,013 

0,013 

0,013 

0,013 

0,013 

0,013 

0,032 

0,032 

0,032 

0,050 

0,050 

0,071 

0,071 

0,1 

0,1 

0,11 

0,11 

0,14 

0,14 

0,17 

0,18 

0,22 

0,22 

0,23 

0,23 

0,23 

0,24 

0,27 

0,28 

0,30 

0,37 

0,44 

0,49 

0,57 

0,68 

Nr kat. 

15.455/1 

15.445/1,5 

15.455/2 

15.455/2,5 

15.455/3 

15.455/3,5 

15.455/4 

15.455/4,5 

15.455/5 

15.455/6 

15.455/7 

15.455/8 

15.455/9 

15.455/10 

15.455/11  

15.455/12 

15.455/13 

15.455/14 

15.455/15 

15.455/16 

15.455/17 

15.455/18 

15.455/19 

15.455/20 

15.455/21 

15.455/22 

15.455/23 

15.455/24 

15.455/25 

15.455/26 

15.455/28 

15.455/30 

15.455/32,5 

15.455/37,5 

15.455/40 

15.455/42,5 

15.455/47,5 

 mm 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

4,5 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

28 

30 

32,5 

37,5 

40 

42,5 

47,5 

Ø
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 Puncyny wielkie pojedyncze

Wykonane z wysokogatunkowej stali narzędziowej. 
Średnice optymalnie dobrane do anek wielkich 
pojedynczych. Idealnie gładka powierzchnia. Uchwyt          
o kształcie umożliwiającym zamocowanie puncyny                      
w imadle.

 

 mmØ  Waga [kg] Nr kat. 

57,5 1,60 15.455/57,5 

67,5 2,15 15.455/67,5 

77 2,70 15.455/77 

87 3,45 15.455/87 

96 4,56 15.455/96 

106 5,55 15.455/106 

Anki kuliste, z hartowanej stali, doskonale wypolerowane. 
Podstawa przystosowana do montażu w prasie.

Anki wielkie pojedyncze

 
 mmØ  Waga [kg] Nr kat. 

30 0,23 15.450/30 

35 0,29 15.450/35 

40 0,42 15.450/40 

45 0,54 15.450/45 

50 0,89 15.450/50 

60 1,81 15.450/60 

70 2,25 15.450/70 

80 2,83 15.450/80 

90 3,82 15.450/90 

100 4,56 15.450/100 

110 5,46 15.450/110  

W komplecie zestaw sześciu polerowanych  puncyn 
i matryc oraz długi trzpień mocujący puncynę. Spłaszczenia 
na trzpieniu umożliwiają pewne zamocowanie go w imadle. 
Puncyny i matryce wykonane są z wysokogatunkowej, 
doskonale wypolerowanej stali hartowanej. Całość w so-
lidnym i estetycznym pudełku drewnianym.

Anka soczewkowa z kompletem puncyn

 
Wymiary pudełka [mm] Waga 

[kg] Nr kat. 

297 x 244 x 87 9,9 15.446 
 

 

JEST MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU
POJEDYNCZYCH ANEK I PUNCYN

JEST MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU
POJEDYNCZYCH ANEK I PUNCYN

Nr

R

A

B

Nr

R

A

B

50

49,7

59,4

9,9

50

50,0

60,0

10,0

60

59,7

65,4

9,8

60

60,0

66,0

9,9

30

29,7

59,4

29,7

30

30,0

60,0

30,0

35

34,7

59,4

16,8

35

35,0

60,0

16,9

40

39,7

59,4

13,4

40

40,0

60,0

13,5

45

44,7

59,4

11,3

45

45,0

60,0

11,5

A

A

B

B

R

R



Anka o wymiarach 110 x 60 x 35 mm, z 11- toma pólokrągłymi 
rowkami o średnicy od 5 do 26 mm wraz z zestawem sześciu 
podwójnych trzpieni walcowych. Całość wykonana 
z hartowanej stali. Zestaw w solidnym i estetycznym pudełku 
drewnianym.

Anka rowkowa (bizownica) z kompletem trzpieni

 
Wymiary pudełka [mm] Waga [kg] Nr kat. 

230 x 138 x 52 2,6 15.460 

 Anka o wymiarach 150 x 95 x 27 mm, z 13-toma pólokrągłymi 
rowkami o średnicy od 5 do 28 mm wraz z zestawem trzpieni 
walcowych. Całość wykonana z hartowanej stali. Zestaw 
w solidnym i estetycznym pudełku drewnianym.

Anka rowkowa (bizownica) z kompletem trzpieni

 
Wymiary pudełka [mm] Waga [kg] Nr kat. 

180 x 155 x 115 6,1 15.461 

Wykrojnik okrągły 3 – 14 mm / 12 stempli 

Do wycinania metalowych, okrągłych kształtów.
W solidnym i estetycznym pudełku drewnianym.

Do wycinania metalowych, okrągłych kształtów.
W solidnym i estetycznym pudełku drewnianym.

Do wycinania metalowych, okrągłych kształtów.
Zastosowanie stożkowych pilotów umożliwia wycinanie podkładek.
Przyrząd w pewnym zakresie może zastąpić kastownik.
W solidnym i estetycznym pudełku drewnianym.

Wykrojnik okrągły 3 – 14 mm / 18 stempli

Wykrojnik okrągły 3 – 14 mm / 18 stempli z pilotami
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Opis Waga [kg] Nr kat. 

Średnice otworów:    3-4-5-6-7-8-9-10-11-12- 
13-14 mm 

2,2 15.600 

Opis Waga [kg] Nr kat. 

Średnice otworów:    3-3,5-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7- 
7,5-8-8,5-9-10-11-12-13-14 mm 

4,0 15.600.01 

Opis Waga [kg] Nr kat. 

Średnice otworów:   3-3,5-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7- 
7,5-8-8,5-9-10-11-12-13-14 mm 

5,0 15.600.02 



Wykrojnik okrągły 15 - 22 mm / 8 stempli

Do wycinania metalowych, okrągłych kształtów.
W solidnym i estetycznym pudełku drewnianym.

Do wycinania metalowych, okrągłych kształtów.
W solidnym i estetycznym pudełku drewnianym.

Do wycinania metalowych, okrągłych kształtów.
Zastosowanie stożkowych pilotów umożliwia wycinanie podkładek.
Przyrząd w pewnym zakresie może zastąpić kastownik.
W solidnym i estetycznym pudełku drewnianym.

Do wycinania metalowych, okrągłych kształtów.
Zastosowanie stożkowych pilotów umożliwia wycinanie podkładek.
Przyrząd w pewnym zakresie może zastąpić kastownik.
W solidnym i estetycznym pudełku drewnianym.

Wykrojnik okrągły 15 - 22 mm / 8 stempli z pilotami

Wykrojnik okrągły 23 - 36 mm / 8 stempli

Wykrojnik okrągły 23 - 36 mm / 8 stempli z pilotami

www.rodent.pl
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Opis Waga [kg] Nr kat. 

Średnice otworów: 15-16-17-18-19-20-21-22 mm 4,0 15.602 

Opis Waga [kg] Nr kat. 

Średnice otworów: 15-16-17-18-19-20-21-22 mm 5,0 15.602.01 

Opis Waga [kg] Nr kat. 

Średnice otworów: 23-24-26-28-30-32-34-36 mm 6,8 15.603 

Opis Waga [kg] Nr kat. 

Średnice otworów: 23-24-26-28-30-32-34-36 mm 7,5 15.603.01 



Wykrojnik kwadratowy 10 - 20 mm / 11 stempli z pilotami

Do wycinania metalowych, kwadratowych kształtów.
Zastosowanie stożkowych pilotów umożliwia wycinanie podkładek.
Przyrząd w pewnym zakresie może zastąpić kastownik.
W solidnym i estetycznym pudełku drewnianym.

Wykrojnik do baranków

Wykonany całkowicie z wysokogatunkowej, hartowanej stali. 
Dzięki profesjonalnym rozwiązaniom konstrukcyjnym (jedno-
czesne wykrawanie, wykonanie otworu, zawijanie końcówek 
i w wariancie z cechownikiem - cechowanie znaku firmowego 
lub próby) może wykonywać gotowe „baranki”.

Wykrojniki do wykrawania różnych kształtów – wykonujemy na 
zamówienie klienta.
Przystosowane do wycinania z użyciem młotka.

Wykrojniki do wycinania złożonych kształtów zawierających np: 
otwory, przetłoczenia, znaki imienne.
Przyrząd posiada nóż boczny ograniczający przesuw blachy.
Przystosowane do wycinania z użyciem prasy.
Wykrojniki wykonujemy na zamówienie klienta.

 
Wymiary pudełka [mm] Waga [kg] Nr kat. 

90 x 65 x 90  2 15.650 

 
Wymiary pudełka [mm] Waga [kg] Nr kat. 

2,2
 

15.606
 

Średnice otworów: 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-
13-14 mm  

 
Wymiary pudełka [mm] Waga [kg] Nr kat. 

6,0
 

15.603.01
 

Średnice otworów: 10-11-12-13-14-15-16-17-
18-19-20 mm 

Wykrojniki kształtowe

Wykrojniki kształtowe postępowe

Do wycinania metalowych, okrągłych kształtów.
W solidnym i estetycznym pudełku drewnianym.

Wykrojnik kwadratowy 3 – 14 mm / 12 stempli
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Wymiary [mm] Waga [kg] Nr kat. 

215 x 156 x 230 23 15.587.02 

 
Wymiary [mm] Waga [kg] Nr kat. 

długość 170  0,30 15.587.03 

Urządzenie do cechowania pozwala na precyzyjne oraz trwałe 
znakowanie obrączek na ich wewnętrznej powierzchni. 
Znakowanie odbywa się poprzez nawalcowanie grawerunku 
wykonanego na wymiennym stemplu w kształcie rolki. 
Wyjątkowość tej metody cechowania polega na możliwości 
nanoszenia bardzo długich imienników, symboli czy znaków 
towarowych. Łączna długość tych znaków może wynosić nawet 
20 mm. Urządzenie daje możliwość regulacji głębokości 
znakowania. Przystosowane jest również do pracy z obrączkami 
o różnych profilach. Regulacja oporu bocznego jest pomocna 
przy wyśrodkowaniu nanoszonej cechy bez względu na 
szerokość obrączki. W sprzedaży dostępne są wymienne 
stemple, przygotowane do wygrawerowania cechy. Istnieje 
również możliwość wykonania grawerunku na stemplach.

Urządzenie do cechowania wewnątrz obrączek JM-1

Kleszcze do cechowania
Kleszcze służą do ręcznego znakowania wyrobów. 
Wykorzystanie przegubu w konstrukcji przyrządu znacznie 
zwiększa siłę nacisku cechownika na wyrób, co wydatnie ułatwia 
pracę.
Wymienne profilowane szczęki umożliwiają optymalne 
przystosowanie kleszczy do znakowanych wyrobów o różnych 
kształtach. Szczęki wykonane są z nieutwardzonego metalu, co 
zapobiega uszkodzeniu cechownika i pozwala na samodzielne 
nadanie im żądanego kształtu. 
Możliwość wymiany znaczników (cechowniki i imienniki) czyni 
kleszcze narzędziem uniwersalnym przy znakowaniu wyrobów.
Do kleszczy oferujemy cechowniki z oznaczeniami  prób, 
możemy również wykonać imenniki wg dostarczonego wzoru.

Cechowniki proste i wygięte w standardzie wykonujemy 
z oznaczeniami: MET; 333; 585; 750; 800; 925;
Imienniki wykonujemy na zamówienie wg dostarczonego wzoru.

Cechowniki i imienniki

 
 

133 x 96 x 77 0,7 15.135 
22 szt. 

bez pudełka 0,28 15.137 

133 x 96 x 77 0,6 15.136 
18 szt. 

bez pudełka  0,24 15.138 

Wymiary pudełka [mm] Waga [kg] Nr kat. 

Zakuwacze ze stożkowym otworem, do szybkiego i regularnego 
oprawiania kamieni. Zestaw 22 szt.  od 1,5 do 9,9 mm co 0,4 mm, 
lub 18 szt od 1,5 do 8,3 mm z uchwytem. Całość w solidnym 
i estetycznym pudełku drewnianym.

Zakuwacze do kamieni

15.135

15.138
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Rygiel do bransolet

 
Długość [mm] Przekrój [mm] Waga 

[kg] Nr kat. 

300 Ø  40 - 70 2,50 15.555 

Żeliwne, doskonale wypolerowane, bardzo stabilne. 
Do kształtowania kolii i naszyjników.

Popiersie

Wymiary [mm] 
Waga 
[kg] 

Nr kat. 

180 x 210 x 170 5,2 15.499 

Żeliwny, dokladnie wypolerowany. 

 
 

Rygle stalowe, hartowane z uchwytem.

Rygle

 
Długość [mm] Przekrój 

[mm] kształt Waga 
[kg] Nr kat. 

300  10 - 28 1,10 15.539.01 

300  10 - 28 n 1,15 15.538.01 

250  8 - 18 n 0,20 15.533.01 

250  3 - 12 n 0,48 15.531 

200  2 - 8 n 0,08 15.534.01 

250 3 - 14 g 0,24 15.579 

300 13 - 25 g 1,2 15.579.02 

Ø
Ø

Ø
Ø

Ø

 

Kute kowadełko o powierzchniach roboczych szlifowanych, 
osadzone na masywnej podstawie. Możliwość przytwierdzenia 
do podłoża.

Kowadełko

 
Wymiary [mm] Waga [kg] 

97 x 19 x 79  1,40 Podstawa 
prostokątna 156 x 34 x 76  1,68 

97 x 19 x 70  0,97 Podstawa 
okrągła 156 x 34 x 98  1,54 

Nr kat. 

15.490.10 

15.491.10 

15.490.01 

15.491.01 

Kute kowadelko o powierzchniach roboczych szlifowanych, 
wbijane.

Kowadełko

Wymiary [mm] Waga [kg] 

160 x 35 x 107 0,75 

Nr kat. 

15.495 

Trzpień wykonany jest ze stali, pokryty galwanicznie 
(chromowanie) dzięki czemu ma zdecydowanie większą 
odporność na ścieranie. Trzpień posiada dwa rodzaje miar: 
polską i francuską.

Trzpień miarowy

 
Wymiary [mm] Waga [kg] Nr kat. 

13 x 24 x 250 0,52 34.100.20 

Kowadło płaskie 
Kowadło o szlifowanych powierzchniach roboczych, wykonane 
z wysokogatunkowej stali.

Opis  Waga [kg]  Nr kat.  
Wymiary: 100 x 100 x 30 mm  2,2  15.482  

15.490.10 15.491.10

15.490.01 15.491.01
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Górna część z zaciskiem o szerokości 30 mm obraca się na 
łożysku dookoła własnej osi w zakresie 360 stopni. Szczególnie 
przydatna przy zakuwaniu kamieni w pierścionkach.

Kula jubilerska

 
Średnica  

[mm] 
Skok śruby 

[mm] 
Waga 
[kg] Nr kat. 

100  38 3,2 18.005 

120  58 6,3 18.006 

 

 
 

120  8,3 18.007 

Średnica [mm]
Waga
[kg] Nr kat.

Ø  141 x 33 0,20 18.010 

Wymiary [mm]
Waga
[kg] Nr kat.

Kula posiada wygodny uchwyt umożliwiający pewne 
zamocowanie przedmiotów również o nieregularnym kształcie.  
W górnej części kuli znajduje się regulacja oporu obrotu w 
zakresie od swobodnego obracania (łożysko toczne) do 
całkowitego zablokowania. W komplecie zestaw elementów 
mocujących dla przedmiotów o nieregularnych kształtach. 

Kula grawerska z uniwersalnym uchwytem
samocentrującym 

Gladka, odlew staliwny, lakierowana, z jedną śrubą zaciskową, z 

otworem Ø  44 mm, dającym możliwość zamocowania kluby 

drewnianej lub metalowej.

Kula grawerska z otworem

 
Średnica 

[mm] 
Skok śruby 

[mm] 
Waga 
[kg] Nr kat. 

 53 5,2 18.002 120

Gladka, odlew staliwny, lakierowana z jedną śrubą zaciskową .

Kula grawerska

120 

 
Średnica 

[mm] 
Skok śruby 

[mm] 
Waga 
[kg] Nr kat. 

 53 5,8 18.001 

Nadająca się do kul o średnicy od 100 do 200 mm, jedno-
stronna, ściśle wypełniona.

Funkcjonalna półka pod kulę grawerską z regulacją wysokości. 
Umożliwia wygodną pracę przy standardowym stole złotniczym. 

Podstawka  skórzana  pod  kulę

Żeliwna.

Czasza cyzelerska

Średnica [mm] Waga [kg] Nr kat. 

120 1,3 18.300 

150 1,5 18.302 

200 3,5 18.301 

Półka pod kulę grawerską

Opis Waga [kg] Nr kat. 

Wymiary:  18.012 
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15.110

15.111

15.112
15.113

Prasa balansowa 3T  
 

 

Wymiary [mm] 
Waga 
[kg] 

Nr kat. 

650 x 650 x 500 57 15.100 

max nacisk............................................ 3 T 
otwór mocujący czop................... 22 x 40 
mm odległość między kolumnami........ 220 
mm max. skok...................................... 175 

max nacisk........................................... 3 T
otwór mocujący czop.................22 x 40 mm
odległość między kolumnami.......220 mm
max. skok......................................175 mm

Prasa balansowa 3T z kołem

 

Wymiary [mm] 
Waga 
[kg] 

Nr kat. 

650 x 650 x 500 59 15.100.01 

Praski ręczne
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600 14x30 mm 245 mm  335x210x425  27  

150 55 mm  300x180x120  12  

300 13x13 mm 120 mm  330x300x250  18  

400 15x15 mm 65 mm  500x340x280  27  

Ø 80 mm

Max
nacisk
[kG]

Max
skok

Płyta 
montażowa

Wymiary
[mm]

Waga
[kg] Nr kat.

15.112

15.110

15.111

15.113



Wlewak otwarty, dwustronny. Jedna strona do blachy 
o wymiarach 170 x 30 x10 mm, druga strona do drutu 
kwadratowego o boku 7 i 9 mm i dlugości 170 mm.

Wlewak poziomy

Do blachy o grubości 4 mm i nastawnej szerokości do 45 mm 
i drutu kwadratowego albo okrągłego (4 kanały) o wymiarach   
4, 5, 6,7 mm albo wg zamówienia.

Wlewaki pionowe  do blachy I drutu

 
Wysokość [mm] Waga 

[kg] Kształt Nr kat. 

60 1,50 kwadrat 10.105 

60 1,50 okrągły 10.110 

80 1,80 kwadrat 10.115 

80 1,80 okrągły 10.120 

100 2,00 kwadrat 10.125 

100 2,00 okrągły 10.130 

120 2,10 kwadrat 10.135 

120 2,10 okrągły 10.140 

150 2,80 kwadrat 10.145 

150 2,80 okrągły 10.150 

Tygielki szamotowo - węglowe
 

Opis Nr kat. 

 
 złoto – 250 g 
srebro - 150 g 

10.015 

Okrągły, , pojemność ok.:Ø  70 mm  
złoto – 850 g 

srebro – 450 g 
10.017 

Okrągły,  80 mm,  pojemność ok.:Ø  
złoto – 1000 g 
srebro – 600 g 

10.018 

 
Długość [mm] Waga [kg] Nr kat. 

310 x 30 x 30

270 x 60 x 50

 

 

1,0

2,23

 

 

10.100

10.101

 

 

Okrągły, , pojemność ok.:Ø  70 mm

Wlewak do odlewarki z tuleją

Wlewak umozliwia odlanie blachy lub preta o róznych 
przekrojach. Tuleja zapewnia pewne mocowanie wlewaka 
w odlewarce. Kanaly o róznych przekrojach wykonujemy 
na zamówienie klienta.
Nr kat. 10.180.01 - wlewak
Nr kat. 10.180.02 – tuleja

 

 
 
 
 
 
 

10.100

10.101

 10.180.01 

 10.180.02 
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10.008.01

10.008

Wykonany ze stalowego drutu z drewnianą rękojeścią. 
Odpowiedni do tygielka o numerze kat. 10.017 i 10.018. 

Uchwyt do tygielka

 
Wymiary [mm] Waga [kg] Nr kat. 

350 x 30 x 70 0,09 10.025 

Długość [mm] Waga [kg] Nr kat. 

440 1,44 10.024 

 
  

Wymiary [mm]  Waga [kg] Nr kat. 

Ø  110 x 70 0,56 10.024.01 

 
 
   

Wymiary  [mm]  Waga [kg]  Nr kat. 

60 x 60 x 21 0,15 10.021 

  
  

 
Wymiary [mm]  Waga [kg]

 
Nr kat.  

Ø  87 x 198 
na podstawie 

0,93 10.008.01 

230 
przykręcany 0,2 10.008 

Pojemność ca.: złoto 1,4 kg

Tygiel w tulei metalowej

Pojemność ca.: złoto 1,4 kg

Tygiel szamotowy

Tygielek ceramiczny z przykryciem

Bardzo praktyczny stabilny statyw do palnika. Dostępny 
w dwóch wersjach: na żeliwnej podstawie lub przykręcany 
do blatu.

Wieszak do palnika
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Stanowi stabilne osadzenie plyty żaroodpornej (typu skamolex). 
Wyposażony jest w:
–  dwa przegubowe uchwyty do pęset umożliwiające dowolne
    ich ułożenie
–  praktyczny wieszak do palnika do lutowania
–  statyw z pojemnikami na płyny.

Podstawa - stolik do lutowania

  
Wersja Waga [kg] Nr kat. 

Lakierowana 1,73 10.437.01 

Żeliwny, ze stolikiem obrotowym do płytki o średnicy roboczej 
150 mm, wyposażony w 2 przegubowe uchwyty do pęset 
umożliwiające dowolne ich ułożenie. Dodatkowo toczek posiada 
wybrania umożliwiające umieszczenie na nim podstawki 
metalowej do płytki do lutowania. Pomocny przy wszystkich 
pracach związanych z lutowaniem.

Toczek jubilerski TJ-150 płaski

 
Wymiary [mm] Waga [kg] Nr kat. 

180 x 140 1,55 10.430.01 

Żeliwny, ze stolikiem obrotowym do płytki o średnicy roboczej 
150 mm, wyposażony w 2 przegubowe uchwyty do pęset 
umożliwiające dowolne ich ułożenie. Pomocny przy wszystkich 
pracach związanych z lutowaniem.

Toczek jubilerski TJ-150

 
Wymiary [mm] Waga [kg] Nr kat. 

180 x 170 1,35 10.430 

Obracany toczek, do którego pasują płytki do lutowania                      
o wymiarach 140 x 70 mm. Wyposażony w 2 przegubowe 
uchwyty do pęset  umożliwiające dowolne ich ułożenie.

Toczek jubilerski prostokątny

  
Wymiary [mm] Waga [kg] Nr kat. 

200 x 110 x 190 0,87 10.431 

www.rodent.pl
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Odpowiednia do plytek do lutowania .

Podstawka metalowa do płytki do lutowania

 
Wymiary [mm] Waga [kg] Nr kat. 

140 x 70 x 15

225 x 335 x 15

 

 

0,06

0,5

 

 

10.446

10.447

 

 

Wykonana z całkowicie naturalnych materiałów (węgiel drzewny 
i ceramika). Nie wydziela podczas pracy szkodliwych substancji. 
Znacznie trwalsza od  czystego węgla naturalnego. Odporna  na 
wypalanie, trzymająca ciepło. 

Płytka węglowa prasowana

 

Wymiary [mm] Waga [kg] Nr kat. 

200 x 140 x 30 0,60 10.441 

140 x 70 x 30 0,22 10.442 

Wykonana całkowicie z węgla drzewnego.

Płytka węglowa naturalna

 

Wymiary [mm] Waga [kg] Nr kat. 

140 x 70 x 30 0,11 10.443 

Płytka o średnicy 150 mm i grubości 30 mm. Wykonana 
z całkowicie naturalnych materiałów (węgiel drzewny 
i ceramika). Nie wydziela podczas pracy szkodliwych substancji. 
Znacznie trwalsza od czystego węgla naturalnego. Odporna  na 
wypalanie, trzymająca ciepło. 

Płytka węglowa prasowana okrągła

 
Wymiary [mm] Waga [kg] Nr kat. 

Ø  150 x 30 0,42 10.440 
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Z ruchomym przegubem kulowym i obsadą pęsety. Służy do 
prac związanych z lutowaniem. Podstawa z magnesu zapewnia 
stabilną pracę. 

Uchwyt trzecia ręka na magnesie

Wymiary [mm] Waga [kg] Nr kat. 

Ø  78 x 75 0,68 10.435.01 

Statyw przeznaczony jest do naklejania modeli woskowych na 
rdzeniu odlewniczym. Budowa statywu umożliwia pełny obrót 
rdzenia wokół jego osi oraz regulację kąta nachylenia rdzenia 

o owzględem podstawy (0 -90 ). Dzięki zastosowaniu blachy 
mocującej można używać gumy o dowolnej średnicy.
W komplecie trzy blachy mocujące.

Statyw do choinek

 
Wymiary [mm] Waga [kg] Nr kat. 

Ø  88 x 102 1,30 10.325.02 

Okrągły, 12 otworów do brzeszczotów włosowych.

Stojak drewniany na brzeszczoty

Wymiary [mm] Waga [kg] Nr kat. 

Ø  61 x 100 0,62 20.805.01 

Lakierowany klocek z 72 otworami na frezy i wiertla o średnicy 

uchwytu  Ø  2,35 mm.

Podstawka na frezy

Wymiary [mm] Waga [kg] Nr kat. 

195 x 102 x 69 0,52 20.575.02 

72 otwory na frezy i wiertła o uchwycie  2,35 mm.Ø

Pudełko drewniane na frezy

 
Wymiary [mm] Waga [kg] Nr kat. 

89 x 40 x 235 0,60 20.575.01 

Stojak drewniany  na kleszcze  

Wymiary [mm] Waga [kg] Nr kat. 

182 x 125 x 102 0,15 30.099.02 
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Uchwyt do obrączek i pierścionków ze śrubą rozporową. 
W komplecie 7 wymiennych teflonowych tulejek do mocowania 
obrączek i pierścionków wszystkich rozmiarów. Sposób 
mocowania przedmiotu pozwala na swobodną jego obróbkę 
w zakresie 0° ÷ 270°.

Feinkluba okrągła rozporowa

Ø  32 x 185 

Wymiary [mm] Waga [kg] Nr kat. 

 2,3 30.431 

Uchwyt do obrączek i pierścionków ze śrubą rozporową, 
przeznaczony do mocowania w kuli grawerskiej. W komplecie                
7 wymiennych teflonowych tulejek do mocowania obrączek 
i pierścionków wszystkich rozmiarów. Sposób mocowania 
przedmiotu pozwala na swobodną  jego obróbkę 
w zakresie 0° ÷ 270°.

Kluba rozporowa do kuli grawerskiej

Wymiary [mm] Waga [kg] Nr kat. 

40 x 75 1,4 30.432 

Uniwersalny uchwyt do obrączek, pierścionków i elementów 
biżuterii do zamocowania w płytce stalowej stołu. Szczęki 
chwytające kluby wykończone skórzanymi okładzinami 
zabezpieczającymi wyrób przed uszkodzeniem. System 
przegubów daje możliwość ustawienia obrabianego 
przedmiotu w najwygodniejszej pozycji.

Kluba metalowa obrotowa do stołu

 
Wymiary [mm] Waga [kg] Nr kat. 

300 x 170 x 45 2,4 30.430 

Stabilna plytka z gniazdem i zaciskiem. Może służyć zarówno             
do prostowania jak i  jako podstawka pod gorące części. 

Płytka stalowa do stołu złotniczego

Wymiary [mm] Waga [kg] Nr kat. 

150 x 100 1,50 36.010 
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Z siedmioma szufladami oraz pólką. Szafkę możemy wykonać 
według wymiarów podanych przez klienta.

Klin o szerokości 60 mm, z twardego drewna.

Klin do stołu złotniczego

 
Wymiary [mm] Waga [kg]  Nr kat.  

35 x 60 x 150  0,14  36.020  

Stól z szafką i trzema szufladami, blat stołu ze sklejki 
o grubości 40 mm, lakierowany, z płytką stalową 
(nr kat. 36.010) oraz dwoma klinami.
Pod blatem podręczna półka służąca do odkładania narzędzi. 

Stół złotniczy mały

 
Wymiary [mm] Waga [kg]  Nr kat.  

1050 x 620 x 920  50  36.002  

Stół z szafką po lewej i siedmioma szufladami po prawej stronie. 
Blat stołu ze sklejki o grubości 40 mm, lakierowany, 
z płytą stalową (nr kat. 36.010) oraz dwoma klinami. 
Pod blatem podręczna półka służąca do odkładania narzędzi. 

Stół  zlotniczy duży

 

Wymiary [mm] Waga [kg]  Nr kat.  

1220 x 620 x 920  75  36.001.04  

Szafka  do stołu jubilerskiego

 

Wymiary [mm] Waga [kg]  Nr kat.  

270 x 380 x 850  27 36.008  
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Polerka bębnowa  PB1 

Polerka bębnowa służy do szlifowania i polerowania różnych 
detali wymagających obróbki wykańczającej: wykroje z blach, 
odlewy, półfabrykaty itp. Polerkę cechuje prosta obsługa, cicha 
i niezawodna praca, szybka wymiana pojemników bębnowych, 
możliwość stosowania wszystkich pojemników oferowanych 
przez naszą firmę.
Prędkość: 40 lub 60 obr/min
Pojemniki: A/2,5; A/4; B/4; S/12

Opis Wymiary [mm] Waga [kg] Nr kat. 

0,09 kW / 230 V / 50 Hz  300 x 450 x 650 18 25.240.01 

Polerka stołowa PS2

Polerka stołowa PS1 MINI 

Polerka stolowa sluży do szlifowania i polerowania różnych 
detali wymagających obróbki. Stabilna konstrukcja, skuteczny 
system filtrujący, bardzo cicha praca urządzenia oraz dobre 
oświetlenie stanowiska to zalety stwarzające duży komfort 
pracy. Zespół filtrujący zapewnia całkowity odzysk pyłów 
polerskich.
Zasilanie oświetlenia: 12 V / 20 W
Obroty: 2800 obr/min

Opis Wymiary [mm] Waga [kg]  Nr kat. 

0,75 kW / 230 V / 50 Hz  1100 x 780 x 1550  120 25.231.04 

Polerka stolowa sluży do szlifowania i polerowania różnych 
detali wymagających obróbki. Stabilna konstrukcja, skuteczny 
system filtrujący, bardzo cicha praca urządzenia oraz dobre 
oświetlenie stanowiska to zalety stwarzające duży komfort 
pracy. Zespół filtrujący zapewnia całkowity odzysk pyłów 
polerskich.
Zasilanie oświetlenia: 12 V / 20 W
Obroty: 2800 obr/min

Polerka stołowa służy do szlifowania i polerowania różnych 
detali wymagających obróbki.
Niezależna praca wbudowanego wyciągu - pozwala na 
uruchomienie maszyny z lub bez wyciągu, a prosty zespół 
filtrujący oparty o włókninę oraz filtry papierowe pozwalają na 
odzysk materiału poprzez ich późniejsze wypalenie.
Obroty: 2750 obr/min

Opis Wymiary [mm] Waga [kg] Nr kat. 

0,75 kW / 230 V / 50 Hz  700 x 780 x 1200 120 25.230.05 

Polerka stołowa PSE

 

Opis Wymiary [mm] Waga [kg] Nr kat. 

0,37kW / 230V / 50Hz 600x490x350 mm 37 25.230.07 

 

artykuly dla zlotników i jubilerów, produkcja urządzeń precyzyjnych  

www.rodent.pl

3333
05-802 Pruszków  ul. Sadowa 68/70 - e-mail: rodent@rodent.pl;   tel. 22 758-83-56; 22 728-97-67;   fax. 22 759-90-99



Polerka stołowa dwustanowiskowa 
RODENT-2

Polerka jest przeznaczona do ręcznego polerowania wyrobów 
jubilerskich i detali przemysłowych.
Urządzenie posiada dwa stanowiska robocze z osobnymi 
kabinami, oświetlenie stanowisk roboczych i bardzo skuteczny 
wyciąg.
Konstrukcja polerki zapewnia odzysk pyłów, które gromadzą 
się w workach filtrujących i pozwala na utrzymanie czystości 
w pracowni.
Możliwość mocowania tarcz polerskich o średnicy do 270 mm.
Sprawdzona, nieskomplikowana konstrukcja zapewnia 
bezawaryjną i długotrwałą pracę.
Obroty: 2750 obr/min

Polerka jest przeznaczona do ręcznego polerowania wyrobów 
jubilerskich i detali przemysłowych.
Urządzenie posiada dwa stanowiska robocze z osobnymi 
kabinami, oświetlenie stanowisk roboczych i bardzo skuteczny 
wyciąg.
Konstrukcja polerki zapewnia odzysk pyłów, które gromadzą 
się w workach filtrujących i pozwala na utrzymanie czystości 
w pracowni.
Możliwość mocowania tarcz polerskich o średnicy do 210 mm.
Sprawdzona, nieskomplikowana konstrukcja zapewnia 
bezawaryjną i długotrwałą pracę.
Obroty: 2750 obr/min

Polerka jest przeznaczona do ręcznego polerowania wyrobów 
jubilerskich i detali przemysłowych.
Urządzenie posiada jedno stanowisko robocze, oświetlenie 
i bardzo skuteczny wyciąg.
Konstrukcja polerki zapewnia odzysk pyłów, które gromadzą 
się w worku filtrującym i pozwala na utrzymanie czystości 
w pracowni.
Możliwość mocowania tarcz polerskich o średnicy do 210 mm.
Sprawdzona, nieskomplikowana konstrukcja zapewnia 
bezawaryjną i długotrwałą pracę.
Obroty: 2750 obr/min.

 

Opis Wymiary [mm] Waga [kg] Nr kat. 

2 x 1kW / 230V / 50Hz 1270x610x1200 mm 90 25.235 

 

Polerka stołowa dwustanowiskowa 
RODENT-2 mini

 

Opis Wymiary [mm] Waga [kg] Nr kat. 

0,55kW / 230V / 50Hz 780x570x340 mm 35 25.236 

 

Polerka stołowa jednostanowiskowa 
RODENT-1 mini

 Opis Wymiary [mm] Waga [kg] Nr kat. 

0,55kW / 230V / 50Hz 600x400x640 mm 28 25.237 
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Polerka wibracyjna WE6

Opis

Opis

 

 

Wymiary [mm]

Wymiary [mm]

 

 

Waga [kg]

Waga [kg]

 

 

Nr kat.

Nr kat.

 

 

0,09kW/230V/50 Hz

0,25kW/230V/50 Hz

450 x 450 x 400

240 x 500 x 500

 

 

20

25

 

 

25.217

25.222.02

 

 

Polerka wirowa TE6

3535
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Polerka wibracyjna WE6 jest doskonałym urządzeniem, 
znajdującym zastosowanie w jubilerstwie i przemyśle oraz 
wszędzie tam, gdzie pojawia się konieczność obróbki 
powierzchni  detali.
Urządzenie służy do szlifowania, tępienia krawędzi, 
wygładzania i polerowania różnych detali (metale - także 
miękkie stopy - kamienie jubilerskie, bursztyn, ceramika, 
szkło itp.). Obróbka w wibratorze charakteryzuje się krótkim 
czasem procesu szlifowania i polerowania oraz pewnością 
uzyskania jednakowej jakości powierzchni na całym 
wyrobie. 
Idealna do technologii CEROFIN - czyli perfekcyjnego 
polerowania i odnawiania wszelkiego typu biżuterii
- doskonała do odnawiania biżuterii
- intuicyjna obsługa
- możliwość używania różnych mediów
- timer i regulacja obrotów

Polerka wirowa serii TE6 jest najnowocześniejszą 
i najszybszą maszyną służącą do mechanicznej obróbki 
powierzchni w zakresie matowania, wygładzania i po-
lerowania różnych detali wykonanych z metali, tworzyw 
sztucznych, kamieni szlachetnych, szkła, ceramiki itp. 
w procesie suchym lub mokrym.
Polerka TE6 posiada nowatorską konstrukcję komory 
roboczej zapewniającą długotrwałą i bezawaryjną pracę.
- solidna konstrukcja i unikalna geometria komory roboczej
- łatwość i krótki czas wymiany komór roboczych
- automatyczne chłodzenie wsadu w procesie na sucho
- automatyczne płukanie wsadu w procesie na mokro
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EC10U EC10S

PW18U

PW18S

Polerka wirowa jest najnowocześniejszą i najszybszą maszyną służącą do mechanicznej obróbki powierzchni 
w zakresie  szlifowania, tępienia krawędzi, wygładzania i polerowania różnych detali w procesie mokrym. Polerka 
umożliwia obrabianie detali odlewanych, tłoczonych, kutych, wykrawanych, toczonych, frezowanych, 
wtryskiwanych, które są wykonane z metali, tworzyw sztucznych, kamieni szlachetnych, szkła, ceramiki itp. 
Maszyny z tej serii cieszą się dużym powodzeniem w branży jubilerskiej, protetycznej, pamiątkarskiej oraz 
w wielu innych gałęziach przemysłu.
Nierdzewna, solidna i funkcjonalna budowa maszyny zapewnia komfortową pracę i łatwość serwisu. Polerka 
posiada nowatorską konstrukcję komory roboczej zapewniającą długotrwałą i bezawaryjną pracę. Urządzenie 
wyposażone jest standardowo w sterownik umożliwiający szybkie zmiany parametrów pracy takich jak: prędkość 
obrotowa i czas cyklu. Posiada także system dozowania płynów składający się z precyzyjnej pompy i czujnika 
poziomu cieczy. Jeden cykl w procesie mokrym trwa średnio 1 do 2 godzin. 

Polerka wirowa

 

 

EC10U
 

EC10S
 

PW18U
 

PW18S
 

PW18x3
 

Zasilanie 230 V; 50 Hz 230 V; 50 Hz 230 V; 50 Hz 230 V; 50 Hz 230 V; 50 Hz 

Moc  0,4 kW 0,4 kW 0,6 kW 0,8 kW 2,2 kW 

Objętość komory 10 l 10 l 18 l 18 l 3x18 l 

Wymiary [mm]  390x450x900  390x450x900  460x540x1000  460x540x1000  1300x820x1730

Płynna reg. obrotów tak  tak  tak  tak  tak  

Masa  51 kg 60 kg 66 kg 76 kg 305 kg 

Programator pracy 99 h 99 h 99 h 99 h 99 h 

Dane techniczne:
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PRZYJMUJEMY ZAMÓWIENIA NIETYPOWE
POSIADAMY WŁASNY PARK MASZYNOWY
PRZYJMUJEMY ZAMÓWIENIA NIETYPOWE
POSIADAMY WŁASNY PARK MASZYNOWY

SPAWANIE:SPAWANIE:

OBRÓBKI POWIERZCHNI:OBRÓBKI POWIERZCHNI:

OBRÓBKI SKRAWANIEM:OBRÓBKI SKRAWANIEM:

- MASZYNY I NARZĘDZIA PRODUKCJI
  WŁASNEJ I INNYCH WIODĄCYCH FIRM
- BOGATY ASORTYMENT MATERIAŁÓW
  DO PRODUKCJI WYROBÓW
  JUBILERSKICH
- KONSULTACJE TECHNICZNE
- POMOC PRZY ORGANIZOWANIU
  PRACOWNI

- SERWIS
- NAPRAWY
- REGENERACJE 
- KOMPLEKSOWE
  ZAOPATRYWANIE
  I WYPOSAŻANIE
  PRACOWNI

- TOCZENIE
- FREZOWANIE
- DŁUTOWANIE
- WIERCENIE
- GWINTOWANIE
- SZLIFOWANIE WAŁKÓW, OTWORÓW, PŁASZCZYZN
- SZLIFOWANIE NARZĘDZI

- LAKIEROWANIE PIECOWE
  (WIELKOŚĆ KOMORY 1000x950x500)
- CZERNIENIE CHEMICZNE ELEMENTÓW
- POLEROWANIE POWIERZCHNI
- PIASKOWANIE

- SPAWANIE ELEKTRYCZNE
- SPAWANIE GAZOWE
- ZGRZEWANIE PUNKTOWE

W NASZYM SALONIE:

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA
Z USŁUG W ZAKRESIE
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