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it’s easy
Urządzenia
dla budownictwa i przemysłu

Urządzenia marki ROKAMAT
są dostępne na całym świecie
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working...

Precyzja
Innowacyjność
Wizja

Od prawie 30 lat ROKAMAT opracowuje i produkuje
maszyny i urządzenia przeznaczone specjalnie dla malarzy
i tynkarzy. Wszystkie urządzenia opracowywane są tak, aby
ułatwić Twoją pracę i zwiększyć Twoje dochody.
Pierwsze projekty Rolfa Kammerera w 1982 roku
przyczyniły się do szybkiego rozwoju firmy i międzynarodowego sukcesu. Późniejsze pomysły pozwoliły
na uzyskanie wielu patentów docenionych na całym świecie.
Przez ostatnie 10 lat ROKAMAT znacząco poszerzył swoje
portfolio produktów. Urządzenia ROKAMAT są używane i
chwalone przez firmy zajmujące się renowacją, dociepleniami, parkietami, tynkowaniem, szlifowaniem i wielu
innych specjalistów branży budowlanej.
Do dzisiaj celem Rolfa Kammerera jest stworzenie pełnej
linii idealnie dopracowanych urządzeń i akcesoriów.
Nowe produkty są stale opracowywane, testowane i
produkowane. ROKAMAT buduje swoją markę również
poprzez fakt, że ciągle udoskonala istniejące już produkty.
Rozwiązuje problemy i słucha uwag klientów – tak, aby
stworzyć jak najbardziej niezawodne urządzenia.
Produkty ROKAMAT są dostępne na całym świecie.
Spełniają standardy certyfikatu CB (uznawanego na całym
świecie) oraz GOST (uznawanego na rynku rosyjskim)
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Urządzenie do cięcia styropianu BUTTERFLY
Zalety
• Wspornik tnący jest wysuwany i odwracalny – poziomo
i pionowo na każdej osi 90º
• Każdy rodzaj cięcia dostępny w jednym urządzeniu (jeden drut tnący)
• Wykonane z plastiku i aluminium (lekkie i wodoodporne)
• Bez zbędnych przewodów wychodzących z urządzenia
• Składane skrzydła (nie zajmuje dużo miejsca)
• Proste w składaniu
• Stabilna podstawa – może być stawiane na rusztowaniach

Wysuwany i odwracalny
wspornik tnący
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Prowadnica z łożyskiem
wałeczkowym

Dane techniczne:
• Długość cięcia:
• Grubość cięcia:
• Cięcia skośne:
• Waga:

Pozycja do cięć
skośnych

Pozycja do przycięć
i wysokich cięć

1300mm
ponad 650mm
wszystkie warianty (kąt i długość nielimitowana)
około 19kg

CIĘCIE STYROPIANU

No. 50000

Opcje cięcia

it’s easy working...

ROKAMAT BUTTERFLY (50000)
Urządzenie do cięcia styropianu

Jeden drut tnący
do wszystkich kątów cięcia
(brak wymaganych dodatkowych akcesoriów)

• Proste w obsłudze dzięki blokadom i miarom
na wszystkich 3 osiach
• Łatwa wymiana drutu tnącego
• Wyposażone w blokadę dla powtórnych cięć

Dostarczane w odpornej plastikowej walizce

www.rokamat.com.pl
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Lekka szlifierka uniwersalna
CHAMELEON (20000)
Zalety
• Lekka waga (urządzenie trzymane w ręku 2,4 kg)
• Gładko się prowadzi dzięki dwóm przeciwbieżnym tarczom
• Gwarantuje równomierne wykończenie dzięki dużej powierzchni pracy
• Szeroki wybór akcesoriów do różnorodnych zastosowań
• Oddzielony silnik od części szlifującej – doskonałe wyważenie
przy minimalnym zabrudzeniu silnika
• Płynna regulacja obrotów
• Odporna na uderzenia
• Kompatybilna z większością odkurzaczy przemysłowych
• Bezpieczna w obsłudze

Dane techniczne:
• Obroty na minutę:
• Silnik:
• Waga:
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150-570
230V/1000W
120V/1000W
Waga: 2,4 kg

SZLIFOWANIE

it’s easy working...

No. 20000

ROKAMAT CHAMELEON (20000)
Lekka szlifierka uniwersalna

universal
Zastosowanie:
• Wygładzanie finalnej warstwy tynku
• Równanie powierzchni
• Zdzieranie tynków i farby
• Wyrównywanie/wygładzanie warstw izolacyjnych
(styropianu, płyt mineralnych, pianek itp.)
• Wyrównywanie betonu
• Czyszczenie szalunków
• Usuwanie farb
• Czyszczenie zabrudzeń z fasad budynków
• Zdzieranie tapet
• Usuwanie pozostałości po klejach
• Polerowanie klinkieru, metalu, kamienia
• Szlifowanie
STANDARDOWE WYPOSAŻENIE
Tarcze główne z rzepem 200mm, 4 x papier ścierny (16),
walizka na urządzenie
www.rokamat.com.pl
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Akcesoria do szlifierki uniwersalnej
ROKAMAT CHAMELEON (20000)
(Akcesoria dostępne po 2 sztuki w zestawie)

Czyszczenie
Szczotki stalowe, miękkie
Szczotki stalowe, średnie
Szczotki stalowe, twarde
Specjalne szczotki stalowe, średnie
Specjalne szczotki stalowe, twarde
Szczotki nylonowe, miękkie
Szczotki nylonowe, twarde
Szczotki stalowo-nylonowe

Zastosowanie

No.:21200
No.:21300
No.:21400
No.:23000
No.:23100
No.:21500
No.:21600
No.:22500

Rokamat 20000 jest polecany do czyszczenia
szalunków betonowych i metalowych podpór.
Pozostałości betonu i zapraw z szalunków
lub stalowych ram mogą być bardzo łatwo usunięte
za pomocą stalowych szczotek. Zastosuj szczotki
nylonowe w celu końcowego wypolerowania
powierzchni. Dzięki lekkiej wadze urządzenia
szalunki i ramy mogą być czyszczone na miejscu.
Inne zastosowanie:
• usuwanie starego, odchodzącego tynku
• usuwanie farby
• czyszczenie fasad budynków z nalotu pleśni i alg
• czyszczenie i przygotowanie powierzchni
pod nowe warstwy

Czyszczenie i polerowanie
Gąbka czyszcząca, miękka
Gąbka czyszcząca, średnia
Gąbka czyszcząca, twarda
Gąbka do polerowania, bardzo miękka
Gąbka ze skóry jagnięcej, super miękka

No.:23500
No.:23400
No.:23900
No.:23300
No.:23600

Zastosowanie
Czyszczenie budynków i fasad
Polerowanie do uzyskania "efektu marmuru"
Polerowanie

Używać z tarczą z rzepem numer 20700

Zdzieranie
Tarcza z kolcami "długowieczna"
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Zastosowanie
No.:20100

Tarcze z wystającymi kolcami doskonale sprawdzają się do zdzierania tynków dekoracyjnych.
Mogą być również stosowane do usuwania włókna
szklanego oraz tapet.

SZLIFOWANIE

Wygładzanie
Tarcza do wygładzania
Tarcza główna – pod tarczę
do wygładzania

No.:25200

Zastosowanie

No.:25000

Tarcza służy do wygładzania tynków zwykłych
i dekoracyjnych przed utwardzeniem.

Usuwanie tapet
Zastosowanie

Tarcza do perforowania służy do przygotowania
powierzchni tapety – tak, aby tapeta lepiej chłonęła
wodę.

Tarcza do perforowania

No.:22200

Tarcza do usuwania tapet

No.:22300

Tarcza do usuwania tapet służy do ostatecznego
usuwania namoczonej tapety.

Prowadnice

No.:22210

Prowadnice są niezbędne do odpowiedniego
ustawienia w/w tarcz.

Usuwanie starego tynku
Krążek widiowy

No.:21700

Wygładzanie betonu
Krążek do wygładzania betonu

Krążek z ostrzami
do wygładzania betonu

Zastosowanie

Stary, odchodzący tynk może być usunięty za pomocą
krążków widiowych. Krążek ten może być również
stosowany do czyszczenia płytek i dywanów
zabrudzonych tynkiem.

Zastosowanie

No.:22700

Krążek do wygładzania betonu stosuje się do
wygładzania świeżego betonu – przed
utwardzeniem.

No.:22600

Krążek z ostrzami do wygładzania betonu stosuje
się do twardych materiałów.

Zastosowanie
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Akcesoria do szlifierki uniwersalnej
ROKAMAT CHAMELEON (20000)
(Akcesoria dostępne po 2 sztuki w zestawie)

Szlifowanie
Tarcza główna z rzepem

No.:20700

Zastosowanie
Papier ścierny w zastosowaniu z tarczą główną
z rzepem doskonale sprawdzą się do:

Papier ścierny:
Granulacja 16 – 6 w opakowaniu
Granulacja 24 – 6 w opakowaniu
Granulacja 40 – 6 w opakowaniu
Granulacja 60 – 6 w opakowaniu
Granulacja 80 – 6 w opakowaniu
Granulacja 100 – 6 w opakowaniu
Granulacja 120 – 6 w opakowaniu

No.:20816
No.:20824
No.:20840
No.:20860
No.:20880
No.:20810
No.:20812

• szlifowania powierzchni karton-gipsowych,
dociepleń, tynków
• czyszczenia elementów stalowych
• wyrównywania powierzchni tynku
• wyrównywania styropianu
• przygotowania powierzchni dociepleń

Specjalny papier JOEST

(opatentowany papier, 6 sztuk w opakowaniu )
Specjalny papier Joest – granulacja 40
Specjalny papier Joest – granulacja 60
Specjalny papier Joest – granulacja 80
Specjalny papier Joest – granulacja 120
Specjalny papier Joest – granulacja 180
Specjalny papier Joest – granulacja 220

No.:28040
No.:28060
No.:28080
No.:28012
No.:28018
No.:28022

(Używać wyłącznie z tarczą z rzepem No.:20700)

Zastosowanie

Papier ścierny dla maksymalnego odsysania kurzu
Dzięki unikatowej pełnej perforacji papierów Joest
i opatentowanego systemu rzepów z tyłu krążków
otrzymujesz:
• pełne odsysanie kurzu i pyłu podczas szlifowania
• brak zapychania krążków
• większą wydajność szlifowania

Siatki ścierne
Siatka granulacja 80 – (4 sztuki)
Siatka granulacja 100 – (6 sztuk)
Siatka granulacja 120 – (6 sztuk)
Siatka granulacja 180 – (6 sztuk)
Siatka granulacja 220 – (6 sztuk)

No.:27080
No.:27010
No.:27012
No.:27018
No.:27022

Zdzieranie
Tarcza metalowa, drobna
Tarcza metalowa, średnia
Tarcza metalowa, gruba
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Zastosowanie

Do zastosowania na gładziach, wypełniaczach itp.

Zastosowanie
No.:22400
No.:23200
No.:22900

Tarcze metalowe doskonale sprawdzają się do
agresywnego szlifowania zadziorów betonowych,
tynku, cegieł, wypełniaczy, tynku cementowowapiennego, klinkieru, marmuru, farby, linoleum,
pozostałości okładzin podłogowych, żywic
epoksydowych, środków akrylowych, gumy,
gazobetonu i wielu innych materiałów.

SZLIFOWANIE
Szlifierka uniwersalna Chameleon (20000)
(przykłady zastosowania):
1.Szlifowanie izolacji termicznych
2.Usuwanie tapet
3.Z zastosowaniem odkurzacza plecakowego Rokamat 10000
4.Osłona z wypustkami do szlifowania baranka
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Szlifierka ROKAMAT TITANO (60000)
Zalety
• Lekka waga (urządzenie trzymane w ręku 2,4 kg)
• Mocny silnik – 1500W
• Teleskopowy uchwyt – wyciąga się do 3m
• Część szlifująca oddzielona od silnika – zwiększa
żywotność urządzenia
• Antystatyczna osłona silnika
• Elastyczna głowica szlifująca wyposażona w odporne łożyska
(obraca się o 180º)
• Można stosować specjalne dyski do płyt gipsowych
i polerowanych powierzchni
• Przy podłączeniu z odkurzaczem praktycznie bezpyłowa praca

Urządzenie doskonale sprawdza się na ścianach i sufitach – na każdej wysokości.
Dodatkowo pracę ułatwia teleskop i elastyczna głowica szlifująca.

Dane techniczne:
• Obroty na minutę:
• Silnik:
• Waga:
• Długość (złożone):
• Długość (w pełni wyciągnięte):

Ścięte obrzeże uławia pracę przy brzegach
14

490-1730
230v/1500W
2,4 kg
105 cm
155 cm

SZLIFOWANIE

it’s easy working...

No. 60000

ROKAMAT TITANO (60000)
Wszędzie tam gdzie niezbędna jest duża moc...

Krótka i długa szlifierka – w jednej

Zastosowanie:

•Szlifowanie tynków, płyt karton-gipsowych, zdzieranie zadziorów betonowych
•Wygładzanie ścian, sufitów i podłóg
•Polerowanie powierzchni
•Doskonałe urządzenie do prac budowlanych i renowacyjnych

Szlifowanie blisko krawędzi
Specjalna głowica szlifująca
Maksymalne odpylanie

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE
Walizka na urządzenie, tarcza główna z rzepem, zestaw papierów do szlifowania
www.rokamat.com.pl
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Szlifierka Rokamat GECKO (80000)
Zalety
• Lekka waga (urządzenie trzymane w ręku 3,7 kg)
• Super elastyczna głowica szlifująca – poruszająca się płynnie
w każdym kierunku
• Ścięty brzeg osłony pozwala dokładnie szlifować przy łączeniach
• Zapewnia gładki ruch po obrabianej powierzchni
• Teleskopowy uchwyt pozwala na szlifowanie w zasięgu 3m
• Mocne szlifowanie z minimum wysiłku
• Doskonale wyważona
• Silnik oddzielony od części szlifującej zapewnia dłuższą żywotność
• Antystatyczna osłona silnika
• Kompatybilna z większością popularnych odkurzaczy przemysłowych

Doskonała do szlifowania nad głową
(elastyczna głowica)

Ścięte obrzeże pozwala
na dokładne szlifowanie
przy brzegach
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Dane techniczne:
• Obroty na minutę:
• Silnik:
• Waga:
• Długość (złożone):
• Długość (w pełni wyciągnięte):

415-1470
230v/1500W
3,7 kg
110 cm
160 cm

SZLIFOWANIE

it’s easy working...

No. 80000

Szlifierka ROKAMAT GECKO (80000)
Elitarna szlifierka z super elastyczną głowicą szlifującą
Dźwignia ustawienia głowicy
Uchwyt (przesuwny)
Elastyczna głowica szlifująca

Regulacja
przepływu powietrza
Teleskop

90º kąta pracy

Głowica szlifująca (360º obrotu)

Zastosowanie:
•Szlifowanie ścian i sufitów
•Wygładzanie powierzchni
•Doskonała do prac wykończeniowych i renowacyjnych

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE
Walizka na urządzenie, tarcza główna z rzepem, zestaw papierów do szlifowania
www.rokamat.com.pl
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Szlifierka ROKAMAT GECKO RAPID (82000)
Zalety
• Obroty tarczy – do 3050/min!
• Lekka waga (urządzenie trzymane w ręku 3,7 kg)
• Super elastyczna głowica szlifująca – poruszająca się płynnie
w każdym kierunku
• Ścięty brzeg osłony pozwala dokładnie szlifować narożniki ścian
• Zapewnia gładki ruch po obrabianej powierzchni
• Teleskopowy uchwyt pozwala na szlifowanie w zasięgu 3m
• Mocne szlifowanie z minimum wysiłku
• Doskonale wyważona
• Silnik oddzielony od części szlifującej zapewnia dłuższą żywotność
• Antystatyczna osłona silnika
• Kompatybilna z większością popularnych odkurzaczy przemysłowych

Doskonale sprawdza się
przy brzegach
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Wygodna w pracy zarówno
na ścianach jak i sufitach.
Teleskopowy uchwyt
ułatwia pracę.

Poręczna szlifierka
o wysokich obrotach
Dane techniczne:
• Obroty na minutę:
• Silnik:
• Waga:
• Długość (złożone):
• Długość (w pełni wyciągnięte):

860-3050
230v/1500W
3,7 kg
110 cm
160 cm

SZLIFOWANIE

it’s easy working...

No. 82000

Szlifierka ROKAMAT GECKO RAPID (82000)
Turbo szlifierka do tynków i lakierów
Dźwignia ustawienia głowicy
Uchwyt (przesuwny)

Elastyczna głowica szlifująca

Regulacja
przepływu powietrza
Teleskop
90º kąta pracy

Głowica szlifująca (360º obrotu)

Zastosowanie:

Podwójna moc zdzierania w porównaniu
ze standardowymi szlifierkami

•Szlifowanie ścian i sufitów
•Wygładzanie powierzchni
•Doskonałe do prac wykończeniowych i renowacyjnych
•Szlifowanie i polerowanie powierzchni farby

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE
Walizka na urządzenie, tarcza główna z rzepem, zestaw papierów do szlifowania
www.rokamat.com.pl
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Szlifierka do betonu ROKAMAT GEX (85000)
Zalety
• Lekka waga (urządzenie trzymane w ręce 3,1kg)
• Super elastyczna głowica szlifująca obracająca się w każdym kierunku
• Bardzo duża moc pozwala na usuwanie praktycznie każdego materiału
• Silnik oddzielony od części szlifującej – wydłuża żywotność urządzenia
• Antystatyczna osłona silnika
• Kompatybilna z większością popularnych odkurzaczy przemysłowych

Praca przy krawędziach
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Dane techniczne:
• Obroty na minutę:
• Silnik:
• Waga:
• Długość (złożone):
• Długość (w pełni wyciągnięte):

2580-9140
230v/1500W
3,1 kg
110 cm
160 cm

SZLIFOWANIE

it’s easy working...

No. 85000

Szlifierka do betonu ROKAMAT GEX (85000)
Elitarna szlifierka doskonała do prac renowacyjnych
Dźwignia ustawienia głowicy
Elastyczna głowica szlifująca

Uchwyt (przesuwny)
Teleskop

Regulacja
przepływu
powietrza

90º nastawy kąta pracy

Głowica zdzierająca

Dochodzi blisko krawędzi zapewniając łatwość pracy

Zastosowanie:

•Zdzieranie betonu, tynku, farb
•Usuwanie klejów
•Eliminowanie zadziorów betonowych
•Czyszczenie kostki brukowej

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE
Walizka na urządzenie, tarcza „złota” do zdzierania.

www.rokamat.com.pl
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Szlifierka do parkietu ROKAMAT GEX P (84000)
Zalety
• Lekka waga (urządzenie trzymane w ręku 3,1 kg)
• Super elastyczna głowica szlifująca obracająca się w każdym kierunku
• Bardzo duża moc pozwala na dokładne szlifowanie drewnianych
powierzchni
• Silnik oddzielony od części szlifującej – wydłuża żywotność urządzenia
• Antystatyczna osłona silnika
• Kompatybilna z większością popularnych odkurzaczy przemysłowych

Mocne szlifowanie
bez wysiłku

Bardzo niskie pylenie
w połączeniu z odkurzaczem
ROKAMAT TAPIR M35
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Dane techniczne:
• Obroty na minutę:
• Silnik:
• Waga:
• Długość (złożone):
• Długość (w pełni wyciągnięte):

2580-9140
230v/1500W
3,1 kg
110 cm
160 cm

SZLIFOWANIE

it’s easy working...

No. 84000

Szlifierka do parkietu ROKAMAT GEX P (84000)
Regulacja
przepływu powietrza
Doskonała do parkietu i drewna

Art.-Nr. 84000

Teleskop

Uchwyt (przesuwny)

Dźwignia ustawienia głowicy

Ścięte obrzeże
do łatwego dojścia
do brzegów

90º nastawy kąta pracy

Elastyczna głowica szlifująca

Zastosowanie:

•Szlifowanie parkietów i innych powierzchni drewnianych
•Polerowanie parkietów
•Usuwanie zadziorów z powierzchni drewnianych

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE
Walizka na urządzenie, specjalna tarcza główna Ø150mm,
1 zestaw krążków ściernych, 1 tarcza diamentowa.
www.rokamat.com.pl
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Akcesoria dla szlifierek TITANO i GECKO RAPID
Nowa wersja tarczy głównej z rzepem (adapter)

Czyszczenie i polerowanie

Tarcza czyszcząca, miękka
Tarcza czyszcząca, średnia
Tarcza czyszcząca, twarda
Tarcza do polerowania, bardzo miękka
Tarcza do polerowania ze skóry jagnięcej, super miękka
Czyszczenie zaniedbanych powierzchni, polerowanie drewna.

No.:61000

No.:62200
No.:62000
No.:62100
No.:62800
No.:62900

Szlifowanie

No.:61100
Papier ścierny granulacja 40 – 6 sztuk w opakowaniu
No.:61200
Papier ścierny granulacja 60 – 6 sztuk w opakowaniu
No.:61300
Papier ścierny granulacja 80 – 6 sztuk w opakowaniu
No.:61400
Papier ścierny granulacja 100 – 6 sztuk w opakowaniu
No.:61500
Papier ścierny granulacja 120 – 6 sztuk w opakowaniu
No.:61600
Papier ścierny granulacja 150 – 6 sztuk w opakowaniu
Papier ścierny doskonale sprawdzi się do przygotowania powierzchni
przed malowaniem, wyrównywania, wygładzania i wielu innych.

Specjalny papier Joest
Specjalny papier Joest 40 – 6 sztuk w opakowaniu
No.:69840
Specjalny papier Joest 60 – 6 sztuk w opakowaniu
No.:69860
Specjalny papier Joest 80 – 6 sztuk w opakowaniu
No.:69880
Specjalny papier Joest 120 – 6 sztuk w opakowaniu
No.:69812
Specjalny papier Joest 180 – 6 sztuk w opakowaniu
No.:69818
Specjalny papier Joest 220 – 6 sztuk w opakowaniu
No.:69822
Papier ścierny dla maksymalnego odsysania kurzu. Dzięki unikatowej pełnej perforacji
papierów Joest i opatentowanego systemu rzepów z tyłu krążków otrzymujesz:
• pełne odsysanie kurzu i pyłu podczas szlifowania
• brak zapychania krążków
• większą wydajność szlifowania

Siatki ścierne

Siatka granulacja 80 – (4 sztuki w opakowaniu)
Siatka granulacja 100 – (6 sztuk w opakowaniu)
Siatka granulacja 120 – (6 sztuk w opakowaniu)
Siatka granulacja 180 – (6 sztuk w opakowaniu)
Siatka granulacja 220 – (6 sztuk w opakowaniu)

No.:69780
No.:69710
No.:69712
No.:69718
No.:69722

Do zastosowania na gładziach, wypełniaczach itp.

Do zdzierania
Tarcza metalowa, drobna
Tarcza metalowa, średnia
Tarcza metalowa, gruba

No.:60500
No.:60600
No.:60700

Tarcze metalowe zastosuj do agresywnego szlifowania drewna, tynku, cegieł,
wypełniaczy, tynku cementowo-wapiennego, płytek, klinkieru, marmuru, farby,
jastrycha, linoleum, okładzin podłogowych, klejów, żywic epoksydowych,
włókna szklanego, środków akrylowych, gumy, gazobetonu i wielu innych
materiałów.
24

SZLIFOWANIE

Akcesoria dla szlifierki ROKAMAT GECKO
Nowa wersja tarczy głównej z rzepem (adapter)

Czyszczenie i polerowanie

Tarcza czyszcząca, miękka
Tarcza czyszcząca, średnia
Tarcza czyszcząca, twarda
Tarcza do polerowania, bardzo miękka
Tarcza do polerowania ze skóry jagnięcej, super miękka
Czyszczenie zaniedbanych powierzchni, polerowanie drewna.

No.:61000

No.:62200
No.:62000
No.:62100
No.:62800
No.:62900

Szlifowanie

Papier ścierny granulacja 40 – 6 sztuk w opakowaniu
No.:61100
Papier ścierny granulacja 60 – 6 sztuk w opakowaniu
No.:61200
Papier ścierny granulacja 80 – 6 sztuk w opakowaniu
No.:61300
Papier ścierny granulacja 100 – 6 sztuk w opakowaniu
No.:61400
Papier ścierny granulacja 120 – 6 sztuk w opakowaniu
No.:61500
Papier ścierny granulacja 150 – 6 sztuk w opakowaniu
No.:61600
Papier ścierny doskonale sprawdzi się do przygotowania powierzchni
przed malowaniem, wyrównywania, wygładzania i wielu innych.

Specjalny papier Joest
Specjalny papier Joest 40 – 6 sztuk w opakowaniu
No.:69840
Specjalny papier Joest 60 – 6 sztuk w opakowaniu
No.:69860
Specjalny papier Joest 80 – 6 sztuk w opakowaniu
No.:69880
Specjalny papier Joest 120 – 6 sztuk w opakowaniu
No.:69812
Specjalny papier Joest 180 – 6 sztuk w opakowaniu
No.:69818
Specjalny papier Joest 220 – 6 sztuk w opakowaniu
No.:69822
Papier ścierny dla maksymalnego odsysania kurzu. Dzięki unikatowej pełnej perforacji
papierów Joest i opatentowanego systemu rzepów z tyłu krążków otrzymujesz:
• pełne odsysanie kurzu i pyłu podczas szlifowania
• brak zapychania krążków
• większą wydajność szlifowania

Siatki ścierne

Siatka granulacja 80 – (4 sztuki w opakowaniu)
Siatka granulacja 100 – (6 sztuk w opakowaniu)
Siatka granulacja 120 – (6 sztuk w opakowaniu)
Siatka granulacja 180 – (6 sztuk w opakowaniu)
Siatka granulacja 220 – (6 sztuk w opakowaniu)

No.:69780
No.:69710
No.:69712
No.:69718
No.:69722

Do zastosowania na gładziach, wypełniaczach itp.

www.rokamat.com.pl
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Akcesoria do szlifierki ROKAMAT GEX
Tarcza diamentowa – złota

No.:85600

Tarcza diamentowa – niebieska

No.:85500

Do betonu, granitu, jastrycha, kamieni naturalnych, farb i innych.

Do świeżego betonu, betonu napowietrzonego, cegieł cementowych,
piaskowca i innych.

Tarcza diamentowa – żółta

No.:85600

Tarcza PKD

No.:85600

Tarcza diamentowa "lekka"

No.:85400

Do betonu, granitu, kamieni naturalnych, jastrycha, asfaltu i innych.

Usuwanie żywic epoksydowych, farb lateksowych oraz poliuretanowych.

Do lekkich prac renowacyjnych (usuwanie zadziorów
betonowych, zdzieranie jastrycha) oraz groszkowania betonu.

Tarcza diamentowa
do polerowania Terrazzo

No.:85800

Twarda tarcza metalowa, szorstka
Twarda tarcza metalowa, szorstka
– z gładkimi brzegami

No.:85300

Dostępna w granulacji: 50, 100, 200, 400, 800, 1500, 3000.
Do polerowania terazzo.

No.:85305

Do usuwania pozostałości po klejach oraz starych zaprawach.
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SZLIFOWANIE

Akcesoria do szlifierki ROKAMAT GEX P

Specjalna tarcza główna z rzepem

No.:84100

Do mocowania papierów ściernych.

Papier ścierny
(6 sztuk w opakowaniu)

No.:84160

Dostępny w granulacji: 60, 80, 100, 120, 150.
Do szlifowania parkietów i innych powierzchni drewnianych.

Dysk diamentowy do szlifowania

No.:85400

Do renowacji powierzchni lakierowanych.

Dysk metalowy

No.:84200

Do agresywnego szlifowania drewna miękkiego.

www.rokamat.com.pl

27

Przykłady zastosowania szlifierek
ROKAMAT GECKO i GEX

Szlifierka GECKO

Szlifierka GEX

Doskonale sprawdzają się do pracy na ścianach i sufitach.
Lekka konstrukcja umożliwia ciągłą pracę.

28

ZACIERANIE TYNKÓW

Przykłady zastosowania zacieraczek ROKAMAT

Zacieraczka no. 30000

Zacieraczka no. 70000

Niska waga zacieraczek ROKAMAT pozwala na długą pracę.
Doskonałe wyważenie urządzenia i odpowiednie obroty
gwarantują wygodną pracę.

29

Urządzenie do czyszczenia szalunków
ROKAMAT HEDGEHOG (69000)
Zalety
• Lekka waga Lekka waga (urządzenie trzymane w ręku 2,5 kg)
• Mocny silnik (1000W)
• Teleskopowy uchwyt
• Silnik oddzielony od części szlifującej – zwiększa
żywotność urządzenia
• Łatwa i wydajna praca

Lekkie i łatwe czyszczenie szalunków

Duża wydajność dzięki
wysokim obrotom

30

Dane techniczne:
• Obroty na minutę:
• Silnik:
• Waga:
• Długość złożone:
• Długość rozłożone:

480-1670
230V/1000W
2,5 kg
105 cm
155 cm

CZYSZCZENIE
SZALUNKÓW

No. 69000

it’s easy working...

ROKAMAT HEDGEHOG
Do czyszczenia szalunków

Prosta w obsłudze i efektywna

Zastosowanie:

Doskonałe urządzenie do czyszczenia szalunków
i elementów metalowych. Szczotki dostępne dla
urządzenia pozwalają na usuwanie różnorodnych
materiałów.

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE
Walizka na urządzenie, szczotki stalowe,
szczotki nylonowe, tarcza główna,
tarcza do czyszczenia średnia, tarcza do czyszczenia miękka

www.rokamat.com.pl
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Akcesoria do urządzenia ROKAMAT HEDGEHOG

Czyszczenie
Szczotki stalowe, miękkie
Szczotki stalowe, średnie
Szczotki stalowe, twarde
Specjalne szczotki stalowe, średnie
Specjalne szczotki stalowe, twarde
Szczotki nylonowe, miękkie
Szczotki nylonowe, twarde
Szczotki stalowo-nylonowe

No.:69101
No.:69102
No.:69103
No.:69104
No.:69105
No.:69106
No.:69107
No.:69108

Czyszczenie i polerowanie
Gąbka czyszcząca, miękka
Gąbka czyszcząca, średnia
Gąbka czyszcząca, twarda
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No.:69111
No.:69112
No.:69113

ROWKOWANIE SPOIN
GEX P – czyszczenie parkietu

ROKAMAT PIRANHA

GEX P doskonale sprawdza się
do szlifowania i polerowania
parkietów.
Może być również używana
do usuwania lakierów.

Proste rowkowanie spoin i fug
zapewnia ROKAMAT PIRANHA.
Prowadnica zapewnia bezpieczną
pracę.
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Urządzenie do rowkowania ROKAMAT PIRANHA
Zalety
• Niskie wibracje
• Wysoka prędkość obrotowa ostrza
• Odporna osłona aluminiowa
• Silnik oddzielony od części rowkującej –
wydłuża żywotność urządzenia
• Może być podłączane do odkurzaczy
przemysłowych

Łatwa i oszczędna
renowacja spoin

Prowadnica
pomagająca przy

Dane techniczne:
•Obroty na minutę:
•Silnik:
•Waga:
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7000-27500
230V/1500W
2,5 kg

ROWKOWANIE SPOIN

it’s easy working...

No. 90000

ROKAMAT PIRANHA
Urządzenie do rowkowania spoin

25000 obrotów/minutę!

Diamentowe ostrze
Diamentowe ostrze Ø6 (1sztuka) No.90100
Diamentowe ostrze Ø8 (1sztuka) No.90101

Zastosowanie:

• Renowacja klinkieru, cegieł
• Zalecane do podłączenia z odkurzaczem
TAPIR M37(strona 39)

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE
Walizka na urządzenie
Urządzenie wyposażone w zbiornik na wodę.
2 diamentowe ostrza 8mm.

www.rokamat.com.pl
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Odkurzacz plecakowy ROKAMAT 10000
Zalety
• Lekka waga
• Duże worki – 15l
• Krótki wąż ssący maksymalizujący siłę ssania
• Nieskrępowane ruchy
• Prostota obsługi
• Bez potrzeby ciągnięcia za sobą odkurzacza
• Odporny na uszkodzenia mechaniczne
• Kompaktowy

Dane techniczne:
• Silnik:
• Siła ssania:
• Max. przepływ powietrza:
• Pojemność worka:
• Waga:
• Silnik:
• Waga:

Doskonale sprawdza się przy podłączeniu
z wszystkimi rodzajami szlifierek
ROKAMAT oraz konkurencyjnych
producentów. Zapewnia odpowiednie
odsysanie.
36

230V/1100W
190mbar
60l/sek
15L
6,5kg
230V/900W
2,4 kg

ODKURZACZE
PRZEMYSŁOWE

it’s easy working...

No. 10000

Odkurzacz plecakowy ROKAMAT 10000

Dodatkowe gniazdo
na odkurzaczu

Solidna konstrukcja
wysokiej jakości

Zastosowanie:

• Praca na wysokościach – rusztowania
• Podłączenie do szlifierek/żyraf
• Sprzątanie biur, hal magazynowych itp.

www.rokamat.com.pl

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE
5 worków papierowych (15L)
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Zalety
• Innowacyjny system filtrów
• ConstantClean – ciągłe czyszczenie filtrów
w czasie ssania (bez przerywania zasysania)

TAPIR M35 w podłączeniu
z ROKAMAT GEX

• Gniazdo podłączenia elektronarzędzi
• Elektromagnetyczne czyszczenie filtrów
• Wskaźnik przepływu powietrza
• Antystatyczna osłona
• Może pracować bezworkowo
Odpowiedni odkurzacz do
usuwania szkodliwego pyłu

Praca na betonie

Szlifowanie parkietu

Dane techniczne:
• Silnik:
• Siła ssania:
• Max. przepływ powietrza:
• Pojemność zbiornika:
• Ogólna:
• Mokry materiał:
• Pył:
• Waga:
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230V/1400W
220mbar
42l/sek
35L
22L
25L
15kg

ODKURZACZE
PRZEMYSŁOWE

it’s easy working...

No. 10000

ROKAMAT TAPIR M35

Stałe czyszczenie filtrów bez
przerywania zasysania

Zastosowanie:

• Do ciężkich prac w podłączeniu z elektronarzędziami
• Odkurzanie mokrego i suchego tynku
• Sprzątanie na budowie

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE
1 x worek plastikowy na ciężkie pyły
1 x wąż ssący

www.rokamat.com.pl
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Akcesoria do odkurzacza plecakowego ROKAMAT
Papierowe worki
Worki papierowe, 15L, No. 10001
(10 sztuk w opakowaniu)

Do drobnego pyłu np.
tynki, wełna mineralna i
kurz domowy

Worek materiałowy
Materiałowy worek, 15L, No. 10002

Wyłącznie do styropianu.
Wyposażony w zamek.
Wielokrotnego użytku.

Filtr

Filtr No. 10003

Dodatkowy filtr
chroniący silnik

40

Zestaw akcesoriów No. 10004
Dysza turbo
Dysza ssąca
Dysza do podłóg
Dysza do tapicerki
Dysza do spoin
Szczotka ssąca
Szczotka do kaloryferów
Wąż ssący
2 rury
Adapter

ODKURZACZE
PRZEMYSŁOWE

Akcesoria do TAPIR M35

Worek plastikowy
Worek plastikowy (5 sztuk) No. 13008
Do szkodliwego kurzu

Worek materiałowy

Worek materiałowy (5 sztuk) No. 13009
Do kurzu organicznego (nie mineralnego)

Zestaw akcesoriów

Standardowe akcesoria No. 13010

Adapter

Adapter stopniowy No. 13015
Ø w mm: 25,5 - 26,5
30,5 - 32,5
36,0 - 38,0
www.rokamat.com.pl
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Zacieraczka ROKAMAT 30000 „DRY”
Zalety
• Lekka waga (urządzenie trzymane w ręku 2,5 kg)
• Równomierna praca dzięki dużej powierzchni zacierania
• Silnik oddzielony od części zacierającej
• Płynna regulacja obrotów
• Oszczędność czasu pracy (około 50% czasu szybciej niż ręcznie)

Doskonałe urządzenie do zacierania tynków na mokro.
Ta wersja urządzenia wymaga od obsługującego zwilżania
powierzchni ręcznie.
Zacieraczka jest super lekka i nie krępująca ruchów dzięki silnikowi
umieszczonemu na pasku.

Dane techniczne:
•Obroty na minutę:
•Silnik:
•Waga:
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100-340
230V/1000W
2,5 kg

ZACIERANIE TYNKÓW

it’s easy working...

No. 40000

Zacieraczka do tynków ROKAMAT 30000 „DRY”

Dry

Zastosowanie:

• Zacieranie tynków cementowo-wapiennych oraz gipsowych
• Rozprowadzanie świeżo narzuconego materiału
• Wygładzanie świeżego materiału

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE
Walizka na urządzenie , tarcza główna z rzepem x 1,
gąbka pomarańczowa miękka x 1, gąbka pomarańczowa twarda x 1,
gąbka biała x 1, talerz plastikowy x 1
www.rokamat.com.pl
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Zacieraczka do tynków ROKAMAT 40000 „WET”
Zalety
• Wyposażona w dyszę spryskującą
• Podłączenie do sieci wodociągowej przez złączkę ogrodową
• Lekka waga (urządzenie trzymane w ręku 2,8 kg)
• Równomierna praca dzięki dużej powierzchni zacierania
• Silnik oddzielony od części zacierającej
• Płynna regulacja obrotów
• Oszczędność czasu pracy (około 50% czasu szybciej niż ręcznie)

Zacieraczka do tynków ROKAMAT 40000 jest
wyposażona w dyszę spryskującą dzięki czemu mamy
możliwość bieżącego zwilżania materiału podczas
pracy. Urządzenie wystarczy podłączyć do sieci
wodociągowej za pomocą zwykłego węża ogrodowego.

Dane techniczne:
• Obroty na minutę:
• Silnik:
• Waga:
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100-340
230V/1000W
2,8 kg

ZACIERANIE TYNKÓW

No. 40000

it’s easy working...

Zacieraczka do tynków ROKAMAT 40000 „WET”
Wyposażona w wygodny spryskiwacz wody
Regulator przepływu wody
Spust

Dysza spryskująca

Podłączenie wody

Zastosowanie:

• Zacieranie tynków cementowo-wapiennych oraz gipsowych
• Rozprowadzanie świeżo narzuconego materiału
• Wygładzanie świeżego materiału

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE
Walizka na urządzenie, tarcza główna z rzepem x 1,
gąbka pomarańczowa miękka x 1, gąbka pomarańczowa twarda x 1,
gąbka biała x 1, talerz plastikowy x 1
www.rokamat.com.pl
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Zalety
• Wyposażona w dyszę spryskującą
• Posiada 6L zbiornik na wodę
• Zbiornik standardowo w formie plecaka
lub opcjonalnie stawiany na ziemi
• Lekka waga (urządzenie trzymane w ręku 2,4 kg)
• Równomierna praca dzięki dużej powierzchni zacierania
• Silnik oddzielony od części zacierającej
• Płynna regulacja obrotów
• Oszczędność czasu pracy (około 70% czasu szybciej niż ręcznie)

Zacieraczka wyposażona we własny zbiornik wody
daje pełną swobodę pracy na rusztowaniach i placach
budowy bez dostępu do wody.

Dane techniczne:
• Obroty na minutę:
• Silnik:
• Waga:
• Zbiornik:
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100-340
230V/600W
2,4 kg
6L

ZACIERANIE TYNKÓW

it’s easy working...

No. 70000

Zacieraczka do tynków ROKAMAT 70000 NAUTILO

Spust

Dysza spryskująca
Zbiornik wody

Zastosowanie:

• Zacieranie tynków cementowo-wapiennych
oraz gipsowych
• Rozprowadzanie świeżo narzuconego materiału
• Wygładzanie świeżego materiału

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE
Walizka na urządzenie, tarcza główna z rzepem x 1,
gąbka pomarańczowa miękka x 1,
gąbka pomarańczowa twarda x 1,
gąbka biała x 1, talerz plastikowy x 1
www.rokamat.com.pl
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Akcesoria do zacieraczek ROKAMAT
SYSTEM ADHEZYJNY na Ø250mm
Gąbki

Doskonale sprawdzają się na tynkach tradycyjnych.
Gąbka twarda
Gąbka zamienna, twarda
Gąbka miękka
Gąbka zamienna, miękka

No. 33000
No. 33100
No. 33400
No. 33500

Tarcze piankowo-gumowe
Do tworzenia gładkich powierzchni.

Tarcza piankowo-gumowa, supermiękka
Tarcza piankowo-gumowa, zamienna

No. 33800
No. 33900

Filc

Tarcze filcowe zalecane są do zacierania tynków zewnętrznych.
Filc
Zamienny filc

No. 33200
No. 33300

Tarcze gumowe

Wyrównywanie powierzchni zaprawy.

Tarcza gumowa
Zamienna tarcza gumowa

No. 33600
No. 33700

Tarcza formująca

Tarcza formująca z ostrzami.
Ø 350mm
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No.: 34400

ZACIERANIE TYNKÓW

Akcesoria do zacieraczek ROKAMAT
TARCZE Z RZEPEM Ø350mm
Tarcza główna z rzepem
(pod tarcze z rzepem o wymiarze Ø350mm)

No.: 48000

Talerze plastikowe (do wyrównywania zaprawy)
Talerz plastikowy perforowany
Talerz plastikowy gładki

No.: 48100
No.: 48200

Gąbki

Doskonałe do tynków tradycyjnych.
Gąbka miękka z rzepem
Gąbka twarda z rzepem

No.: 49300
No.: 49400

*Zestaw-talerz główny z gąbką miękką
*Zestaw-talerz główny z gąbką twardą
*Gąbka może zostać zużyta do końca

No.: 48300
No.: 48400

Tarcza piankowo-gumowa

Do tworzenia super gładkich powierzchni.
Tarcza piankowo-gumowa z rzepem
*Zestaw-talerz główny z tarczą
*Tarcza może zostać zużyta do końca

No.: 49500
No.: 45500

Filc

Do zacierania materiałów zewnętrznych.
Filc z rzepem

No.: 49600
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Urządzenia ROKAMAT zapewniają wygodę pracy
dzięki swoim innowacyjnym rozwiązaniom.
W przypadku szlifierek i zacieraczek do tynków jest to
niewielka waga, którą uzyskano dzięki opatentowanemu systemowi napędu na pasku. W przypadku przyrządu do cięcia styropianu jest to fakt,
że jest to jedyne takie urządzenie, którym można ciąć
w każdej płaszczyźnie.
Dodatkowo, odpowiednie wyważenie i dobór
materiałów sprawia, że praca z użyciem urządzeń ROKAMAT to czysta przyjemność. Niska
awaryjność i wysoka efektywność pracy to cechy dzięki
którym klienci wracają po nowe urządzenia
ROKAMAT.
Urządzenia ROKAMAT zostały opracowane,
są produkowane i sprawdzane w Niemczech.
Wszystkie akcesoria i podzespoły są produkowane
przez firmę Kammerer Gmbh właściciela marki
ROKAMAT.
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WIBRATOR DO BETONU

it’s easy working...

No. 91100

WIBRATOR DO BETONU ROKAMAT

Do zagęszczania
betonu

Zastosowanie:

• lekki i poręczny
• silnik montowany na pasku
• wydajne zagęszczanie dzięki wysokiej sile odśrodkowej
• odporna osłona
• wysokiej jakości materiały
• prosty w serwisie i konserwacji

Dane techniczne:
• Silnik:
• Średnica wibratora:
• Długość wibratora:
• Odgięcie:
• Siła odśrodkowa:

900W
43 mm
280 mm
ok. 4mm bez obciążenia
max 5370N

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE
Wibrator 43mm z elastycznym wałkiem napędowym 1,3 m,
walizka na urządzenie

www.rokamat.com.pl
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Kammerer GmbH

Dystrybucja:

Wyłączny importer:
Spinex-Stępniak Sp.j.
www.sklep.spinex.pl, www.rokamat.com.pl
tel. +48 602 773 373

