


Sârma TJEP Wire XP este un produs nou, 
caracterizat  prin  rezistență  ridicată  
la  întindere, flexibilitate excelentă și 
elongație la rupere crescută. 
Această  combinație  remarcabilă  permite 
legarea armăturilor metalice cu noduri 
foarte puternice și sigure.
Sârma TJEP Wire XP este galvanizată 
electrochimic, riscul de coroziune fiind 
eliminat.

Pistoalele ergonomice 
TJEP RE-Bar XP constituie 
o alternativă revoluționară
la legarea cu sârmă a
armăturilor metalice.
Efectuată în mod tradițional,
manual, aceasta operație
este greoaie, stresantă și
consumatoare de timp.

Pistoalele TJEP RE-Bar XP nu 
doar îmbunătățesc condițiile 
de lucru dar constituie, de 

asemenea, o soluție economică, fiabilă și comodă care 
permite realizarea operațiilor de legare mai eficient și într-
un timp mult mai scurt.

Avantaje:
• operația se realizează de până la 5 ori mai rapid față de

legarea manuală
• legăturile se pot face cu 3 sau 2 bucle, sunt mult mai

strânse și ferme
• eficiența și durabilitatea legării cresc semnificativ
• operare ergonomică, cu o singură mână
• recuperarea investiției se face în timp scurt

TJEP RE-Bar XP + TJEP Wire XP
Soluție inovativă și eficientă pentru

legarea armăturilor metalice.

pistol TJEP RE-Bar XP sârmă TJEP Wire XP
cea mai eficientă soluție de legare

3 bucle 2 bucle

110 - 160 legări cu o singură bobină, 3000 legări cu o singură încărcare a bateriei

Aceste produse le găsiți la pagina 11.45.
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Certificate 
Training 

This certifies that 

Company ROCAST 
in the persons of 

Mr. Mlrel Ion 
and 

Mr. Gheraslm Constantin 

have successfully completed a comprehensive factory 
training programme covering: 

Service & Callbratlon of Torque 
Wrenches and Operation o f  

Callbratlon Equipment 
Service and Calibration of Torque Wrenches series 

720, 721, 730, 730 QUICK, 730 N, 730 FIX, 730 D, 755 

Calibration of the above i.a.w. DIN EN ISO 6789 using Stahtwille 
Perfect-Control TT94 and transducer 7728 calibration equipment 

and Tor1<master software 

The training was conducted at the Stahlwille factory and 
headquarters in Wuppertal Germany at 27./28.9.2016! 

Wuppertal, 1.12.2016 

::::,nrA T . ,  ........ , ...... 
Calibration certificate 
Certificat de etalonare 

Modelcheie 

Tip/Clas.I 
Torquetool 

Typell,setting,A 

Interval de l'msurare S.25N·m 

ProdlJCator 

Codde catalog "" 
Ul'lmtoareaetalonare 23Jan2018 

Serie 

Nr.identiticare 

Client 

partty aocording to DIN EN ISO 6789 

Tolerama 

Temperatur.S[°C] 

Echipament 
deetalonare 

Dispozitiv 
cleetalonare 
(Traductor) 

7728-8,S.BON·m.518140184, 11Aug2016 
7728-1, 1-10N·m,516320227, 11Aug2016 

Valorl de etalonare 
Valori predefinite 
Punctecleetalonare 

Etalonare 
insensorar 

5N·m 20.00,i, 

0N·m o.oo,i, 
Valoare Eroare 

N·m N·m % 
5.048 -0.048 -0.95 
5.014 -0.014 -0.28 
5.023 -0.023 -0.46 
4.992 0.008 0.16 
4.938 0.062 1.26 

Eroare maxima [%]: -3.68 ,i, 

15N·m 80.00% 

0N·m 0.00% 
Valoare Eroare 

N·m N·m % 
15.494 -0.494 -3.19 
15.393 -0.393 -2.55 
15.018 -0.018 -0.12 
14.828 0.172 1.16 
14.785 0.215 1.45 

Elfi/V!Miiiil-j 

Helmuth 
Service 
Sir. Taului 
SI.Gheorghe 
4.0% 

24.o·c 

7794-1 

25N·m 100.00% 

0N·m 0.00% 
Va1oare Eroare 

N·m N·m % 
25.955 -0.955 -3.68 
25.117 -0.117 -0.47 
25.018 -0.018 -0.07 
24.955 0.045 0.18 
24.731 0.269 1.09 

Result The values measured are within the allowed partly according to DIN EN ISO 8789 tolerance. 

Dataetalonarii Operator: Mnl 1on 

Etalonarea este realizat:i prin comparatie cu dispozitive de etalonare care au fost calibrate de c:itre un laboraor 
acreditat OKD-Gennania �i sun! de asemenea lrasabile la standarde nationale. 
Emitentul acestui certificat isi asuma intreaga respon.sabi�tate peotru etalonare si documentatia aferenta. 
Reproducerea acestui certificat, partial sau integral, este interzis:i. 




