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„NASZĄ FILOZOFIĄ JEST PRAG-
NIENIE ZAOFEROWANIA PRZEWAGI 
TECHNICZNEJ I JAKOŚCIOWEJ“
Helmut i Benjamin Rohde

Od ponad 35 lat w centrum zainteresowania firmy ROHDE  
znajduje się zadowolenie klienta oraz jakość produktów.
Efekty tego zainteresowania widoczne są w procesie  
użytkowania pieców i maszyn produkcji firmy ROHDE –  
w ich obsłudze, wydajności działania, jakości i ostatecznie  
w postaci rezultatów. Ponad stu pracowników dokłada  
codziennie starań, aby zaoferować doskonałą technologię  
i jakość, które pozwalają na możliwie najlepszą realizację  
produkcji i procesu pracy oraz podkreślenie indywidualnego 
know-how. 

Firma ROHDE przestrzega zasad zrównoważonego ekorozwoju  
i kieruje się świadomością ekologiczną. Poczynając od wyboru 
materiałów aż po eksploatację pieców firma ROHDE kładzie duży 
nacisk na efektywność energetyczną i długotrwałość produktów. 
Dzięki własnym zasobom produkcyjnym firma ROHDE jest w stanie 
zapewnić ogromną wszechstronność i kompleksowość usług. 
Dzięki sieci wykwalifikowanych dystrybutorów firma ROHDE 
zaopatruje cały rynek europejski i zapewnia natychmiastową 
dostawę w sytuacji zapotrzebowania na części zamienne.  
Ponadto serwis dostawczy i montażowy firmy ROHDE przewiezie 
piec bezpiecznie w miejsce jego eksploatacji.

Jako mecenas sztuki i ceramiki artystycznej firma ROHDE angażuje 
się w organizację sympozjów i warsztatów fachowych oraz jest 
członkiem komitetu przyznającego branżową nagrodę Diessener 
Keramikpreis. Pracownicy firmy ROHDE dokładają starań w celu 
zapewnienia klientom technicznej przewagi i korzyści technicznych 
we wszystkich dziedzinach produkcji ceramicznej. Klienci korzystają 
ze sprawnych i efektywnych usług w zakresie doradztwa, projek-
towania, konstrukcji i produkcji pieca, w dziedzinie dystrybucji i 
wszystkich innych świadczonych przez firmę usług. A celem tych 
działań jest satysfakcja z rezultatu.

MOTYWACJĄ DLA NASZEGO  
DZIAŁANIA JEST CZŁOWIEK.

SPRAWDZONA  
JAKOŚĆ
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Rodzaj konstrukcji
Możliwości techniczne pozwalają na istnienie niezliczonych rodzajów konstrukcji. Formy 
okrągłe, prostokątne czy też kwadratowe, załadunek od przodu, z góry lub na wysuwnym 
dnie pieca – nieograniczona paleta możliwości, a wybór prawie zawsze uzależniony jest 
od uwarunkowań i wymagań indywidualnych:
·  załadunek od góry: dobry widok komory grzewczej – wybór pieca kręgowego,
·  załadunek z przodu: efektywne wykorzystanie wysokości – wybór pieca komorowego,
·  załadunek z kilku stron: największa z możliwych efektywność, bezpieczeństwo  

i ergonomia – wybór pieca kołpakowego lub pieca komorowego serii Ergo Load System 
ELS.

Napędzane elektrycznie piece różnią się ponadto rodzajem umocowania elemen tów 
grzejnych:
·  umocowanie w zabudowanych rowkach: elementy grzejne zamontowane są w sposób 

chroniący je przed uszkodzeniem,
·  umocowanie na rurach nośnych: dobre promieniowanie ciepła i łatwa wymiana 

 elementów grzejnych.

Elementy grzejne zostały technicznie solidnie zaprojektowane, a do ich produkcji zasto-
sowano wysokowartościowy drut grzejny z kantalu, co warunkuje uzyskanie najwyższej 
mocy. Przy dokładnej wartości obliczeniowej do decydujących czynników gwarantu-
jących długotrwałość i rezerwę wydajności należą w przypadku firmy ROHDE niskie 
obciążenie powierzchniowe, współczynnik przewodności cieplnej oraz możliwie 
 znacząca grubość drutu.

Przy regularnym stosowaniu w temperaturze powyżej 1280°C firma ROHDE zaleca 
stosowanie elementów grzejnych na rurach nośnych.

Wyposażenie
Optymalne wyposażenie oraz ewentualne elementy dodatkowe ułatwiają cod zienną 
pracę przy użyciu pieca. Najpierw rozważyć należy ewentualne elementy wyposażenia,  
a następnie dokonać ich wyboru w zależności od indywidualnych potrzeb: 
·  sterownik: prosta i intuicyjna obsługa, zdejmowalny, z bezpiecznym wyłącznikiem 

przegrzania,
·  bezpieczeństwo: wyłącznik bezpieczeństwa furty, niska temperatura zewnętrzna, 

mechanizm blokowania furty,
·  wylot powietrza: dobra wentylacja i odpowietrzanie komory grzewczej dzięki zasuwie 

dolotowej i wylotowej oraz króćcowi wylotowemu,
·  ewentualne wyposażenie dodatkowe: ogrzewanie dna, regulacja wielostrefowa, zawiasy 

furty z lewej zamiast z prawej strony, ogrzewanie pokrywy, okap wylotu powietrza,  
rolki transportowe, otwór wziernikowy do kontroli wypalania.

Firma ROHDE dysponuje prostymi i efektywnymi rozwiązaniami, spełniającymi prawie 
wszystkie indywidualne wymagania.

Jakość
Jakość pieca poznaje się głównie po tym, czy spełnia on takie kryteria jak długo trwałość, 
rezultat wypalania, bezpieczeństwo funkcjonowania oraz zapotrzebo wanie na części 
zamienne i energię. Produkty firmy ROHDE zaplanowane są pod tym względem w 
sposób doskonały i wzbudzają ogromne zaufanie wobec oferowanych przez siebie 
produktów. Dobór materiałów wysokiej jakości oraz cechy konstrukcyjne takie jak 
nierdzewny płaszcz V2A lub konstrukcja stalowa poddawana całkowitej wentylacji dzięki 
izolacji tylnej są gwarancją najwyższej jakości i ochrony antykorozyjnej. Wykonane bez 
użycia zaprawy spoiny pokrywy i ścian dają nie tylko ładny efekt optyczny, ale także 
umożliwiają naturalną rozszer zalność cieplną pieca podczas procesu wypalania i 
 pozwalają uniknąć powsta wania zarysowań i zanieczyszczeń. Są to optymalne warunki 
dla trwałości i niezawodności funkcjonowania oraz gwarancja satysfakcji z rezultatów. 

Ponadto: 3 lata gwarancji na wszystkie piece firmy ROHDE w dziedzinie ceramiki  
i szkła mówią same za siebie!

Skorzystaj z umieszczonych tutaj wskazówek i informacji w procesie planowania nowego 
pieca i poczuj satysfakcję z efektów – od samego początku.

Energia
Wybór formy energii dla procesów wypalania stanowi początek całego procesu twórczego. 
Piece firmy ROHDE przeznaczone są do wykorzystania z ogrzewaniem na prąd lub 
gazowym.  

Zalety pieców ogrzewanych elektrycznie: 
·  w pełni zautomatyzowane i precyzyjne wypalanie dzięki intuicyjnie działającym sterow-

nikom
·  prosty i powtarzalny proces wypału dzięki możliwości zapisywania programów wypału
·  bez konieczności obecności podczas wypalania

Wymogi:   230 V (gniazdo Schuko ze stykiem ochronnym) dla pieców o pojemności  
do 60 litrów, prąd trójfazowy dla większych modeli

 
Zalety pieców ogrzewanych gazowo: 
·  swoboda wyboru techniki wypalania, np. wypalanie redukcyjne lub metodą Raku
·  optymalna efektywność energetyczna w przypadku pieców o pojemności powyżej  

300 litrów 
·  decydująca rola know-how w procesie ręcznej regulacji temperatury wypalania

Wymogi: doprowadzenie gazu propan-butan lub gazu ziemnego

Temperatura wypalania  
Z reguły już przed zakupem pieca dokładnie wiadomo, jakie temperatury wypalania  
są konieczne dla indywidualnych zastosowań. Asortyment produktów firmy ROHDE –  
z niewielkimi wyjątkami – przystosowany jest do maksymalnej temperatury wypalania 
1320°C. Tym samym zapewnia możliwość ich zastosowania do realizacji prawie wszystkich 
projektów.

W celu zabezpieczenia wystarczającej rezerwy wydajności w przypadku pieców kręgowych 
o pojemności do 60 litrów przy zastosowaniach powyżej 1200°C firma ROHDE zaleca 
wybór prądu trójfazowego.

Wielkość pieca
Na wybór wielkości pieca ma wpływ wielkość produktu poddawanego wypalaniu oraz 
rytm procesu wypalania. W przypadku zmiennych ilości wsadu o niewielkich rozmiarach 
lepszym rozwiązaniem jest nabycie dwóch mniejszych pieców aniżeli jednego o dużej 
pojemności. Duże piece pracują bowiem tylko wtedy ekonomicznie, kiedy są gęsto 
załadowane. Duże pojedyncze produkty wymagają natomiast zastosowania większego 
pieca, a w takim przypadku ewentualnie wyższe koszty nabycia zbudowanego na 
specjalne zamówienie pieca mogą się zamortyzować już po bardzo krótkim czasie.  
Przy podawaniu wymiarów wewnętrznych proszę uwzględnić zapas odległości od 
powierzchni nieogrzewanych oraz od elementów grzejnych.

Proszę uwzględnić i odpowiednio zaplanować również transport i przeniesienie pieca na 
miejsce jego eksploatacji. Wiele modeli pieców kręgowych firmy ROHDE można rozszerzyć 
o pierścień pośredni. Tym samym o wiele łatwiejszy staje się nie tylko transport, ale 
możliwe staje się także późniejsze dopasowanie pieca w sposób bardzo prosty do 
wzrastających potrzeb.

WYBÓR WŁAŚCIWEGO PIECA  
DLA POTRZEB INDYWIDUALNYCH
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PIECE KRĘGOWE 
FIRMY ROHDE 

REZULTATY Z GÓRNEJ PÓŁKI. 
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Stabilny zawias pokrywy,  
otwieranie pokrywy wspomagane  
teleskopem gazowym

Bezpieczne zamocowanie  
mechanizmu sterującego

Króciec wylotowy  
do podłączenia  
wylotu powietrza

Skrzynka podłączeniowa ze stali 
szlachetnej, bezgłośne i trwałe 
przekaźniki półprzewodnikowe  
z elementem chłodzącym

Praktyczna konstrukcja  
stelaża obrotowego

Praktyczny transport i praktyczna rozbudowa.

Szczegółowe informacje o piecach kręgowych

Piece kręgowe firmy ROHDE to produkty wysokowarto-
ściowe z przeznaczeniem do codziennego użytku w 
profesjonalnych pracowniach ceramicznych. Serie 
produkcyjne poddawane były przez firmę ROHDE 
ciągłemu udoskonalaniu i stanowią dzięki temu dosko-
nałe połączenie najnowszego stanu techniki z wyjątko-
wą trwałością.

Wiele pracowni ceramicznych bardzo ceni sobie 
wszechstronność palety produktów i korzysta z możli-
wości rozbudowy niektórych modeli w celu ekonomicz-
nego zwiększenia wydajności i uzyskania najlepszych 
rezultatów.

Oprócz szerokiej palety wyposażenia i wysokiej jakości 
wykonania piece kręgowe firmy ROHDE wyróżniają się 
następującymi szczególnymi parametrami technicznymi:

Możliwość rozbudowy 

Pojemność wielu modeli pieców kręgowych firmy 
ROHDE serii TE można w prosty sposób powiększyć o 
50 % przez zamontowanie dodatkowego ogrzewanego 
pierścienia pośredniego (ZWR).

Wystarczy zamontować dodatkowy pierścień, podłą-
czyć piec do prądu i już można kontynuować pracę z 
komorą większą o 50 %. Piece kręgowe firmy ROHDE 
to piece, które rosną odpowiednio do potrzeb.

Konstrukcja stelaża obrotowego

Zaprojektowana przez firmę ROHDE konstrukcja 
odznacza się szczególnymi zaletami zwłaszcza przy 
załadunku i rozładunku pieca. Po bezpiecznym transpor - 
cie piec można ustawić na indywidualnie dopasowanej 
wysokości roboczej, co pozwala na nieobciążający dla 
kręgosłupa załadunek i rozładunek komory grzewczej.

Podzielność

Wszystkie modele serii TE można przed transportem na 
miejsce eksploatacji w prosty sposób rozebrać na 
części. Każda część pieca z tej serii daje się bez 
problemu przenieść przez drzwi o szerokości przynaj-
mniej 55 cm.

Elektroniczne przekaźniki półprzewodnikowe

Regulacja mocy wszystkich pieców kręgowych firmy 
ROHDE następuje za pomocą elektronicznych przekaź-
ników półprzewodnikowych. Te elementy konstrukcyjne 
o wysokiej wydajności pracują bezgłośnie i praktycznie 
się nie zużywają, ponieważ pozbawione są styków 
mechanicznych. Konieczne chłodzenie przekaźników 
półprzewodnikowych odbywa się za pomocą elementu 
chłodzącego, zamontowanego poza skrzynką rozdziel-
czą. Dzięki temu do elektrycznego mechanizmu 
sterującego nie dociera dodatkowa energia cieplna, co 
z kolei gwarantuje długotrwałą i bezusterkową pracę.

Wysoki, niski i elastyczny.
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Elektryczne piece kręgowe serii TE-MCC+ do 1320°C

Model Tmaks. Wymiary wewn. mm Wymiary zewn. mm Moc Prąd Podłączenie Płyty regałowe Waga
Pojemność °C szer. gł. wys. szer. gł. wys. kW A wtyczka szer. x gł. mm kg
TE 75 MCC+ 1320 ø 470 460 760 730 780 6,0 13 CEE 16 A 410 82
ZWR 75 MCC+ ø 470 230 760 730 230 3,0 – – – 23
TE 110 MCC+ 1320 ø 470 680 760 810 1010 9,0 13 CEE 16 A 410 105

TE 100 MCC+ 1320 ø 520 460 800 800 780 7,0 15 CEE 16 A 470 89

ZWR 100 MCC+ ø 520 230 800 800 230 3,5 – – – 20

TE 150 MCC+ 1320 ø 520 680 800 870 1000 10,5 15 CEE 16 A 470 109

TE 130 MCC+ 1320 ø 590 460 860 880 780 7,3 16 CEE 16 A 540 106

ZWR 130 MCC+ ø 590 230 860 880 230 3,7 – – – 25

TE 190 MCC+ 1320 ø 590 680 860 940 1010 11,0 16 CEE 16 A 540 125

TE 200 MCC+ 1320 ø 740 460 1020 1010 780 9,2 20 CEE 32 A * 130

ZWR 200 MCC+ ø 740 230 1020 1010 230 4,6 – – – 32

TE 300 MCC+ 1320 ø 740 680 1030 1030 1010 13,8 20 CEE 32 A * 70

 Inne napięcia dla wszystkich sieci UE na zapytanieZWR = pierścień pośredni do zwiększenia pojemności pieca          * docinane na wymiar

Piece kręgowe serii TE-MCC+

Solidny piec kręgowy firmy ROHDE serii MCC+ oferuje 
wszechstronne zastosowanie – począwszy od obróbki 
szkła w temperaturze 800°C aż po produkcję kamionki 
ceramicznej w temperaturze 1250°C. Piece tej serii 
nadają się w szczególności do użytku w takich placów-
kach jak szkoły i przedszkola, pracownie rzemiosła 
artystycznego i przez hobbystów. Szeroki zakres 
temperatur przy użyciu tych pieców umożliwia maksy-
malną wszechstronność w pracy artystycznej z cera-
miką i szkłem.

Wyposażenie dodatkowe serii TE-MCC+

Modele TE 75, TE 100, TE 130, TE 200 MCC+ można 
w prosty sposób wyposażyć w nieodzowną w obróbce 
szkła, ogrzewaną pokrywę. Zamontowane na rurach 
nośnych elementy grzejne zapobiegają niekorzystnemu 
zanieczyszczeniu pokrywy. 

Możliwość rozbudowy

Pojemność czterech modeli pieców kręgowych firmy 
ROHDE serii TE-MCC+ można w prosty sposób 
powiększyć o 50 % przez zamontowanie dodatkowego 
ogrzewanego pierścienia pośredniego (ZWR):

TE    75 MCC+ do 110 litrów
TE   100 MCC+ do 150 litrów
TE   130 MCC+ do 190 litrów
TE   200 MCC+ do 300 litrów

Dwuwarstwowa konstrukcja  
ścian w serii TE-MCC+

Ogrzewanie pokrywy konstrukcji  
firmy ROHDE, elementy grzejne  

na wysokowartościowych  
ceramicznych rurach nośnych

szer.
szer.

w
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.
w
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.
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.

gł
.

Konstrukcja ścian z dodatkową  
mikroporowatą izolacją tylną

Praktyczna konstrukcja 
stelaża obrotowego

Piece kręgowe serii Ecotop

Wydajne, niezawodne i oszczędne.

Przyszłościowe modele serii Ecotop to najnowsza 
generacja rozwiązań technologicznych firmy ROHDE. 
Produkty serii Ecotop są w chwili obecnej jednymi z 
najbardziej oszczędnych pieców na rynku i wyróżniają 
się nowatorską i dotychczas jedyną w swoim rodzaju 
koncepcją izolacji, pozwalającą uzyskać bardzo wysoki 
poziom efektywności energetycznej.

Trójwarstwowa struktura izolacji z wysokiej jakości 
mikroporowatą izolacją tylną o grubości 15 mm umożliwia 
bezpieczne wypalanie w temperaturach charakterys-
tycznych dla produkcji wyrobów kamionkowych przy 
zastosowaniu zwykłego gniazda Schuko ze stykiem 
ochronnym 230 V (3,6 kW). 

Cechy szczególne serii Ecotop:
·  koncepcja izolacji trójwarstwowej z mikroporowatą 

płytą izolacyjną o grubości 15 mm,
·  szczególnie wysoka efektywność energetyczna,
·  praktyczna konstrukcja stelaża obrotowego,
·  otwieranie pokrywy wspomagane teleskopem gazo-

wym,
·  regulacja mocy za pomocą bezgłośnych i trwałych 

przekaźników półprzewodnikowych z zewnętrznym 
elementem chłodzącym.

Elektryczne piece kręgowe serii ECOTOP do 1320°C

Pojemność Tmaks. Wymiary wewn. mm Wymiary zewn. mm Moc Prąd Podłączenie Półki regałowe Waga
Pojemność °C szer. gł. wys. szer. gł. wys. kW A wtyczka szer. x gł. mm kg
Ecotop 20 1320 330 230 640 640 660 2,3 10,0 Schuko ø 290 44
Ecotop 43 L 1320 400 340 700 730 770 2,9 13,0 Schuko ø 350 58
Ecotop 50 1320 400 380 700 730 830 3,6 16,0 Schuko ø 350 58

Ecotop 50 S 1320 400 380 700 730 830 4,5 6,5 CEE 16 A ø 350 58

Ecotop 60 L 1200 400 450 700 730 900 2,9 13,0 Schuko ø 350 60

Ecotop 60 1320 400 450 700 730 900 3,6 16,0 Schuko ø 350 60

Ecotop 60 S 1320 400 450 700 730 900 5,0 7,5 CEE 16 A ø 350 60

Inne napięcia dla wszystkich sieci UE na zapytanie
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Elektryczne piece kręgowe serii TE-S do 1320°C 

Model Tmaks. Wymiary wewn. mm Wymiary zewn. mm Moc Prąd Podłączenie Półki regałowe Waga
Pojemność °C szer. gł. wys. szer. gł. wys. kW A wtyczka szer. x gł. mm kg
TE 80 S 1320 ø 450 460 790 800 780 6,0 13 CEE 16 A 410 99
ZWR 80 S ø 450 150 790 800 150 3,0 – – – 20
TE 100 S 1320 ø 450 610 790 850 930 9,0 13 CEE 16 A 410 117

TE 95 S 1320 ø 520 460 850 860 790 7,3 16 CEE 16 A 470 113

ZWR 95 S ø 520 230 850 860 230 3,7 – – – 29

TE 145 S 1320 ø 520 680 850 910 1020 11,0 16 CEE 16 A 470 142

TE 130 S 1320 ø 610 460 930 930 790 8,8 19 CEE 32 A 540 130

ZWR 130 S ø 610 230 930 930 230 4,4 – – – 33

TE 200 S 1320 ø 610 680 930 990 1020 13,2 19 CEE 32 A 540 166

TE 165 S 1320 730 630 460 1050 930 790 10,0 22 CEE 32 A * 144

TWR 165 S 730 630 230 1050 930 230 5,0 – – – 36

TE 250 S 1320 730 630 680 1050 980 1020 15,0 22 CEE 32 A * 180

TE 300 S 1320 840 640 680 1060 950 1020 15,0 22 CEE 32 A * 204

Dwuwarstwowa konstrukcja ścian, elementy  
grzejne w rowkach, zamontowane w sposób  

chroniący je przed uszkodzeniem 

Łatwe otwieranie i zamykanie pokrywy,  
wspomagane teleskopem gazowym

Piece ładowane od góry serii Quattro TE-Q 

W ramach serii Quattro TE-Q mamy do czynienia z 
dwoma rodzajami modeli: modele TE-QN i TE-QS o 
kwadratowej konstrukcji z czterostronnym ogrzewaniem 
i elementach grzejnych w rowkach oraz modele TE 70 
QT/QTS i 110 QT z czterostronnym ogrzewaniem i 
elementach grzejnych na rurach nośnych. 

Obydwa rodzaje konstrukcji wyposażone są w wysoko-
wartościową dwuwarstwową strukturę izolacji, umiesz-
czoną precyzyjnie w wytrzymałej konstrukcji ramowej. 
Pokryty najwyższej jakości dwukolorową przemysłową 
powłoką lakierniczą stelaż czyni z serii Quattro także 
pod względem optyki wyjątkowo ujmujący piec firmy 
ROHDE ładowany od góry. Dobra wentylacja tylna 
pokrywy oraz zastosowanie blachy ocynkowanej do 
obudowy pieca skutecznie zmniejsza niebezpieczeń - 
st wo korozji. Kolejną cechą tej serii jest wyjątkowo 
starannie wykonana pokrywa, której otwieranie – 
 podobnie jak w okrągłych piecach kręgowych – wspo-
magane jest teleskopem gazowym i jest dzięki temu 
szczególnie łatwe.

Piece skrzyniowe serii BT 

Seria BT łączy w sobie solidną konstrukcję pieców 
komorowych z pięciostronnym ogrzewaniem z zaletami 
pieców kręgowych. Wysokiej jakości struktura izolacji i 
bardzo równomierny rozkład ciepła sprawiają, że piece 
skrzyniowe idealnie nadają się do użytku w zakładach, 
które w ramach jednego procesu wypalania pragną 
wyprodukować możliwie wiele produktów ceramicz-
nych, stosując szczególnie gęsty wsad. Bardzo pomoc-
na do osiągnięcia jak najlepszych rezultatów jest przy 
tym doskonała widoczność zawartości pieca od góry.

Piece kręgowe serii TE-S

Piece kręgowe firmy ROHDE serii TE-S to piece 
wysokowartościowe z przeznaczeniem do codziennego 
użytku w profesjonalnych pracowniach ceramicznych. 
Na przestrzeni trzech dziesięcioleci piece tej serii 
poddawane były przez firmę ROHDE ciągłemu udosko-
nalaniu. Piece kręgowe serii TE-S są gwarancją najnow-
szych standardów techniki i wyróżniają się wyjątkową 
trwałością.

Wiele pracowni ceramicznych bardzo ceni sobie 
wszechstronność palety produktów i korzysta z możli-
wości rozbudowy niektórych modeli w celu ekonomicz-
nego zwiększenia wydajności i uzyskania najlepszych 
rezultatów. Oprócz szerokiej palety wyposażenia i 
wysokiej jakości wykonania piece kręgowe firmy 
ROHDE serii TE-S wyróżniają się następującymi 
szczególnymi parametrami technicznymi:

Możliwość rozbudowy

Pojemność czterech modeli pieców kręgowych firmy 
ROHDE serii TE-S można w prosty sposób powiększyć 
o 50 % przez zamontowanie dodatkowego ogrzewanego 
pierścienia pośredniego (ZWR).

TE    80 S do 100 litrów
TE    95 S do 145 litrów
TE   130 S do 200 litrów
TE   165 S do 250 litrów

Ogrzewanie dna

Modele serii TE-S począwszy od modelu TE 95 S 
wyposażone są standardowo w ogrzewane dno. Ten 
dodatkowy rodzaj ogrzewania zapewnia optymalny 
rozkład ciepła szczególnie w dolnych i średnich zakre-
sach temperatur.

 Inne napięcia dla wszystkich sieci UE na zapytanieZWR = pierścień pośredni do zwiększenia pojemności pieca          * docinane na wymiar

Ogrzewanie dna jako wyposażenie  
standardowe od modelu TE 95 S

Praktyczna konstrukcja stelaża obrotowego

Elektryczne piece ładowane od góry serii TE-Q und BT do 1320°C 

Model Tmaks. Wymiary wewn. mm Wymiary zewn. mm Moc Prąd Podłączenie Płyty regałowe Waga
Pojemność °C szer. gł. wys. szer. gł. wys. kW A wtyczka szer. x gł. mm kg
TE 10 Q 1320 180 230 230 390 600 560 1,8 –  8 Schuko 200 x 150 30
TE 35 Q 1320 380 380 230 630 780 570 3,6 – 16 Schuko 330 x 330 81
TE 50 QN 1320 380 380 340 630 780 680 3,6 – 16 Schuko 330 x 330 100

TE 50 QS 1320 380 380 340 630 780 680 5,0 11 22 CEE 16 A 330 x 330 100

TE 70 QT 1250 410 410 420 730 870 760 3,6 – 16 Schuko 360 x 360 145

TE 70 QT-S 1320 410 410 420 730 870 760 6,0 13 26 CEE 16 A 360 x 360 150

TE 110 QT 1320 450 450 530 800 920 870 9,0 13 40 CEE 16 A 400 x 400 250

BT 300 1320 920 570 610 1360 970 1070 15,0 25  – CEE 32 A 500 x 400 400

BT 500 1320 1150 650 690 1620 1050 1150 24,0 34  – CEE 63 A 600 x 500 535

Inne napięcia dla wszystkich sieci UE na zapytanie
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Funkcje                Ecotop      TE-MCC+        TE-S             HE          TE-Q N/S       TE-QT            BT

Temperatura końcowa

Ogrzewanie na całym obwodzie

Ogrzewanie dna

Ogrzewanie pokrywy

Elektroniczne przekaźniki półprzewodnikowe

Elementy grzejne w rowkach

Elementy grzejne na rurach nośnych

Praktyczna konstrukcja stelaża obrotowego

Króciec wylotowy 

Otwór wziernikowy

Płyta mocująca sterownika

Zasuwa dolotowa

Możliwość demontażu do transportu

Modele z możliwością rozbudowy 

3 lata gwarancji

Deklaracja CE

• wyposażenie standardowe           opcjonalnie          ·  opcja niedostępna          * opcja dostępna tylko w niektórych modelach
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Przegląd elektrycznych pieców kręgowych firmy ROHDE

Lekkobieżna wciągarka linowa, 
zapewniająca łatwe i bezpieczne 

podnoszenie kołpaka pieca

Łatwe wyjmowanie dna pieca za 
pomocą wózka podnośnikowego 

zapewnia optymalny dostęp  
do strefy załadunku pieca

Dno pieca – opcjonalnie na  
szynach – umożliwia bezpieczne 

wkładanie dużych produktów

Układ hydrauliczny jeszcze bardziej 
ułatwia obsługę kołpaka

Piece kołpakowe serii HE

Piece kołpakowe firmy ROHDE serii HE są technicznym 
i logicznym udoskonaleniem pieców kręgowych serii 
TE-S. Ponieważ możliwości załadunku z góry w pew-
nym momencie się wyczerpują, firma ROHDE oferuje 
piece kołpakowe jako praktyczną i efektywną alternaty-
wę dla większych modeli pieców kręgowych serii TE-S.

Tutaj załadunek nie odbywa się od przodu czy od góry, 
a zamiast tego piec w sposób prosty i bez większego 
wysiłku jest nakładany jak kołpak na produkty pod-
dawane wypalaniu. W ten sposób duże, pojedyncze 
wyroby można swobodnie ustawiać na spodzie pieca.

Taka konstrukcja pozwala też na nieobciążający dla 
kręgosłupa załadunek pieca ceramiką. Sprawdzony  
i niezwykle wszechstronny system pierścieni firmy 
ROHDE pozwala na realizację prawie każdego pomysłu 
– pojedyncze egzemplarze o średnicy nawet do 1,5 m, 
ale także piece o (niemal) dowolnej wysokości wnętrza.

gł
.

gł
.

Elektryczne piece kołpakowe serii HE do 1320°C

Model Tmaks. Wymiary wewn. mm Wymiary zewn. mm Moc Prąd Podłączenie Półki regałowe Waga
Pojemność °C szer. gł. wys. szer. gł. wys. kW A wtyczka szer. x gł. mm kg
HE 200 1320 610 680 1500 850 2210 13 19 CEE 32 A 540 235
HE 260 1320 610 910 1500 850 2400 18 25 CEE 32 A 540 270
HE 250 1320 640 730 680 1500 1250 2250 15 22 CEE 32 A * 270

HE 330 1320 640 730 910 1500 1250 2480 20 30 CEE 32 A * 310

HE 300 1320 640 840 680 1500 1080 1800 17 24 CEE 32 A * 300

HE 400 1320 640 840 910 1500 1080 2440 22 32 CEE 32 A * 340

Inne napięcia dla wszystkich sieci UE na zapytanie      * docinane na wymiar
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Ochrona antykorozyjna i 
niska temperatura zewnę-
trzna dzięki wentylacji tylnej

Wyłącznik bezpieczeństwa, 
zamontowany w sposób 

chroniący go przed  
uszkodzeniem

Dwuwarstwowa konstrukcja 
ścian serii KE-B

Trójwarstwowa konstrukcja 
ścian serii KE-N / ELS-N

Elementy grzejne na rurach 
nośnych, serie KE-S / S+ / 

SH / ELS-S

Wsporniki stropu pieca 
R-SIC wg „systemu  

ROHDE”, pozwalające 
uniknąć powstawania 

zarysowań i zanieczyszczeń

Regulowana furta, łatwy 
demontaż w celu transportu

Trójwarstwowa konstrukcja 
ścian serii KE-S / S+ / ELS-S

Trójwarstwowa konstrukcja 
ścian serii KE-SH

Termopara, wbudowana w 
sposób chroniący ją przed 

uszkodzeniem

Regulowane zamknięcie 
furty, ryglowane

Centralna zasuwa dolotowa 
obsługiwana od przodu, 

usprawniony dopływ 
powietrza

Zwarta, otwierana skrzynka 
elektryczna na tylnej  

ścianie pieca

Bezgłośne i trwałe przekaź-
niki półprzewodnikowe z 
zewnętrznym elementem 

chłodzącym

Dobrze dostępne gniazdo 
regulatora i czuły bezpiecznik

Nowatorska zasuwa wylo-
towa ze zwiększonym 
otworem wylotowym

Zalety ukryte w szczegółach

Elektryczne piece komorowe
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KE 210 B

Piece komorowe serii KE-B

Modele serii KE-B są udoskonaleniem cieszącej się 
popularnością i sprawdzonej serii KE-L.

Seria KE-B to trójstronnie ogrzewane piece komorowe 
o pojemności komory grzewczej od 35 do 210 litrów. 
Ta seria pieców obejmuje zwarte urządzenia stołowe 
KE 35 B i KE 65 B oraz cztery urządzenia wolno stojące 
KE 105 B do KE 210 B.

Seria pieców komorowych KE-B nadaje się szczególnie 
do użytku w placówkach publicznych takich jak szkoły, 
przedszkola i ośrodki terapeutyczne. Te elektrycznie 
napędzane piece są też optymalnym pod względem 
wydajności i wszechstronności rozwiązaniem dla 
hobbystów oraz do wyrobu dekoracji i odlewów. 
W produktach tej serii połączone zostały zalety pieców 
komorowych z dobrym stosunkiem ceny do jakości.

Również modele serii KE-B odznaczają się wszystkimi 
wyjątkowymi parametrami technicznymi charakterys-
tycznymi dla pieców komorowych fi rmy ROHDE. Cała 
konstrukcja stalowa jest wentylowana, co zapobiega 
korozji i obniża temperaturę powierzchni zewnętrznych. 
Ponadto również w serii KE-B stosujemy sprawdzoną 
konstrukcję stropu wg „systemu ROHDE”.

Oddawanie mocy cieplnej odbywa się przez elementy 
grzejne, które zamontowane są w sposób chroniący 
je przed uszkodzeniem w ulepszonych rowkach w 
obydwu ścianach bocznych i w strefi e dennej. Dokładne 
wartości obliczeniowe dotyczące elementów grzejnych 
i ich rezerwy wydajności pozwalają na efektywny i 
równomierny rozkład ciepła w całej komorze grzewczej 
i gwarantują najlepsze rezultaty.

Serię pieców komorowych KE-B fi rmy ROHDE można 
rozszerzyć o wiele opcjonalnych akcesoriów takich jak 
zasuwy wylotowe, stelaż załadunkowy czy też okap 
wylotu powietrza. 

Cechy szczególne serii KE-B:
·  ogrzewanie trójstronne, pozwalające na równomierny 

rozkład ciepła,
·  elementy grzejne w rowkach, zamontowane w sposób 

chroniący je przed uszkodzeniem,
·  wentylacja tylna, obniżająca temperaturę powierzchni 
zewnętrznych i zapobiegająca korozji,

·  ulepszona trójwarstwowa struktura izolacji w urządze-
niach stołowych KE 35 B i KE 65 B,

·  ulepszona dwuwarstwowa struktura izolacji w urządze-
niach wolno stojących począwszy od modelu KE 105 B,

·  strop pieca ze wspornikami R-SIC wg „systemu 
ROHDE”, pozwalający uniknąć powstawania zaryso-
wań i zanieczyszczeń,

·  urządzenia stołowe z opcjonalnym stelażem, urządze-
nia wolno stojące ze stabilną i wbudowaną na stałe 
podstawą.

Kompleksowo wentylowana obudowa: niskie temperatury 
powierzchni zewnętrznych, zapobieganie korozji

Wsporniki stropu pieca R-SIC wg „systemu ROHDE”, 
pozwalające uniknąć powstawania zarysowań i zanieczyszczeń

Elementy grzejne w ulepszonych rowkach, zamontowane 
w sposób chroniący je przed uszkodzeniem

Wyłącznik bezpieczeństwa, zamontowany 
w sposób chroniący go przed uszkodzeniem

KE 35 B
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Elektryczne piece komorowe serii KE-B do 1280°C

Model Tmaks. Wymiary wewn. mm Wymiary zewn. mm Moc Prąd Podłączenie Półki regałowe Waga
Pojemność °C szer. gł. wys. szer. gł. wys. kW A wtyczka szer. x gł. mm kg
KE 35 B 1280 340 340 340 600 680 750 3,6 16 Schuko 300 x 300 100
KE 65 B eco  1200 380 380 450 620 700 800 3,6 16 Schuko 330 x 350 120
KE 65 B 1280 380 380 450 620 700 800 5,5 12 CEE 16 A 330 x 350 120

KE 105 B 1280 450 410 570 760 910 1600 7,0 16 CEE 16 A 370 x 340 260

KE 130 B 1280 450 450 640 760 960 1600 8,0 16 CEE 16 A 400 x 380 330

KE 170 B 1280 450 530 720 760 1030 1600 9,0 16 CEE 16 A 440 x 400 360

KE 210 B 1280 450 640 720 760 1100 1600 11,0 16 CEE 16 A 560 x 400 390

 Inne napięcia dla wszystkich sieci UE na zapytanie
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Elektryczne piece komorowe serii KE-S do 1320°C

Model Tmaks. Wymiary wewn. mm Wymiary zewn. mm Moc Prąd Podłączenie Półki regałowe Waga
Pojemność °C szer. gł. wys. szer. gł. wys. kW A wtyczka szer. x gł. mm kg
KE 100 S 1320 410 470 540 750 1040 1700 8,0 12 CEE 16 A 400 x 370 324
KE 150 S 1320 460 470 690 800 1050 1780 10,5 16 CEE 16 A 420 x 400 363
KE 200 S 1320 460 630 680 800 1210 1770 13,2 20 CEE 32 A 560 x 400 416

KE 250 S 1320 540 630 760 870 1200 1810 16,5 25 CEE 32 A 600 x 480 470

KE 330 S 1320 590 720 800 930 1280 1800 22,0 32 CEE 32 A 600 x 500 529

KE 480 S 1320 640 770 1020 980 1340 1830 32,0 47 CEE 63 A 580 x 350 (2) 630

KE 600 S 1320 720 870 1020 1460 1430 2040 40,0 59 CEE 63 A 370 x 335 (4) 1020

KE 750 S 1320 720 1100 1030 1570 1690 2010 50,0 73 – 475 x 335 (4) 1122

KE 1000 S 1320 920 1070 1140 1660 1610 2040 70,0 100 – 480 x 435 (4) 1250

Elementy grzejne na rurach nośnych

Uchwyt furty w nowej stylistyce z poręczną  
rurą ze stali szlachetnej

KE 200 S

Piece komorowe serii KE-S

Seria KE-S pieców komorowych firmy ROHDE obejmuje 
dziewięć modeli o pojemności komory grzewczej od 
100 do 1000 litrów. W tego rodzaju konstrukcji elementy 
grzejne umieszczone są na rurach nośnych. Pięcio-
stronne ogrzewanie zapewnia optymalny rozkład 
temperatury w każdym zakresie wypalania.

Piece komorowe serii KE-S przeznaczone są do 
codziennej i wieloletniej eksploatacji w profesjonalnych 
pracowniach ceramicznych w temperaturach wypalania 
do 1320°C, ale nadają się także do codziennego 
użytkowania w szkolnictwie.

Cechy szczególne serii KE-S:
·  pięciostronne ogrzewanie, pozwalające na równomier-

ny rozkład ciepła,
·  elementy grzejne na rurach nośnych,
·  wentylacja tylna z blach ze stali szlachetnej, obniżająca 

temperaturę powierzchni zewnętrznych i zapobiegają-
ca korozji,

·  trójwarstwowa struktura izolacji,
·  strop pieca ze wspornikami R-SIC wg „systemu 

ROHDE”, pozwalający uniknąć powstawania zaryso-
wań i zanieczyszczeń.

Inne napięcia dla wszystkich sieci UE na zapytanie

Elementy grzejne w rowkach, zamontowane w sposób 
chroniący je przed uszkodzeniem

Regulowana furta, łatwy demontaż w celu transportu

KE 200 N

Piece komorowe serii KE-N

Seria KE-N pieców komorowych firmy ROHDE obejmu-
je sześć modeli o pojemności komory grzewczej od 100 
do 480 litrów. W tej serii elementy grzejne umieszczone 
są z pięciu stron w cegłach z rowkami.

Seria pieców komorowych KE-N jest przeznaczona do 
zastosowania w pracowniach ceramicznych i do użytku 
szkolnego. Konstrukcja z elementami grzejnymi w 
rowkach odznacza się wszechstronnymi zaletami. 
Stanowi ona optymalne zabezpieczenie elementów 
grzejnych podczas załadunku pieca oraz zapewnia stałe 
oddawanie ciepła i jego równomierny rozkład w całej 
komorze grzewczej, co gwarantuje najlepsze rezultaty.

Cechy szczególne serii KE-N: 
·  ogrzewanie pięciostronne, pozwalające na równomier-

ny rozkład ciepła,
·  elementy grzejne umieszczone w cegłach z rowkami,
·  wentylacja tylna z blach ze stali szlachetnej, obniżająca 

temperaturę powierzchni zewnętrznych i zapobiegają-
ca korozji,

·  trójwarstwowa struktura izolacji,
·  strop pieca ze wspornikami R-SIC wg „systemu 

ROHDE”, pozwalający uniknąć powstawania zaryso-
wań i zanieczyszczeń.

Elektryczne piece komorowe serii KE-N do 1300°C

Model Tmaks. Wymiary wewn. mm Wymiary zewn. mm Moc Prąd Podłączenie Półki regałowe Waga
Pojemność °C szer. gł. wys. szer. gł. wys. kW A wtyczka szer. x gł. mm kg
KE 100 N 1300 410 480 530 750 1050 1700 6,6 10 CEE 16 A 400 x 370 323
KE 150 N 1300 460 480 680 800 1050 1780 9,0 13 CEE 16 A 440 x 400 375
KE 200 N 1300 460 640 680 800 1210 1780 11,0 16 CEE 16 A 600 x 400 415

KE 250 N 1300 530 640 760 870 1210 1800 13,7 20 CEE 32 A 600 x 500 471

KE 330 N 1300 590 720 790 920 1280 1800 16,5 25 CEE 32 A 550 x 340 (2) 531

KE 480 N 1300 640 770 980 980 1340 1830 22,0 32 CEE 32 A 600 x 360 (2) 641

Inne napięcia dla wszystkich sieci UE na zapytanie
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Elektryczne piece komorowe serii KE-SH do 1400°C

Model Tmaks. Wymiary wewn. mm Wymiary zewn. mm Moc Prąd Podłączenie Półki regałowe Waga
Pojemność °C szer. gł. wys. szer. gł. wys. kW A wtyczka szer. x gł. mm kg
KE 100 SH 1400 410 480 530 810 1120 1700 10,5 16 CEE 16 A 400 x 370 403
KE 150 SH 1400 460 475 680 860 1130 1790 15,0 22 CEE 32 A 420 x 400 492
KE 200 SH 1400 460 640 680 860 1280 1790 18,0 26 CEE 32 A 560 x 400 558

KE 250 SH 1400 520 630 770 1020 1270 1840 24,0 35 CEE 63 A 560 x 480 625

KE 330 SH 1400 580 710 800 1080 1350 1840 32,0 47 CEE 63 A 600 x 500 690

KE 480 SH 1400 630 770 995 1130 1410 1860 40,0 58 CEE 63 A 580 x 350 (2) 800

Piece komorowe serii KE-SH

Seria KE-SH pieców komorowych firmy ROHDE 
obejmuje sześć modeli o pojemności komory grzewczej 
od 100 do 480 litrów. W tego rodzaju konstrukcji 
elementy grzejne umieszczone są na rurach nośnych. 
Pięciostronne ogrzewanie zapewnia optymalny rozkład 
temperatury w każdym zakresie wypalania. 

Piece komorowe serii KE-SH przeznaczone są do 
intensywnej i wieloletniej eksploatacji w profesjonalnych 
pracowniach ceramicznych. Wyjątkowo wytrzymałe 
elementy grzejne oraz specjalna trójwarstwowa struktu-
ra izolacji pozwalają na stosowanie temperatur wypala-
nia do maksymalnie 1400°C. 

Cechy szczególne serii KE-SH:
·  ogrzewanie pięciostronne, pozwalające na równomier-

ny rozkład ciepła,
·  elementy grzejne na rurach nośnych,
·  wentylacja tylna z blach ze stali szlachetnej, obniżająca 

temperaturę powierzchni zewnętrznych i zapobiegają-
ca korozji,

·  trójwarstwowa struktura izolacji,
·  strop pieca ze wspornikami R-SIC wg „systemu 

ROHDE”, pozwalający uniknąć powstawania zaryso-
wań i zanieczyszczeń.

Centralna zasuwa dolotowa obsługiwana od przodu, 
gwarantująca usprawniony dopływ powietrza

Trójwarstwowa konstrukcja ścian serii KE-SH

KE 200 SH

Inne napięcia dla wszystkich sieci UE na zapytanie

Piece komorowe serii KE-S+

Seria KE-S+ pieców komorowych firmy ROHDE 
obejmuje sześć modeli o pojemności komory grzewczej 
od 100 do 480 litrów. W tego rodzaju konstrukcji 
elementy grzejne umieszczone są na rurach nośnych. 
Pięciostronne ogrzewanie zapewnia optymalny rozkład 
temperatury w każdym zakresie wypalania.

Piece komorowe serii KE-S+ przeznaczone są do 
intensywnej i wieloletniej eksploatacji w profesjonalnych 
pracowniach ceramicznych. Mikroporowata trójwar-
stwowa struktura izolacji komory grzewczej pozwala na 
stosowanie temperatur wypalania do maksymalnie 
1350°C.

Cechy szczególne serii KE-S+:
·  pięciostronne ogrzewanie, pozwalające na równomier-

ny rozkład ciepła,
·  elementy grzejne na rurach nośnych,
·  wentylacja tylna z blach ze stali szlachetnej, obniżająca 

temperaturę powierzchni zewnętrznych i zapobiegają-
ca korozji,

·  trójwarstwowa struktura izolacji,
·  strop pieca ze wspornikami R-SIC wg „systemu 

ROHDE”, pozwalający uniknąć powstawania zaryso-
wań i zanieczyszczeń.

Wyłącznik bezpieczeństwa, zamontowany w sposób 
chroniący go przed uszkodzeniem

Trójwarstwowa konstrukcja ścian serii KE-S+

KE 200 S+

Elektryczne piece komorowe serii KE-S+ do 1350°C

Model Tmaks. Wymiary wewn. mm Wymiary zewn. mm Moc Prąd Podłączenie Półki regałowe Waga
Pojemność °C szer. gł. wys. szer. gł. wys. kW A wtyczka szer. x gł. mm kg
KE 100 S+ 1350 410 470 540 750 1040 1700 8,0 12 CEE 16 A 400 x 370 340
KE 150 S+ 1350 460 470 690 800 1050 1780 10,5 16 CEE 16 A 420 x 400 385
KE 200 S+ 1350 460 630 680 800 1210 1770 13,2 20 CEE 32 A 560 x 400 434

KE 250 S+ 1350 540 630 760 870 1200 1810 16,5 25 CEE 32 A 600 x 480 523

KE 330 S+ 1350 590 720 800 930 1280 1800 22,0 32 CEE 32 A 600 x 500 554

KE 480 S+ 1350 640 770 1020 980 1340 1830 32,0 47 CEE 63 A 580 x 350 (2) 693

Inne napięcia dla wszystkich sieci UE na zapytanie
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Wsporniki stropu pieca 
R-SIC wg „systemu 
ROHDE”, pozwalające 
uniknąć powstawania 
zarysowań i zanieczyszczeń 

Ochrona antykorozyjna i 
niska temperatura 
zewnętrzna dzięki 
wentylacji tylnej z blach 
ze stali szlachetnej

Efektywny i równomierny 
rozkład ciepła dzięki 
trwałym elementom 
grzejnym z wystarczającą 
rezerwą wydajności

Ergo Load System ELS: 
przyjazny dla kręgosłupa, 
opatentowany system 
szufl adowy, opcjonalnie z 
wysuwanym elektrycznie 
dnem

Oszczędność energii i 
wydajność: równomierny 
rozkład ciepła wewnątrz 
komory grzewczej oraz 
niska temperatura 
zewnętrzna dzięki 
wysokiej jakości izolacji

Opcjonalnie: Elektrycznie wysuwane dno pieca z systemem powolnego uruchamiania.

ROHDE Ergo Load System ELS

System Ergo Load System ELS to nowatorska i jedyna 
w swoim rodzaju koncepcja pieców fi rmy ROHDE, która 
ułatwia codzienne warsztatowe użytkowanie dzięki 
znacznie prostszemu, bezpieczniejszemu i nieobciążają-
cemu dla kręgosłupa załadunkowi pieców. Ta innowa-
cyjna i opatentowana przez fi rmę ROHDE koncepcja 
została ulepszona i znalazła zastosowanie w produktach 
obydwu serii ELS-N i ELS-S.

Lekkobieżny układ mechaniczny pozwala na wysunięcie 
całego dna pieca. Dzięki otwieranej na szerokość 180° 
furcie dno pieca daje się łatwo wysunąć, a następnie 
załadować z trzech stron. Umożliwia to znacznie 
szybszy, bezpieczniejszy i efektywniejszy załadunek 
pieca oraz nawet o 20 procent większą gęstość 
rozmieszczenia wsadu, co pozwala zaoszczędzić czas i 
energię, zmniejszając tym samym koszty wypalania.

Również bardzo ciężkie i nieporęczne elementy, jak na 
przykład półki regałowe, można w sposób bezproble-
mowy i ergonomiczny rozmieszczać w produktach serii 
ELS. Ulepszony system Ergo Load System fi rmy 
ROHDE czyni z codziennego załadunku zadanie 
nadzwyczaj proste i nadaje procesowi pracy zupełnie 
nowy wymiar.

System przyjazny dla kręgosłupa

Dzięki trwałym szynom i rolkom na łożyskach kulkowych 
dno pieca daje się wysunąć w prosty i lekki sposób. 
Możliwy jest zatem wygodny załadunek z trzech stron. 
Komfortowo, ergonomicznie i bezpiecznie. 

Wysoka jakość

Cała konstrukcja stalowa jest wyposażona w wentylację 
z wysokogatunkowych blach ze stali szlachetnej i 
pozwala na utrzymanie niskiej temperatury zewnętrznej 
oraz zabezpiecza produkt antykorozyjnie. Izolacja jest 
wykonana trójwarstwowo. W komorze grzewczej 
zastosowano wyłącznie wysokogatunkowe, odporne na 
atmosferę redukcyjną prostki izolacyjne. Dzięki stożko-
watym elementom izolacyjnym dno pieca poddane jest 
optymalnemu uszczelnieniu i zapobiega tym samym 
dostawaniu się ciągów powietrza od dołu.

Bezpieczeństwo 

Wyłącznik bezpieczeństwa w furcie oraz wyłącznik 
przegrzania odpowiadają wysokim standardom bezpie-
czeństwa fi rmy ROHDE i gwarantują pracę pieca bez 
zakłóceń. Ponadto 3 lata gwarancji na wszystkie piece 
fi rmy ROHDE do pracy z ceramiką i szkłem mówią 
same za siebie!

Ergo Load System ELS fi rmy ROHDE.
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ELS 200 N ELS 200 S

Piece komorowe serii Ergo Load System ELS-N

Seria ELS-N pieców komorowych fi rmy ROHDE z 
systemem Ergo Load System obejmuje dwa modele o 
pojemności komory grzewczej od 150 do 200 litrów. W 
tej serii elementy grzejne umieszczone są w ulepszo-
nych cegłach z rowkami. Nowatorska i jeszcze trwalsza 
geometria rowków gwarantuje optymalną ochronę 
elementów grzejnych podczas procesu załadunku 
pieca. Ponadto zapewnia ona stałe oddawanie ciepła i 
jego równomierny rozkład w całej komorze grzewczej, 
co gwarantuje najlepsze rezultaty.

Seria pieców ELS-N jest przeznaczona do zastosowa-
nia w pracowniach ceramicznych i do użytku szkolnego. 
Dzięki przyłączu zasilania o natężeniu 16 amperów piec 
może być eksploatowany przy użyciu zwykłego dostęp-
nego w handlu gniazda prądu trójfazowego (CEE 16 A). 
Wysokiej jakości trójwarstwowa struktura izolacji 
komory grzewczej pozwala na stosowanie temperatur 
wypalania do maksymalnie 1300°C.

Cechy szczególne serii ELS-N:
·  ogrzewanie pięciostronne, pozwalające na równomier-

ny rozkład ciepła,
·  elementy grzejne w ulepszonych cegłach z rowkami, 

optymalnie chronione,
·  wentylacja tylna z blach ze stali szlachetnej, obniżająca 

temperaturę powierzchni zewnętrznych i zapobiegają-
ca korozji,

·  trójwarstwowa struktura izolacji,
·  strop pieca ze wspornikami R-SIC wg „systemu 

ROHDE”, pozwalający uniknąć powstawania zaryso-
wań i zanieczyszczeń.

Piece komorowe serii Ergo Load System ELS-S

Seria ELS-S pieców komorowych fi rmy ROHDE z 
systemem Ergo Load System obejmuje sześć modeli o 
pojemności komory grzewczej od 150 do 1000 litrów. 
W tego rodzaju konstrukcji elementy grzejne umieszczo-
ne są na rurach nośnych. Pięciostronne ogrzewanie 
zapewnia optymalny rozkład temperatury w każdym 
zakresie wypalania.

Piece komorowe serii ELS-S przeznaczone są do 
codziennej i wieloletniej eksploatacji w profesjonalnych 
pracowniach ceramicznych w temperaturach wypalania 
do 1320°C. Ponadto są one w stanie sprostać wysokim 
wymaganiom codziennego użytkowania np. w szkolnic-
twie.

Cechy szczególne serii ELS-S:
·  ogrzewanie pięciostronne, pozwalające na równomier-

ny rozkład ciepła,
·  elementy grzejne na rurach nośnych,
·  wentylacja tylna z blach ze stali szlachetnej, obniżająca 

temperaturę powierzchni zewnętrznych i zapobiegają-
ca korozji,

·  trójwarstwowa struktura izolacji,
·  strop pieca ze wspornikami R-SIC wg „systemu 

ROHDE”, pozwalający uniknąć powstawania zaryso-
wań i zanieczyszczeń.

Elementy grzejne w ulepszonych cegłach z rowkami, 
zamontowane w sposób chroniący je przed 

uszkodzeniem

Wyposażenie dodatkowe: okap wylotu powietrza

Elementy grzejne na rurach nośnych

Łatwy załadunek z trzech stron przy 
wysuniętym dnie pieca

Elektryczne piece komorowe serii ELS-N do 1300°C

Model Tmaks. Wymiary wewn. mm Wymiary zewn. mm Moc Prąd Podłączenie Półki regałowe Waga
Pojemność °C szer. gł. wys. szer. gł. wys. kW A wtyczka szer. x gł. mm kg
ELS 150 N 1300 460 460 680 800 1080 1730 9,0 13 CEE 16 A 420 x 400 450
ELS 200 N 1300 460 620 680 800 1240 1730 11,0 16 CEE 16 A 560 x 400 510

 Inne napięcia dla wszystkich sieci UE na zapytanie

Elektryczne piece komorowe serii ELS-S do 1320°C

Model Tmaks. Wymiary wewn. mm Wymiary zewn. mm Moc Prąd Podłączenie Półki regałowe Waga
Pojemność °C szer. gł. wys. szer. gł. wys. kW A wtyczka szer. x gł. mm kg
ELS 150 S 1320 460 460 680 800 1080 1730 10,5 16 CEE 16 A 420 x 400 460
ELS 200 S 1320 460 620 680 800 1250 1670 13,2 20 CEE 32 A 560 x 400 550
ELS 330 S 1320 590 720 800 930 1310 1840 22,0 32 CEE 32 A 600 x 500 690

ELS 480 S 1320 640 770 995 1060 1420 1970 32,0 47 CEE 63 A 580 x 350 (2) 800

ELS 750 S 1320 720 1100 1030 1510 1730 1970 50,0 73 - 480 x 330 (4) 1350

ELS 1000 S 1320 920 1060 1145 1670 1730 2100 70,0 100 - 470 x 435 (4) 1500

 Inne napięcia dla wszystkich sieci UE na zapytanie
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Wyposażenie dodatkowe dla elektrycznych pieców komorowych

Zasuwa wylotowa  
z siłownikiem

Regulacja wielostrefowa, zapewniająca 
maksymalną powtarzalność  

i dobrą regulację temperatury

Otwór wziernikowy do 
obserwacji stożków Segera

Nadstawka do suszenia  
w formie półki

Stelaż załadunkowy do 
wózków podnośnikowych

Zasuwa dolotowa  
z siłownikiem

Wydajny układ chłodzenia Zawiasy furty z lewej strony

Funkcje                              KE-B            KE-N     KE-S/S+/SH    ELS-N/S

Ochrona antykorozyjna i niska temperatura zewnętrzna dzięki wentylacji tylnej 

Wentylacja tylna z blach ze stali szlachetnej na ścianach bocznych i furcie

Blacha wierzchnia: blacha perforowana, zapobiegająca kumulacji ciepła i wilgoci

Pięciostronne ogrzewanie kompleksowe, zapewniające optymalny rozkład ciepła 

Element grzejny z kantalu A1, zabezpieczony przed przesunięciem 

Ogrzewanie dna, osłonięte i zabezpieczone płytą SIC

Wsporniki stropu pieca R-SIC wg „systemu ROHDE” DGM *

Termopara, wbudowana w sposób chroniący ją przed uszkodzeniem

Nadproże furty ze stali szlachetnej 

Lekko i szeroko (ok. 180°) otwierana furta, elastyczna uszczelka 

Centralny króciec wylotowy o średnicy 80 mm do przyłącza rurowego 

Centralna klapa wylotowa z zasuwą, obsługiwana od przodu 

Duży, poręczny uchwyt furty

Regulowane zamknięcie furty, ryglowane *

Zasuwa dolotowa do regulacji dopływu powietrza chłodzącego, obsługiwana od przodu

Pary nóg, zdejmowane i łatwe w montażu

Standardowe zabezpieczenie BHP według norm VDE

Automatyczne sterowanie piecem

Bezgłośne i trwałe przekaźniki półprzewodnikowe

Płyta mocująca sterownika, przechylana

Zawiasy furty z lewej strony (sterownik po prawej)

Temperatura końcowa 1350˚C lub 1400˚C

Otwór wziernikowy w furcie do kontroli wypalania

Sterowanie klapami dolotowymi i wylotowymi **  ***

Układ chłodzenia z wentylatorem ***

Elastyczny przewód wylotowy 

Okap wylotu powietrza

Nadstawka do suszenia w formie półki *

Stelaż załadunkowy do wózków podnośnikowych *

Znak kontroli jakości

Znak deklaracji CE

Piece niewymagające częstej konserwacji, 3 lata gwarancji  

(nie obejmuje części zużywalnych)

• wyposażenie standardowe      wyposażenie opcjonalne     ·  opcja niedostępna     * nie dotyczy modeli KE 35 / 65 B     

** opcja dostępna tylko w połączeniu ze sterownikiem TC 504 / 507     *** opcja niedostępna dla modeli KE / ELS 200 / 330 S
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Przegląd elektrycznych pieców komorowych firmy ROHDE 

POD NAZWĄ ROHDE KRYJE  
SIĘ GWARANCJA JAKOŚCI.

Okapy wylotu powietrza dla elektrycznych pieców 
komorowych serii KE i ELS

Trwałe okapy wylotu powietrza ze stali szlachetnej zakry-
wają całkowicie obszar pokrywy pieca komorowego i 
absorbują tym samym bezpośrednio powietrze wydo-
stające się z pieca. Ponadto ciepło przekazywane w 
ramach promieniowania cieplnego prowadzone jest 
przez układy wentylacyjne ścian w rejon stropu, absor-
bowane przez okap wylotu powietrza oraz wydalane 
przez przyłącze rurowe.

Okapy wylotu powietrza przyłączane są poprzez 
znormalizowany króciec do odprowadzających przewo-
dów rurowych przez profesjonalne firmy zajmujące się 
techniką wentylacyjną lub systemami kominowymi.

Dokładne dostosowanie tej konstrukcji do cech 
konstrukcyjnych pieców komorowych firmy ROHDE 
umożliwia optymalne odprowadzanie powietrza np. 
podczas pracy z gliną papierową (Paperclay).
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PIECE GAZOWE I  
PIECE DO CERAMIKI RAKU  
FIRMY ROHDE

Z ZAPAŁEM PO NAJLEPSZE REZULTATY.
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KG 500 A

Gazowe piece komorowe serii KG 

Gazowe piece komorowe serii KG obejmują kilka modeli 
o pojemności komory grzewczej od 250 do 1000 litrów 
i przeznaczone są do eksploatacji w pracowniach 
ceramicznych. W oparciu o konstrukcję elektrycznych 
pieców komorowych konstrukcja stalowa gazowych 
pieców komorowych jest całkowicie wyposażona w 
wentylację z wysokogatunkowych blach ze stali 
szlachetnej. Strop pieca ze wspornikami R-SIC wg „sys-
temu ROHDE” pozwala uniknąć powstawania zaryso-
wań i zanieczyszczeń. 
Prowadzenie płomienia „down draft”, uniemożliwiające 
powstawanie ciągu wstecznego, zapewnia równomier-
ny rozkład temperatury także w przypadku serii KG. 
Wydajne, ekstremalnie ciche palniki średniego ciśnienia, 
zaprojektowane specjalnie dla komorowych pieców 
gazowych firmy ROHDE, zapewniają optymalny przyrost 
temperatury także w górnej części pieca. Armatury 
gazowe z mechanizmami zabezpieczającymi są 
zamontowane zgodnie z niemieckimi przepisami 
dotyczącymi instalacji gazowych i wodnych do przyłą-
czy butlowych lub stałych, termopara z miernikiem 
temperatury wchodzi w zakres dostawy.
Specjalnie do eksploatacji pieca komorowego serii TG z 
gazem ziemnym oferowana jest opcjonalnie instalacja 
palnikowa „Servo-Jet” firmy ROHDE.

Cechy szczególne serii KG:
·  prowadzenie płomienia „down draft”, uniemożliwiające 

powstawanie ciągu wstecznego,
·  wentylacja tylna z blach ze stali szlachetnej, obniżająca 

temperaturę powierzchni zewnętrznych i zapobiegają-
ca korozji,

·  okap wyciągowy ze stali szlachetnej,
·  osłony w postaci blach prowadzących płomień w celu 

ochrony konstrukcji pieca w rejonie palników,
·  ustawianie zasuwy wylotowej przy pomocy skali 

przesuwnej.
Wyposażenie dodatkowe:
·  sonda tlenowa do pomiaru atmosfery,
·  urządzenie ostrzegające o tlenku węgla,
·  palnik na gaz ziemny „Servo-Jet” firmy ROHDE,
·  stabilne i trwałe rolki transportowe.

TG 80

Gazowe piece kręgowe serii TG

Gazowe piece kręgowe firmy ROHDE serii TG wyróżniają 
się rozwiązaniami technicznymi na najwyższym poziomie 
oraz niesłychaną ekonomicznością. Technika gazowa w 
wydaniu firmy ROHDE to prosta i bezpieczna obsługa, 
indywidualny dobór sterowników oraz nadzwyczaj niskie 
zużycie energii przy najlepszych rezultatach.

Prowadzenie płomienia „down draft”, uniemożliwiające 
powstawanie ciągu wstecznego, zapewnia równomierny 
rozkład temperatury. Wydajne, ekstremalnie ciche palniki 
średniego ciśnienia, zaprojektowane specjalnie dla 
gazowych pieców kręgowych firmy ROHDE, zapewniają 
optymalny przyrost temperatury także w górnej części 
pieca i umożliwiają stabilne sterowanie atmosferą podczas 
wypalania. Regulacja redukcji odbywa się ręcznie poprzez 
szyber w kominie. Wszystkie modele serii TG wyposażone 
są we wzierniki do kontroli wypalania za pomocą stożków 
Segera. Armatury gazowe z mechanizmami zabezpieczają-
cymi są zamontowane zgodnie z niemieckimi przepisami 
dotyczącymi instalacji gazowych i wodnych do przyłączy 
butlowych lub stałych, termopara z miernikiem temperatury 
wchodzi w zakres dostawy.

Specjalnie do eksploatacji pieca kręgowego serii TG na gaz 
ziemny oferowana jest opcjonalnie instalacja palnikowa 

„Servo-Jet” firmy ROHDE.

Cechy szczególne serii TG:
·  prowadzenie płomienia „down draft”, uniemożliwiające 

powstawanie ciągu wstecznego,
·  system pierścieniowy z możliwością demontażu do 

transportu i przemieszczania pieca,
·  otwieranie pokrywy, wspomagane teleskopem gazowym, 
·  systemy palnikowe na gaz propan-butan i gaz ziemny.

Wyposażenie dodatkowe:
·  sonda tlenowa do pomiaru atmosfery,
·  urządzenie ostrzegające o tlenku węgla,
·  palnik na gaz ziemny „Servo-Jet” firmy ROHDE,
·  okap wyciągowy ze stali szlachetnej,
·  stabilne i trwałe rolki transportowe.

Gazowe piece kręgowe serii TG do 1320°C

Model Tmaks. Wymiary wewn. mm Wymiary zewn. mm Moc Palniki Półki regałowe Waga
Pojemność °C szer. gł. wys. szer. gł. wys. kW ilość szer. x gł. mm kg
TG 80 1320 520 500 450 870 800 760 20 1 420 120
TG 170 1320 650 640 530 1020 930 830 40 2 550 150
TG 220 1320 650 640 690 1020 930 990 40 2 550 180

TG 270 1320 770 640 690 1130 930 990 40 2 specjalne 200

Gazowe piece komorowe serii KG do 1320°C

Model Tmaks. Wymiary wewn. mm Wymiary zewn. mm Moc Palniki Półki regałowe Waga
Pojemność °C szer. gł. wys. szer. gł. wys. kW ilość szer. x gł. mm kg
KG 250 A 1320 540 670 760 1190 1035 1880* 40 2 600 x 500 590
KG 340 A 1320 700 760 760 1510 1240 1880* 80 4 550 x 340 (2) 800
KG 500 A 1320 610 870 980 1420 1360 2210* 80 4 560 x 380 (2) 900

KG 750 A 1320 830 890 1140 1640 1390 2360* 80 4 400 x 400 (4) 1020

KG 1000 A 1320 830 1050 1210 1640 1550 2440* 120 6 480 x 400 (4) 1250

* Zawiera zdejmowany okap wylotu powietrza ze stali szlachetnej
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KR 70

Piece komorowe do ceramiki Raku serii KR

Konstrukcja tej serii łączy w sobie najwyższe osiągnięcia 
techniki w produkcji ceramiki Raku z zaletami pieców 
komorowych. Nierdzewny płaszcz V2A i stabilna 
konstrukcja z porowatej cegły ogniotrwałej w ścianach 
bocznych są gwarancją trwałości i długotrwałego 
użytkowania. Zastosowanie materiałów bez włókien 
ceramicznych w furcie i ścianie tylnej pieca zmniejsza 
ciężar. Dzięki wyjątkowo praktycznej konstrukcji z 
poręcznym uchwytem zamykania furty piec można 
otworzyć bez problemu i na szeroko także przy zasto-
sowaniu dostępnych w handlu rękawic, używanych w 
procesie produkcji Raku. 

Cechy szczególne serii KR:
·  odporna na atmosferę redukcyjną warstwa wewnętrz-

na, wyłożona ogniotrwałą cegłą porowatą,
·  furta i ściana tylna pieca w konstrukcji modułów 

włókninowych,
·  stabilny stelaż do łatwego transportu,
·  palniki Raku firmy ROHDE na gaz propan-butan, 

wydajne i ciche.

Kompletny zestaw akcesoriów do wypalania Raku:
·  atmosferyczny palnik propanowy Raku 30 kW, 
·  przyłącze wężowe z regulatorem ciśnienia i manome-

trem do podłączenia butli,
·  cyfrowy, zasilany bateriami miernik temperatury do 
1150°C, 

·  termopara NiCr/Ni NL 130 do 1150°C.

Wyposażenie dodatkowe:
·  praktyczna nadstawka do suszenia,
·  stabilne i trwałe rolki transportowe.

TR 80

Gazowe piece kręgowe do ceramiki Raku serii TR

Piece kręgowe firmy ROHDE serii TR do ceramiki Raku 
to prosta obsługa, trwałość eksploatacji i wszechstron-
ność. Zaletą pieców serii TR jest łatwy transport i prosta 
obsługa. Wysoki standard techniczny dzięki zastosowa-
niu nierdzewnego płaszcza V2A i stabilnej konstrukcji z 
porowatej cegły ogniotrwałej jest gwarancją trwałości i 
długotrwałego użytkowania. 

Uwagę zwraca fakt, iż piece kręgowe firmy ROHDE serii 
TR mają niezwykle krótkie czasy rozgrzewania przy 
bardzo małym zużyciu energii. Jest to zasługą zaprojek-
towanego przez firmę ROHDE, bardzo cichego i 
dokładnego w regulacji palnika wysokiej mocy 30 kW, 
opracowanego specjalnie z myślą o tej serii pieców. 

Wszystkie modele serii TR można przed transportem w 
prosty sposób rozebrać na części. Model TR 80 Vario 
wyróżnia się ponadto możliwością rozbudowy poprzez 
zamontowanie dodatkowego pierścienia pośredniego. 

Cechy szczególne serii TR:
·  łatwe otwieranie pokrywy, wspomagane teleskopem 

gazowym (za wyjątkiem modelu TR 80 Vario),
·  odporna na atmosferę redukcyjną warstwa wewnętrz-

na, wyłożona ogniotrwałą cegłą porowatą,
·  stabilny stelaż z uchwytami do łatwego transportu,
·  palniki Raku firmy ROHDE na gaz propan-butan, 

wydajne i ciche,
·  otwór wziernikowy w furcie do kontroli wypalania.

Kompletny zestaw akcesoriów do wypalania Raku:
·  atmosferyczny palnik propanowy Raku 30 kW,
·  przyłącze wężowe z regulatorem ciśnienia i manome-

trem do podłączenia butli,
·  cyfrowy, zasilany bateriami miernik temperatury do 
1150°C,

·  termopara NiCr/Ni NL 130 do 1150°C.

Wyposażenie dodatkowe:
·  stabilne i trwałe rolki transportowe.

Piece kręgowe Raku serii TR do 1150°C

Model Tmaks. Wymiary wewn. mm Wymiary zewn. mm Moc Palniki Półki regałowe Waga
Pojemność °C szer. gł. wys. szer. gł. wys. kW ilość szer. x gł. mm kg
TR  44 1150 400 400 350 620 650 790 30 1 350 60
TR  80 1150 460 460 610 620 620 840 30 1 350 80
TR  80 vario 1150 460 460 610 620 620 840 30 1 350 80

ZWR  80 – 460 460 230 620 620 230 – – – 24

TR 170 1150 610 610 580 620 850 920 30 1 540 120

 ZWR = pierścień pośredni do zwiększenia pojemności pieca

Piece komorowe do ceramiki Raku serii KR do 1150°C 

Model Tmaks. Wymiary wewn. mm Wymiary zewn. mm Moc Palniki Półki regałowe Waga
Pojemność °C szer. gł. wys. szer. gł. wys. kW ilość szer. x gł. mm kg

KR 70 1150 400 450 430 630 630 870 30 1 370 x 340 80

KR 150 1150 610 570 510 840 760 960 30 1 550 x 500 125
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Palniki fi rmy ROHDE o mocy 20 kW na gaz LPG do 
pieców do 1400°C

Ten palnik fi rmy ROHDE to wydajny i dokładny w 
regulacji palnik na gaz propan-butan o pionowym 
ustawieniu płomienia.
Regulacja mocy odbywa się za pomocą regulatora 
ciśnienia na przyłączu wężowym stworzonym przez 
fi rmę ROHDE, który z kolei może zostać przyłączony do 
systemu palnikowego za pomocą przyłącza przewodu 
giętkiego. Rozszerzony zakres regulacji reduktora 
ciśnienia produkcji ROHDE oraz czytelny manometr 
umożliwiają maksymalną powtarzalność procesów 
wypalania i gwarantują niskie zużycie energii. Ulepszona 
formuła geometrii płyt zapłonowych zmniejsza powsta-
wanie odgłosów i umożliwia tym samym optymalne 
zastosowanie w warunkach pracowni ceramicznej.

Parametry techniczne:
·  moc nominalna 20 kW
·  stosunek regulacji 1:15
·  strefa ciśnienia: ciśnienie średnie 0,1 do 1,5 bar
·  na gaz propan-butan (LPG)
·  standardowo wyposażone w zapłon z zapalnikiem 

piezoelektrycznym
·  ciągły nadzór płomienia za pomocą czujnika 

 termicznego
·  dokładna regulacja zasuwy powietrza pierwotnego 

przy rurce zapalnika

Palniki fi rmy ROHDE „Servo-Jet” o mocy 20 kW na 
gaz ziemny do pieców do 1400°C

Stworzony przez fi rmę ROHDE palnik „Servo-Jet“ 
umożliwia zastosowanie gazu ziemnego o niskim 
poziomie ciśnienia do 25 mbar. W tym celu do funkcjo-
nowania palnika dodatkowo potrzebne jest sprężone 
powietrze, które w rurce zapalnika zostaje wymieszane z 
gazem ziemnym. Dzięki temu palnik ten jest wydajnym i 
poprzez sprężony gaz lub ciśnienie atmosferyczne 
dokładnym w regulacji palnikiem na gaz ziemny o 
pionowym ustawieniu płomienia. Wszystkie istotne 
elementy obsługi, takie jak zapłon, zawór bezpieczeń-
stwa i regulacji, zasuwa powietrza pierwotnego i zawór 
odcinający są łatwo dostępne i w celu bezpiecznej 
obsługi zamontowane w widocznym miejscu.

Regulacja wydajności następuje poprzez obydwa 
elementy nastawcze: reduktor ciśnienia atmosferyczne-
go i regulator ilości dopływu gazu. Czytelne manometry 
umożliwiają maksymalną powtarzalność procesów 
wypalania, ulepszona formuła geometrii płyt zapłono-
wych gwarantuje niskie zużycie energii i minimalne 
powstawanie odgłosów.

Parametry techniczne:
·  moc nominalna 20 kW
·  stosunek regulacji 1:10
·  strefa ciśnienia: ciśnienie niskie do 25 mbar
·  standardowo wyposażone w zapłon z zapalnikiem 

piezoelektrycznym
·  ciągły nadzór płomienia za pomocą czujnika 

termicznego

Palniki RAKU fi rmy ROHDE o mocy 30 kW do 
produkcji ceramiki Raku do 1150°C

Palnik średniego ciśnienia fi rmy ROHDE stosowany w 
produkcji ceramiki Raku wyróżnia się doskonałą 
wydajnością przy minimalnym powstawaniu odgłosów. 
Krótkie czasy rozgrzewania oraz bezpieczna obsługa 
techniki gazowej umożliwiają wydajne prowadzenie 
płomienia przy bardzo niskim zużyciu gazu.

Palnik Raku nadaje się do użycia na gaz propan-butan, 
a dzięki zastosowaniu ciśnienia gazu pozwala na 
dokładną regulację i tym samym optymalne sterowanie. 
Wszystkie istotne elementy obsługi, takie jak zawór 
bezpieczeństwa, zasuwa powietrza pierwotnego i zawór 
odcinający są łatwo dostępne i w celu bezpiecznej 
obsługi zamontowane w widocznym miejscu.

Regulacja mocy odbywa się za pomocą przyłącza 
wężowego stworzonego przez fi rmę ROHDE, które z 
kolei może zostać przyłączone do systemu palnikowego 
za pomocą przyłącza przewodu giętkiego. Szeroki 
zakres regulacji reduktora ciśnienia produkcji ROHDE 
oraz czytelny manometr umożliwiają maksymalną 
powtarzalność procesów wypalania.

Parametry techniczne:
·  moc nominalna 30 kW
·  stosunek regulacji 1:15
·  strefa ciśnienia: ciśnienie średnie 0,1 do 1,5 bar
·  na gaz propan-butan (LPG)
·  ciągły nadzór płomienia za pomocą czujnika 

 termicznego
·  dokładna regulacja zasuwy powietrza pierwotnego 

przy rurce zapalnika

Wyposażenie dodatkowe palników do pieców gazowych i palników Raku

Cyfrowy miernik tlenu TM 100 

Stabilne i trwałe 
rolki transportowe

Okap wyciągowy 
ze stali szlachetnej

Praktyczna nadstawka do 
suszenia, wyjmowalna 

(seria KR)

Kompletny zestaw akcesoriów 
do wypalania Raku*

Sonda tlenowa do pomiaru 
atmosfery

Urządzenie ostrzegające 
o tlenku węgla

Termopara NiCr/Ni NL 130 
do 1150°C

*(palnik Raku, regulator ciśnienia, 
manometr, miernik temperatury, 
termopara)
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Regulator TC 2088e

 Otwieranie pokrywy, wspomagane  
teleskopem gazowym

Fusing 40

Fusing 230

Piece do fusingu Fusing 40 i Fusing 230

Koncepcja tych właśnie pieców do fusingu firmy 
ROHDE oparta jest na sprawdzonej na przestrzeni 35 
lat i ustawicznie udoskonalanej technologii pieców 
kręgowych firmy ROHDE. Modele Fusing 230 i Fusing 
40 zaprojektowane są jako modele stołowe, dzięki 
czemu można je zintegrować z otoczeniem warsztato-
wym w sposób dopasowany do indywidualnych 
potrzeb. Dzięki regulatorowi pieca, stanowiącemu 
element tej koncepcji, stworzono możliwość wszech-
stronnego zastosowania pieca, ponieważ dzięki 
możliwości zapisania 15 programów, z których każdy 
dysponuje 15 segmentami, piec taki pokrywa niemal 
całkowicie zapotrzebowanie w zakresie fusingu i 
gwarantuje osiągnięcie doskonałych rezultatów. 

Cechy szczególne serii fusing:
·  struktura izolacji z ogniotrwałej cegły porowatej, bez 

włókien ceramicznych,
·  wysokogatunkowe promienniki podczerwieni,
·  niskie temperatury zewnętrzne przy maksymalnej 

temperaturze 950°C,
·  regulacja mocy za pomocą bezgłośnych i trwałych 

przekaźników półprzewodnikowych z zewnętrznym 
elementem chłodzącym,

·  łatwe otwieranie pokrywy, wspomagane teleskopem 
gazowym,

·  komfortowy sterownik pieca, wbudowany zwarcie w 
obudowę.

Sterownik TC 2088e

·  pamięć umożliwiająca zapis 15 programów,
·  każdy program dysponuje 15 segmentami,
·  przejrzysty i czytelny wyświetlacz,
·  opcjonalnie dalsze wyjścia sterujące, np. dla nadajni-

ków sygnałów itp.,
·  intuicyjna obsługa, nowoczesny wygląd,
·  opcjonalnie złącze USB do WinConfig i WinControl.

Ogrzewanie w pokrywie,  
zamontowane na rurach nośnych

Praktyczna konstrukcja stelaża obrotowego

TE 75-MCC+ DH

Piece kręgowe serii TE-MCC+ z ogrzewaną 
pokrywą

Koncepcja tego pieca kręgowego z ogrzewaną pokry-
wą opiera się na konstrukcji sprawdzonej serii pieców 
kręgowych serii TE-MCC+. Wyróżnia się wszechstron-
nością zastosowania, a rozbudowany o ogrzewaną 
pokrywę nadaje się zarówno do wypalania ceramiki jak 
również do obróbki szkła, np. pâte de verre, do odle-
wów szklanych, do podgrzewu czy też do fusingu szkła.

Elementy grzejne w pokrywie są zamontowane na 
wysokogatunkowych rurach nośnych i optymalnie 
umocowane, dzięki czemu mogą bez przeszkód 
przekazywać ciepło. Dzięki temu wyjątkowemu moco-
waniu elementów grzejnych w pokrywie pieca kręgowe-
go firmy ROHDE można uniknąć zbytecznego opadania 
izolacji pokrywy i korzystać w ten sposób bez ograniczeń 
także z najwyżej położonych półek w piecu.

Ogrzewanie pokrywy modelu TE-MCC+ można w 
zależności od potrzeb włączyć lub wyłączyć. W połą-
czeniu ze sterownikami TC 504 lub TC 507 dostępna 
jest opcjonalnie automatyczna regulacja 2-strefowa. 
Piece kręgowe firmy ROHDE z ogrzewaną pokrywą 
można rozbudować za pomocą pierścienia pośrednie-
go. Wtedy jednak konieczny jest wybór pomiędzy 
eksploatacją pokrywy a eksploatacją pierścienia 
pośredniego.

Piece kręgowe firmy ROHDE serii TE-MCC+ DH z 
ogrzewaną pokrywą to seria pieców oferująca niezliczo-
ne możliwości obróbki cieplnej szkła.

Elektryczne piece kręgowe serii TE MCC+ DH do 1320°C

Model Tmaks. Wymiary wewn. mm Wymiary zewn. mm Moc Prąd Podłączenie Półki regałowe Waga
Pojemność °C szer. gł. wys. szer. gł. wys. kW A wtyczka szer. x gł. mm kg

TE  75 MCC+ DH 1320 ø 470 460 770 820 820 9,0 13 CEE 16 A ø 410 82

TE 100 MCC+ DH 1320 ø 520 460 810 860 820 10,5 15 CEE 16 A ø 470 89

TE 130 MCC+ DH 1320 ø 590 460 870 940 820 8,8 16 CEE 16 A ø 540 106

TE 200 MCC+ DH 1320 ø 740 460 1000 1050 820 12,5 20 CEE 32 A * 130

Inne napięcia dla wszystkich sieci UE na zapytanie      * docinane na wymiar

Elektryczne piece do fusingu serii Fusing do 950°C 

Model Tmaks. Wymiary wewn. mm Wymiary zewn. mm Moc Prąd Podłączenie Pojemność Waga
Pojemność °C szer. gł. wys. szer. gł. wys. kW A wtyczka litr kg

Fusing  40 L 950 500 400 210 850 650 510 2,9 13 Schuko 42,0 70

Fusing  40 950 500 400 210 850 650 510 3,6 16 Schuko 42,0 70

Fusing 230 950 1020 660 320 1350 1100 630 11,0 16 CEE 16 A 218,4 170

Inne napięcia dla wszystkich sieci UE na zapytanie
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Otwieranie pokrywy, wspomagane 
teleskopem gazowym

Duży poręczny uchwyt pokrywy z 
przedłużeniem, dla lekkiej i bezpiecznej pracy

Wysokogatunkowe promienniki 

FE 250 FE 600

Stabilny i trwały mechaniczny 
układ zawiasów i otwierania

FE 100 S wyposażony w podstawę

Detlef Tanz, specjalista w zakresie fusingu

Piece do fusingu serii FE

Piece do fusingu fi rmy ROHDE serii FE są gwarancją 
technologii piecowej na najwyższym poziomie. Nowo-
czesne metody konstrukcyjne oraz wysokogatunkowe 
materiały umożliwiają bezpieczną i efektywną obróbkę 
szkła. Cała konstrukcja stalowa modeli serii FE jest 
odporna na skręcenia, a elementy regularnie poddawa-
ne działaniu ciepła wykonane są ze stali szlachetnej.

Maksymalną wszechstronność serii FE dla organizacji 
pracy warsztatu zapewniają stabilne i solidnie wykonane 
rolki prowadzące w stelażu pieca (w przypadku modeli 
FE 75/100 rolki prowadzące w podstawie). Otwieranie 
kołpaków modeli FE 75 do 1000 wspomagane jest 
teleskopem gazowym, co umożliwia łatwe i bezpieczne 
otwieranie pokrywy. Opcjonalnie do wszystkich pieców 
do fusingu fi rmy ROHDE serii FE oferowane jest 
elektrycznie uruchamiane otwieranie pokrywy.

Konstrukcja izolacji tych pieców do fusingu fi rmy 
ROHDE to połączenie solidnej powierzchni roboczej z 
prostki izolacyjnej i pokrywy z wysokogatunkowego 
włókna. Przy przetwarzaniu włókna fi rma ROHDE 
zwraca szczególną uwagę na czystą i odporną na 
ścieranie powierzchnię, aby uniknąć niepotrzebnego 
opadania izolacji lub zanieczyszczenia produktu 
poddawanego wypalaniu. Umieszczone po bokach 
otwory wziernikowe pozwalają z jednej strony uniknąć 
zanieczyszczenia podczas otwierania pokrywy, a z 
drugiej strony uzyskać możliwie najlepszy wgląd do 
całej komory grzewczej.

Model FE 1800 zaprojektowany jest jako piec kołpako-
wy w konstrukcji portalowej. Kołpak pieca jest podno-
szony pionowo za pomocą mechanizmu ręcznego, co 
ułatwia obsługę w przypadku większych elementów 
oraz zapełnienie całej powierzchni zwartymi elementami. 
Po podniesieniu kołpaka stół roboczy można dowolnie 
przesuwać. Opcjonalnie kołpak można podnosić 
hydraulicznie.

We wszystkich piecach do fusingu fi rmy ROHDE serii FE 
wbudowane są wysokogatunkowe kwarcowe promien-
niki podczerwieni. Regulacja mocy odbywa się poprzez 
bezgłośne i trwałe przekaźniki półprzewodnikowe. 
Połączenie izolacji włókninowej, ogrzewania promienni-
kami kwarcowymi oraz regulacji mocy przekaźnikami 
półprzewodnikowymi umożliwia bardzo dokładne i 
bezpieczne wypalanie we wszelkiego rodzaju zastoso-
waniach i gwarantuje najlepsze rezultaty.

FE 600

Elektryczne piece do fusingu serii FE do 1000°C 

Model Tmaks. Wymiary wewn. mm Wymiary zewn. mm Moc Prąd Podłączenie Wysokość*** Waga
Pojemność °C szer. gł. wys. szer. gł. wys. kW A wtyczka górna krawędź mm kg

FE   75 * 1000 520 520 300 830 980 560 3,6 16 Schuko 350 160

FE  100 S * 1000 520 520 380 810 980 560 7,0 10 CEE 16 A 350 190

FE  250 1000 1100 600 410 1440 1170 1370 11,0 16 CEE 16 A 800 400

FE  460 1000 1200 950 410 1630 1550 1500 11,0 16 CEE 16 A 800 430

FE  600 1000 1700 850 410 2160 1470 1400 15,0 22 CEE 32 A 800 540

FE 1000 N 1000 2200 1200 410 2590 1870 1370 22,0 32 CEE 32 A 800 800

FE 1000 S 1000 2200 1200 410 2590 1870 1370 30,0 43 CEE 63 A 800 800

FE 1800 ** 1000 3050 1550 410 3500 1900 1900 43,0 63 CEE 63 A 800 1600

* modele stołowe (podstawa opcjonalnie)    ** wykonanie w formie pieca kołpakowego    *** wysokość powierzchni roboczej
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STEROWNIKI 
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STEROWANIE W KIERUNKU NAJLEPSZYCH REZULTATÓW.
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Sterowniki serii TC 88e i TC 507

Dane techniczne    TC 88e    TC 507
Zakres regulacji / kroki

Wyświetlacz LED wartość zadana

Wyświetlacz LED wartość faktyczna

Wyświetlacz jednostek

Wyświetlacz etapu wypalania

Sterowanie wydarzeniem

Sterownik strefowy

Komunikat o błędzie

Blokada bezpieczeństwa

Wyświetlacz zużycia prądu

Zabezpieczenie przed przegrzaniem

Kontrola komory grzewczej

Opcja przyłącza drukarki

Programy

Segmenty

Zwłoka czasowa

1. Prędkość rozgrzewania

Punkt przełączania

1. Czas przytrzymania temperatury

2. Prędkość rozgrzewania

2. Czas przytrzymania temperatury

Prędkość chłodzenia

Wielkość (szer. x dł. x wys.) / waga

0-1320˚C / 1˚C

4-cyfrowy

4-cyfrowy

 -

•

 -

 -

•

 -

 -

•

 -

15

15

0:00-9:59 h

20-1320˚C / h i Full

20-1320˚C

0:00-9:59 h

20-1320˚C / h i Full

0:00-99:59 h

20-1320˚C / h

65 x 110 x 60 mm / 350 g

0-1320˚C / 1˚C

6-cyfrowy

6-cyfrowy

•

•

możliwa konfiguracja

patrz: cennik

•

•

•

•

•

98

48

0:00-99:59 h

1-999˚C / h i Full

20-1320˚C

0:00-99:59 h

1-999˚C / h

0:00-99:59 h

1-999˚C / h

110 x 220 x 60 mm / 450g

Sterownik TC 88e

Dziedziny zastosowania:
pracownie ceramiczne, laboratoria, obróbka termiczna, 
fusing. 

Wydajny kompleksowy sterownik z możliwością 
wszechstronnego doboru programów i aż do 15 
segmentów, dzięki czemu nadaje się do użytku w 
pracowniach obróbki szkła, metalu i ceramiki. Optymal-
ne bezpieczeństwo i niezawodność. 

·  15 dowolnie wybieralnych programów wypału
·  możliwość przesunięcia momentu włączenia w czasie
·  możliwość zaprogramowania aż do 15 segmentów

Sterownik TC 507

Dziedziny zastosowania:
pracownie ceramiczne, laboratoria, obróbka termiczna, 
fusing.

Wydajny sterownik, dysponujący 30 segmentami, o 
najwyższych standardach bezpieczeństwa i wielofunk-
cyjny, do użytku w wymagających warunkach pracy w 
pracowniach ceramicznych i laboratoriach oraz w 
fusingu. Wyposażony w regulację 2-  lub 3-strefową.

·  do 30 dowolnie wybieralnych programów wypalania
·  możliwość przesunięcia momentu włączenia w czasie
·  możliwość zaprogramowania aż do 30 segmentów
·  dwa dodatkowe wyjścia sterujące (opcjonalnie)

Sterowniki serii TC 304 i TC 504 

Dane techniczne    TC 304    TC 504
Zakres regulacji / kroki

Wyświetlacz LED wartość zadana

Wyświetlacz LED wartość faktyczna

Wyświetlacz jednostek

Wyświetlacz etapu wypalania

Sterowanie wydarzeniem

Sterownik strefowy

Komunikat o błędzie

Blokada bezpieczeństwa

Wyświetlacz zużycia prądu

Zabezpieczenie przed przegrzaniem

Kontrola komory grzewczej

Opcja przyłącza drukarki

Programy

Segmenty

Zwłoka czasowa

1. Prędkość rozgrzewania

Punkt przełączania

1. Czas przytrzymania temperatury

2. Prędkość rozgrzewania

2. Czas przytrzymania temperatury

Prędkość chłodzenia

Wielkość (szer. x dł. x wys.) / waga

0-1320˚C / 1˚C

4-cyfrowy

4-cyfrowy

•

•

 -

 -

•

 -

 -

•

 -

5

2

0:00-9:59 h

1-999˚C / h i Full

20-1320˚C

 -

1-999˚C / h i Full

0:00-9:59 h

1-999˚C / h i Full

80 x 153 x 22 mm / 340g

0-1320˚C / 1˚C

6-cyfrowy

6-cyfrowy

•

•

możliwa konfiguracja

patrz: cennik

•

•

•

•

•

10

2

0:00-99:59 h

1-999˚C / h i Full

20-1320˚C

0:00-99:59 h

1-999˚C / h

0:00-99:59 h

1-999˚C / h

110 x 220 x 60 mm / 450g

Sterownik TC 304

Dziedziny zastosowania:
pracownie ceramiczne, laboratoria.

Przejrzysty i bardzo łatwy w obsłudze sterownik do 
użytku w pracowniach ceramicznych, szkołach i dla 
hobbystów. 

·  pięć dowolnie wybieralnych programów wypału
·  możliwość przesunięcia momentu włączenia w czasie 
·  możliwość zaprogramowania jednego czasu przytrzy-

mania temperatury

Sterownik TC 504

Dziedziny zastosowania:
pracownie ceramiczne, laboratoria, obróbka termiczna.

Wydajny sterownik o najwyższych standardach bezpie-
czeństwa i wysokim komforcie do użytku w wymagają-
cych warunkach pracy w pracowniach ceramicznych i 
laboratoriach. Opcjonalnie z regulacją 2-  lub 3-strefową. 

·  10 dowolnie wybieralnych programów wypału
·  możliwość przesunięcia momentu włączenia w czasie
·  możliwość zaprogramowania dwóch czasów przytrzy-

mania temperatury
·  jedno dodatkowe wyjście sterujące
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Regulatory kompleksowe IMAGO 500 do montażu 
w skrzynkach rozdzielczych

·  prosta i intuicyjna obsługa dzięki podświetlanemu 
kolorowemu wyświetlaczowi 5“ z wielokanałowym 
regulatorem programu i procesu z maks. 50 programa-
mi i 1000 segmentów

·  przejrzysta prezentacja obrazów, symboli, tekstów, 
bargrafów i kolorów

·  możliwość zaprogramowania początku programu przy 
pomocy zegara czasu rzeczywistego

·  do ośmiu dostępnych kanałów regulacyjnych
·  analiza krzywej wypału na komputerze lub przez 

interfejsy RJ 45 lub RS 485 przy pomocy oprogramo-
wania użytkowego PCA lub komunikacyjnego PCC

Rozwiązania sieciowe i archiwizacji danych

Postępowanie zgodnie z wytycznymi dotyczącymi 
zarządzania jakością niejednokrotnie wymaga doku-
mentowania produkcyjnych wartości procesu. Wdroże-
nie tych wytycznych następuje przy zastosowaniu 
prostych w obsłudze i niezawodnych w funkcjonowaniu 
systemów archiwizacji danych.

Rejestrator ekranowy LOGOSCREEN nt

·  prosta obsługa przez pokrętło funkcyjne
·  prezentacja wartości pomiarowych w formie różnorod-

nych diagramów
·  dokładne protokołowanie serii produktu 
·  kolorowy wyświetlacz grafi czny 5,5“ TFT, interfejs sieci 

Ethernet oraz wbudowany serwer internetowy
·  analiza krzywej wypału na komputerze lub przez 

interfejsy RJ 45 lub USB przy pomocy oprogramowa-
nia użytkowego PCA lub komunikacyjnego PCC

Profesjonalny sterownik SIEMENS SPS S7-1200 
z panelem TP 700 Comfort

·  panel ekranu dotykowego 7“ do programowania i 
optymalnej prezentacji wykresów programowych

·  interfejs użytkownika z możliwością indywidualnego 
programowania, zaprojektowany przez fi rmę ROHDE

·  analiza krzywej wypału na komputerze w MS Excel
·  port komunikacyjny Profi net do bezpośredniego 

połączenia sieciowego, opcjonalnie sterowanie zdalne

Archiwizacja danych przy pomocy sterownika SPS

·  archiwizacja wartości procesu i danych procesu 
wypalania (określenie serii produktu, numer programu 
itd.) na interfejsie USB

·  zapis danych w formacie CSV do dalszej obróbki w MS 
Excel

Regulatory kompleksowe JUMO dTRON do 
montażu w skrzynkach rozdzielczych 

Wydajny sterownik o najwyższych standardach bezpie-
czeństwa i wysokim komforcie obsługi do montażu w 
skrzynkach rozdzielczych. Przejrzysta prezentacja 
wartości zadanych i faktycznych, do użytku w wymaga-
jących warunkach pracy w pracowniach ceramicznych i 
laboratoriach.

·  możliwość montażu regulatora w obudowie pieca, 
zaoszczędzająca miejsce

·  zawiera funkcję rampy, startu czasomierza, funkcję 
obsługi w trybie ręcznym

·  możliwość konfi guracji najważniejszych parametrów na 
poziomie użytkownika

·  indywidualna optymalizacja regulatora w ramach 
dopasowania urządzenia do pieca

·  przejrzysta prezentacja wartości zadanych i faktycz-
nych

Regulatory kompleksowe Bentrup TC 2088 do 
montażu w skrzynkach rozdzielczych

Wydajny sterownik o najwyższych standardach bezpie-
czeństwa i wysokim komforcie obsługi do montażu w 
skrzynkach rozdzielczych.
Przejrzysta prezentacja wartości zadanych i faktycznych, 
do użytku w wymagających warunkach pracy w 
pracowniach ceramicznych i laboratoriach.

·  prezentacja jednostek na bardzo czytelnym wyświetla-
czu LED (prezentacja wartości zadanych i faktycznych)

·  przejrzysty i czytelny wyświetlacz, intuicyjna obsługa
·  możliwość zaprogramowania 15 programów wypału, 

po dwa segmenty każdy
·  zestaw zawiera regulację strefową
·  możliwość ustawienia zwłoki czasowej względnie 

opóźnienia startu programu
·  opcjonalnie dalsze wyjścia sterujące, np. dla nadajni-

ków sygnałów itp.

Regulatory kompleksowe Dicon Touch do montażu 
w skrzynkach rozdzielczych 

Uniwersalny regulator procesu i programu z wizualizacją 
przez wyjątkowy monitor TFT z grafi ką kolorową oraz 
intuicyjną obsługą dotykową.

·  możliwość zapisu w tekście otwartym 10 programów z 
maks. 50 segmentami, możliwość zaprogramowania 
dwóch wydarzeń (np. klapa dolotowa i wylotowa)

·  przejrzysta prezentacja istotnych wartości procesu
·  wbudowany rejestrator ekranowy z mechanizmem 

chronionego przed manipulacjami zapisu danych
·  pobór danych procesu na pendrive’a lub przez interfejs 

sieci Ethernet oraz ich analiza za pomocą oprogramo-
wania na komputerze

·  wbudowany czasomierz i zegar sterujący startem 
programu

·  dostępny jako regulator modułowy
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Mieszarka do gliny TS 20

Mieszarka do gliny TS 20 fi rmy ROHDE to trwałość 
konstrukcji, długość eksploatacji i znakomita wydajność. 
Maszyna ta nadaje się doskonale do wyrabiania mas 
ceramicznych przed dalszą obróbką, do mieszania mas 
różnych rodzajów oraz do obróbki odpadów z gliny. 
Masy takie są optymalnie obrabiane plastycznie w 
mieszarce i osiągają dzięki temu wysoki stopień 
jednorodności potrzebny do dalszego przetwarzania. 

Cylinder mieszalniczy, oś mieszadła z nożami łopatko-
wymi oraz wszystkie inne komponenty maszyny, 
mające kontakt z gliną, wykonane są ze szlachetnej stali 
nierdzewnej. Wykonanie w formie maszyny stojącej oraz 
duży otwór wlewu umożliwiają wygodne wprowadzanie 
materiału do modelu TS 20 od góry. Cylinder mieszalni-
czy można łatwo rozkładać do czyszczenia. Dwie rolki 
transportowe oraz dwie przymocowane na stałe nogi 
zapewniają mobilność i stabilność. Półkę do odkładania 
wraz z urządzeniem tnącym można demontować, a 
obok aluminiowej dyszy znajdują się gwinty do moco-
wania szablonów. 

Cechy szczególne modelu TS 20:
·  duży cylinder mieszalniczy (średnica 235 mm), całkowi-

cie wykonany ze stali szlachetnej,
·  dysza aluminiowa (średnica 80 mm) z wkładką z 

tworzywa sztucznego,
·  przepustowość do 600 kg/h,
·  możliwość demontażu cylindrów w celu łatwego i 

bezpiecznego czyszczenia,
·  stół roboczy z urządzeniem do podziału materiału na 

porcje,
·  urządzenie zabezpieczające z funkcją wyłączania 

automatycznego.

Cylinder, oś i noże ze stali szlachetnej

Doskonała obróbka mas

Koło garncarskie HMT 500

Model HMT 500 powstał z myślą o codziennym użytku 
w pracowni garncarskiej. Wydajne maszyny fi rmy 
ROHDE łączą nowoczesną technikę regulacji i napędu z 
doskonałą ergonomią i pozwalają na ich indywidualne 
dostosowanie do potrzeb warsztatowej codzienności. 

Różnorodne możliwości regulacji maszyny i siedziska 
gwarantują indywidualne możliwości pracy służące 
nieograniczonej kreatywności. Cichy tryb pracy i 
wysoka siła ciągu zapewniają doskonały przebieg pracy 
nawet w sytuacjach największego obciążenia. Trwałość 
konstrukcji i długość eksploatacji modelu HMT 500 
fi rmy ROHDE stwarzają nieograniczone możliwości. 

Cechy szczególne modelu HMT 500:
·  aluminiowy talerz obrotowy o średnicy 340 mm,
·  urządzenie do szybko wymienialnych płyt MDF przy 

talerzu obrotowym, 
·  cichy napęd o mocnej sile ciągu, regulowany indywidu-

alnie w zależności od potrzeb za pomocą pedału 
nożnego,

·  możliwość wyboru kierunku pracy w lewo i w prawo,
·  możliwość regulacji wysokości powierzchni roboczej 

od 550 do 690 mm,
·  możliwość regulacji pozycji siedziska oraz nachylenia w 

stosunku do pozycji koła,
·  duża, łatwa w demontażu wanienka, chroniąca przed 

rozpryskiwaniem, z zamykanym odpływem. 

Wanienka z talerzem obrotowym 340 mm

Możliwość regulacji wysokości powierzchni roboczej od 
550 do 690 mm

Koło garncarskie HMT 500

Model Wymiary zewn. mm Moc Napięcie Prąd Liczba obrotów Waga łącznie
szer. gł. wys. W V A U/min z siedziskiem kg

HMT 500 530 1200 550 370 230 2,0 0-250 46

Mieszarka do gliny TS 20

Model Wymiary zewn. mm Moc Napięcie Prąd Liczba obrotów Waga
szer. gł. wys. W V A U/min kg

TS 20 / 400 V 540 1100 1070 1100 400 3,0 15 105

TS 20 / 230 V 540 1100 1070 1100 230 7,2 15 105
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Kabina natryskowa SK 66

Kabina natryskowa SK 66 fi rmy ROHDE została 
zaprojektowana specjalnie na potrzeby produkcji 
wyrobów ceramicznych. Jej zastosowanie zapobiega 
uwalnianiu się drobnych cząstek glazury i farby oraz 
zapewnia bezpyłową i bezpieczną pracę w całym 
pomieszczeniu pracowni ceramicznej. 

Model SK 66 wyróżnia się solidną i funkcjonalną 
konstrukcją, przy czym kabina z odpornego na stłucze-
nia tworzywa sztucznego, wykluczająca niebezpieczeń-
stwo korozji, przyczynia się do niskiego poziomu hałasu 
przy jednocześnie wysokiej mocy działania. 

Wbudowany w urządzenie odsysające, zaprojektowany 
przez fi rmę ROHDE system fi ltrowania daje się bardzo 
łatwo oczyścić lub wymienić bez użycia narzędzi oraz 
efektywnie zapobiega uwalnianiu się trujących cząstek 
farby i glazury. Dzięki temu model SK 66 jest gwarancją 
wysokiego poziomu bezpieczeństwa, doskonałej 
ergonomii pracy, niskiego poziomu hałasu mimo 
wysokiej mocy i optymalnych możliwości czyszczenia. 

Cechy szczególne modelu SK 66:
·  kabina z odpornego na stłuczenia polipropylenu o 

grubości 8 mm, bez niebezpieczeństwa korozji,
·  fi ltr wbudowany w ściankę odbojową, łatwy w demon-

tażu i czyszczeniu,
·  łatwe czyszczenie całej maszyny,
·  wentylator podciśnienia, cichy i o dużej mocy.

Wyposażenie dodatkowe:
·  redukcja przyłącza do średnicy 150 mm,
·  talerz obrotowy (toczki stołowe).

Wentylator o dużej mocy 
i wyporności

 Podstawa z ocynkowanej i lakierowanej stali, 
lekka w montażu

Walcarka PW 600

Walcarka fi rmy ROHDE model PW 600 to wyjątkowo 
solidna i wysokogatunkowa maszyna do walcowania 
plastycznych mas ceramicznych, wyróżniająca się łatwą 
i bezpieczną obsługą. 
Cała konstrukcja ramowa modelu PW 600 została 
wykonana z solidnych, wysokogatunkowych spawa-
nych rur czworokątnych, które zapewniają maksymalną 
wytrzymałość na skręcenia. Cztery zdejmowane nogi 
można unieruchomić jak również zdjąć do transportu, a 
model PW 600 można dzięki temu używać także w 
postaci urządzenia stołowego. 

W procesie walcowania masa gliniana umieszczana jest 
między dwiema wytrzymałymi warstwami płótna 
lnianego. Duża średnica walca oraz łatwy napęd koła 
ręcznego pozwalają na łatwe walcowanie mas glinia-
nych na całej powierzchni roboczej przy użyciu niewiel-
kiego nakładu siły. Dwustronna, płynna regulacja 
wysokości umożliwia przy tym justowanie grubości 
walcowania z dokładnością co do milimetra. Sanie 
walcarki stanowią połączenie wysokogatunkowych 
łożysk kulkowych zwykłych i oszlifowanej powierzchni 
bieżnej ze stali szlachetnej, co zapewnia maksymalną 
precyzję w codziennej eksploatacji w pracowniach 
ceramicznych i w zakładach nauki zawodu. 

Po zakończeniu walcowania płyty gliniane można w 
łatwy sposób wyjąć z maszyny w celu ich dalszej 
obróbki. Tym samym w przypadku modelu PW 600 
fi rmy ROHDE odpada uciążliwe czyszczenie maszyny. 

Cechy szczególne modelu PW 600:
·  duża i przejrzysta powierzchnia robocza (650 x 850 

mm),
·  płynna obustronna regulacja wysokości walca (do 85 

mm) z czytelną skalą pomiarową,
·  precyzyjne prowadzenie po powierzchni bieżnej ze stali 

szlachetnej dzięki ośmiu łożyskom kulkowym,
·  dwuwarstwowe przemysłowe płótno lniane w celu 

lekkiego czyszczenia,
·  średnica walca 100 mm,
·  duże koło ręczne do łatwego napędu.

Walcarka PW 600

Model Wymiar powierzchni użytkowej  mm Wymiary zewn. mm Waga
szer. gł. wys. szer. gł. wys. kg

PW 600 650 850 0 – 85 880 1410 1250 100

Kabina natryskowa SK 66

Model Wymiar powierz. użytkowej  mm Wymiary zewn. mm Dmuchawa Waga
szer. gł. wys. szer. gł. wys. V W Hz strumień objętości kg

SK 66 670 520 750 790 790 1700 230 330 50 1540 m3/h 42
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Toczki stojakowe SRS i SRS H

Toczki stojakowe firmy ROHDE to uniwersalne narzędzia 
pracy do profesjonalnego zastosowania w pracowniach 
ceramicznych i w tej formie jedyny w swoim rodzaju 
produkt na rynku europejskim. Toczki stojakowe z 
możliwością regulowania wysokości wyróżniają się dużą 
masą, a tym samym niezrównaną stabilnością.

Talerz obrotowy z łożyskiem kulkowym sprawia, że 
narzędzie to pracuje długo i płynnie. Przy pomocy śruby 
mocującej talerz obrotowy można unieruchomić w 
każdej pozycji. Płynna regulacja wysokości talerza 
obrotowego gwarantuje ergonomiczną postawę ciała. 

Toczki stojakowe firmy ROHDE nadają się do różnorod-
nych zastosowań i ułatwiają wiele etapów pracy, 
wymagających najwyższej precyzji i koncentracji, np. 
modelowanie, obramowanie lub malowanie wyrobów 
ceramicznych. To wytrzymałe i długotrwale funkcjonują-
ce urządzenie zapewnia jeszcze większą satysfakcję z 
rezultatów.

Cechy szczególne toczków stojakowych:
·  solidne i stabilne wykonanie,
·  płynna regulacja wysokości,
·  możliwość zablokowania talerza obrotowego,
·  duża stabilność dzięki żeliwnej nodze,
·  talerz obrotowy o średnicy tarczy 220 lub 280 mm,
·  strefa regulacji wysokości modeli SRS 220 / 280: 650 
– 950 mm,

·  strefa regulacji wysokości modeli SRS 220 H / 280 H: 
1000 – 1300 mm.

Ergonomiczny uchwyt płynnej  
regulacji wysokości

Precyzyjny talerz obrotowy z łożyskiem kulkowym,  
dla płynnego trybu pracy

Toczki stołowe RSN/RSH i RSSN/RSSH

Toczki stołowe firmy ROHDE to profesjonalne narzędzia 
pomocnicze do wszechstronnego zastosowania w 
produkcji wyrobów ceramicznych, wyróżniające się 
szczególnie wysokim standardem jakości. Pozwalają na 
taki właśnie stopień elastyczności, jaki jest nieodzowny 
do precyzyjnej obróbki wyrobów. 

Wszystkie modele toczków stołowych firmy ROHDE to 
wysokiej jakości wykonanie, gwarancja długotrwałego 
użytkowania oraz płynny i równomierny tryb pracy. 
Żłobienia centrujące na powierzchni talerza obrotowego 
umożliwiają precyzyjne umiejscowienie wyrabianego 
obiektu. Talerz obrotowy modeli RSN i RSH jest 
łożyskowany na kuli wykonanej z hartowanej stali, co w 
połączeniu z minimalną powierzchnia styku zapewnia 
wyjątkowo długie obroty toczka. Obydwa modele 
można dowolnie blokować przy pomocy śruby mocują-
cej. 

Obydwa większe modele RSSN i RSSH są wykonane z 
wysokogatunkowego żeliwa szarego (GG) i gwarantują 
niesłychaną trwałość w obróbce obiektów o wadze do 
100 kg. Talerz obrotowy modeli RSSN i RSSH jest 
łożyskowany na łożysku kulkowym zwykłym, dzięki 
czemu obroty toczka w celu precyzyjnej obróbki 
obiektów są szczególnie równomierne i długie. 

Cechy szczególne toczków stołowych:
·  precyzyjne wykonanie i wysokogatunkowa powłoka 

lakierowa,
·  równomierny i płynny tryb pracy,
·  możliwość zablokowania modeli RSN i RSH przy 

pomocy śruby skrzydełkowej,
·  talerz obrotowy o średnicy tarczy 220 mm w modelach 

RSN i RSH,
·  talerz obrotowy o średnicy tarczy 260 mm w modelach 

RSSN i RSSH,
·  talerz obrotowy ze żłobieniami centrującymi.

RSN 220

RSH 220

RSSH 260

RSSN 260

Toczki stojakowe SRS i SRS H

Model Wysokość

mm
Średnica Waga

mm kg
SRS 220 650- 950 220 15
SRS 220 H 1000-1300 220 16

SRS 280 650- 950 280 16

SRS 280 H 1000-1300 280 17

Toczki stołowe RSN / RSH i RSSN / RSSH

Model Wysokość Średnica Waga
mm mm kg

RSN 220  lakierowane 60 220 3,0

RSH 220  lakierowane 155 220 3,5

RSSN 260  lakierowane 60 260 6,0

RSSH 260  lakierowane 140 260 7,0
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Z firmą ROHDE wszystko staje się możliwe. Czy 
to oferta z bogatego asortymentu podstawowego 
czy też rozwiązanie dopasowane do specjalnych 
potrzeb – firma ROHDE posiada albo tworzy 
rozwiązania indywidualne. Proszę nawiązać 
kontakt z firmą ROHDE i zasięgnąć informacji 
osobiście. 

MISSION POSSIBLE.

Odstojnik do gliny AB 100 

Odstojnik do gliny AB 100 firmy ROHDE to optymalny 
wkład w pracę ekologiczną w pracowni ceramicznej. 
Resztki glazury, gliny i pobiałki są skutecznie wyłapywa-
ne i można je usunąć ze ścieków, zanim te trafią do 
kanalizacji. 

Dzięki możliwości zamontowania urządzenia przy 
praktycznie każdym odpływie możliwe jest jego wszech-
stronne zastosowanie. Jest on dostarczany w komple-
cie z syfonem i króćcem wlotowym, natomiast pokrywa 
oferowana jest opcjonalnie. Stabilny i odporny na 
uderzenia pojemnik z tworzywa sztucznego został 
wykonany z przyjaznego dla środowiska polipropylenu, 
a dzięki przenośnej stalowej podstawie na czterech 
stabilnych rolkach jest szczególnie wszechstronny w 
zastosowaniu. 

Pojemny system trójkomorowy zapobiega zatkaniom rur 
i odciąża środowisko. Czyszczenie przy pomocy 
odstojnika do gliny AB 100 firmy ROHDE spełnia 
wymogi komunalnych przepisów dotyczących ścieków 
kanalizacyjnych.

Cechy szczególne modelu AB 100:
·  pojemny system trójkomorowy,
·  przyjazny dla środowiska pojemnik z polipropylenu, 

stabilny i odporny na uderzenia,
·  króciec wlotowy (średnica 40 mm) do montażu przy 

różnego rodzaju odpływach,
·  cztery rolki prowadzące, jezdne,
·  opcjonalnie pokrywa. 

Solidne rolki do wygodnej  
i bezpiecznej obsługi

Możliwość montażu przy każdym odpływie  
zlewozmywakowym i umywalkowym

Odstojnik do gliny AB 100

Model Wymiar powierzchni użytkowej  mm Wymiary zewn. mm Waga
szer. gł. wys. szer. gł. wys. kg

AB 100 425 610 415 450 630 520 13
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SERWIS JEST DLA NAS BARDZO WAŻNY.

Serwis dostawczy  
i montażowy

Instruktaż obsługi  
i uruchomienie produktu

3 lata gwarancji

 
Części zamienne  
i serwis

Materiały przyjazne  
środowisku i recycling

Do piwnicy, na drugie piętro czy przez okno?
 
Serwis dostawczy firmy ROHDE 

Firma ROHDE oferuje dostawę i ustawienie pieców 
własnej produkcji korzystnie, bezpiecznie i komplekso-
wo. Serwis dostawczy firmy ROHDE przewiezie piec 
bezpiecznie i bez uszkodzeń do prawie każdego 
miejsca jego eksploatacji, a na życzenie fachowi 
pracownicy firmy ROHDE dokonają instruktażu w 
zakresie obsługi i uruchomienia. Dostawa jest od 
początku do końca objęta pełnym ubezpieczeniem. 
Proszę skontaktować się z firmą ROHDE i omówić 
kwestię miejsca eksploatacji pieca.

Gwarancja i wymiana części zamiennych

Firma ROHDE zapewnia trzyletnią gwarancję (za 
wyjątkiem elementów grzejnych) na bez mała wszystkie 
piece własnej produkcji, a także na termopary. W 
przypadku konieczności usługi serwisowej do dyspozy-
cji pozostaje zarówno firma ROHDE jak i dystrybutor.

Firma ROHDE zapewnia nieograniczoną dostawę części 
zamiennych. Części zamienne wysyłane są do klienta z 
reguły w ciągu jednego dnia roboczego od wpłynięcia 
zamówienia. 

Do budowy swoich produktów firma ROHDE wykorzy-
stuje materiały przyjazne środowisku. Dlatego też firma 
ROHDE zapewnia przyjęcie każdego produktu swojej 
własnej produkcji do recyklingu albo w celu przyjaznej 
środowisku utylizacji.

Firma ROHDE zawsze do dyspozycji

Serwis w drodze osobistego kontaktu jest dla firmy 
ROHDE bardzo ważny. Prosimy o kontakt telefoniczny 
lub e-mailowy bez względu na rodzaj potrzeby czy 
żądania. Pracownicy firmy ROHDE codziennie dokładają 
wszelkich starań, aby osiągnąć zadowolenie klienta.

A 
E 
B 
a 
D
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Satysfakcja z rezultatu. 



Więcej informacji można uzyskać  
u dystrybutora, w internecie lub 
bezpośrednio w firmie ROHDE.

Helmut ROHDE GmbH
Ried 9
83134 Prutting
Telefon: +49 8036 674976-10
Faks: +49 8036 674976-19
info@rohde-online.net
www.rohde-online.net

Możliwość kontaktu 
natychmiastowego przy  
pomocy smartphone’a

br
oo

n.
de

Firma zastrzega sobie możliwość zmian technicznych i zmian podanych wymiarów, wynikających z ulepszania produktów.
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