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INRUIL CTIE
uw oude persmachine is geld waard

INRUILKORTING
€150

NU TOT

bij gelijktijdige aankoop van nieuwe Roller persmachine

FEBRUARI 2018

4 JAAR EXTRA 

GARANTIE

GRATIS

&

slechts 2,5 kg

Laadindicatie

Trapsgewijze indicatie van de 

laadtoestand met gekleurde 

leds

Led werkverlichting

3 mini persbekken 
t/m Ø 35mm naar keuze

+ gratis 

met waarde van € 260

met automatische terugloop



€ 1040,-

€ 1040,-

ROLLER Multi-Press Mini S 22V ACC Li-Ion
Art.nr. ROL578X08
Met automatische terugloop, accu Li-Ion 21,6 V, 
1.6 Ah, snellader in stalen koffer.

ROLLER Multi-Press Mini S 22V ACC Li-Ion 
Basic-Pack
Art.nr. ROL578015
Met automatische terugloop, accu Li-Ion 21,6 V, 
1.6 Ah, snellader in stalen koffer.
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UW PERSMACHINE IS GELD WAARD ALS JE HET BIJ ONS INLEVERT
U kunt nu uw oude persmachine inruilen voor directe korting op de aanschaf van een nieuwe 
Roller persmachine. De korting wordt direct verrekend bij de aankoop. Het inruilen is mogelijk 
voor alle soorten merken persmachines en altijd in overleg met de afdeling verkoop.  

INRUILKORTING
PROFITEER

NU VAN 

slechts 2,5 kg

Laadindicatie

Trapsgewijze indicatie van de 
laadtoestand met gekleur-
de leds

Led werkverlichtingmet automatische 
terugloop

Automatic Circuit Control

Persmachine Mini met 22V Li-Ion accu

*

*
*

3 mini persbekken 
t/m Ø 35mm naar keuze

+ gratis 

met waarde van € 260

3 mini persbekken 
t/m Ø 35mm naar keuze

+ gratis 

met waarde van € 260

Roller Multi-Press Mini S 22V

Roller Multi-Press Mini 22V

De kleine accu-perstang tot Ø 40 mm!

Ca. 390 persingen met 1 accu-lading 

Persing binnen 4 seconden

Met perstbek V 15 slechts 31 cm lang

ROLLER Multi-Press Mini 22V ACC Li-Ion 
Basic-Pack Art.nr. ROL578010
Met automatische terugloop, accu Li-Ion 21,6 V, 
1.6 Ah, snellader in stalen koffer.

ROLLER Multi-Press Mini 22V ACC Li-Ion 

Art.nr. ROL578X05
Met automatische terugloop, accu Li-Ion 21,6 V, 
1.6 Ah, snellader in stalen koffer.

inruilkorting van

inruilkorting van

nu met 

nu met 

actie prijs

actie prijs

€ 1190,-

€ 1190,-

€ 150,-

€ 150,-

inruilkorting van

inruilkorting van

nu met 

nu met 

actie prijs

actie prijs

€ 860,-

€ 860,-

€ 985,-

€ 985,-

€ 125,-

€ 125,-

3 mini persbekken 
t/m Ø 35mm naar keuze

+ gratis 

met waarde van € 260

3 mini persbekken 
t/m Ø 35mm naar keuze

+ gratis 

met waarde van € 260

gratis 4 jaar extra garantie +
Uw garantie op een Roller Persmachine loopt na 1 jaar af. Nu bij aankoop van een nieuwe Roller 

 persmachine kunt u  profiteren van 4 jaar extra garantie zonder kosten.
Het enige wat u moet doen om hiervoor in aanmerking te komen is het online formulier in te vullen op:

service.albert-roller.de/verlenging-van-de-fabrieksgarantie-tot-5-jaar 



€ 875,-

Laadindicatie

+ gratis 

ROLLER Multi-Press Mini ACC 14,4 Li-Ion 
Basic-Pack
Art.nr. ROL578012
Met automatische terugloop, accu Li-Ion 14,4 V, 
1.6 Ah, snellader. In stalen koffer.

ROLLER Multi-Press Mini ACC 14,4 Li-Ion 
Art.nr. ROL578X04
Met automatische terugloop, accu Li-Ion 14,4 V, 
1.6 Ah, snellader. In stalen koffer.

ROLLER Multi-Press ACC Li-Ion Li-Ion Basic-Pack

Art.nr. ROL571014-ACTIE
Met automatische terugloop, accu Li-Ion 14,4 V, 
3.2 Ah, snellader. In stalen koffer.

slechts 2,4 kg

slechts 4,3 kg

met automatische 
terugloop

 Geschikt voor ROLLER persbekken Mini.
 Perstang inclusief persbek heeft een totale lengte van 34 cm, voor werken  
 in lastige inbouwsituaties.
 Draaibare kop 360°.
 Veilige borging van de persbek door automatische vergrendeling.

Persmachine Mini met 14,4V Li-Ion accu
t/m Ø 35 mm, kunststof t/m Ø 40 mm

Persmachine met 14,4V Li-Ion
Tot Ø 108 mm

Automatic Circuit Control

LED-verlichting

Geintergreerde 
LED-verlichting

Ledlamp 
inclusief accu

met waarde van € 197

met automatische 
terugloop

Automatic Circuit Control

 Geschikt voor ROLLER persbekken en perskettingen  
 (uitgezonderd bekken voor de Mini) en persbekken  
 en perskettingen van diverse andere merken

*
*

*
*

*

*
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inruilkorting van
nu met actie prijs

€ 979,-
€ 1129,- € 150,-

3 mini persbekken 
t/m Ø 35mm naar keuze

+ gratis 

met waarde van € 260

Veilige borging van de persbek door automatische 
 vergrendeling.

inruilkorting van
nu met actie prijs

€ 689,-
€ 789,- € 100,-

3 mini persbekken 
t/m Ø 35mm naar keuze

+ gratis 

met waarde van € 260

inruilkorting van
nu met actie prijs

€ 1025,- € 150,-

Roller Multi-Press Mini 14,4V

Roller Multi-Press 14,4V



 Bij persen met de bekken M, V, SA, B, HR en UP 
 wordt er een markering in de persfitting gedrukt. 
 Hierdoor is het mogelijk na te gaan of de juiste bek is gebruikt. 
 Hiermee wordt aan de aanbeveling voor de  
 europese norm EN 1775:2007 voor het persen van  
 gasinstallatie voldaan. 

* ‘M’ en ‘V’ contour tot 35 mm
** Overige contouren tot 35 mm

Persbekken
Markering fittingen voldoet aan aanbeveling EU-norm

Damsluisweg 44A   1332 ED Almere    036-5496620    info@huygmetaal.nl 

Huygmetaal Montagesystemen is uw kennis- en adviespartner binnen de installatiebranche. Met ruim 60 jaar ervaring sluiten  

we naadloos aan op uw technische behoefte: van advies tot uitvoering op het gebied van montagesystemen, prefab en  

gereedschap. Onze medewerkers hebben hart voor de zaak. Dankzij deze betrokkenheid en onze platte organisatie kunnen we u 

snel en gericht helpen.

*

*
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Roller Uni-Press ACC Basic-Pack 

Art.nr. ROL577010 
Met automatische terugloop, snellader. 
In stalen koffer.

Elektrische persmachine
Tot Ø 108 mm slechts 4,7 kg

 Geschikt voor ROLLER persbekken en perskettingen  
 (behalve de persbekken voor de Mini) en persbekken  
 en perskettingen van diverse andere merken. 

*

met automatische 
terugloop

Automatic Circuit Control

inruilkorting van
nu met actie prijs

€ 850,-
€ 975,- € 125,-

inruilkorting van

inruilkorting van

mini persbekken*

overige persbekken**

nu met 

nu met 

actie prijs

actie prijs

€ 77,95

€ 95,95

€ 87,95

€ 105,95

€ 10,-

€ 10,-

Roller Uni-Press Basic-Pack


