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DE GEPATENTEERDE
OPLOSSING VAN SAM G

PEA is de oplossing 
die het mogelijk maakt 
al uw toepassingen 
op een pneumatische 
manier uit te voeren. 
Het PEA-systeem 
is gebruiksvriendelijk 
en bestaat uit drie 
elementen:
-  Persluchtfles 300 bar.
-  Drukregelaar met  
een uitgangsdruk van 
6,5 bar.

-  Luchtslang met 
snelkoppeling.

In een handomdraai 
sluit u uw pneumatische 
machine aan en kunt 
u uw werkzaamheden 
in optimale  
bewegingsvrijheid 
uitvoeren. 

Het PEA-systeem is speciaal 
ontworpen om u optimale 
autonomie te bieden. De hoge 
luchtdruk in de fles in combinatie 
met een zuinige machine 
verzekeren u van een lange 
werkduur.

Van -20°C tot +60°C, in 
regen, sneeuw of extreme 
weersomstandigheden, PEA 
levert altijd dezelfde energie aan 
uw luchtgereedschap.

FUNCTIONALITEIT

AUTONOMIE
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En nog veel meer…

Uitgangsdruk 
van   
6,5 bar

Fles 
300 bar
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PEA-Trolley 
Om u gemakkelijk te 
verplaatsen. Ongeacht 
het terrein, de PEA-
Trolley zal uw 9 liter fles 
overal heen vervoeren 
dankzij de grote wielen. 

PEA-Heuptas
Maakt het mogelijk uw PEA-Fles (2 liter) 
gemakkelijk mee te nemen en uw 
luchtgereedschap te kunnen gebruiken 
in kleine of moeilijk toegankelijke 
ruimtes.

PEA-Gereedschapswagen
Bewegingsvrijheid in de werkplaats. 
Geen rondslingerende slangen op de 
grond. Met 2 flessen van 9 liter heeft 
u een energiereserve waarmee u overal 
waar nodig over totale autonomie 
beschikt. 

PEA-Rugzak
Biedt plaats voor een fles van 9 liter, 
verhoogt uw interventiecapaciteit 
met perslucht in moeilijk 
bereikbare ruimtes, of in extreme 
omstandigheden. 

Alle PEA-onderdelen werden in een laboratorium ontworpen 
en getest, om u een optimale veiligheid te garanderen tijdens 
uw werkzaamheden en verplaatsingen:
- Beschermingsranden
- Beschermkap
- Slijt- en schokbestendig
- Valbeveiliging,
- Zichtbaar in het donker (reflecterend)

- Slangbreukventiel
- Overdrukbeveiliging

- Ontkoppelingsbeveiliging
- Anti-zweep systeem
- Breuktest

UITERSTE BEWEGINGSVRIJHEID

HANDIG DRAAGBAAR
100% VEILIGHEID
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Snelkoppeling

Snelkoppeling

Persluchtgereedschap

Kraan

Drukregelaar
Slang   
met  
anti-zweep 
systeem
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AUTONOMIE:  
DE FEITEN*

DE KRACHT 
VAN HET RODAC 
ASSORTIMENT  

DE VOORDELEN 
VAN PEA
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NOMBRES
DE DESSERRAGES

COUPLE MAXIMAL
ATTEINT À -20°C
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CLÉ À CHOCS
PNEUMATIQUE PTS

CLÉ À CHOCS
À BATTERIE Li-ION
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ATTEINT À -20°C
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Profiteer van een ENERGIEBRON  
die ONAFHANKELIJK is van het vaste 

lokale lucht- of elektriciteits-netwerk.

1

MET GESLOTEN kraan blijft  
de inhoud van de fles onbeperkte 

tijd bewaard.

2

Profiteer van de BEWEGINGSVRIJHEID 
dankzij de geoptimaliseerde 
omvang/gewichtsverhouding 

en een gevarieerd assortiment 
vervoersaccessoires.

3

Geschikt voor een BREED ASSORTIMENT 
LUCHTGEREEDSCHAP dankzij de  

universele koppeling op  
de luchtslang.

4

Geen GELUIDSHINDER  
van een compressor. 
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SLAGMOERSLEUTEL 
MET Li-Ion ACCU

RODAC PNEUMATISCHE 
SLAGMOERSLEUTEL 

AANTAL
DEMONTAGES

MAXIMUM KOPPEL
BEREIKT OP -20°C
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MEER 
DAN 

AUTOBANDEN VOLLEDIG 
OPGEPOMPT of meer 
dan 70 keer met 0,3 bar 
bijgevuld.

 

MEER 
DAN 500 MOEREN LOSGEDRAAID, 

DIE AANGEDRAAID 
WAREN OP 300 NM, 
vergelijkbaar met het demonteren 
van de wielen van 25 auto’s.

 

MEER 
DAN 1500 BLINDKLINKNAGELS 

GETROKKEN,
oftewel 750 Franse 
kentekenplaten 
bevestigd.

 

MEER 
DAN 1100 NAGELS VAN 70MM 

GESCHOTEN, oftewel 
360m² panlatten** 
bevestigd.

4 * Resultaten in een laboratorium verkregen, onder normale gebruiksomstandigheden en met producten uit het RODAC assortiment.
** Panlatten :  vooral gebruikt bij dakbedekking om dakpannen of leien te bevestigen.
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DE FEITEN*

EEN HOGERE PRODUCTIVITEIT 
U ZEGT HET ZELF!

AUTONOMIE:

PRODUCTIVITEIT

VEILIGHEID

GEBRUIK

Met het PEA-systeem is het 
luchtverbruik van luchtgereedschap 
geoptimaliseerd, dankzij de speciaal 
ontworpen luchtdrukslangen die 
aangepast zijn aan het debiet van 
het persluchtgereedschap. Door 
de slangen nauwkeurig op uw 
gereedschap af te stemmen, kunt 
u de totale autonomie van uw PEA-
persluchtfles bijna verdubbelen.
De op maat gemaakte drukregelaar 
van het systeem is door de 
uitgangsdruk van 6.5 bar geschikt 
voor ieder persluchtgereedschap.

Met de PEA heb ik 
tot anderhalf uur 
tijdswinst per dag 

en per werknemer! 
Het PEA-systeem is 

vrijwel onmiddellijk 
gebruiksklaar. Vooral 

in vergelijking met 
hoeveel tijd het 

wel niet kost om 
een compressor 
gebruiksklaar te 

maken en dat vaak 
maar voor één 

applicatie.

Met de PEA 
kan ik al mijn 
persluchtgereedschap 
op maximum 
vermogen gebruiken 
met dezelfde fles, 
dankzij een constante 
druk en een universele 
koppeling. Tevens 
door gebruik van 
de trolley is het 
geheel eenvoudig 
vervoerbaar; ik kan 
hem zelfs neerleggen 
en onder auto’s 
werken met een 
liggende PEA-Fles.

Het PEA-systeem  verzekert een 
ideale mogelijkheid om uw productiviteit 
te verhogen. Doordat het  snel  
gebruiksklaar en eenvoudig te 
bedienen is, bent u snel operationeel 
op uw werkplek en verhoogt u dus uw 
productiviteit.

Het gebruik van PEA kan de SSA’s* 
verminderen die veroorzaakt worden 
door zware, luidruchtige machines. Het 
PEA-systeem genereert 0 dB; er hoeft 
slechts rekening gehouden te worden 
met het gewicht en het geluidsniveau 
van de pneumatische machine. 
Een ander voordeel is dat met een 
draagbare fles weinig tot geen slangen 
of kabels op de grond liggen, wat het 
valrisico beperkt. 

Het PEA systeem is gebruiksvriendelijk 
en eenvoudig vervoerbaar dankzij 
de geoptimaliseerde omvang  
en het gewicht, waardoor de 
gebruiker efficiënter is tijdens de 
werkzaamheden. En kan overal 
ingezet worden dankzij de beschikbare 
accessoires (heuptas, rugzak, trolley, 
gereedschapswagen…).

Met de keuze tussen 
een fles van 2 of 
9 liter, heb ik de 

autonomie kunnen 
kiezen die het beste 

bij mijn applicatie 
past, rekening 

houdend met de 
omvang van de 

uitrusting.

Dankzij de PEA 
constateer ik minder 
werkonderbrekingen 
in mijn team! Mijn 
werknemers klagen 
niet meer over lawaai, 
gewicht en het 
tillen van hun oude 
gereedschap.

5* SSA’s:spier- en skeletaandoeningen 
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CREEËR UW EIGEN TOEPASSING!

ESSENTIEEL

F L E S

Flessen van 2L of 9L
Perslucht binnen handbereik. 
Compact, licht, schokbestendig 
en kan tot 2500 liter bruikbare 
lucht meenemen.

Drukregelaar
Dit is het belangrijkste onderdeel 
van het apparaat, dat er voor 
zorgt dat u een uitgangsdruk 
kan krijgen van 6,5 bar met een 
constant debiet tot 500 l/min.

Luchtslang
De slang zorgt voor de verbinding 
tussen het PEA-systeem en uw 
persluchtgereedschap, dankzij de 
universele aansluiting.

D R U K R E G E L A A R  E N 
L U C H T S L A N G
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Het 
luchtverbruik 
per minuut 
beïnvloedt 
en bepaalt 
de globale 
autonomie van 
uw systeem.

De werkdruk van 
luchtgereedschap 
moet 
gerespecteerd 
worden om het 
toestel optimaal 
te kunnen 
benutten.

De vibraties 
van de machine 
kunnen SSA’s* 
veroorzaken. 
Gebruik daarom 
minder trillende 
machines 
voor meer 
werkcomfort.

Het PEA-
systeem werkt 
geluidloos. Het 
geluid in de 
werkomgeving 
komt alleen 
van de actieve 
machine hetgeen 
het geluidsniveau 
in totaliteit 
aanzienlijk 
verlaagt.

Het toerental, 
afhankelijk van 
het te boren 
materiaal of 
het te polijsten 
oppervlak.

Het lagere 
gewicht van 
de machine, 
in combinatie 
met een lager 
trillingsniveau, 
beperken de 
SSA’s*.

Het 
maximumkoppel 
in Nm of m/
kg, voor het 
losdraaien van 
moeren met een 
slagmoersleutel. 

KIES 
UW PERSLUCHTGEREEDSCHAP
Om zo goed mogelijk aan uw verwachtingen te voldoen, moet 
u bij het kiezen van het juiste gereedschap rekening houden 
met verschillende criteria die direct te maken hebben met het 
gereedschap. 

* SSA’s:spier- en skeletaandoeningen 



OPTIES

PEA-Trolley

PEA-Heuptas

PEA-
Gereedschapswagen

PEA-Rugzak

A C C E S S O I R E S P O W E R  &  E N E R G Y 
A N Y W H E R E …

…  V O O R  A L  U W  P E R S L U C H T G E R E E D S C H A P !
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TOTALE AUTONOMIE!
Vul zelf uw PEA-Flessen

Elektrische  
PEA-Vulcompressor 
De hogedrukcompressor is het 
onmisbare product om over 
een totale autonomie te kunnen 
beschikken. Hij vult zowel de flessen 
van 2 als 9 liter. 
Met zijn handvaten en compacte 
afmetingen is hij gemakkelijk 
vervoerbaar. Deze compressor 
omvat  een geïntegreerde 
vochtafscheider en een automatisch 
uitschakelsysteem zodra de PEA-
Fles gevuld is. Daardoor is hij volledig 
autonoom.

Met hun professionele selectie bieden 
de RODAC EXPERTS u het beste op 
het gebied van persluchtgereedschap 

afgestemd op uw toepassing.

De RODAC experts staan tot uw 
beschikking om u te begeleiden bij het 
vinden van de juiste PEA oplossing.
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INFORMATIE CONTACT MET ONS OP:

De Run 8264
5504 EM Veldhoven

T. +31 (0)6 41 18 78 78

Met PEA is de kracht van perslucht ook voor u binnen 
handbereik; in welke situatie dan ook. 


