
Manuell rörbockning – enkelt och med högsta precision 
Stauff utökar sitt sortiment med en manuell rörbockare   

 

Stauff utökar sitt maskin- och verktygssortiment för rörbearbetning med ett manuellt 

rörbockningsverktyg som kräver liten kraftåtgång under arbetet. Den robusta manuella rörbockaren 

bockar rören exakt enligt önskemål.  

Med sitt stora utbud inom klamrings- och kopplingsteknik för hydrauliska rör- och slangledningar har 

Stauff i decennier manifesterat sin kompetens inom hydraulik. Som systemleverantör erbjuder 

företaget även passande monterings-, fals- och ombyggnadsmaskiner samt tillbehör till dessa.  

 

Nu tar företaget nästa steg framåt:  

Med den manuella rörbockaren TUB-MA erbjuder Stauff ett verktyg för manuell bockning av vanligt 

förekommande hydraulikrör som är lika enkelt att använda som det är precist – ett arbete som ofta 

måste utföras under reparationer på arbetsplatsen eller när hydraulsystem installeras och renoveras. 

 

Bockarens bottenplatta spänns fast i ett vanligt skruvstäd och röret placeras mellan bocknings- och 

tryckrullen. Operatören behöver bara sätta an spaken för att bocka röret i önskad vinkel. Den långa 

spaken med handtag innebär att kraftåtgången för arbetet reduceras. Bokningsrullarna har en 

laserpräglad skala, vilket skapar förutsättningar för en ytterst precis bockning. Bockningsprofilens 

utformning medför att även små bockningsradier kan realiseras utan att röret plattas till.  

 

Den manuella rörbockaren passar till rör av stål och rostfritt stål med utvändig diameter på 6, 8, 10, 

12, 14, 15, 16, 18 och 22 mm och med en definierad minimitjocklek. Utöver en metrisk rörbockare 

erbjudes även ett utförande för bearbetning rörledningar dimensionerade i tum med diametrar 

mellan 1/4 och 7/8 tum. 

Proffsverktyget levereras som ett komplett set i en högkvalitativ stålportfölj tillsammans med 

samtliga komponenter och en flerspråkig bruksanvisning. Åtta bockningsrullar av stål – i den tum-

utförandet är det sex – sörjer för verktygets långa livslängd och maximala slitagetålighet. 

 

Med dessa egenskaper är TUM-MA det perfekta bockningsredskapet för hydraulik montage direkt på 

arbetsplatsen.  

 

 
Bild 1:  

Spänn fast och bocka i önskad vinkel: så lätt med Stauffs manuella rörbockare.  

 



 

  
Bild 2: 

TUB-MA är perfekt för hydraulmontering och rördragning direkt på arbetsplatsen. Alla komponenter 

levereras i en högkvalitativ stålportfölj. 


