Stimaţi clienţi,
firma Rotagral s.r.o. se specializează în producţia de:
• comutatoare turnante,
• lămpi de control,
• comutatoare de ciclu,
• legături de cabluri
pentru autoturisme şi autovehicule de marfă, tractoare, mini-tractoare, tramvaie, vehicule
pentru copii şi pentru alte utilaje şi instalaţii alimentate cu tensiune joasă de până la 42,4
volţi curent alternativ şi până la 60 volţi curent continuu.
Descrierea tehnică a comutatorului turnant:
• două până la cinci poziţii
• posibilitatea funcţiei de buton
• comandă prin manetă sau buton
• în variantă pentru condiţii climaterice grele
• montarea comutatorului pe un panou de comandă în orificii D 16,2 mm cu decupări
de centrare, fixare cu piuliţă M16 x 1. – grosimea panoului poate fi cuprinsă în
intervalul de la 0,5 până la 6 mm.
• the board thickness can be from 0.5 to 6 mm.
• tensiune maximă: 16 A pentru 12 V sau 8 A pentru 24 V
Tipuri de comutatoare turnante:
comutator faruri ceaţă faţă, spate
comutator difuzoare
comutator frâne de motor
comutator lămpi
comutator iluminat de parcare
comutator iluminat fază lungă
comutator girofaruri
comutator indicatoare direcţie
comutator sirene
comutator lămpi de avarie
comutator ventilator încălzire
comutator iluminat interior
comutator dezgheţare parbriz
comutator ventilator aerisire
comutator aparate de iluminat
comutator ştergătoare (cu comutator de ciclu)
comutator stropitori parbriz
comutator încălzire interioară
comutator iluminat exterior
comutator dezgheţare lunetă
comutator sistem de climatizare
comutator arbore transmisie
comutator lămpi auxiliare
comutator iluminat panouri
comutator încălzire oglindă retrovizoare
comutator iluminatului central interior

comutator iluminatului exterior
comutator retarder
comutator încălzire la şofer
comutator încălzire (spaţiu pentru pasageri)
comutator girofar
comutator iluminat avarie
comutator tracţiune pe faţă
comutator lămpi suplimentare
comutator indicator moment de torsiune
comutator lămpi de control
comutator încălzire banchete
comutator – întrerupător baterie
comutator lămpi semnalizare direcţie
comutator închidere diferenţial + funcţie buton
comutator polaritate
Din producţie mai fac parte: montarea plăcilor PCB, producţia de legături de cabluri,
comutatoare de ciclu, producţia de comutatoare electromagnetice auxiliare, turnarea
pieselor din material plastic – seturi şi duze de împroşcare, producţia de contacte (flexibile
şi rigide), punctarea contactelor, gravare la cald (simboluri pe butoanele de comandă).
Prelucrăm aluminiu, bronz , cupru, alamă, argint, material plastic. Executăm de asemenea
şi imprimare prin tamponare – obiecte de reclamă, componente industriale – simboluri,
mărci, semne, înscrisuri, atât pe material plastic cât şi pe metal, sticlă, hârtie, lemn ş.a.,
până la o mărime de 6 x 10 cm. Producem etichete autoadezive, inclusiv cu coduri de bare
şi imprimare de date variabile din bază de date externă. Dispunem de certificat de
management al calităţii NQA cu acreditare UKAS, conform ISO 9001.
Referinţe – unii dintre clienţii noştri actuali:
• TATRA TRUCKS, a.s.
• ZETOR TRACTORS, a.s.
În cazul în care sunteţi interesaţi de produsele noastre, suntem bucuroşi să vă trimitem
mostre pentru a le aprecia.
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