
 

 

 

 

 

   

  
 



 

 

 

 

De câteva decenii, Röchling Hydroma este un partener de încredere pentru fabricarea și 

furnizarea butucilor de ștanță. Butucii de ștanță Röchling Hydroma sunt folosiți în procesul 

tehnologic atunci când se dorește croirea sau decuparea diverselor materiale moi.  Se pot 

folosi în diferite aplicații. ( ex. automotive, marochinărie, încălțăminte, ș.a.) Cu ajutorul 

lor se obțin rezultate remarcabile a calității tăierii și se prelungește perioada de viață a 

cuțitelor de ștanță. 

Având experiență ca producător de mașini de tăiat Röchling are un mix de cunștiințe unice 

în ce privește tehnicile de tăiere și fabricarea și procesarea plasticului, astfel, oferind 

clienților avantaje puternice datorită cunoștiințelor vaste asupra pieței de procesare a 

bunurilor semi-finisate și finisate, fabricate din materiale termoplastice și materiale 

compozite. 

Suprafața de ștanțare a butucilor Röchling Hydroma poate fi netedă pe ambele părți sau 

netedă pe o parte și dură pe cealaltă pentru fixarea foilor de material, butucii sunt 

disponibili în toate dimensiunile comune întâlnite pe piață. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Butucii de ștanță Röchling Hydroma se potrivesc perfect cu toate tipurile de procese de 

tăiere și toate tipurile de mașini și unelte de tăiat. 

Pentru a extinde perioada de viață a butucilor de ștanțare recomandăm depozitarea 

acestora în poziție orizontală, pentru a evita eventuale deformări folosiți toată suprafața 

de ștanțare ( rotiți și întoarceți butucul periodic pentru o uzură uniformă ) și aveți grijă ca 

instrumentele de tăiere sa fie bine ascuțite. 

Butucii pot fi folosiți pe ambele părți și sunt potriviți pentru tăierea mai multor feluri de 

materiale moi: 

 

✓ Piele 

✓ Materiale din fibră de piele 

✓ Materiale pentru confecționarea brant-ului 

✓ Cauciuc 

✓ Garnituri 

✓ Pâslă 

✓ Lână 

✓ Materiale tapițate 

✓ Spumă  

✓ Materiale plastice 

✓ Carton 

✓ Hârtie 

✓ Folii 

✓ Materiale termoplastice 

 

Beneficiile folosirii unui butuc de ștanță Roechling-Hydroma: 

 

➢ Prelungirea duratei de viață – se reduce uzura asupra instrumentelor de tăiere; 

➢ Timpi de lucru aferenți prelucrării materialelor extrem de scăzuți; 

➢ Cea mai înaltă calitate a ștanțării și cel mai ridicat grad de productivitate; 

➢ Disponibile într-o gamă variată de dimensiuni . 

 

 

 



 

 

 

HY 71 verde 

Recomandat pentru industria încălțămintei , pielii și a hârtiei.  

Se recomandă ștanțarea următoarelor tipuri de materiale: 

Piele, materiale din fibre de piele, hârtie, articole din carton. 

 

 

HY 72 roşu închis 

Recomandat pentru industria încălțămintei 

Se recomanda ștanțarea următoarelor tipuri de materiale: piele, 

materiale moi. 

 

 

HY 73 multicolor 

Acest tip de butuc de ștanță se folosește atunci când se 

utilizează prese cu braț mobil . 

Se recomandă ștanțarea următoarelor tipuri de materiale: piele, 

materiale pentru confecționarea branțurilor. 

 

 

HY 76 gri 

Potrivit pentru metodele de tăiere de tip sandwich (superior și 

inferior). Se recomandă ștanțarea următoarelor tipuri de 

materiale: piele, materiale plastice, materiale din spumă. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

HY 78 natural 

Acest tip de butuc de ștanță se folosește la tăiere cu utilizare 

universală. Se recomanda ștanțarea următoarelor tipuri de 

materiale:textile, pâsle, materiale plastice, spumă, 

materiale din piele, cauciuc, folii și alte materiale moi.  

 

 

HY 81 Contact (plasă aluminiu) 

Acest tip de butuc de ștanță se folosește în: plăci de ștanțat 

cu inserție de aluminiu pe interior, pentru contacte 

electronice. 

Se recomandă ștanțarea următoarelor tipuri de materiale: 

piele, textile 

 

 

HY 82 

Se folosește în cazul instalațiilor de tăiere de tip punte și cu 

role. Se recomandă ștanțarea următoarelor tipuri de 

materiale: textile sintetice și alte materiale moi. 

 

 

 

HY 84 

Acest butuc de ștanță are un uz universal, potrivit în special 

pentru presele de decupare cu role, HY 84 este recomandat 

pentru ștanțarea materialelor sintetice și a altor materiale moi. 

 

 

 

 

 



 

 

 

HY 40 translucent 

HY 40 este un butuc de ștanță folosit în departamentele de modă 

la efectuarea tăierilor manuale.  

 

 

 

HY 30 LH 

Această bază pentru butucii de ștanță este special concepută 

pentru poziționarea butucilor de ștanță Hydroma. Cu ajutorul ei 

se obțin rezultate precise ale ștanțării, ajută la prelungirea 

duratei de viață a butucul de ștanță și asigură o productivitate 

crescută. Roechling Hydroma HY 30 LH oferă calitate și acuratețe 

maximă și o durată de viată prelungită a cuțitului ștanței. 

 

 

Principala prioritate a Röchling Hydroma este inovația, ne dorim să le oferim clienților 

noștri avantaje competitive și produse de înaltă calitate. Dezvoltăm produse și procese de 

fabricare noi alături de instituții recunoscute și oameni de știință pentru a răspunde 

cerințelor clienților nostri. 

 

Firma Texco este reprezentanta Röchling Hydroma în Romania și Republica Moldova, 

pentru consultanță sau orice întrebări despre butucii de ștanță, nu ezitați să ne contactați, 

vă stăm la dispoziție. 

 

 

 

 

SC Texco Industrietechnik SRL Catina Ioan nr.4  550402 Sibiu Romania 

Tel.:   + 40 269 252110 Fax.:  + 40 269 254885 eMail: office@texco.ro 

Web:  www.texco.ro 
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