REMS Sinus

Hånd-rørbukker

Universal, robust hånd-værktøj til koldbukning rør op til
180°. Kan bruges overalt. For håndværk og industri.
Til byggeplads og værksted.
Hårde, halvhårde, bløde kobberrør,
også tyndvæggede
Ø 10 – 22 mm
Ø ⅜ – ⅞"
Bløde plastbelagte kobberrør,
også tyndvæggede
Ø 10 – 18 mm
Rør til pressﬁttings:
Rustfrit stål, C-stål (plastbelagt)
Ø 12 – 18 mm
C-stål
Ø 12 – 22 mm
Bløde præcisionsstålrør
Ø 10 – 20 mm
Elektroinstallationsrør EN 50086
Ø 16 – 20 mm
Plastrør med metallisk indlæg
Ø 14 – 32 mm
REMS Sinus – rør bukkes uden folder. Universal
til mange rørtyper. Lange håndtag gør bukningen let.
Håndtaget kan indstilles efter ønske, så der opnås
optimal bukkeposition og kraftoverførsel. Kun én slags
bukkesegmenter til REMS Sinus og REMS Curvo.
Kan bruges overalt
Vand-, varme-, klima-, køleteknik og hydraulik. Fremragende til pressﬁtting rør,
til hårde og halvhårde kobberrør og til tyndvæggede kobber varmerør iﬂg.
EN 1057.

Systemfordel

Kun én slags bukkesegmenter og glidestykker til REMS Sinus og REMS Curvo.
Derfor nem, prisbillig lagerføring. Forvekslinger ikke muligt.

Økonomi

Rørbukkeren har sparet sig selv hjem allerede efter få buk pga sparede ﬁttings.
Spar omkostning til ﬁttings, lager, afhentning. Spar lodninger, press-samlinger og
arbejdstid. Højere sikkerhed med færre rørsamlinger.

Konstruktionsmåde

Nem at håndtere. Rørbukker og bukkeværktøjerne udgør en kompakt enhed. Kan
bruges overalt, i en parallel-skruestik eller som 2-hånds bukker i fri hånd. Let at
bukke med pga de lange håndtag. Håndtaget kan indstilles efter ønske, så der
opnås optimal bukkeposition og kraftoverførsel. Robust konstruktion. Rørbukker
af hærdet stål til højeste belastning. Let og hurtig udskiftning af bukkesegmenter
og glidestykker. Overbukning, dobbeltbukning og etagebukning mulig.

Bukkesegmenter og glidestykker

Til forskellige rørdiametre, materialer og bukkeradier, se side 117.

Glidemiddel

REMS glidemiddel til rørbukning medvirker til en kontinuerlig smøring, som er
friktionsreducerende og medvirker til ensartede buk. Højtryksfast, syrefri.
Uden CFC – derfor uskadelig for ozonlaget.
Tysk kvalitetsprodukt

Leveringen omfatter

REMS Sinus sæt. Hånd-rørbukker Ø 10–32 mm, Ø ⅜–⅞", op til 180°. Hårde,
halvhårde, bløde kobberrør, også tyndvæggede, Ø 10–22 mm, Ø ⅜–⅞", bløde
plastbelagte kobberrør, også tyndvæggede, Ø 10–18 mm, rør til pressﬁttings rustfrit stål, C-stål (plastbelagt), Ø 12–18 mm, C-stål Ø 12–22 mm, bløde præcisionsstålrør Ø 10–20 mm, elektroinstallationsrør EN 50086 Ø 16–20 mm, plastrør
med metallisk indlæg Ø 14–32 mm, og andre. Rørbukker, fastgørselsbolt.
Bukkesegmenter og glidestykker. REMS glidemiddel. I stabil stålkasse.
Beskrivelse
Art.-nr.
Sæt 15-18-22
154001
Sæt 14-16-18
154002
Sæt 12-15-18-22
154003
Sæt 10-12-14-16-18-22
154004
Basic-Pack
(uden bukkesegmenter, glidestykker og bukkespray)
154010
REMS Sinus sæt leveres med bukkesegmenter og glidestykker med mindste
radius – se side 117.
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Tilbehør
Beskrivelse
Bukkesegmenter og glidestykker se side 117.
Fastgørelsesbolt
REMS Curvo maskine
REMS Sinus grundværktøj
REMS glidemiddel, 400 ml
Stålkasse med indlæg
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Art.-nr.
582036
580000
154000
140120
154160
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