REMS Twist

Elektrisk rørexpander

Effektivt, kompakt el-værktøj til rationel koldexpandering
af hårde og bløde kobberrør til ﬁttingløse rørinstallationer.
Hårde og bløde kobberrør
Ø 12 – 22 mm
Ø ⅜ – ⅞"
s ≤ 1 mm
REMS Twist – fremstil selv mufferne.
Koldexpandering også af hårde kobberrør.
Prisfordel

Ingen omkostninger til udglødning af hårde kobberrør, til afgratning og rengøring
af røret, til ﬁttings, lager, afhentning. Reducerer antallet af loddesteder, loddemateriel og arbejdstid. Højere sikkerhed med færre rørsamlinger. Rørrester bliver til
muffer.

Konstruktionsmåde

Kompakt, nem at håndtere, let. Kan anvendes overalt, i fri hånd, i skruestik eller
på arbejdsbord – også på udlagte rør. Borehoved til nøjagtig anboring uden
kørning, Boredybdeanslag retter sig efter T-stykkets størrelse. Værktøjsholder til
expanderværktøjet. Knasttang til begrænsning af rørets indstiksdybde.

Drift

Gennemprøvet maskine med sekskantoptagelse. Enormt kraftig og stærk. Brugervenlig, let, maskinen vejer kun 2 kg. Kan bruges overalt, i fri hånd og også til
udlagte rør. Robust, vedligeholdelsesfrit drev med sikkerheds-glidekobling. Universalmotor, 600 W, med ekstra drejemomentstærkt venstre- og højreløb ved lave
omdrejningstal. Trinløs, elektronisk styring af omdrejningstallet. Omdrejningstallet
styres trinløst fra 0 til 550 min-1 med et variabelt tryk på sikkerhedsvippekontakten (kontakt med variabel hastighed).

Expanderværktøjer

Til hver rørstørrelse et hurtigt udskifteligt expanderværktøj med roterende
expanderdorn, der sikrer letløbende og skånsom expandering. Uden udglødning
fremstilles er ekstra lang norm muffe på fåsekunder.

Tysk kvalitetsprodukt

REMS Twist/Hurrican

Plads- og vægtbesparende Combi sæt til rationel fremstilling af T-stykker og til
rationel koldexpandering af hårde og bløde rør til ﬁttingløse rørinstallationer.
Kun én maskine til expander- og udhalsningsværktøj. Prisfordel. Se side 193.

Leveringen omfatter

REMS Twist sæt. Elektrisk rørexpander til hårde og bløde kobberrør Ø 12–22 mm,
Ø ⅜–⅞", s ≤ 1 mm. Maskine med sekskantoptagelse. Vedligeholdelsesfrit drev, universalmotor, 230 V, 50–60 Hz, 600 W. Ekstra drejemomentstærkt højre- og venstreløb ved lave omdrejningstal, sikkerheds-vippekontakt. Trinløs, elektronisk styring
af omdrejningstallet (kontakt med variabel hastighed). Modhold, smøremiddel.
Expanderværktøjer til rør i mm- eller tommemål efter ønske. I stabil stålkasse.
Beskrivelse
Art.-nr.
Sæt 12-15-18-22
156000R220
Sæt 12-14-16-18-22
156002R220
Sæt ⅜-½-⅝-¾-⅞"
156004R220
Andre netspændinger på forespørgsel.
Tilbehør
Beskrivelse
Expanderværktøj

Rør Ø mm/tomme
12
14
15
16
18
22

⅜"
½"
⅝"
¾"
⅞"
REMS Twist/Hurrican maskine
med modhold
Smøremiddel (dåse)
Stålkasse med indlæg
192

Art.-nr.
156150
156200
156225
156250
156300
156350
156375
156400
156425
156450
156475
151402R220
151240
151600

Info

