
f o r  P r o f e s s i o n a l s

Kapning  
upp till Ø 225 mm

REMS DueCento



Rätvinklig. 
Spånfri. 
Svetstålig. 
Supersnabb.  
Utan utvändiga grader.
Torrkapning.

1

2

3

5

6

7

4 8

9

10 11

12

14

14

7

13



1  Perfekt för plaströr PA, PB, PE, PP,  
PVC, PVDF 
Rätvinklig, enligt kraven 
Spånfri, inga spån i rörledningssystemet,  
inget damm 
Svetstålig, för muff tillverkning och 
stumpsvetsning 
Snabb, ingen försämring av rörmaterialet  
på grund av överhettning 
Utan utvändiga grader, lätt att föra in  
i skarvmuffar 
Torrkapning, ingen påverkan av kylsmörjmedel.

2  Universell även för metallrör 
Rätvinklig, enligt kraven 
Spånfri, inga spån i rörledningssystemet,  
inget damm 
Utan utvändiga grader, lätt att föra in  
i skarvmuffar 
Torrkapning, ingen påverkan av kylsmörjmedel. 
Snabb, ingen försämring av rörmaterialet  
på grund av överhettning.

3  Kompakt, mobil rörkapningsmaskin för snabb, 
rätvinklig kapning utan utvändiga grader.  
Behändig och lätt att transportera, bara 37 kg. 

4  Praktiskt transportstativ med två gummerade 
hjul för enkel transport. 

5  Stabil vridstyv gjutkonstruktion för  
rätvinkligt snitt. 

6  Lätt kapning av rör genom speciellt 
formad skärtrissa. Skärtrissa med drivning  
och rätlinjig matning för snabb kapning (Patent 
EP 1 782 904). 

7  Kraftsparande matning tack vare greppvänlig, 
beprövad matningsspak och nållagrad trapets-
gängspindel. Skärtrissan skyddas genom  
begränsning av matningsrörelsen före kontakt 
med löprullar. 

8  4 stabila kullagrade löprullar av härdat preci-
sions-stålrör för friktionsfri rotation av rören 
som ska kapas, anordnade i konvex fyrkant för 
centrerat frammatningstryck för skärtrissan  
i arbetsområdet Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 6", utan 
inställningsarbeten (Patent EP 2 740 556  
anmäld). 

9  Löprulleinsats för kapning av rör Ø 40 – 100,  
Ø 1½ – 3½, mm som tillbehör.

10 Robust, exakt kul- och nållagrad drivmekanism, 
underhållsfri. 

11 Beprövad universalmotor 230 V, 1200 W. 
Kraftfull, tex. plaströr PE Ø 225 mm på endast 
15 sek. Idealiskt varvtal 115 min-1 för optimal  
kapningshastighet av rören. 

12 Säkerhetsfotbrytare för ergonomiskt och  
säkert arbete.

13 REMS skärtrissor 
Tysk toppkvalitet. Skärtrissor anpassade till 
REMS DueCento prestanda och de material 
som ska kapas, samt anpassad skärgeometri, 
garanterar snabb kapning utan utvändiga  
grader. Specialhärdad, av beprövat, seghärdat 
REMS skärbackstål garanterar lång hållbarhet.

14 Rörstöd, höjdinställbart, för rör Ø 40 – 100 mm, 
Ø 1½ – 3½" och Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 6".  
Fyra rostfria stålkulor lagrade i det rostskydda-
de huset gör det lätt att vrida, dra och skjuta 
på materialet i alla riktningar. Långa rör förs 
säkert tack vare att flera rörstöd används. 

REMS DueCento – Kapning upp till Ø 225 mm.  
Universell för många rörtyper. 

REMS DueCento är en kompakt, mobil rörkapningsmaskin för snabb, rätvinklig kapning av rör, utan utvändiga 

grader. Maskinen kan användas universellt för kapning av rör av plast, metall och plaströr med metallinlägg.  

Den kompakta konstruktionen och det praktiska transportstativet gör maskinen lätt att hantera och transportera. 

Den stabila torsionsfria gjutjärnskonstruktionen möjliggör en rätvinklig och snabb kapning. För hantverk och  

industri. För bygge och verkstad.  



Försäljning endast i fackhandeln.Försäljning endast via fackhandel.

REMS Scandinavia A/S
Snedkervej 1
DK-4600 Køge
Tel. +45 56 63 14 00
Fax +45 56 63 11 78
www.rems.de
SWE@rems.de

Södra Sverige:
Peter Melin 
Mobil: 0 76 767 5306
peter.melin@rems.de

Mellersta / Södra Sverige:
Marc Butsch
Mobil: 0 70 687 3333
marc.butsch@rems.de

Norra / Mellersta Sverige:
Hans Forsberg
Mobil: 0 70 661 7766
hans.forsberg@rems.de

REMS DueCento 
REMS DueCento Basic. Rörkapningsmaskin för snabb, rätvinklig kapning av rör Ø 40 – 225 mm 
utan utvändig grad. För rör i pressfittingsystem av rostfritt stål, elförzinkat stål, koppar,  
Ø 54 – 225 mm. För stålrör EN 10255 (DIN 2440) DN 50 – 150, Ø 2 – 6", gjutjärnsrör (SML)  
EN 877 (DIN 19522) DN 50 – 200, plaströr SDR 11, väggtjocklek ≤ 21 mm, Ø 40 – 225 mm,  
Plaströr med metallinlägg Ø 40 – 110 mm. Med underhålls-fri drivmekanism, beprövad universal-
motor 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W. Varvtal 115 min-1. Löprullar i härdat precisionsstålrör för rör 
Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 6". Säkerhetsfotbrytare. Ringnyckel. Utan skärtrissa. 2 st. höjdinställbara 
rörstöd Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 6". I kartong.
 RSK 3851178 – Art.nr 845004 R220#   

Tillbehör
REMS skärtrissa Cu-INOX  
för rör med pressmuffsystem av rostfritt stål, 
koppar, elförzinkat stål RSK 3851104 – Art.nr 845050 R#  

REMS skärtrissa Cu  
speciellt för rör för pressmuffsystem av koppar RSK 3851107 – Art.nr 845053 R#  

REMS skärtrissa St  
för stålrör, gjutjärnsrör (SML) RSK 3851106 – Art.nr 845052 R#  

REMS skärtrissa C-SF   
speciellt för rör för pressmuffsystem/ 
instickningssystem av elförzinkat stål,  
gör samtidigt en svetsfasning. RSK 3851121 – Art.nr 845055 R#  

REMS skärtrissa V, s 10   
för plaströr och plaströr med metallinlägg,  
väggtjocklek s ≤ 10 mm RSK 3851105 – Art.nr 845051 R#  

REMS skärtrissa P, s 21   
för plaströr och plaströr med metallinlägg,  
väggtjocklek s ≤ 21 mm RSK 3851179 – Art.nr 845057 R#  

Löprulleinsats  
för kapning av rör Ø 40 – 100 mm  RSK 3851180 – Art.nr 845060 R#  

Rörstöd Ø 40 – 100 mm,  höjdinställbart,  
för rör Ø 40 – 100 mm, Ø 1½ – 3½" RSK 3851182 – Art.nr 845230 R#  

Rörstöd Ø 100 – 225 mm,  höjdinställbart,  
för rör Ø 100 – 225 mm, Ø 4½ – 6" RSK 3851181 – Art.nr 845220 R#  
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www.youtube.com/remstools

www.rems.de

www.facebook.com/remstools

www.twitter.com/remstools


