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REMS Collum Stroj na výrobu obvodových drážek

Podstavec pojízdný  
(příslušenství)

Výkonný stroj na výrobu obvodových drážek válcováním 
k rychlé a hospodárné výrobě obvodových drážek na 
trubkách pro systémy spojování trubek. Pro insta laci, 
instalaci protipožárních trysek, velké topné systémy, 
průmysl a hornictví. Na stavbu i do dílny. 
Ocelové trubky DN 25–300
 1 – 12"
 s ≤ 7,2 mm
Nerezové ocelové trubky, trubky z mědi, hliníku a PVC.

REMS Collum – výroba obvodových drážek válcováním 
elektricky až do 12". Rychle a hospodárně. Posuv tlačného 
drážkovacího válce olejovo-hydraulickým tlačným válcem. 

Konstrukce
Robustní, kompaktní konstrukce vhodná pro stavbu. Příznivé rozměry, příznivá 
hmotnost, zařízení na výrobu obvodových drážek válcováním s pohonem pouze  
31 kg. Pro pracovní stůl. Podstavec nebo pojízdný podstavec jako příslušenství, 
pro jednoduchou přepravu, optimální pracovní výšku a stabilní postavení.

Pohon
Silný a rychlý, např. vytvoření obvodové drážky válcováním u ocelových trubek 6" 
pomocí REMS Collum za pouhých 52 s. Stabilní, kompaktní převody, bez údržby.  
Robustní, výkonný 1 200W univerzální motor (REMS Collum, REMS Collum 2  
Compact) nebo 1 700W univerzální motor (REMS Collum 2) pro intenzivní použití 
na velkých rozměrech. Bezpečnostní spínač. Nožní spínač se spojkou pro ergo-
nomickou práci jako příslušenství.

Zařízení na výrobu obvodových drážek
Kompaktní, vhodné pro používání na stavbách. Robustní kovová skříň pro vysoké 
zatížení. Snadno ovladatelné, dobře se přenáší, váží jen 26 kg. Olejovo-hydrau lický 
tlačný válec pro účinný předsuv tlačného drážkovacího válce. Vznik tlaku pomocí 
ruční hydraulické pumpy. V krytu skříně se nachází integrovaný nastavovací  
kotouček pro automatický doraz hloubky drážky.

Drážkovací válce
Osvědčené REMS drážkovací válce s optimálně sladěným poměrem průměrů  
tlačného a protitlačného válce a s drsným pravoúhlým vroubkováním zaručují  
spolehlivé otáčení trubky a precizní válcování drážek. Drážkovací válce z velmi 
odolné, zvlášt’ kalené speciální oceli pro extrémně dlouhou životnost. 3 páry drážko-
vacích válců (tlačný válec, protitlačný válec) pro celou pracovní oblast DN 25–300, 
1–12", snadná výměna. Drážkovací válce Cu (tlačný válec, protitlačný válec) na 
měděné trubky 54–159 mm. Drážkovací válce INOX (tlačný válec z nerezové oceli, 
protitlačný válec z houževnaté, speciálně tvrzené speciální oceli, poniklovaný)  
pro nerezové ocelové trubky 1 – 1½", 2–6" a 8 – 12". Drážkovací válce pro hliníkové, 
PVC trubky, na vyžádání.

Podpěra materiálu
Super stabilní podpěra materiálu REMS Herkules XL 12" na výrobu obvodových 
drážek válcováním na trubkách do 12" (strana 107).

Příslušenství

Označení Obj.č.
Podstavec 849315 R
Podstavec pojízdný 849310 R
Nožní spínač se spojkou 347010 R220
REMS Herkules , podpěry materiálu, viz. str. 107.
Drážkovací válce  a další příslušenství, viz. str. 50. 

Kvalitní německý výrobek

Herkules 3B (příslušenství)

Rozsah dodávky
REMS Collum. Drážkovací stroj na výrobu obvodových drážek na trubkách pro 
systémy spojování trubek DN 25 – 300, 1 – 12". Zařízení na výrobu drážek válco-
váním, ruční hydraulická pumpa, integrovaný, stupňovitý nastavovací kotouček 
pro automatický doraz hloubky drážky. 1 pár drážkovacích válců (tlačný válec, 
protitlačný válec) 2–6", šestihranný klíč. 3 motory na výběr, s bezúdržbovou 
převodovkou, výkonný univerzální motor, bezpečnostní spínač. Pro pracovní stůl, 
podstavec nebo pojízdný podstavec. V kartonu.
Označení Provedení Obj.č.
Collum Univerzální motor 230 V, 50 – 60 Hz, 

1200 W, ochrana před přetížením.  
29 min-1 347006 R220

Collum 2 Univerzální motor 230 V, 50 – 60 Hz, 
1700 W. 28 min-1 347008 R220

Collum 2  
Compact

Univerzální motor 230 V, 50 – 60 Hz, 
1200 W, ochrana před přetížením.  
26 min-1 347009 R220

Jiná napětí sítě na vyžádání.


