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REMS Contact 2000 Elektrický pájecí přístroj

Kvalitní německý výrobek

Vysoce výkonný, kompaktní elektrický přístroj  
k měkkému pájení. S bezpečnostním transformátorem. 
Pro řemeslo a průmysl. Pro stavbu a dílnu.
Měděné trubky Ø 6 – 54 mm
 Ø ¼ – 2⅛"
Tepelný výkon 900°C

REMS Contact 2000 – nejmenší, nejsilnější a  
nejrychlejší přístroj tohoto druhu. 2000 W pájecí  
výkon. 4 m dlouhý kabel k pájecím kleštím.
Praktický, kompaktní. Výhodná hmotnost, malé rozměry.  
D × Š × V: 210 × 150 × 140 mm.

Super rychlé pájení díky enormně vysokému tepelnému výkonu (900°C).  
Provozní výkon = pájecí výkon = 2000 W! Díky tomu je doba pájení např. pro  
Ø 18 mm pouhých 18 s.

Použitelný kdekoli, i na úzkých místech. Okamžitě připraven k provozu, stačí jej 
pouze připojit do zásuvky. Žádné nastavování pájecího proudu. Velký pracovní  
rádius díky 4 m dlouhému kabelu k pájecím kleštím. Ohebný ochranný kryt kabelu.

Na teplotních vlivech nezávislé řízení pájecího proudu.

Prizmatické elektrody pro univerzální použití, maximálně využitelné díky optimali-
zovanému upnutí. Tyčkové elektrody pro práci na úzkých místech. Držák elektrod  
a šrouby z nerezové oceli. Snadná výměna elektrod.

Prizmatické elektrody pro univerzální 
použití, maximálně využitelné díky  
optimalizovanému upnutí.

Rozsah dodávky
REMS Contact 2000. Elektrický pájecí přístroj pro pájení měděných trubek  
bez plamene Ø 6 – 54 mm, Ø ¼ – 2⅛". 230 V, 50 – 60 Hz, 2000 W, řídicí napětí  
24 V. Pájecí kleště s 4 m dlouhým kabelem, bezpečnostní transformátor,  
2 kusy prizmatických elektrod V kartonu.

Obj.č.
164011 R220

Jiná napětí sítě na vyžádání.

Rozsah dodávky
REMS Contact 2000 Super-Pack. Elektrický pájecí přístroj pro pájení měděných 
trubek bez plamene Ø 6 – 54 mm, Ø ¼ – 2⅛". 230 V, 50 – 60 Hz, 2000 W, řídící na-
pětí 24 V. Pájecí kleště s 4 m dlouhým kabelem, bezpečnostní transformátor,  
4 kusy prizmatických elektrod, 2 kusy tyčových elektrod, 250 g kvalitní pájky 
REMS Lot Cu 3, 250 g kvalitní pasty na měkké pájení REMS Paste Cu 3, 1 řezák 
trubek REMS RAS Cu-INOX 3–35, balení s 10 kusy čisticích žínek REMS  
Cu-Vlies. V pevném kufru z ocelového plechu.

Obj.č.
164050 R220

Příslušenství

Označení Obj.č.
Prizmatická elektroda, sada 2 kusů 164111 R
Prizmatická elektroda s držákem, sada 2 kusů 164110 R
Tyčová elektroda, sada 2 kusů 164115 R
Kufr z ocelové plechu  s vložkou 164250 R
REMS materiál pro pájení  viz. str. 265.


