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REMS RAS P/SW 45/L Řezák na trubky/rozřezávač trubek

Robustní kvalitní nástroj se dvěma řezacími systémy na 
dělení a podélné rozřezávání ochranných vlnovcových 
trubek z plastu.
Dělení Ø ≤ 45 mm
  Ø ≤ 1¾"
Podélné rozřezávání ID ≥ Ø 14 mm

REMS RAS P/SW 45/L – dělení a podélné rozřezávání 
ochranných vlnovcových trubek z plastu.    
Stabilní provedení z hořčíku, obzvláště lehké.

Speciálně kalené a speciálně broušené čepele pro dělení a podélné rozřezávání. 
Kvalitní německý výrobek.

Čtyřbřité klínové čepele s řezným úhlem 90°, lze 4krát otočit o 90° pro čtyřná-
sobnou životnost. Kolmé řezání bez otřepů díky podpěře trubek s hřídelovým 
vedením. 

Automatický přítlak při dělení.

Omezení hloubky řezu řezných nástrojů při dělení zabraňuje poškození  
vnitřku trubky.

Rozsah dodávky
REMS RAS P/SW 45/L. Řezák na trubky / rozřezávač trubek pro ochranné  
vlnovcové trubky z plastu. Se 3 čepelemi. V blistrovém balení.

Trubka Ø mm/palce Obj.č.
≤ 45 mm / ≤ 1¾" 113480 R

Příslušenství

Označení Obj.č.
Čepel P/SW 45/L, sada 3 kusů,   
pro REMS RAS P/SW 45/L 113481 R

REMS RAS W INOX Řezák na trubky

Vysoce zatížitelný kvalitní nástroj pro dělení trubek.
Vlnovcové kovové hadice (vlnovcové trubky)  
z nerezavějící oceli, i opláštěné DN 10 – 32 (40)
 ⅜ – 1½" (2")

REMS RAS W INOX 10 – 32/40 S – kvalitní řezák na trubky 
speciálně pro dělení vlnovcových kovových hadic  
(vlnovcových trubek) z nerezavějící oceli.
Kompaktní konstrukce pro tvrdé nasazení.

Lehký posuv, lehké řezání a přesný kolmý řez. 

Stabilní teleskopické vřeteno, dlouhé vedení vřetena, řezné kolečko uložené  
v jehlových ložiscích a 2 speciálně kalené protitlačné válce uložené v jehlových 
ložiscích. Na každé straně 3 vodicí válečky z vysokomolekulárního plastu,  
trojúhelníkově uspořádané, pro rovné vedení vlnovcové kovové hadice  
(vlnovcové trubky) při dělení. 

Praktická, ergonomická otočná rukojeť.  

Speciálně kalené řezné kolečko z osvědčené, velmi pevné REMS oceli na  
závitořezné čelisti zaručuje dlouhou životnost. Řezné kolečko je díky omezení  
přestavovacího pohybu chráněno před kontaktem s opěrnými válečky.

Rozsah dodávky
REMS RAS W INOX 10 – 32/40 S. Řezák na trubky pro vlnovcové kovové hadice 
(vlnovcové trubky) z nerezavějící oceli, i opláštěné. Protitlačné válce uložené  
v jehlových ložiscích. S řezným kolečkem, uloženými v jehlových ložiscích.  
V blistrovém balení.

Trubka Obj.č.
DN 10 – 32 (40) / ⅜ – 1½" (2") 113450 R

Příslušenství

Označení Obj.č.
REMS řezné kolečko W INOX 10 – 32/40 S,  
uložený v jehlových ložiscích 113461 R

Německé kvalitní výrobky

Např.
Armaflex, 
BANIDES,
Boagaz,
Chuchu Decayeux,
Clesse,
Eurotis,
FlexiPipe,
Gastite,
Gurtner


