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REMS REG Universal Univerzální odhrotovač

Univerzální kvalitní nástroj pro odhrotování trubek  
a hran z různých materiálů.
Měď, ocel, mosaz, hliník, plast.

REMS REG Universal – všeuměl.  
Robustní kovové provedení pro vysoké nároky.

Snadná obsluha a dobrá manipulace díky ergonomické šestihranné rukojeti.

V rukojeti umístěný rotující univerzální odhrotovací nůž, který se přizpůsobí  
odhrotovávanému polotovaru.

Speciálně kalený a speciálně broušený břit univerzálního odhrotovače zaručuje 
snadné odhrotování a extrémně dlouhou životnost.

Rychlá, jednoduchá výměna břitu pomocí stažení předního posuvného pouzdra.

Rozsah dodávky
REMS REG Universal. Univerzální odhrotovač. Na měď, ocel, mosaz, hliník, plast. 
Na kartonu.

Obj.č.
113910 R

REMS REG St ¼ – 2" Odhrotovač na vnitřní odhrotování trubek

Kvalitní německý výrobek

Robustní kvalitní nástroj na vnitřní odhrotování trubek. 
Pro elektrický pohon.
Ocelové a jiné trubky Ø ¼ – 2"

REMS REG St ¼ – 2":  
bez námahy elektricky odhorotovávat.  
Odhrotovač na vnitřní odhrotování s osmihrannou nástrčnou hlavou pro pohon 
elektrickými závitnicemi s osmihranným unášečem, např. REMS Amigo E,  
REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact.

Speciálně kalený a speciálně broušený odhrotovací břit zaručuje snadné  
odhrotování a extrémně dlouhou životnost. 2-řezný pro optimální odchod třísek, 
především při malých průměrech trubek.

Rozsah dodávky
REMS REG St ¼ – 2". Odhrotovač na vnitřní odhrotování na elektrický pohon.  
Na ocelové a jiné trubky, Ø ¼ – 2". V kartonu.

Obj.č.
731700

REMS REG 3 – 35 Odhrotovač na vnitřní a vnější odhrotování

Kvalitní německý výrobek

Robustní nástroj pro vnitřní a vnější odhrotování trubek.
Měděné, mosazné, hliníkové, 
ocelové, plastové trubky Ø 3 – 35 mm
 Ø ⅛ – 1⅜"

REMS REG 3-35 – malý a ostrý.  
Rychlé, snadné odhrotování pomocí 3 speciálně kalených a speciálně broušených 
odhrotovacích nožů.

Robustní kryt z nárazuvzdorného, odolného plastu.

Rozsah dodávky
REMS REG 3 – 35. Odhrotovač na vnitřní a vnější odhrotování trubek. Na měděné, 
mosazné, hliníkové, ocelové a plastové trubky, Ø 3 – 35 mm, Ø ⅛ – 1⅜".  
V blistrovém balení.

Obj.č.
113900 R

Příslušenství

Označení Obj.č.
Univerzální odhrotovací čepel,  broušená 113360


