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REMS ROS P 26/SW 35 S Jednoruční nůžky na trubky

Rozsah dodávky
REMS ROS P 26/SW 35 S. Jednoruční nůžky na plastové a vrstvené trubky  
s integrovaným řezákem na trubky pro ochranné vlnovcové trubky z plastu.  
4 protitlačné válce uložené v jehlových ložiscích. S čepelí a 4 řeznými nástroji.  
V blistrovém balení.

Trubka ≤ Ø mm/palce Obj.č.
P 26/1" 

SW 35/1⅜" 291242 R

Příslušenství

Označení Obj.č.
Čepel P 26/SW 35  pro REMS ROS P 26/SW 35 S 291243 R
Střižný nástroj P26/SW 35, bal. 4 ks   
k REMS ROS P 26/SW 35 S 291244 R

Robustní kvalitní nástroj k čistému, rychlému dělení  
trubek jedním střihem. S integrovaným řezákem na 
ochranné vlnovcové trubky. Stabilní prove dení z hořčíku. 
Pro ovládání jednou rukou.
Plastové trubky, vrstvené trubky  ≤ Ø 26 mm
 ≤ Ø 1"
Ochranné vlnovcové trubky z plastu Ø 18 – 35 mm
 Ø ¾ – 1⅜"

REMS ROS P 26/SW 35 S – Univerzálně použitelné  
pro mnoho materiálů. Ideální k dělení vrstvených  
trubek a PEX trubek. Rychlé dělení jedním střihem.  
S integrovaným řezákem na trubky pro ochranné  
vlnovcové trubky z plastu.
Stabilní provedení z hořčíku, obzvláště lehké.

Ergonomické rukojeti s měkkým úchopem (Softgrip) pro rychlé dělení jedním  
střihem. Pro ovládání jednou rukou. 

Páka nůžek uložená v jehlovém ložisku pro snadné dělení jedním střihem. 

Zpětný posuv čepele díky páce nůžek s pružinou. 

Zajištění jednou rukou pro bezpečný transport a pro ochranu čepele.

Speciálně kalená a speciálně nabroušená zaoblená čepel pro práci s minimálním 
opotřebením, povlakovaná PTFE. 4 protitlačné válce uložené v jehlových  
ložiscích. Pro jednoduché otáčení nůžek na trubce při dělení. Ideální k dělení  
vrstvených trubek, PEX trubek aj. 

Kolmý řez bez otřepů díky oboustranné, mimořádně široké opěře trubky  
a oboustranně upnuté čepeli.

Dělení ochranných vlnovcových trubek pomocí 4 řezných nástrojů na konci  
rukojeti. 

Tříbřité klínové řezné nástroje s řezným úhlem 120°, lze 3krát otočit o 120°  
pro trojnásobnou životnost. 

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

Beztřískové dělení – nevznikají třísky, které by zůstávaly v trubce.


