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REMS Amigo E
Elektrisk gevindskæreklup 
med lynudskiftelige skærehoveder

Tysk kvalitetsprodukt

Højtydende, brugervenligt elektroværktøj til gevind-
skæring med enestående aflastningsbøjle. Kan bruges 
overalt – uden skruestik. Ideel til reparation, renovering 
og byggeplads.
Rørgevind ⅛ – 1", 16 – 32 mm
Boltegevind 6 – 30 mm, ¼ – 1
Gevindtyper, se side 30, 31.

REMS Amigo E – den hurtigste, kraftigste  
og letteste op til 1".

Systemfordel
Kun én slags små, kompakte lynudskiftelige-skærehoveder og kun én slags 
skære bakker til alle REMS gevindskæremaskiner. Derfor ukompliceret og  
prisgunstig lagerstyring. Forvekslinger ikke muligt.

Aflastningsbøjle
Stabil bøjle til understøttelse af drejemomentet i begge skæreretninger, nem at 
håndtere. Skråtstillet spændespindel med selvforstærkende tilspænding sikrer  
sikker opspænding. Gevindskærekluppen er særdeles nem at anbringe på 
aflastningsbøjle og rør.

Konstruktionsmåde
Kompakt, robust, byggepladsvenlig konstruktion. Kan straks bruges overalt –  
også uden skruestik. Slank udformning giver adgang til svært tilgængelige steder. 
Maskinen vejer kun 3,4 kg. Ikke ’næsetung’, kan derfor også bruges med én hånd. 
De lynudskiftelige skærehoveder sidder perfekt og sikkert fast.

Drift
Stabilt, kompakt drev, vedligeholdelsesfrit. Robust, stærk 950 W universalmotor 
med 30% merydelse ved hjælp af automatisk kulbørsteregulering ved ændring 
i drejeretningen. Spidsbelastning op til 1500 W. Høj snithastighed 35–27 min-1. 
Sikkerhedskontakt.

Lynudskiftelige skærehoveder
Gennemprøvet teknik, høj materialekvalitet og præcis udformning af skærehoved, 
skærebakker og dæksel til en kompakt enhed garanterer superlet påbegyndelse 
af skæringen og nem gevindskæring. Skærebakkerne kan ikke køre fast. Lang, 
præcis rørføring sikrer perfekt centrering af røret. Spånåbninger, der bliver større 
udadtil, sørger for, at spånerne ledes væk, så gevindene bliver helt rene.

Skærebakker
De gennemprøvede REMS kvalitets-skærebakker med ekstrem lang levetid og 
med optimal skæregeometri garanterer superlet påbegyndelse af skæringen, nem 
gevindskæring og rene gevind. Af sejt, hårdt, specialhærdet stål, der garanterer 
ekstrem lang levetid.

Gevindskæreolier
REMS Sanitol og REMS Spezial (side 49). Specielt udviklet til gevindskæring. 
Derfor særlig høj smøre- og kølevirkning. Absolut nødvendig til rene gevind og 
længere levetid på skærebakker, værktøj og maskiner.

Nippelskæring
Rationelt med REMS Nippelspanner fra ⅜ – 1" (2") (side 48).

Tilbehør

Beskrivelse Art.-nr.
Lynudskiftelige skærehoveder, skærebakker,
indstikhoveder til runde gevindbakker,  se side 30 – 31.
REMS Amigo E maskine 530003 R220
Aflastningsbøjle 533000 R
REMS REG St ¼ – 2",  rørafgrater, se side 99. 731700
Dobbeltholder  til gevindskæring og savning, til  
REMS Amigo E, Amigo, Amigo 2 og REMS Tiger 543100
Skralde  se side 22. 522000
Gevindskæreolier  se side 49.
Nippelspanner ⅜ – 2"  se side 48.
Stålkasse  med indlæg 536000

Leveringen omfatter
REMS Amigo E sæt. Elektrisk gevindskæreklup med lynudskiftelige skære-
hoveder. Rørgevind ⅛–1", 16–32 mm, boltegevind 6–30 mm, ¼–1". Højre- og  
venstregevind. Maskine med vedligeholdelsesfrit drev, enorm stærk universal-
motor 230 V, 50–60 Hz, 950 W, sikkerhedskontakt. Merydelse ved automatisk 
kulbørsteregulering ved ændring af drejeretning. Spidsbelastning op til 1500 W.  
Højre og venstreløb. Aflastningsbøjle til begge skæreretninger. REMS eva  
lynud skiftelige skærehoveder til konisk rørgevind ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, 
BSPT) R højre, hhv. til gevind på elektro installationsrør EN 60423 M.  
I stabil stålkasse.
Beskrivelse Art.-nr.
Sæt R ½ + ¾ + 1 530013 R220
Sæt M 20 + 25 + 32 530014 R220
REMS Amigo E sæt kan leveres med NPT-gevind.  
Andre netspændinger på forespørgsel

højre venstre


