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REMS RAS Cu Rørskærere

REMS RAS Cu – de kompakte med teleskopspindel. 
Teleskop-spindel. Let, hurtig tilspænding i begge retninger.

Kompakt konstruktion til hårdt arbejde.

Stabil teleskop-spindel, lang spindelføring og 4 specialhærdede modtrykruller. 
Nøjagtig føring på røret, let tilspænding og præcist, vinkelret snit.

Ergonomisk udlagt, håndterligt drejegreb i metal til let arbejde og lang levetid.

Specialhærdet skærehjul fremstillet af sejt, hårdt REMS skærebakke stål sikrer 
lang levetid. Hurtig udskiftning af skærehjul uden brug af værktøj ved hjælp  
af skærehjulsakse med kuglehak. Skærehjulet er gennem en begrænsning  
af tilspænding beskyttet mod at komme i berøring med modtrykrullerne.

Integreret rørafgrater, drejeligt lejret, tilpasser sig den emnekant, som skal  
afgrates.

Den specielt hærdede og specielt slebne universal-afgratningsklinge  
garanterer nem afgratning og ekstremt lang levetid.

Hurtigere og nemmere klinge skifte.

Leveringen omfatter
REMS RAS Cu. Rørskærer til kobberrør, med integreret rørafgrater.  
Med skærehjul. I blisterpakke.
Beskrivelse Rør 

Ø tomme/mm
Vægtykkelse 

s ≤ mm
Art.-nr.

Cu 3 – 35 3 – 35 
⅛ – 1⅜"

 
3 113340 R

Cu 3 – 42 3 – 42 
⅛ – 1¾"

 
3 113320 R

Stærke kvalitetsværktøjer til overskæring af rør.
Kobberrør  Ø 3 – 64 mm
  Ø ⅛ – 2½"

REMS RAS Cu – til vanskeligt tilgængelige steder.  
Lille, brugervenlig og speciel velegnet til svært tilgængelige steder.

Stabil konstruktion og hærdede modtryksruller giver nøjagtig føring på røret  
og lang levetid.

Stor metal-drejeknop til let indstilling og skæring.

Bred, præcis skærehjulslejring på hærdet, drejevillig aksel garanterer vinkel-
rette snit.

Specialhærdet skærehjul fremstillet af gennemprøvet, hårdt, sejt REMS skære-
bakkestål sikrer lang standtid. Hurtig udskiftning af skærehjul uden brug af værk-
tøj ved hjælp af skærehjulsakse med kuglehak. Skærehjulet er grundet begræns-
ningen af indstillingsbevægelsen beskyttet mod berøring af modtryksrullerne.

Leveringen omfatter
REMS RAS Cu. Rørskærer til kobberrør. Med skærehjul. I blisterpakke.
Beskrivelse Rør 

Ø tomme/mm
Vægtykkelse 

s ≤ mm
Art.-nr.

Cu 3 – 16 3 – 16  
⅛ – ⅝"

 
3 113250 R

Cu 3 – 25 3 – 25 
⅛ – 1"

 
3 113255 R

Cu 3 – 28 3 – 28 
⅛ – 1⅛"

 
3 113260 R
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REMS RAS P Rørskærere

REMS RAS Cu Rørskærere

Lyntilspænding
REMS RAS Cu – kvalitetsrørskærer.  
Med hurtigindstilling. 
Stabil, griberigtig U-form-konstruktion.

Meget stabil spindel, lang spindelføring og specialhærdede modtryksruller. Derved 
nøjagtig føring af røret, let tilstilling, let overskæring og præcis, vinkelret snit.

Ergonomisk udlagt, nemt metaldrejegreb, som er let at arbejde med og har lang 
levetid. Lyntilspænding af tilstillingsspindlen i begge retninger. 

Lyntilspænding af tilstillingsspindlen i begge retninger.

Specialhærdet skærehjul fremstillet af sejt, hårdt REMS skærebakke stål sikrer 
lang levetid. 

Skærehjulet er gennem en begrænsning af tilspænding beskyttet mod at komme  
i berøring med modtrykrullerne.

Kun 1 skærehjul dækker hele arbejdsområdet Ø 3–120 mm.

Leveringen omfatter
REMS RAS Cu. Rørskærer til kobberrør. Med skærehjul. I blisterpakke/i æske.
Beskrivelse Rør 

Ø tomme/mm
Vægtykkelse 

s ≤ mm
Art.-nr.

Cu 8 – 42    
med lyntilspænding

8 – 42  
⅜ – 1⅝"

 
3 113370 R

Cu 8 – 64   
med lyntilspænding

8 – 64  
⅜ – 2½"

 
3 113410 R

Tilbehør

Beskrivelse Vægtykkelse 
s ≤ mm

Art.-nr.

REMS skærehjul Cu 3 – 120, s 3 3 113225 R
Universal-afgratningsklinge,  slebet 113360

Tyske kvalitetsprodukter

REMS RAS P – de kompakte med teleskopspindel. 
Teleskop-spindel. Let, hurtig tilspænding i begge retninger.

Kompakt konstruktion til hårdt arbejde.

Stabil teleskop-spindel, lang spindelføring og 4 specialhærdede modtrykruller. 
Nøjagtig føring på røret, let tilspænding og præcist, vinkelret snit.

Ergonomisk udlagt, håndterligt drejegreb i metal til let arbejde og lang levetid.

Specialhærdet skærehjul fremstillet af sejt, hårdt REMS skærebakke stål sikrer 
lang levetid. Hurtig udskiftning af skærehjul uden brug af værktøj ved hjælp  
af skærehjulsakse med kuglehak. Skærehjulet er gennem en begrænsning  
af tilspænding beskyttet mod at komme i berøring med modtrykrullerne.

Integreret rørafgrater, drejeligt lejret, tilpasser sig den emnekant, som skal  
afgrates.

Den specielt hærdede og specielt slebne universal-afgratningsklinge  
garanterer nem afgratning og ekstremt lang levetid.

Hurtigere og nemmere klinge skifte.

Leveringen omfatter
REMS RAS P. Rørskærere til plastrør og plastrør med metallisk indlæg,  
med integreret rørafgrater. Med skærehjul. I blisterpakke.
Beskrivelse Rør 

Ø tomme/mm
Vægtykkelse 

s ≤ mm
Art.-nr.

P 10 – 32 T 10 – 32 
½ – 1⅜"

 
4,5 290001 R

P 10 – 40 T 10 – 40 
½ – 1⅝"

 
4,5 290002 R


