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REMS RAS P/SW 45/L Rørskærere/rørslidser

Robust kvalitetsværktøj med to skæresystemer  
til skæring og slidsning af bølgerør af kunststof.
Skæring Ø ≤ 45 mm
  Ø ≤ 1¾"
Slidsning (længdeskæring) ID ≥ Ø 14 mm

REMS RAS P/SW 45/L – Skæring og slidsning  
af bølgerør af kunststof.
Stabil udførelse af magnesium, meget let.

Specialhærdet og specielt slebne klinger til skæring og slidsning. 
Tysk kvalitetsprodukt.

4-skærs, kileformede klinger med 90° skærevinkel, kan drejes 90° fire gange  
for 4-dobbelt levetid. Retvinklet, gratfrit snit ved skæring pga. dobbeltsidet  
rørunderlag med akselføring. 

Automatisk pressetryk ved skæring.

Begrænsning af skæreværktøjets snitdybde ved skæring forhindrer beskadigelse 
af rørets indre.

Leveringen omfatter
REMS RAS P/SW 45/L. Integreret rørskærer/rørslidser til bølgerør af kunststof. 
Med 3 klinger. I blisterpakke.

Rør Ø mm/tomme Art.-nr.  
≤ 45 mm / ≤ 1¾" 113480 R  

Tilbehør

Beskrivelse Art.-nr.  
Klinge P/SW 45/L, pakke à 3 stk.    
til REMS RAS P/SW 45/L 113481 R  

REMS RAS W INOX Rørskærere

Højt belastbart kvalitetsværktøj til skæring af rør.
Bølgeformet metalslange (bølgerør)  
af rustfrit stål, også beklædt DN 10 – 32 (40)
 ⅜ – 1½" (2")

REMS RAS W INOX 10 – 32/40 S – Kvalitets rørskærer 
specielt til skæring af bølgeformede metalslanger  
(bølgerør) i rustfrit stål.
Let positionering, let skæring og præcist og retvinklet snit. 

Stabil teleskopspindel, lang spindelføring, nålelejret skærehjul og 2 special-
hærdede, nålelejrede modtryksruller. 3 styreruller af højmolekylært kunststof  
i hver side, triangulær placering, til retlinet føring af den bølgeformede  
metalslange (bølgerør) under skæreprocessen. 

Ergonomisk udformet og praktisk drejehåndtag. 

Specialhærdet skærehjul fremstillet af gennemprøvet, sejt, hårdt, REMS skære-
bakkestål sikrer lang standtid. Skærehjulet er grundet begrænsningen af indstil-
lingsbevægelsen beskyttet mod berøring af modtryksrullerne.

Leveringen omfatter
REMS RAS W INOX 10 – 32/40 S. Rørskærer til bølgeformede metalslanger  
(bølgerør) af rustfrit stål, også beklædt. Nålelejrede modtryksruller.  
Med skærehjul, nålelejret. I blisterpakke.

Rør Art.-nr.  
DN 10 – 32 (40) / ⅜ – 1½" (2") 113450 R  

Tilbehør

Beskrivelse Art.-nr.  
REMS skærehjul W INOX 10 – 32/40 S, nålelejret 113461 R  

Tyske kvalitetsprodukter

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


