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REMS Turbo Cu-INOX Metalrundsav til tørsavning

Tysk kvalitetsprodukt

Kompakt, mobil metalrundsav til oversavning med 
minimum rest af grat, vinkelret og hurtigt. Til rustfri  
stålrør, C-stålrør og kobberrør til bl.a. pressfitting- 
systemer. Også til adskillelse af tyndvæggede profiler  
til vægmontering. Til byggeplads og værksted.
Rustfri stålrør, C-stålrør, kobberrør  
og andre materialer ≤ Ø 76 mm
REMS savklinge Ø 225 mm

REMS Turbo Cu-INOX – med minimum rest af grat,  
vinkelret, hurtig. Minimum rest af grat ved hjælp  
af dobbelt-skruestik. Stærk, fx Ø 22 mm på kun  
4 sekunder. Let at transportere. 
Ideel til pressfitting-systemer
I henhold til kravene:
Tørsavning, således at der ikke sker beskadigelse af gummi-o-ringen pga.  
smøremiddel.
Minumum rest af grat – ved hjælp af dobbelt-skruestik.
Optimal oversavningshastighed modvirker overophedning af rørkvaliteten.

Konstruktionsmåde
Kompakt, robust, byggepladsvenlig. Små mål. Håndterlig, let at transportere, kun 
17 kg. Let savning pga. gunstigt placeret håndgreb (vægtstangsvirkning). Hurtig 
udskiftning af savklinge. Målnøjagtig savning. Markering til savklingeplacering på 
beskyttelsesskærm. Tilslutning til drift af udvendig/indvendig rørafgrater REMS 
REG 10 – 54 E. Understel eller kørbart understel som tilbehør, for let transport, 
står stabilt og med optimal arbejdshøjde. .

Universal-dobbelt-skruestik
Robust, letgående universal-dobbelt-skruestik til oversavning med minumum rest 
af grat. Begge rørender er fast opspændt under oversavningen. Nem, sikker op-
spænding – også af tyndvæggede rør – ved hjælp af vertikal indrettet spændbak-
ke, som trykker røret nedad. Kun en stabil spindel samler de 2 skruestik-halvdele 
og et kraftigt dimensioneret håndtag sikrer en ensartet, let og sikker opspænding 
af materialet. 

Drift
Robust, præcist kugleleje- og nålelejet drev, vedligeholdelsesfrit. Gennemprøvet 
universalmotor, 500 W. Stærk, fx et rustfrit stålrør Ø 22 mm på kun 4 sekunder. 
Ideelt omdrejningstal 60 min-1 sikrer optimal overskæringshastighed og rolig 
savning.

REMS savklinger
Tysk topkvalitet. Som tilbehør REMS metalrundsavklinge HSS 225 × 2 × 32 mm,  
220 tænder, specielt tilpasset til REMS Turbo Cu-INOX maskinen og udlagt til sav-
ning i rustfrie stålrør. Specielt fintandet, hærdet og slebet. For let og nøjagtig savning. 
Høj standtid. REMS metalrundsavklinge HSS-E (koboltlegeret) 225 × 2 × 32 mm, 
220 tænder for endnu højere standtid. Specielt fintandet, hærdet og slebet. 

Ud-/indvendig rørafgrater
Ud-/indvendig rørafgrater REMS REG 10 – 54 E til rør Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2⅛",  
til elektrisk drift med metalrundsav REMS Turbo Cu-INOX m.m., se side 101.

Leveringen omfatter
REMS Turbo Cu-INOX Basic. Metalrundsav med universal-dobbelt-skruestik til 
oversavning med minumum rest af grat, vinkelret og hurtig. Til rustfri stålrør, 
C-stålrør og kobberrør til bl.a. pressfitting-systemer. Også til adskillelse  
af tyndvæggede profiler til vægmontering. Til REMS savklinge Ø 225 mm.  
Med vedligeholdelsesfrit drev, gennemprøvet universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 
500 W. Sikkerhedskontakt, sikkerhedsskærm. Omdrejningstal 60 min-1.  
Ringnøgle. Sekskantnøgle. Uden savklinge. Til arbejdsbord, understel eller  
kørbart understel. I karton.

Art.-nr.
849006 R220

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse Art.-nr.
REMS metalrundsavklinge HSS  
specielt til rustfrie stålrør,  
fintandet 225 × 2 × 32 mm, 220 tænder. 849703 R
REMS metalrundsavklinge HSS-E  (koboltlegeret)  
specielt til rustfrie stålrør, fintandet  
225 × 2 × 32 mm, 220 tænder. Meget høj standtid. 849706 R
REMS REG 10 – 54 E . Ud-/indvendig rørafgrater, se side 101
Understel 849315 R
Understel, kørbart 849310 R
REMS Jumbo,  sammenklappelige arbejdsborde, se side 106
REMS Herkules,  materialestøtter, se side 107

Herkules Y

Jumbo Herkules 3B


