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REMS Unimat 75 Gevindskæremaskine

Bearbejdnings-eksempler

Tysk kvalitetsprodukt

Halvautomatisk højtydende gevindskæremaskine til 
rationel fremstilling af bolte- og rørgevind. Til industri, 
metalhåndværk, installation.
Boltegevind 6 – 72 mm
 ¼ – 2¾"
Rørgevind 1/16 – 2½", 16 – 63 mm
Toleranceklasse 
iflg. ISO 261 (DIN 13) „mellem” (6 g)
Gevindlængde ≤ Ø 30 mm ubegrænset
 ≤ Ø 72 mm ≤ 200 mm
Affasning område 7 – 62 mm
 affaset Ø ≥ 7 mm
 største fase 7 mm
 fasevinkel  45°
Neddrejning område 7 – 62 mm
 neddrejet Ø ≥ 7 mm
Gevindtyper, se side 44.

REMS Unimat 75 – høj driftøkonomi.  
Tangential-Strehler-skærebakke-system.  
Stort skæreområde. Hurtigtarbejdende, kort  
omstillingstid. Til stk.- eller serieproduktion.  
Lav maskin-timepris. Nem at betjene.  
Aflaster dyre drejebænke og dyr arbejdskraft.

Arbejdsprincip
Faststående materiale – drejende skærehoved.

Konstruktionsmåde
Kompakt, robust konstruktion til kontinuerlig brug. Gevindskærehoved med 
tangential-Strehler-skærebakker i et selvcentrerende holdersystem. Skærebakkerne 
kan efterslibes. Efter let påbegyndelse af skæringen med tilspændingshåndtaget og 
tandstangen føres skærehovedet automatisk frem (intet startgevind nødvendigt). 
Svejset maskinfundament med stort oliekar og stor, udtagelig spånbakke.

Drift
Uopslideligt planetgear med hult solhjul for op til Ø 30 mm lange gevind.  
Gennemprøvet specielt til gevindskæring med stærk polomskiftbar trefasemotor 
med hulaksel, 2000/2300 W optaget, overbelastningssikring. Kontakt til ændring  
af drejeretningen for venstre- og højregevind. Høj arbejdshastighed, 2 skærehoved 
omdrejningstal 70 og 35 min-1.

Opspænding
Stabil, vridfri, selvcentrerende universal-spændanordning til hele spændområdet 
med specialfortandede og hærdede spændbakker. Spændes enten manuelt eller 
oliehydraulisk-pneumatisk ved at trykke på fodpedal (driftstryk 6 bar). 

Specialspændbakker
Som tilbehør specialspændbakker til blanktrukne emner, stiftskruer og sekskant-
skruer.

Automatisk smøring/køling
Robust, gennemprøvet elektrisk oliepumpe med høj ydelse. Rigelig forsyning  
med gevindskæreolie sørger for rene gevind og høje standtider på skærebakker, 
drev og motor.

Universal-automatisk-skærehoved
Kun ét universal-automatisk-skærehoved til samtlige gevind. Spindel med skala 
til finindstilling af gevindets diameter. Skærehovedet lukker automatisk og åbner 
automatisk igen, når den indstillede gevindlængde er nået. Alle gevind kan skæres 
i én arbejdsgang. Kopiindretning til koniske gevind. Arbejdet bliver mere rationelt 
med lynudskiftelige skærehoveder, som erstatter udskiftning af skærebakker.

Skærebakker
De gennemprøvede REMS tangential Strehler-skærebakker kan efterslibes, med 
optimal skæregeometri garanterer let påbegyndelse af skæringen, nem gevind-
skæring og rene gevind. VS Strehler-skærebakker af sejt, hårdt, specialhærdet 
stål til materialer < 500 N/mm² (MPa). HSS Strehler-skærebakker til materialer 
≥ 500 N/mm² (MPa). Strehler-skærebakker indsættes i et specielt holder system. 
Skærebakker og holdere danner et skæresæt.

Gevindskæring på armeringsstål med ripper
Specielle Strehler-skærebakker M med yderligere slebet ansnit til gevindskæring 
på armeringsstål med ripper i én arbejdsgang. Drift med REMS Unimat 75 med 
oliehydraulisk-pneumatisk skruestik, til højt spændetryk.
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REMS Unimat 75 Gevindskæremaskine

Beskrivelse Art.-nr.
Strehler-skærebakker og holder (skæresæt),
Strehler-skærebakker,  se side 44.
Universal-automatisk-skærehoved,   
uden skæresæt, uden lukkenøgle 751000
Lukkenøgle  til åbning og lukning af  
skærebakkerne
R  til rørgevind konisk højre 751040 R90
R-L  til rørgevind konisk venstre 751050 R90
G  til rørgevind cylindrisk højre 751060 R90
G-L  til rørgevind cylindrisk venstre 751070 R90
M  til alle boltegevind højre 751080 R90
M-L  falle boltegevind venstre 751090 R90
Affasningshoved 45°, Ø 7 – 62 mm,  med affasnings-
bakker 45°, Ø 7 – 62 mm, HSS, med holder 751100
Affasningshoved 45°, Ø 7 – 62 mm,  uden skæresæt 751102
Fase-/skraldebakke 45°, Ø 7 – 46 mm,   
HSS, med holder 751096
Fase-/skraldebakke 45°, Ø 40 – 62 mm,   
HSS, med holder 751098
Fase-/skraldebakke 45°, Ø 7 – 62 mm,   
pakke à 4 stk., HSS 751097
Specialspændbakker  til blanktrukket materiale,  
stiftskruer, sekskantskruer og nipler. Emnets længde 
foran spændanordningen uden gevind mindst 15 mm,  
Ø 6–42 mm 753240
Gevindskæreolier  se side 49.
Nippelfix  se side 48.
REMS Herkules  materialestøtte, se side 107.

Tilbehør

Leveringen omfatter
REMS Unimat 75 Basic. Halvautomatisk gevindskæremaskine til boltegevind  
6 – 72 mm, ¼ – 2¾", rørgevind 1/16 – 2½", 16 – 63 mm. Maskine på fundament.  
Polomskiftbar trefasemotor med hulaksel, 400 V, 50 Hz, 2000/2300 W, højre-  
og venstreløb. Skærehovedets hastighed 70 og 35 min-1. Selvcentrerende  
universalskruestik til hele spændeområdet, enten manuelt eller oliehydraulisk- 
pneumatisk betjent. Automatisk smøring/køling. 1 universal-automatisk-skære-
hoved til alle gevind, åbner og lukker automatisk. Uden skæresæt, uden lukke-
nøgle. Elektrisk aflåst beskyttelsesskærm. Indstillingslære. Arbejdsnøgler. 
I transportkasse.
Beskrivelse Udførsel Art.-nr.
REMS Unimat 75 
Basic mS

manuel spændanordning
750003 R380

REMS Unimat 75 
Basic pS

oliehydraulisk-pneumatisk 
skruestikspændanordning 750004 R380

Andre netspændinger kan leveres på forespørgsel.

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 specialspændbakker 1/16–1¼" eller med de automatiske, indvendigt 
opspændende REMS Nippelfix ½–2½" eller med de manuelle, indvendigt opspæn-
dende REMS Nippelspanner ⅜–2" (side 48).


