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REMS eva
Hånd-gevindskæreklup 
med lynudskiftelige skærehoveder

Leveringen omfatter
REMS eva sæt. Hånd-gevindskæreklup med lynudskiftelige skærehoveder.  
Til rørgevind ⅛–2", 16–50 mm, boltegevind 6–30 mm, ¼–1". Højre- og venstre-
gevind. 1 skralde til hele skæreområdet. Lynudskiftelige skærehoveder med  
skærebakker til koniske rørgevind ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R højre, 
hhv. til gevind på elektroinstallationsrør iht. EN 60423 M. Efter ønske i stabil  
stålkasse eller i karton.
Beskrivelse Art.-nr.
REMS eva sæt i stålkasse
R ½ + ¾ + 1 520014
R ½ + ¾ + 1 + 1¼ 520015
R ⅜ + ½ + ¾ + 1 + 1¼ 520013
R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2 520017
R ⅜ + ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2 520016
M 16 + 20 + 25 + 32 (M × 1,5) 520010
M 20 + 25 + 32 + 40 (M × 1,5) 520009
REMS eva sæt i karton
R ½ + ¾ 520008
R ½ + ¾ + 1 520004
R ⅜ + ½ + ¾ + 1 + 1¼ 520003
REMS eva sæt til venstregevind og NPT-gevind kan leveres.

højre venstre

Gennemprøvet kvalitets-gevindskæreklup med  
fremragende skæreegenskaber.
Rørgevind ⅛ – 2", 16 – 50 mm
Boltegevind 6 – 30 mm, ¼ – 1"
Gevindtyper, se side 30, 31.

REMS eva – Kluppen til fagfolk. Særlig let påbegyndelse 
af skæring og gevindskæring. Skralde af stål, beklædt  
med tykt lag plast. Kun en slags lynudskiftelige skære-
hoveder. Gevindskærebakker af sejt, hårdt, special-
hærdet stål, der garanterer ekstrem lang levetid.

Systemfordel
Stort skæreområde op til 1¼" og 2" med kun ét skraldehåndtag! Kun én slags 
små, kompakte lynudskiftelige-skærehoveder og kun én slags skærebakker.  
De samme lynudskiftelige-skærehoveder passer til alle REMS gevindskære-
maskiner og til egnede gevindskærehoveder af andre fabrikater. Derfor nem,  
økonomisk lagerhåndtering. Ingen forveksling mulig.

Skralde
Ekstra stærk. Skralde af stål beklædt med tykt lag plast for at gøre arbejdet  
bekvemt. Groft gribesikkert plastgreb, behageligt at holde om. Enkel omstilling  
af skraldens drejeretning. De lynudskiftelige skærehoveder sidder perfekt og  
sikkert og er nemme at sætte i og tage ud.

Lynudskiftelige skærehoveder
Gennemprøvet teknik, høj materialekvalitet og præcis forarbejdning 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. Lynud-
skiftelige skærehoveder S til skæring af rørgevind på svært tilgængelige steder 
(side 23).

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, værktøjer og maskiner.

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

Tilbehør

Beskrivelse Art.-nr.
Skralde  til hele arbejdsområdet 522000
Lynudskiftelige skærehoveder S,  se side 23.
Lynudskiftelige skærehoveder, skærebakker,
indstikshoveder til runde gevindbakker,  se side 30 – 31.
Stålkasse med indlæg,  til REMS eva ⅜ – 2" 526050
Gevindskæreolier  se side 49.
Nippelspanner ⅜ – 2"  se side 48.
REMS Aquila 3B,  rørbænk med kæde-rørskruestik  
på klapbart 3-bens-stativ, se side 105.
REMS Aquila WB,  kæde-rørskruestik til arbejdsbord, se side 105.
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